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İnönü Kampı 

ekoslovakya parçalanıyor mu? 
Plebisit de eskidi 1 
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Simdi hudutların 
tashihi isleniyor! 
Yeni Çek hudutları 

İngiltere, Fransa, 

devletler tarafından 

İtalya ve 

garanti 

komşu 

edilecek 
Londra, 20 a.a. - Düne kadar Çekoslovakya işinin halli ıçın 

ileriye sürülen formül, plebisitti. Londra' da İngiliz - fransız dev
let adamları arasında yapılan görüşmeden sonra bir anlaşma el
de edilmiş ve bu anla§ma, muhtelif teklifler halinde Prag hükü
metine bildirilmişti. Prag kabinesi dündenberi bu teklifler etra
fııfda görüşmeler yapmrıtır. 

Kabinenin toplantısı dün gece saat r-
1 e kadar devam etmiştir. Bu sabah 1 .. 

nazırlar B. Beneş'ip reisliğinde tek-ı Beneş istifa mı ediyor? 
rar toplanmışlardır. Toplantı esna-
sında Paris ve Londra ile devamlı te- Lonclra, 20 a. a. - De} li 
lefon muhavereleri yapılmıştır. Ka- Ek!-ipreı; gazele i, Çt•ko lo\·ak
rarsızhkla geçen uzun saatlerden son-
ra, görüşmeler bitmiş ve aşağıdaki ya Rcisiciimhuru Hcncı;;'in isti-
tcbliğ neşredilmiştir: fa etmek üzere olduğunu ya -

(Sonu 3. üne;; sayfada) zıyor. 

Macar Naibi Amiral Horti •on Almanya ziyaretinde 
Hitler'le beraber 

Cemberlayn ve Hill~ 
bugün görüıecekler 
Londra, 20 a.a. - Başvekil Çember

layn, Hitler'le ikinci 
0

müHikatını yap
mak için yarınki çarşamba günü ha
reket etmek üzere hazırlanmıştır. 
Ayrıca Bertin siyasi mahafilinde 

beyan olunduğuna göre, Hitler - Çem
(Sonu 9. uncu sayfada) 
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Macar Bcı§vekili lmredi 

Macar Başvekili 
. 

lmredi 
ve Hariciye Nazırı Kanya 

HİTLER'İN DAVETİ ÜZERİNE ........ , 

Berhtesgaden' e gittiler 
Ribbentrop'un da 
uzun bir görüşme 

iştirakiyle 
yaptdar 

Berlin, 20 a.a. - Ma
car başvekili lmredi ile 
lıariciye nazırı Kanya, 
bu sabah Hitler'in hu
susi tayyaresiyle ve dô
vet üzerine Berhtesga
den' e gelmişler ve al -
man hariciye nazırı Fon 
Ribbentrop da haz.ır bu
lunduğu halde H i t -
l e r ' le gÖrÜ§mÜşler

dir. 
Berhtesga· 

d e n / de macar başve
kili ve hariciye naz.ırı • 

nın Hitler'le yaptığı ko
nuşma hakkında D. N. 
B. Ajansının siyasi ma
hafilden öğrendiğine 

göre, bu mülakatta çe
koslovak meselesi ge • 
rek südet almanları ba
kımından gerek macar 
ekalliyetleri bakımın -
dan mü~akere edilmi§
tir. 

Mülakat, iki devlet 
adamı Berhtesgaden'· 
den hareket edinciye 
kadar Almanya'da ve 

Macaristan'da giz.li tu
tulmuştur. 

Şarki Pruaya'da Ro
mintern'de avlanmakta 
olan naip Horti'nin O • 
berssalz.berg' e geldi • 
ğine ddr ecnebi mem • 
leketlerdc dolaşan ha
berler alôkadar alman 
mahfilleri tarafından 

alman - macar görü§ • 
meleri başka yerde ya• 
pılmakta olduğundan, 

kolayca tekzip edil • 
miştir. 

(Bu müzakerelere ait tafsilat 9 uncu sayfamızdadır) 

LEH - ÇEK HUDUDU KAPAN Dl 
......... 

Polonyall gönüllüler Üçüncü 
hamle 

F. R. '.ATAY. 

Alman - Çekoslovak 
sınırında çapışmalar ,..,--.---------- - f - Nl nav NL %. GJJJU0 <dl 

Atatürk ve İngiliz 
Hududu işgal ettiler! 

Sayın Başbakanımız üçüncü ve 
dört senelik programın ana hat
larını gazetelere tebliğ etti. Pro
ıram, son 1 ikinciteşrin nutkunda 
yeni hükümetin faaliyet mevzu 
ve istikametlerini tayin eden Şe: 
fim\z tarafından tasvip olunmuş
tur. 

Yeni ptoszram dört esas üstüne 
kurulin'lıtur: 

1 - Y eniJabrikı:..lar, 
2 - Madenler-, 
3 - Nakliyat, 
4 - Zirai endüstriler. 
Bunlara Ankara' daki memuı 

meskenleri meselesinin kısmen 
hallini temin eden in~ planı ili.
ve edilll}ittir. 

Yeni sanayileşen memleketler
den birinin yüksek bir §ahsiyeti 
demitti ki: - Siz de bizim gibi 
uzun bir gecikmeyi telafi için sü
ratle sanayileşmiye mecburm
nuz. Bu o kadar kolay bir ıey 
de2ildir. Siz de, bizim gibi, yap
tıklarınızdan birçoklarını yıka
cak, yeniden yapacak•ınız. Bu 
yanılma ma•raflarını göze al
mak lazım! 

Halbuki bizler fabrika yıkmak 
değil, kurduğumuz fabrikaları 
genişletmek veya sayılarını ar -
tırmak mevkiinde bulunuyoruz. 
Uzun uzun hesap etmeksizin, ve 
gerek toprak, gerek piyasamızın 
imkanlarını bin kere ölçüp tart
maksızın hareket etmedik ve e
demezdik: Çünkü milli kudretle
ri son derece titiz bir tasarruf 
J.:ssiyle kullanmak zaruretinde -
yiz. Memlekette her şey yapıl -
nıak lazımdı ve hepsi tarafımız
dan yapılacaktı. 

Yeni Türkiye'nin sanayileşme 
ve diğer her türlü ekonomik te
şebbüsleri, işte bu sebepledir ki, 
hem içerde hem dışarda sarsıl
:-;,~z itimat uyandırmıştır: Hü
kiimet bir teşebbüse giriştiği za
man millet onun mutlaka başarı
lacağım bilir ve dışarı alem, bu 
teşebbüsün milli ihtiyaç ve kud
retlerle ölçülü olduğuna kanaat 
eder. Dikkatli, hesaplı ve muvaf
f akiyetli hareketlerimiz, başlan
gıçta Türkiye havasım kalın bir 

(Sonu 9 uncu sayfada) 

Bir çok Yaralı var 

Örfi idare tekrar geniıletildi, 

Almanya'ya ilticalar devam ediyor 
Prag, 20 a.a. - Çeteka ajansı tebliğ ediyor: Dün gece Alman

ya' dan gelen silahlı çeteler Çekoslovak hudutlarına taarruz et
mişlerdir. Çeteler evela gümrüğe sonra postaya saldırmışlar, ni
hayet nahiye binasını İ§gal etmeğe teşebbüs etmişlerdir. 

Kırah arasında 
Ankara, 20 a.a. - Prens Con

naught'un vefatı münasebetiyle, Rei
sicümhur Atatürk ile İngiltere Kıra
lı altıncı George arasında aşağıdaki 
telgraflar teati edilmiştir: 

Majeste Albncı George 
,Londra 

Majestenizin Prens Arthur de 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

- oaırtJiS ~...........:w 
Ç,ekler bir zırhlı otomobilin hima - t 

yesıh.ı hareket eden bir jandarma 1 
müfrezesi, bi~ bölük asker ve polis 1 
k~vetıe:i ile muharebeye iştirak et -
mışlerdır. Askerlerden ve maliye me
murlarından 6 kişi yaralanmıştır . .Mü
tecavizlerden de birkaç kişi yaralan-

Muhtelif Nal ıa iılerimiz hakkında 

Nafıa Vekilimiz B. Ali 
Çetinkaya'nın beyanatı 

mış ise de yaralılar alman arazisine 
nakledilmişlerdir. Mütecavizlerin sü
det alman lejyonuna mensup oldukla-

(Sonu 9. uncu sayfada) 

B. Muammer Eriş 

Londra'ya gidiyor 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Ankara 

mebusu, İş Bankası Umum Müdürü 
B. Muammer Eriş'in İş Bankasının 
Londra şubesinin açılma töreninde 
bulunmak üzere bugünlerde Londra
ya gideceği haber verilmektedir. 

B. Ali Çetinkaya İzmir ve havalisinde 

tetkikler yapmak üzere dün hareket etti 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Birkaç gündenberi lstanbul'da bu

lunan Nafıa Vekilimiz B. Ali Çetinkaya bugün de nafıa müesse
selerinde tetkikler yaptıktan sonra saat 15.30 da İzmir trenine 
bağlanan hususi vagonla Eskişehre hareket etmiş ve İstasyonda 
nafıa erkanı ve dostları tarafından uğurlanmıştır. 

I 
B. Ali Çetinkaya Eskişehir'de ken

disine mülaki olacak olan Nafıa Ve-
kaleti Şoseler Rebi, Sular U • 
mum Müdürü, Devlet Demiryolları 

hareket ve yol daireleri reisleriyle 
beraber lzmir'e gidecektir. 
Nafıa Vekilimiz hareketinden eve! 

şu beyanatta bulunmuştur: 
"- İzmir ve Aydın mıntakalarında

ki su işleri ve diğer hususlarda tet-

(Sonu 9. uncu sayfada) 

Pazarhksız sallı 

lngiltere'nin Akdeniz filosundan bir parçanın lstanbul'a geldiğini 

yazmıftık. Yukarıdaki resimde İngiliz filosunu /stanbul limanında görü
yorsunuz:. 

Yeni kanun 1 ilk teşrinde yrürlü
ğe giriyor. Hangi maddelerin pa
zarlıksız satışa tabi olduğu hak
kındaki izahnameyi bugün aynen 
ve tamamen altıncı sayfamızda 

bulacaksınız 
~~ ... 

Varşova, 20 a.a. - Çekoslovak hü
kümeti, Polonya ile hududu kapamış 
ve hudut üzerinde münakalatı menet
miştir. 

Gazeteler, hususi nüshalar çıkar -
tarak, polonyalr gönüllü müfrezelerin 
hududu işgal ettiğini yazıyorlar. 

Kurjer Poranni, bu tedbire çekler 
tarafından hudutta yapılan askeri ha
zırlıklar üzerine müracaat edildiğini 
tasrih eylemektedir. 

Son iki gün içinde slovak ve ma -
car bir çok asker firarisi Çekoslovak-

ya'dan Polonya'ya sığınmıştır. 
Pat ajansının bildirdiğine göre, Ka

tovice'de beş bin nümayişçi bir miting 
yaparak Çekoslovak.ya'daki polonya -
lılarm bulunduğu Ciszin mıntakası -
nın Polonya'ya ilhakını istemişlerdir. 

Polonya'nm Faris, Berlin ve Lond
ra'daki büyük elçileri, Çekoslovakya 
hadiseleri ve enternasyona! müdaha
le karşısında Polonya'nın vaziyetini 
mezkGr hükümetlere izaha memur e • 
dilmişlerdir. 

(Sonu 9. uncu sayfada) 

Başvekilimiz Celal Bayar'm ve Dahiliye Vekilimiz Parti Genel Sckre. 
teri B. Şükrü Kaya'nın lstanbul'dan Yalova'ya gittiHcrini yazmıştrk. 
Yukarıdaki birinci resimde Ba§vekilimizi Yalova'ya hareketi esnasında 

Ankara meb\Uu ve iş Bankası Umum Müdürü B. Muanuncr Eriş'le bera
ber, afağıdaki resimde de B. Şükrü Kaya'yı hareketleri e:masında görü • 
)'Ol".amlUZ. 
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Bir ci ayet do ayısiyle ... 
Ulus'un pazar günkü sayısında içim burkularak §U haberi okudum : 
"Balıkesir'in Erdel köyÜnde Mustafa ve İsmail adında iki karde§ ara

sında bir miras meselesi yüzünden knvga çıkmıt ve kavga kızışmca Is.ma
il evine koşarak içi domuz saçması dolu çiftesini alıp gelmiş ve ateı ede • 
rek kardeşini feci şekilde öldürmüttür.,, 

Gazete sütunları, znman zaman, yurdun §Urasında, burasında işlenen 
cinayetleri okurlarına bildirirler. Bu cinayetlerin en çok hangi sebeplerle 
işlendiğini, eldeki istatistiklere bakarak, saym Adliye Vekilimiz söyle • 
mitti. Bu cinayetler, hangi sebeplerle itlenine işlensin, sonunda bir va -
tandaıı ölüme, bir vatandaşı da medeni haklarından mahrum kalarak ce
zaevine ve yahut darağacına sürüklediği için daima içimizde katmerli 
bir istirap uyandırmaktadır. 

Hele Erdel köyündeki cinayetin acıklı neticesine bakınız : 
·'Bir baba, bir ana, ynhut en yakın akrabalardan birisi henüz yeni öl

müştür: insan yüreğinde bu matemin hatırası taptaze ve snnsıcak ya§a -
mak lazım gelir. Halbuki iki kardef, bütün bunları unutup bir avuç mi
ras üzerinde birbirlerinin gönüllerini, hatta gönüllerini değil, kafalarını 
da kıracak kadar kavgaya, döğüŞe tutuşuyorlar. Nihayet, domuz avlamak 
için hükümet müsad siyle evde duran bir çifte bir karde§ eliyle bir kar -
deşin üzerine boşaltılı• or. 

Şimdi mirası bırn' t1n ölünün hntırnsı gibi lsmail'in kardeşi Mustafa -
nın kafası ve vücudü de parça parçadır. 

Eski tarih, A.dem'in iki oğlu Habil ile Kabil'in biribirlerini öldürdük -
lerini yazar. Beşer hayntındaki ilk cinayet efsanesi, iki kardeşin biribiri
ni öldürdüğÜnÜ de anlatsa, bu, insanlık ve fazilet duygusunun bu ka·dar 
ileri olması gereken bir memlekette İsmail'in knrde§İ Mustafa'yı domuz 
aaçmasiyle öldürmesiyle kıyaslanamaz. 

Bir dakikalık tehevvürle, bir buçuk tarla ve bir kes~ para için birbirle
rinin canına kıymıya kalkı§An türk knrdet ve vatandagları, geniş sınır -
larda asırlardanberi yapılan savaşlarda dökülmÜ§ bunca türk kanını bir 
an için hatırlasalar ... 

Cahil çocuklar,biz, bu kadar babayiğitin kanı bahasına kazanılmış bir 
ıulhun çevrelediği bir vatanda, yurt asayi§iyle dünya barı§ını koruyarak 
ya.şıyan bir milletiz. Smrrlarımız arasındaki toprak, bizim bir kaç misli -
mizi daha besliyecek kadar geni§tir. Siz, bu aralıkları dolduracağınıza 

domuz saçmalariyle bir köy halkının kalabalığı içine yeni bir gedik daha 
açaııken ellerinizin titrediğini duymuyor musunuz ? 

Türk, zamanmda, ölmesini de, öldürmesini de en iyi bilen bir millettir. 
Ona §Üphe etmeyiniz. Fakat Dumlupınar gehidi gibi ölmeaini ve yurduna 
saldıranları öldürmesini ... - Nurettin ARTAM 

Çok acı 

Şurayı Devlet a
zihğından müte· 
kait eski Baytar 
Umum müdürü B. 
Ali Rıza Uğur dlin 
Cebe<:i'de vefat et-
miştir. Merhum 
1871 de Yenicei 
Vardar'da doğmuş, 
189S de Mülkiye 
Baytar mektebin

bir kayıp 

den çıkm ı ş t ı r .B. Ali Rıza Uğur 
Merhum Baytar mektebinde uzun se
neler fizyoloji tedrisatında bulun
makla beraber baytarlığa ait idari iş
lerde ve İktısat Vekaleti Baytar u
mum müdürlüğünde bulunarak bu 
ilim şubesinin memleketimizde terak
ki ve inkişafına çok hizmet etmiş ve 
birçok değerli talebeler yetiştirmiş
tir. Karacabey ve Çifteler baraları
nın ve at neslinin ıslahı cemiyetinin 
tesisinde de merhumun büyük hizmet
leri vardır. 

1927 deı Baytar Umum müdürlü
ğünden Devlet Şurası azalığına seçil
miş olan merhum iki senedenberi mü
tekait bulunuyordu. Cenazesi dün bir
çok arkadaşları ve talebeleri bulun
duğu halde · Hacıbayram camiinden 
kaldırılarak Cebeci'ye defnedilmiş
tir. 

Giimriik Muhafaza Genci 
komutanlı6rı muayini 

GUmrUk muhafaza genel komutan -
lığı muavinliğine tayin kılınan Tug • 
general Fahri Ulug'un İstanbul'dan 
Ankara'ya gelerek yeni vazifesine 
başladığı haber alınmıştır. 

Feci bir otobüs 
kazası oldu 

Bir 
kişi 

kişi 

ağır 

öldü 23 
yaralandı 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Bu sa
bah saat 7 de 1stanbul'dan hareket e
den şoför Hamdinin idaresindeki o -
tobüs Llileburgaz'da Selen müessese
leri müdürü Mecdi Selen'in idare et
tiği hususi araba ile çarpışmış ve o
tobüs hendeğe yuvarlanmıştır. 23 yol
cu ağır yaralıdır. Edirnekapı'da diş
çi Kemal'in başına bir demir girmiş 
ve ölmliştür. Otobüs yolcuları da Lü
leburgaz'a götürülmüştür. Kaza sc -
hepleri tahkik edilmektedir. 

Eminönü meydam yüzünden 
~ıkan ihtilal 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Eminö
nü'nde 19 dlikkan sahibi ile belediye 
arasında çıkan istimlak ihtilafı mah
kemeye intikal etmiştir. 

Gümri.ik l\luhafaza Genci 
komutanı geldi 

Gümrük muhafaza genel komutanı 
tümgeneral Seyfi Düzgören, İstanbul, 
Trakya ve Adalardenizi'ndeki güm -
rük muhafaza teşkilatında yaptığ ı 
tefti seyahatinden dönmüştür. 

ULUS 

iı sigort kanunu 
ha ırhklar1 biliyor 

İş ve işçi bulma 

teşkilôtı 15 Haziranda 

kurulmuş olacaktır 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Bir iki 

glindenberi İstanbul'da bulunan İş 
Dairesi Reisi B. Enis Behiç Koryü
rek bir hafta sonra tetkiklerde bu -
lunmak üzere Adana, Mersin ve An
talya'ya gidecektir. B. Enis Behiç 
dairenin muhtelif işleri hakkında §U 

beyanatta bulunmuştur: 
"- Hazırlanmış olan nizamname -

lerden iş ihtiUifları ve uzlaşma ni -
zamnamesi pek yakında çıkacaktır. 

Bunun üzerinde son rötuşlar yapıl

maktadır. Nizamname kanuni müd
deti olan birinci kanunda meriyet 
mevkiine girecektir. İşçilerle iş ve -
renler arasında çıkacak olan tek ve
ya toplu iş ihtilafları kanunun bu hu
sustaki hükümleri dahilinde ve ya
pılan nizamnamede tesbit edilen usul 
ve şartlara uygun olarak ıs haziran 
939 tarihinden itibaren hal ve tasfi
ye edilecektir. 

lş sigortası iş kanununa ek 3516 nu
maralı kanunla ıs temmuzdan beri 
meriyete girmiş bulunmaktadır. An -
cak b irirfci maddesinin 7 nci fıkrası 
mucibince işçi sigorta idaresinin 15 
haziran 939 da kurulmuş bulunması 
Hizımgelmektedir. Bu sigorta ilk ön
ce iş kazalariyle mesleki hastalıklar 
ve analık hallerine karşı faaliyette 
bulunacaktır. Vaziyet inkişaf ettik -
çe sigorta idaresi karne mucibince 
işten kalma hallerine karşı da sigor
talar yapacaktır. 

Mer'i iş kanunu fikren çalışanları, 
mesela gazete muharrirlerini, hem be
denen hem fikren çalışan muharrir ve 
muhabirlerin istikballerini göz önün
de tutmuştur. Bunların ne gibi hak
lara sahip oldukları sigorta idaresi 
faaliyete geçtikten sonra ayrıca bir 
nizamname ile tesbit edilecektir. Si
gorta idaresi iş dairesine bağlı bir dev
let mliessesesi olacaktır. Gerek sigor
ta teşkilatı ve faaliyet tarzına, gerek 
ilk devrede girişilecek olan üç sigor
ta koluna ait kanunların avanprojele
ri iş dairesi genel merkezince hazır
lanmıştır. Sigortanın kurulup işletil
mesi için ecnebi memleketlerin işçi 
ve sigorta idarelerinde bilfiil çalış
mış mütehassıslardan birinin getiril
mesi kuvetle muhtemeldir. 

İş kanununun hususi maddesi mu

cibince iş ve işçi bulma teşkilatının 

da 15 haziran 939 dan itibaren işleme

si liizımgelmektedir. TeşkiHlt yapılır

ken işçilerin de işlere yerleştirilmesi 

iş yerlerine ihtiya!Sları bulunması key 

fiyeti bu nizam altında ve belediyele

rin iştirakiyle yürütülecektir. Kanu

nun bu fasıldaki hükilmleri tatbik sa
hasına çıkmamış bulunmasına rağmen 

iş dairesinin muhtelif bölgelerdeki 
teşkilatı şimdiye kadar iş.siz iş!(ileri 

yerleştirmek hususunda müspet neti
celer almıştır. 

İstanbul'da yeni et fiyatları 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Yeni et 

fiatları tesbit olunmuştur. Karaman 
koyunu 33-35, perakende 38-40, dağlıç 

toptan 3S-37, perakende 40-42 kuruş

tur. Dana ve sığır fiatları eskisi gi

bidir. 

Artı_şlar ..• 
Nüfusumuz artıyor: Bu, bizlerin 

ve bizi &eveıılerin aevinç duyduğu bir 
hakikattir. Çünkü bugün nüfusu a -
zalmakta olan memleketler de var • 
dır. Hem bu memleketler arasmda 
sıhi organizma itibariyle bizden da
ba çok ilerde olanlar da bulunuyor: 
Fransa gibi •.• 

Nüfus artı§mın muhtelif sebep
leri vardl1': Toprak, iklim, sihat, e -
konomi, ananeler ve aaire gibi ... Ve 
entrosan olan taraf, bu faktörlerin 
aynı memleket içinde bile, biribiri -
ne benzemiyen ve uymıyan netice -
let" vennesidir. Mesela yurdumuzun 
her köıesinde nüfua artııı aynı de -
ğildir. 

Türkiye'nin nüfus artıımın en ba -
riz olduğu mıntaka, belki hiç tah -
min edilmemekle beraber, ıark Ana
dolu'sudur. Burada aekiz senelik ar
tıı, yüzde 30.4 dür. Ki senelik vasati, 
binde 38.0 dır. Buna mukabil meae
la orta, Anadolu'ıda sekiz senelik ar
tış yüzde 14.2; senelik artıt binde 
17.8; garp Anadolu'sunda sekiz se
nelik artıı 15.4; senelik artıı binde 
19.3; Avrupa Tüııkiye'sinde sekiz 
senelik artıı yüzde 21.8 bir senelik 
nrtı~ binde 27.3 dür. 

Bütün Türkiye'nin bir senelik ar
lı§ı yüzde 18.4 olduğuna göre, me -
sela en çok artıı kaydeden §ark vila
yetlerinin nüfus çoğalmaaı, bütün 
memleket için kabul edilirse o za • 
man nüfusumuzun bugün yirmi mil
yona yaklatmı§ bulunması lazım g

1
e

lirdi ... 
Nüfus artıııt değil mıntnkalar, 

şehirlere göre bile değiımekledir. 
Bulaııcı hastalıklar, sıtma gibi de -
vamlı ve nüfusun üremesine mani 
hastalıklar, çocuk ölümünü mucip 
olan değiıik iklimlerden uzak olan 
şehirlerde nüfus artışı, bu vasıfları 
olmıyan şehirlere göre hayret vere
cek ıekilde değiımektedir. 
Bazı bu tchirl~rimizde de, 935 nü • 
fus sayımı neticesi, 927 sayımına 

göre daha eksik çıkmaktadır. Bun • 
da da, ~ehir hududu deği§meleri gi
bi idar\ sebepler müenir olmakta -
dır. Mesela 927 sayurunda 12.824 o

lan Amasya'nın nüfusu, 935 şayı -
mında 11.981 olmuıtur. Buna muka
bil 927 sayımında 11978 olan Ay -
dın'm nüfusu, sekiz sene içinde yüz
de otuzda n fa zla bir artı§ göstere • 
rek 15.086 ya yÜk:selmiıtir. 

Çok yüksek bir fark kaydeden vi
layet merıkezleri arasında Gazian • 
tep göze çarpmaktadır: Anteb'in 
927 sayımında nüfus yekunu, 39998 
idi. Bu rakam, 935 sayımında 50976 
yı buldu. Gaziantep bugün yüksek 

nüfuslu ~ehirlerimizdon yedincisi -
dir. 

Fakat iki sayı arasında en çok ar
tış kay.deden tehir Ankara'dır. Bat -
§ehrin nüfusu 74553 den 122720 ye 
çıkmı~tır. Bol nüfus, rejimin en bü -
yük davasıdır. Türkiye'nin kalbi o -
lan Ankara'nm, bu büyük mesele Ü· 
zerinde, örnek olması kadar tabii ne 
vardır ? 

. 
ince (orap 

nihayet 
imal ah na 

veriliyor 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Çorap 

fabrikacıları bugün toplanarak ince 
çorap imaline nihayet verilmesi hak
kındaki projeyi imzalamışlar ve bir 
kooperatif kurmak için lktısat Veka
letinin mütaleasını sormuşlardır. 
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Köy kadrolarına vazife 
Muhtarların işleri, devlet ve köy 

vazifeleri olarak ikiye ayrılacak 
Köy işlerini yeniden tanzim etmek üzere hükümetin hazırla 

olduğu kanun projesi, köyün idare itleri için koyduğu yeni h 
kümler arasında köy muhtarının vazifelerini de tayin ve tesb 
etmektedir. 

Bu hükümlere göre, muhtar 
köyün başıdır. Köy iılerinde söz 
söylemek, bu proje hükümlerini 
tatbik için köylüye emir vermek 
ve yaptırmak muhtarın hakkı ve 
vazifesidir. Köy bütçesini o tat
bik edecektir. Köyü, muhtar tem
sil etmektedir. 

Muhtar köyde devletin memuru
dur. Muhtara yalnız amiri bulunan 
nahiye müdür, kaymakam ve vali ta
rafından emir verilebilecektir. Muh
tar, muhtelif kanunları vazifeli dev
let memurlarının bu kanunlar icabı 
verecekleri emirleri ve istiyecekleri 
yardımları da yapmakla mükelleftir. 
Devlet işlerinde köy memurlarına an
cak muhtar emir verebilecektir. 

Devlet i§lcri : 
Muhtarın göreceği i!ler iki kısma 

ayrılmaktadır: Devlet işleri, köy iş -
leri ... Projeye göre muhtarın görece
ği devlet işleri şunlardır: 

Kaymakam, vali veya nahiye müdü
rü tarafından bildirilecek kanunları, 
nizamları köy içinde ilan etmek, hal
ka anlatmak, kanunlar, nizamlar, tali
matnameler ve emirlerle kendisine 
verilecek işleri görmek; köy sınırla
rı içinde asayiş ve intizamı korumak; 
salgın, bulaşıcı hastalıkları günü gli
nüne haber vermek; üfürükçüleri ve 
hekim olmıyanların hastalara ilaç 
yapmasını menetmek ve hükümete 
haber vermek; köylünün çiçek ve bu
laşıcı hastalıklar aşısı ile aşılanıp 
hastalıktan korunmasına çalışmak: 
hastalık bulaştıran, haşeratı yok edi
ci tedbirler almak; köy sınırları içi
ne gidip gelenlerin niçin gelip git -
mekte olduklarını ve kim bulunduk
larını anlamak ve bunların şüpheli 
olanlarından nüfus kağıdı ve ecnebi
lerinden pasaport veya ikamet k!ğı
dı aramak, gene şüpheli görülenleri 
en yakın karakola haber vermek; sal
gın ve bulaşıcı hayvan hastalıklarını 
hemen hilkümete bildirmekle beraber 
hasta hayvanları baytar veya bir me
mur gelinciye kadar ayrı bir yerde 
ihtilattan menetmek; köyde evlene · 
ceklerin nikahlarını usulüne göre 
kıymak ve köy nikah defterini tut -
mak; köyde her ay doğanların, ölen
lerin, nik~hlananların defterlerini ya
pıp ertesi ayın sonuna kadar ~~f.~a 
memurluğuna bildirmek ve koyun 
nüfus defterlerine de bunları işlet
mek; vergi toplamıya gelen tahsildar 
lara yol göstermek, yardım etmek ve 
bunların yolsuzluğunu görürse hükü
mete bildirmek, makbuz vermeden 
para almalarının önüne geçmek; e~
ri geldiğinde asker toplayıp askerlık 
şubelerine yollamak ve asker kaçak
larını koruculara tutturup hlikümete 
göndermek ve tutamadıklarını hükü
mete haber vermek; hazarda köyde 
mevcut nakliye vasıtalarının defteri
ni tutmak ve cetvelini doldurtup bağ
lı bulunduğu kazaya yollamak ve se
ferberlikte bu defterlere göre istene
cek vasıtaları merkeze göndermek; 
hava ]torunması hakkında hükümetin 
gösterdiği tedbirleri almak; tarlaları, 
çayırları, bağ ve bahçeleri; köy or
man ve korularını yangınlarda kolay
lıkla söndlirmek kabil olacak ve hep
sinin birden yanmasına meydan bıra
kılmıyacak şekilde yollar, meydanlar, 
arklar ve saire ile böldürmek : harp 
zamanında köylüyü açlıktan korumuş 

olmak üzere köylü arasında patat 
gibi havadan tahribi mümkün olmıya 
yeraltı ziraatinin yayılmasına çalı 

mak; köylünün ırzına, malına, canı 
bağ ve bahçelerine, ekinlerine, çay ı 
!arına, ağaçlarına el uzatan ve hi.ık 
met kanunlarını dinlemiyen kimsel 
ri köy koruculariyle gönlillU koruc 
tarla yakalatmak ve köy encümenin 
cezalandırılmaları selihiyet dışın 

görülenleri hükümete teslim etti 
mek, köy sınırları içinde veya sın 
ları yakınında görülen veya haber al 
nan şakileri bir taraftan köyün kor• 
cuları ile tutturmak diğer taraftan t: 

yakın karakola haber vermek; köyd 
kaçak eşya satılmasına mani olma 
mahkemeler tarafından gönderilet 
her türlü celpname ve her nevi h' 
kümleri lazımgelenlere bildirerek i 
tenilen itleri yapmak ve mahkeme m 
başirine ve jandarmaya vazifesindı 

kolaylık göstermek; ihzar ve tevki 
müzekkereleri gösterildikte aranıla 
kimseleri kağıdı getirenlere tuttur 
mak; herhangi bir şekilde zarar gö
ren veya tecavüze uğrayanların şika 
yet veya böyle bir hadisenin haber 
verilmesi üzerine hadiseyi sorup araş 
tırmak ve sebeplerini anlamak ve ne· 
ticesine göre encümenin halledilebi 
leceği işlerden ise encümenden kara 
alıp bu karara göre iıi bitirmek, en 
cümenin göremiyecegı işlerdc!n ise 
bunu merkeze yazmak; devlet parası 
nı kıymetinden aşağı aldırtmamak ... 

.!Uulıtarın köy İ§leri : 
Bu devlet vazifelerinden başka, ye 

ni proje muhtarın köye ait olan işle 
rini şu şekilde hul5.sa etmektedir: 

Resmi dairelerde, mahkemelerde 
her yerde köyün resmi mümessili sı
fatiyle köy menfaatlerini muhafaza 
ve müdafaa etmek, lüzum görülen ye 
!ere vekil göndermek; tasdik ettiğ 
dernek ve encümen kararlarını ve tas
dikli iş programlarını tatbik ve infa 
etmek; bütçeye giren köy gelirlerini 
tarh ve tahakkuk ettirip makbuz :nu
kabilinde tahsil ettirmek; bütçeye gi
ren tahsisatı sene karşıhğı yerleri
ne harcamak ve senetleri ita amiri 
sıfatiyle imzalamak, imecede kulla
nılacakları muayyen günde ve muay
yen yerinde kullanmak ve kendileri· 
ne imece makbuzu vermek; her ayır. 
gelir ve gider cetvellerini ertesi aym 
ilk haftasında ve yıllık kati hesabını 
ikinci kanun ayında hazırlayıp, encü
menin de mütaleasını alıp derneğe 
tasdik ettirmek ve bunların tasdikli 
birer nüshasını kaymakam veya ..... ı~
ye yollamak; köyün gelir j...-<CC kabı
liyetine göre bütçesi.Pi nazır ayıp en
cümenin de mUtateasını aldıktan son
ra ikind te9rin içtimaında derneğe 
kabul ettirme« ve tasdikli bir nüsha
sın ı on gün i_çinde vali veya kayma
kama göndermek; köyiln menkul ve 
gayrimenkul mallarını iyi halde ida
re etmek, mahsulil ve geliri olanların 
mahsul ve gelirlerini zamanında top
latmak; köy matlubatını takip ve tah
sil etmek; dernek kararı ile hibe ve 
vasiyetleri kabul etmek; ihtiyaç ha -
tinde dernek kararı ,kaymakam veya 
valinin tasdiki ile köy namına ödlinç 
para almak veya vermek; selahiyetli 
makamların köy işlerine dair kanuni 

Kıymetli generale yeni vazifesinde 
başarılar dileriz. 
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ve nizamlara uygun şekilde verdikle
ri karar ve emirleri yapmak, dernek 
veya encümen kararlarına istinat e • 
den artırma, eksiltme veya ihale işle
rine ait mukaveleleri tanzim ve imza 
etmek; yolların iki tarafını, mezar -
lıkları, bataklıkları encümen kararını 
aldıktan sonra ağaçlandırmak; köyün 
sınırları içindeki yabani ağaçları aşı
lamıya halkı teşvik ve sevketmek; la
ğım teşkiltaı olmıyan köylerde evle
re kuyulu veya lağımlı helalar yap
tırmak; ev, ahır, samanlık, dükkan ve 
elhasıl köy içindeki bütlin duvarların 
dışlarını ve ev, oda ve helaların hem 
iç ve hem dı§larını yılda en az bir de
fa badanalattırmak; hükümet tarafın
dan verilecek ilaçları korumak ve ta
rif dahilinde hastalara ve lüzumlu yer 
lere kullanmak; kuyu ağızlarını bile
ziklendirmek; mecbur olmadıkça yol 
üstünde halkın, hayvanların, araba-

HAV A 

a<i?:R 
Dün ~ehrimizde hava 

~ok bulutlu ge(ti 
Dün Ankara'da hava çok bulutlu ve 

durgun geçmiştir. Glinün en yi.ıksek 
ısısı gölgede 20 dereceydi. Saat 14 de 
hava tazyiki 680 ve deniz seviyesine 
göre de 757 milimetre idi. 

Yurtta hava, Trakya, Kocaeli. Eğe 
ve cenubun doğu kısmında bulutlu, 
diğer bölgelerde bulutlu ve mevzii 
yağışlı geçmiştir. 24 saatte yağışla -
rın kare metreye bıraktığ~ su miktarı 
Hope'de 13. Rize ve GUmüşhane'de 
12, Sivas'ta 10, diğer yağışlı yerlerde 
1-8 kilogram arasındadır. 

Riizgarlar Akdeniz kıyılariyle cenu
bun doğu kısmında, cenubu garbiden 
saniyede 3 diğer bölgelerde şimalden 
5 metre hızla esmiştir. 

Dün yurtta en yüksek ısı Erzincan'
da 26, Siirt'te 29, Diyarbakır'da 30 de
recedir. 

Gönüllülere ve sulha 

dair ! 
Almanya'daki Sudet'lerin bir be

yanname $Ikararak bunda bütün 
hazrrlıklar bittiği için artık gönül
lü yazabı'Jeceklerini bildirdiklerini 
dünkü haberler arasında okudum. 

Bütün dünyanın, yahut şöyle 

söyliyelim, bütün dünyada halk yı
ğrnlarrnrn, gönülden sulh istediği 

bit devirde ikinci defadır ki hepi· 
mizin gönlünü bulandıran ikinci bir 
''gönüllüler" meselesiyle karşı kar
şıya bulunuyoruz. 

Aylardanberi hfılfı ateş, duman 
ve kan içinde bulunan lsptınya'daki 
harp kıvılcımlarınrn snğa, sola sıç
raması tehlikesini oradaki ''gönül -
lü" ler doğurmamış/ar mıydı? 

Buyurun size yeni bir gönüllü -
/er kafilesi ki Avrııpa'nın siyset 
ufuklarında korkunç silüctler gibi 
dolaşmaktadır/. 

Eskiden de gönül faciaları. o
lurdu. Fakat aşk gibi, ayrı/Ik gibi, 
hicran ve ıstırap gibi; nihayet cin
net gibi. 
Şimdi ise gönüllüler, milyonların 

biribirinden ayrılmasını istiyor, 

zümrelerin z ümrelere karşı nefreti
ni körükiüyorlar. Asrımu, "gönül" 
/eri de el bombası ve makineli tüfek 
gibi, siyasi ve saldırgan ihtirasla -
rrnda bir silah halinde kullanmanın 
yolunu bulmuştur. 

Fakat diplomasi yolu ile yapı

lan teşebbüslere bakarak Jıükmede
bilirsiniz ki sulh tehlikede değildir. 
Daha doğrusunu isterseniz. zamane 
sulhu, lbrahim'in oğlu lsmail gibi
dir: T am kurbarı edileceği sırada 

gökten bir habeş koçu, bir Çekoslo
vakya koyunu, bir Avusturya kuzu
su, bir Mançuko keçisi iniveri
yor/ - T.1. 

Rir ciimle ııe m'ina~ı ! 

Siyasi ufuklarda toplanan yeni 
bulutlar eski ve yeni bütün siya
set meraklılarını, hatta bu i~e es
kiden hiç bir alaka göstermiyen· 

]eri yeni telgraf haberlerini taki
be sürüklemektedir. Hepimizin 
sabahları ilk itimiz Berlin'den, 
Prag'dan, Londra'dan, Paris'ten 
ve Roma' dan Çekoslovakya, sü
detler, Almanya'da yapılan gö • 
rüımeler, Paris ve Londra'daki 
toplantılar hakkındaki haberleri 
takibetmek oluyor. 

Bu meraklılar, ajansın dünkü 
telgraflarmdan birisinde ıu pa
ragrafı gördükleri zaman, bil
mem, ne mana çıkarmıtlardll' 7 

"Burada ecnebi müıahitler a
rasmda umumi intiba • fU kelime
lerle ifade edilebilir: 

Şimdi ve yahut hiç bir zaman, 
önümüzdeki hafta kati hafta ola· 
caktır." 

Her halde, bu son cümle şu 
fransız cümlesinin karşılığı ola • 
cak: 

"Aujourd'hui ou jamaiı... La se-

maine prochaine &era une semaine 
deciıive." 

Fransızcasına diyeceğimiz yok, 
fakat tüı dÇesinden umduğunuz, 
hatta merakla beklediğiniz ma
nayı çıkarabiliyor musunuz 7 7 

Bir nıu1uı1>ele ! 

Diplomat muharririıniz A. Ş. Es

mer, geçenlerde "ekalliyetler haıta• 
lığı" isminde bir hastalık keşfetmiş 

ve timdi Çekoslovakya'da hüküm 
süren bu illetin vaktiyle Osmanlı 

imparatorluğunun kanına girdiğini 

bir yazıımda anlabnıftı. Biz de bu 

tıbi keıif üzerine yazdığınuz bir 
fıkrada A. Ş. Esmer'in G. A. nın 

mevzulanna tecavüz eder gibi oldu· 

ğunu aöylemiıtik. 

Aziz doktorumuz G. A. da, bu 

hareketi mukabelesiz bırakmamıt ol
mak için, dünkü "Hayat ve Sıhat'' 

makalesini ıu siyasi mütalea ile bi -
tirmekteydi: 

"Bu ince düşünüt Berlin - Roma 

mihverinin sağlamlığını da göste

rir." 

ların kolaylıkla geçmelerine engel o
lacak şeyler koydurtmamak; insanla
rın ve hayvanların düşüp 5lmelerine 
veya sakatlanmalarına sebep olaHle· 
cek çukurlar kazılmasına meydan ver· 
memek; hayvanlara ve arabalara g" · 
tliremiyecekleri derecede yük taşıt
mamak; köylü arasında kendilerine 
lazım muhtelif sanatların girmesine 
ve bunların tutunmasına çalışmak, bu 
sanatçılar arasında kooperatifler ve 
birlikler kurulmasına çalışmak, bun -
lara dernek karariyle yardım etmek : 
köy namına usta getirtmek veya ye-

( Sonu S. inci sayfada) 
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DÜNYA HA.SERLERİ 
Fransız tefsirleri 

İngiliz hükümeti 
hakemliği ele aldı 

Musolini Udin' de 
bir nutuk verdi 

Halk tezahur yaptl 
Roma, 20 a.a. - Stafani Aj&n11 bil

diriyor : 

•.• Yeni Çek huJutlannı Ja tekellal etmeli 
Parla, 20 La. - "Jurnal" ıazeteei Çekoaloyakya meael•i hak

kında fWW yazıyor: 

Gorljia'dan gelen ve bUyUk harpte 
bir çok muharebelerin cereyan ettiği 
mıntakaların tehir ve kuabalarında 
halkın alkıtları arasında geçen Muao
lini Udin'c ıelmif ve ,ehremaneti
nin balkonundan, bir nutuk töylemit
tir. .. İngiltere bizzat kendiliğinden hl • 

kemliii ele aldı. Binaenaleyh yeniden 
çlsilmiye hazırlanan yeni hudutları 
da tekeffül etmeıi icabeder. Bu tertip 
mazinin hatalarını düzeltiyor ve bizi 
yeri bir harp feliketinden kurtarı-

yor.,. 
.. PiStl Parizyen" den : 
"Nuıdarımız Londra toplant•ında 

buciinldl prtlara en uygun •e en el • 
ftritli neticelerle döndüler. Harbin 
behiı lllft'ZUU olduiu çok alır me9U • 
li1etll bu i9te en büyük kayırları sul
hun muhafazası, memleketin emniyeti 
•• ÇekoalOYakya"nın menfaatleri ol -
muıtur. 

Prag mkiı luuanmak btiyor 
ÖVr'den: 
Öyle zannediyoruz ki Prac'ın ceva

bı katl mahiyette olmıyacaktır. 

rek Avrupa ıerek Fransa için çok fil
mullü olacaktır. t~timal k;i harp ber -
taraf cdllmittir. Fakat öyle kötU ıe -
rait altında bertaraf edilmittir ki, 
ıulh ujrunda mücadele etmekten hiç 
bir an ıerl kalmamıt olan bizler bile 
bu harbin lSnllne geçilri ı olmaaından 
dolayı sevinemiyoruz.,. 

İtalya başvekili 16 sene evcl Roma 
üze•\ne yürüyüş ipreini buradan vcr
d\ğini hatırlattıktan 90nra hakıız bir 
ıulh neticesinde İtalya'nın 1922 ae-: 
nesinde iatirap içinde bulunduğunu 

söylemiştir. Mueolini ltalya'nıa bu • 
ıün bütün gururu ile ayakta durduğu
nu ve bir imparatorluk olduğunu kay
detmiştir. 

Halk bugün devletin bir parçası
.. Libertc" gazetesi yazıyor : dır ve devlet içinde haklı bir rol oy
" Almanya maddt ve manevi bUyUk nadığını hi .. etmektedir. Faşiat ihti

bir zafer kazanmııtır. Londra müza - lilinin derin minaaı da budur. Muao
kereleri, Çek091ovakya'nm bugünkü lini 16 tene içinde yapılan feyleri an
budutları ile artık kalmıyacağıcıı ispat lattıktan ıonra İtalyanın emin hudut
etmiftir. ÇekoalOYakya artık Franaa•- lan bulunduğunu. Libya'mn tekrar 
nın •e Sovyetler Birliii'nin müttefiki zaptedildiğini ve muallakta kalan dip
olarak hiç bir kıymet ifade edemez. lomatik meselelerin halledilmiş ol -

Pranaız milletinin bUytik bir kıemı. duğunu tebarüz ettirmittir: 

Almanya büyük bir .afer 
l«uand& 

naındarının hareketini tuvip ede -
cek ve harp aleyhinde bulunacaktır . ., lıalya'nın ku.veıi 

Prq hllkümeti hlç delille bir kaç 
ctın için vakit kazanmak i.atiyor. Ta ki 
franaız - in&iliz anlaf1DUının dünya-
da yapacatı tesirlerin kıymetini ölç • Franag komünüılerinin "İtalya denizde. karada ve havada 
aUn ye bilhaua, bütün demokrat mem- lıücumlan hiç bir zaman timdiki kadar kuvetli 
leketlerdc yapdacalı tucre, millet değildi.,, Muaolini bundan ıonra ltal-
milmenilleriyle iatlfarelerde bulun· Umanite pzeteai. çekoalovak me- yan milletinin manevi ittihadından si-
ıun. Uinaeııaleyh çokoelovak parla • 1elesindeld haceketlerinden dolayı tayi,ıe bahıetmiş ve ecnebilerin muz
mentoaunun içtimaa davet olunmuı frmaız ve İtıiiliz baıvekillerine tid- tarip oldukları hastalıktan 1ifayap ol
" çekmlovak meaeleainia hallini tet- detle bkum eden fransız komüııiıt ları için bu nümayiılerde hazır bulun
klk etmek üzere Prac'da lnıltere. partiıinin bir beyannamesini neıret • maaını istediğini söylemittir. 
Fransa, Almanya •e Çekoalovakya a- mektellr. Dünyayı eğlendiren İtalya timdi 
raıında bir konferans yapılmuının KomUniat partisi par14mento grupu yoktur. Şimdi İtalya kendisinden 
teklifi muhtemeldir. ile aosyaliat mebuslar na:lyeti tetkik korkulmasını tercih etmektedir. Bq
Londra anlatma.11111& nedcsleri etmek o.ere bua&ı blr toplantı yap • kalarmm hareket tarzlarını da nazarı 

ıimallii olocalc IDlflardır. itlbare almamaktadı~. Musolini 16 ıe· 
Popller'dea • Sol eemb partileri komitesi arm nelik faıiat rejl~inıı:ı . prensi~lerini 

1 
• • y bugün italyan mılletının takdıre ıa-

"Laaclra • . ....-mm netleeleri ge- için toplantıya -çalrılmlfbr. har k da ·· d"·ğ·· ·· ·· yan e et tarzın gor u unu soy-
lcmittir . 

....- ... 4Wa aol cenah ziinwel•, °"" 
t. A...,._ ittifaldannm tiddetli taraf. ltalya'nın sükuneti 

~ ... ·re Y sağlan ....a .._ Flaaclen Frama'· Awupa"da ban mUietler buhran, 
nm r.t..jino battmm arbama ~ hatta terör içlndedirler. Fakat ltal -

1İni " Alnmı:ra'JI pnta ..n..t br • 1 · · ' yan milleti sükfuıeti muhafaza etmİf-
........... tanire etmi79 hat'-tbr. parça anıyor mu tir.Hattikendiaineaoğuk kanlılığı 
AYUSt..,a'nm Allmnya'ya 0h'1ııelpn • • tavsiye etmek lüzumu bile hasıl ol • 
._ ...... ui amü parQ.e IDllllQP mamıttır. ÇUnkil 20 ıene süren mu· 
... saeteler, ~ .-- (Baıı 1. inci aylada) ait yapı!mumdan ~ugeçUdiğini ve harebelerden, çarpıpnalardan ve ihti-
de fiddelli nepi,at ,....mktayddar. Re•mi teblil Prac'a yapılan teJdıiflenie, hudutlarm !illerde sonra italyanların ruhu bir 
r---ı ın..a milletinin kahir-...;,.. r-kotlonk hük4lmetlnin Londra w tHhihlnin eu1 tutulduğunu ıöyle - l"k n '--r ... 1 ........ ~ ......, mektecllrler • çe ı parçuı ~ ını ~r. 
il 1-a alı r ılı tmaıftar deiiJ.air. Çiaki Parls'ln tekliflerine cenbı Prag'dakl 
Bi~ W..'a ........ isin ingiliz" fran1ız elçilerine tevdi e· Pariı'te çıkan Entranaijan gazetesi, ''Mücadeleye luuım" 
Öaee 1aazaı. = üzee s.don'J'I dilmiıtir. bir lngiIU devlet adamınm beyanatına 

atfen Yerdiıw bir haberde, Lort Run • Muaolini aonuna doğru nutkuna 
,.,..,•pbÇekolllmf ... br ,1~Ve eierhaA.lmaaA•h-a .. • Nota .. ldinde •eri'_.• olan bu ce- •• k ___ .. . _ ....., ılman'm da .odetler mmtakaıınıo bir muhavere tekli vermit ve hal 

Yapta btlldlmetin, İnıtltere •e Franu · d ....,,_ .-smif ~ aa"t- ~ tol, hilkilmetlerl tarafmdaa kendiaine Almanya'ya ilhakmı tenliç etmiı ol- yüksek seele ''her zamandan zıya e 
1...a~~ p .-u-:.;; duğuma " bu tanlyenin ln&ilb. ka - mücadeleye hazır bulundutuna" dair 
._... ......, ,,_.,..... lr. tevdi edilen projeler bakkmdlıkl nok- bLneıinin nihai kararında mUeaair ol yemin etmi,tir. Muıolini bundan son· 
t1ellldl. tal nuarı isab edilmlttir. Bu noktai 

Ftıkat Almaaya dofradan , Çebelovak hUkOmetinin hl~ dulunu yumaktadır. ra yilİ'ilyütün bitmediğini ve kimse • 
ı.an... pçmektea "81nnıiftir. Ve uhar etmekten ıerl dur· Gene bu pseteye göre, lncilia: tek - nln bunu durduramıyacağını s6yle • 
~ - " .......... hela • ıcı bir dhniyetle dip- lifi, yeni Çekoelonk,. hudutlarmuı mittir. 
lı&rhk ,.....- Almanya ile anlapnak lomatlk m ere dtmllll edilme· lrııfltere, Pl'wa, İtalya" mücavir Nutkun bitiıi yeniden büyük te • 
.............. 1lir m&ddettea 1*-i Dala. ıi merkedndedir. memleketı.rin prutiıll altıaa konul· aabUrlerc vesile tqltil etmiıtir. 
~ lırıa7ik etmeklıeJ'cliler. ŞmcliJ• Nota mt 19 da tevctl · tir. mwm derpit etmektedir. 
._.... • ...,._ lmrt1 mab'Nmlt .. Prag teklifleri prensip ld'111nnı...ı Franaular " lngili.ler tarafın- İtalyan Yuaosl'' dosllula 
._ DaWIJ'e, .aa.. blcliaelerin dilde kabul eui lluırlanan lcuamlar 
ettlll went " l~ten'nln ~ tu • Diler taraftan muhtelif kaynaklar· Diler Havu ajwmın aynı Roma, 20 a.a. - İtalyan ıaıeteleri, 
)'ld llarpnn~ ~ay~ takip et· dan verilen haberlere ıöre, Prag bil· menu etrafmcla iiine ıöre Muaolini'ye Yugoalavya toprakların-
.._._ ...... nJ9tinde iDi blnutbr? E- kUmeti inıilia: • franııs tekliflerini Londra anlapıumın lliııyetlerin da ıöaterilen iyi kabulü hararetle 
~ örle ise, -~!onal ~ premip itibariyle kabul etmi•tir Ye mukadderatına talluk oden kımız, in· uıevsuu bah1etmektedir. 
~ t.rllüade ~- .... aafha7a .... • milakerelere bu teklifler .... tetlril amzlerindir. 
11111a ı.- edilebilir. edecektir. Südetler mmtakaamm terkini - ki Ciornale d'İtalia diyor kh 

A. Ş. ESMER Meaul mahfiller, ÇekotlOftkya'nm ~.=;ı° ::r.:1~J:•lmlft;:_: ''Mu.olini'nin yaptığı k11a ziya • 
- marua: bulunduğu bugünkü prtlar --'- ta~islere taalluk ed• ... i'-' 18? '- ret, ltaıya•nm Yuıoalavya ile bir an-

"'·-- da '- o._·'-la berabe ,.... ..... .ıncı •• •·-· ·mı· · · · d ·.h· l'ğ' d 

Suriye kabinesinin 
istif ası bekleniyor 

Berot, 20 LL - Gazeteler, franıız 
lurlye fe•blide komiaeri da Martel
~4 beyanatını netretmektedlr. 

Bu beyanata nuaran, Franıız - Su
tiye muahedesi yeni mlbakerelerden 
"e ekalllyetler meıelesinin hallinden 
lonra imza edilecek, Lübnan devletl
llln hudutları da delipnlyecektlr. 

Bu beyanat burada hopıutluzluk u
>'ancbrmıttır. Suriye kabine1inin iıtl
faıı bekleniyor. 

[ıocoı DIS HABHLEI 1 
X Tokyo - llıemitlu'nun Londra 

eı,uıııne •e firatori'nln Roma elçi • 
litıne tayin olundukları haber nril • 
'1lektedlr. 

X Bera - Remsen blldlrlldllitle 
&öre, fecle.ral mecU.i her ihtimale 
~ -.aleketin lqeelnl temin et • 
lrıek için buı iptida! maddelerin ib • 
l'acuu nıbNtiyeye tlbi tutmuftur. 

... ,..ın pea açı 111111& r m framıs naa:ırlannm iıd' B -r-- zı ıyeti ıçın e ır-ır ı ın e 
yilbek ruhluluk CÖltermektedir. Bil· kı~ım. Çekoalo.akya'ya ~il:~~e d: ~lumnak umini i9bat eder. ~uaoli -
bula, Çek01lovak hükümetinin ken- dahli olıııak il.sere biltiiıı garp devlet· nı keza, siyasi aabada kendı plıai 
dl topraklarında Hayiıi tamamiyle terinin prantteial temin etmektedir. b~il "niyetiain delilini de ıöater -
temin etmit bulunduiu bir anda tnıllis " fransu nazırları arum • mııtir. 
yeni mU9klUltın bq ıöaterebllmeal da teı&it olunan mutavauıt tekil, çe
lbtlmallerlni teea.Urle kartılamakta· kollovakya meeelellnin en iyi bif tarz-
dır. da sureti teaviyeaidir. 
Praıı'an noıa.ı bupn ıeılcilc SOl1)'eıleı- Fraıua gibi harekeı 

edUecelc edecekler 
Royter'in öğrendlilne 16re Çekos-· NeyYork, 20 LL - Nevyork Tay· 

lovak notuınm metni pek ua:un oldulu mil gueteahıin Berlin'den lıtibbarı-
1.çin bu akpm inglliz nazırları tarafın· na ıöre, Berlin'deki SoyYet Elçlll· 
dan tetkik edilmiyecektlr. Nazırlar llnden bir a1IDan • çek09lonk harbı 
notayı yarm sabah tetkik edecekler - takdirinde Sc>Yyetlerin naaıl bir hattı 
41r. hareket ittihu edeceği 10rulmuft bu· 

Jitetm1 mabf lllır notanın metni hak· na cenben, Sovyetlerin Çekoslovak· 
kıııda benils malQmat alamamıtlardır. ya lle balhblı Franea'nm aynı bal· 

Telcll/lerln ınaldyed blılı g6ttermnine mUtenkkıf oldu· 
lnailia • franau tekliflerinin mabl· tu bildirilmlftlr. 

yetine ıelkıce, lyl malOmat alan Loııd- BIJlıre, mah/Uleıinln fikri 
ra ımhfilleri ÇekOllovakya'da plebl • Btlkreı, 20 LL - Londra mllzake

releri netlcetl, burada, derin blr te

X Roma - Bir Portekiz alkert he-
1eti bir miildet kalmak tbere Napoll
ye nrmıttır. 

X Pula - 1 llktqrln gece yarııın· 
dan itibaren kıt IUtlnia tatbikine 
baflanacaktır1 

ılr yapm!ftır. 
Umumi kanaat, Çek buhranmm 

ıulhçu bir tekilde balledllecell mer
kenndedir. Siyle ıulh yolu ile bir 
netlcey.e ftflllak için dnletler aıra
f ından aarfedilen gayretler memnu • 
nl,etle karıılanmaktadır. 

B. Muaolini Triyeate' den 
ay nida 

Triyeıte, 20 L, L - Muıolini. bu
gilcı buradan hareket etmi9tlr. Hare
ketinden evel 35 bin tonilltoluk Ro • 
ma affrharp zırtıb•mın •e ikiıer bin 
tonllltoluk Markoni tipindeki Uç de
nia:altı gemiainin teqlba konulma 
merasiminde bulunmUJtUr. 

ltalyan koruoloaunun · 
tefekkürü 

Belgrad, 20 LL - IJuıbllana'dan 
bildirildiiine göre Drave valiai Nat
l«çen, buıün ltalya'nm Liubliana ce
neral koneol09u Maraldi'nin ~iyareti
ni kabul etmiftir. 

Ko111oloı mumalleylıe, Mu10llni
nin Yugoelavya'da klln Planina kala· 
bunu siyareti eanumda kendime 
kal'fl glllterilen bümU kabulden dola
yı İtalya b8f veklllnln ve Kont Cla· 
no'ııun tepkürlerini bildirmiftir. 

Yeni Tefrikamız 

Birkaç gün evel biten 
Gülünç hikiye 

yerine seçtlilmlz edebi 
tefrikamız 

Viktoria 
Modern lsve, edebiyatının en 

tanınmıı phliyetlerinden 

Knut Hamsun 
tarafından yasılmıı nefis bir 

romandır. Türkçeye 

Nasuhi Baydar 
tarafından tercüme edilen 
bu romam yanndan itiba

ren ıütunlanmızda takibe 
· ba~hyacakımız. 

Atatürk ve İngiliz 
Kırah arasında 

( Bqı ı. ıac:ı S11YtadaJ 
Coanauıht'un pluıada uğradığı d· 
yar büyük bir teessürle baber aldım. 

Matem/erine bütün samimiyetimle if· 
tirik etmekte olduiuma imıumları • 
IU ve en derin ta•iyelerimia ifade.ini 
kabul buyurmalarını majestelerind•n 
rica «/erim. 

K. ATATURK 
Türkiye Reiaiciimbuna 

Prens Arthur d• Connaught'un 
müessif vefatı münasebetiyle gönd• • 
rilen teess'ür m•sajıaudan l•vhlf
de mütehassis olarak, liitulkir tasi
yetlerı'nize biltün şamimiyetimle te
şe.lclcür ederim. 

GEORGE 

Beynelmilel ll<ar9t 
heye11nln dünkü 

ıemıslırı 
İki gündenberi fehrimizde bulun -

makta olan beynelmilel Ticaret Oda
sı reisi B. Vatıon beraberinde umu -
mi kitip B. Piyer Vuör ve Ankara 
Ticaret OdMı umumi kltip nkill B. 
Faruk SUnter olduiu halde dün ... 
bah Hariciye Veklletl Vekili B. Şük
rü Sarqoilu tarafmdan bbul edil· 
mitler n muhtelif meseleler etrafm· 
da gtirUpnUflerdir. 

Misafir iktıaatçılar dün mihmandar 
ları B. Faruk Sllnter'Ie ltlrlikte Zira
at, SOmer ve it Bankalarlyle Orman 
Çiftlllini slyaret etmltlerdlr. Ankara 
Ticaret odur, miaflrler tereflne An-
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ITORKIYE BASINll 

TM Ylsf1111n JIPKI hdreti• 
canh bir misil 

COMHURIYET'te B. Nadir Nadi 
ba bqlıkla yaa:dıiı bqyazıamda bü
ıa.a olarak twıları yazmaktadr: 

"Orta Awupa'daa yaydua harp 
kokuau bütün dünyayı lııe)'eeaDA Mi -
riilderken bia türlder, ainirlerimia:i 
aaiı.m tutacak, bitmn tükenmez 
enerji kaJDaklanna malik bulunu· 
yona. 
Awupa'yı, )'llucı bir fırtma tehli • 

bai kartaamda titrer 1ıören devrimiz 
Tiirkiye'nin, mü.pat Ye yapıcı bir 
kaHıpwn• hareketi içinde Yatadıima 
tahittir. 

Bqvekil Celal Bayar'm dünkü be
yanab, baftalarclanberi keaıdil«ini 
unutarak Çekoelovakra meMleeiniD 
çııkmaa: lokaldanncla bmaalan vataa
dqlann :riirelderiDe au MrPtİ, oala· 
ra, Kemaliet Türiüye'DİD basüaıkü 
bayat bv1ıalan uumdaki aanrl • 
mas mevkiini im- daha hatırlattı. 

Celal Bayar'm t.lün izah ettiii ye• 
ni kalkınma plim bir müjdedir • 
Onun muvaffakiyetle sona ercliri· 
leceiine i••-•da haksa cJejilia:: 

1) Bundan eveUD pJinJar ı.n bir 
muvaffakiyetle bapnlmıfbr. 

2) Celal Bayar türk ekcıo:ım;Nnin 
temelleri iiaerinde daima &'Üel ...,.. 
vennİf bir mtac:br. 

3) Plin, bazı deftetlerin yaptık • 
lan 1ıibi ''it

0

ol ... ", yahut ••c1oeta1r a
lıt veriıte göraün" ~ 
tesiriyle kurulmamqbr; doiraclııua cloi 
ruya türle milletinin bayati ibtiy.ç • 
'8nnı karplamaktadrr. 

Sekten milyoa lira aarfiyle -riicade 
getirilecek teaiaatı 1ıöateren reni 
bHunma plim,·-· b•t'•d•t
mübim itlerin dnamı oım-, •-
ilerideki plUılarmuzm ~ 
tetkii etmek itibarirle canlı bir • • 
eenlir. Ve bu eMI" lua hir umenda 
b*f&rllacaktır. 

Türk i~kilihı, türk cemiyetini 
"daimi bir olut" yol1111& eoknıacb mı? 
1923 ten aonra yaaalauya bati-nan 
tarihimiain hiç bir aa:rfaunda atMik 
bir deweye raatlanuyacaktır ertık. 

Tatbik aahaama koaulan her pli.
aı bu ıöale aörfiJGl'UZ. V • on- için 
ueticeden emin bullmUJOlaa. O.ü • 
mmde bir çOk ~ pliDlar w ~ 
ııünler var.,, 

KURUN'cla CCGünün ikilleri" IÜ -
tununda B. Hikmet Münir ba bat • 
tıkla yazdıiı yazıamcla di7or ki : 

•• Alman1a harbecl.t>ilir mi?,, adi 
altmcla iDsiliace bir m•h" .. ., ... 
dmn. Abaanlarm, ancak yas mn • 
aimincle lıari»etmi,. bafl•d4lanm 
bilba ... tebarüz ettiren bu makale
de, alman atratejiai haldunıda da 
töJle maliimat verili,_ ı 

"Almanya•nm atratejisi, (ima Ye 

k .. ia bir harp) rapmak nauriye • 
ne müstenittir. Bqiialırii •udalar • 
la börle bir ıı.ı,,, ancak, ba•• açık 
" kuru oluraa muvaffak ol•. Hi • 
cam eden ordu, hafif Ye aiır tankla• 
n tam manaaiyle kullanabilmelidir. 

kara Palu'ta bir Bile a:lyafetl •ermlt- Yiyecek l8"azmu " mühimmat 19 • 

tir. ~tirebilmelidir ~ d.m.I ai • 
Beynelmllel Ticaret Odası ~elıi B. peri.- ~ilmel.;. Ha-., t&7-

Vateon her ve9lle ile Tllrklye de g8r· rarelw içia müaait bir apkblda ol .. 
dllfü kalkmma hareketinden takdirle malıdır. Bwılardan çoiu ufak ~ ,. 
bahsetmekte ve bu memlekette g8r- ler ıibi 1ıöriinür. fakat delildir.,, 
düğü iktısadt düzenin hayranı oldu- a__ -~-- __ , 1~.~ .. 

U1& yaa:._ ... qı 9._ma ıare, 
tunu ve Tilrk - Amerikan ticaret mll· b•ıL • • d L--L- L. •• 

i i ı .. aaaa yaz m .. nnun e ~ -, • 
naaebetlerlnln aıklqttrılmuı ç n 1 L-~z _._ •-"il · ama71 .. onu &WllllU& vu-a-J .... 
memleketine d6ndllğll zaman allka - .. L- bir ncl blt" • , ıore, IU.. ZalTa & ll'llMYI 
dar mahfillerı harekete getlrecefinl kwaa almanlar, belki de lutm clia • 
s8ylemekte~lr. 1.._eyi dÜf\iDirarlar ı He,Mt... 

Misafirlerimiz bu alqamkl trenle z hAdi 1 ·· 1 cil el ' cd rdi aman Ye a .. er, OJ e y W 
latanbul a hareket ecekle r. cloim'aJOI' ki.. 1914 büyük harbia • 

Avu$turya'da 

Nazilerle klllse 
arasında lhlllll 

Viyana, 20 LL - Kardinal lnnit
zer ile Nazi makamları arumda yapı· 
lan mlla:akereler ikim lraJmıttır. Kar· 
dina1, Royter ajanamm muhabirine 
ıunları IÖylemittir: 

Avusturya kıatolw kiliHli nui ma
kamlariyle anllflNk için elinden ıe· 
leni yapmıttır. Fakat pyretlerimia: 
hop çılanıttJT. !Wlenme kanunu, kili· 
aeye ait mallarm miiladere edilmeei 
vıe katolik mekteplerinin kapanmuı 
hali baa:ırda müa:akereya imkan olma· 
dığını göıtermektccHr. 

Kardinal lnnlta:er mafmdan ne9re· 
dilen bir kaıvnamede, nuilere Hm· 

patiai olan ve .. dini •ullı ~ birlik" 
laminl ta91yan tetelddlHin katollk lr.i· 
lieeai taraf mdan tanmmadıiı bil diril· 
mektıedir. 

A ~ıturya peskopoalarmın blldln 
killaele.rde okunan mektubunda bazı 
tedbirlere itina: w ldliaenin noktai 
naatı iah ectilmlktedlr. 

de de, almanlar, afuatcMun ilk sün· 
lwinde hficuma batlamıılardı. Tam 
dört kıt eYlere dönmek naaip olma • 
dı .. Ve bir çok kimaelere de biç dön
mek aaaip olmadı. 

Harp, bir batlamı:ra ıönüa 1 

B. Ruzvelt sulh 
davasına yardım 

· edecek 
Vqington, 20 a.L - Ruzyelt. fran

ıız umumi meui konfederasyonu ıe· 
nel aekreteri Juho'yu kabul etmittir. 

Juho, Ruzvelt'in nezdinden çıktık
tan sonra yaptığı beyanatta demiıtlr 
kl: 

"- Cumhur Reiıi Ruzvelt ıulh dl-
9Uına yardım etmeğe Amadedir. An· 
cak, diler demokrat devletler bu dl· 
nya ne derecede milAbaret edebile
ceklerini tarih etmeden bir teY yap
mak imkinmı göremiyor." 

Juho, ingiliz mesai millt meclisi 
komeyi tarafmdan bir konferans al.· 
ti için yapılan teklifi nuıl lrar§ılad . 
ğı ıualine cevaben de, bu konferanu 
lttirake taraf tar olduğunu töylemit
tir. 
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Şişeci smokini neylesin? 

Kibar bir kadın 

hırsızhk yapıyordu ... 
Edebi mesleklerden: !--ok-ara R_' A_D_Y _O _]ı ~ 

Natüralizm 
Balah Aşir " 
hoşuma gitti 

İkinci sulh ceza salonuna, jandar -
manın önünde çocuk denecek yaşta 

biri getirildi. Ayağında açrk haki 
renkte bir kilot pantalon, üstünde 
hırpani bir yelek vardı. 

- Adım Aşir, dedi, Balii'lıyım. 
Yüzünde, küçük yaşta şehir hayatı

na karışanların erken pişkinliği ve 
gözlerinde kurnaz bir ifade okunu · 
yor. İşine gelmiyen suallere sağır ol
masını da, kurnazlığa getirip becer -
meğe çalışıyor. 

- Okuyup yazmam yok. Olmadı 
vaktiyle mektebe gid-emedik. Zaten 
daha topu topu 14 yaşındayım. 

Balalı Aşir "topu topu 14 yaşında
yım" derken suçunun bütün günahını 
çabucaık üstünden atmış olacağını zan
nediyordu. 

Hakim: 
- Ankara'da ne iş yaparsın, diye 

sordu. 

... 150.000 frank çaldı 
ve tevkif edildi 

süslü 
aldım 

buldum 
,, diyor 

- Altı liraya ... 
Hakim haklı olara:k bir 

Nis'dc Kotdozür gazinoıarında her
\ kesin goriıp tanıdığı çok güzel bir ka

şüpheye C:ın Mon~ko'da yakalanmıştır. 
"'Acaba esrar, kokain mi satıyordu, 

düştü. 

- Peki ama, dedi, sen gün kazan
dığını gün yiyen bir satıcısın. Böyle 
topluca altı lirayı nereden buldun?. 

- Bende bulunur para, dedi ço -
cuk. 

.Fakat Aşir farkında olmadan ken
disini çabucak mahcup edecek bir ce
vap vermişti. Çünkü mahkemede ce
binde kaç kuruşu olduğu sorulunca: 

- Doğrusunu isterseniz şimdi kırk 
param yok, dedi ve masum masum 
boynunu büktü. 

- Sen o sana elbise satan çocuktan 
şüphelenme din mi? Sen bu elbiseyi 
nereden aldın diye sormadın mı? 

- Yooo .. :Burası aklıma bile gel -
medi efendim çünkü çocuk "Ben esa· 
sen elbise alır satarım" Demişti. 

- Kimdi bu çocuk? 
- Vallahi efendim ismini sorma -

casusluk mu yapıyordu?" Diye insa 
ıun akıma bir çok şeyler gelir, Fakat 
Marya Vietti adındaki bu genç kadın! 
ııe afyo;ı. ne de kokain alakadar edi -
yordu. O suni cennetlerin zevkinden 
ur ak göı ünüyordu . 
Epey zamandır büyük palaslarda bir 

ınücevh.:rcit ve para hırsızlıgıdır alıı
yürümü~tü. Zabıta bütün aramalarına 
rağmen i:unu kimin yaptıgını bir tür
lü tespıt edememişti. Son ı:&manlarda 
vakalarm ı.ıklaşması şüphelt:ri bu gü
zel kadın üzerine çevirmiş ve bir 
gün ansıı.m bastırmışlardır. 

Kadın:n üzerinden, otellerden biri· 
cinden ) eni çalınmış olan külliyetli 
bır par.t çıkarılmıştır. 

Bu kadının Monterkarlo'da, Kan' -
c•a çok liıks bir hayat sürmekte oldu-

Realizm, sanatı realitenin taklidin
de aramış, vesika romanını yaratmış

tı. Natüralizm ise ilme dayanmak is
tedi ve tecrübi romanı vücuda getirdi. 
Bu iki telakkiden birincisi münhası -
ran müşahede usulünü kullanır ve ha
yat intibamı uyandırmak için vesika
lar toplamakla iktifa eder. İkincisi 
buna tecrübi usulü ekler. 

Emile Zola "Tecrübi roman" isimli 
kitabında şöyle der: "Romancı bir 
müşahedeci ve tccrübecidir. Müşahe
deci sıfatiyle, müşahede ettiği vakıa
ları olduğu gibi romanında toplar, ha
reket noktasını vazeder, üzerinde şa
hısların yüriyeceği ve hadiselerin ge
lişeceği sağlam temeli kurar. Sonra 
tecrübeye sıra gelir, tecrübeyi yapar, 
demek istiyorum ki şahısları hususi 
bir hikaye içinde, tetkika konulan ha
diselerin tabi olduğu determinizmin 
zaruri kıldığı surette harekete geti -
rir." 

İlk bakışta karışık görünen bu dü -
şünceyi biraz izah edelim. Zola'nm te
lakkisi şöyle hülasa olunabilir: Ro -
man, psikolojiye yani fizyolojiye da-

Suut Kemal. YET KIN 
şahıslarını, yalnız kendisi hakimi ol
duğu şartlar ıçıne yerleştiriyor, 

doğrudan doğruya müdahalede bulu -
nuyor. Mesele, muayyen bir muhit ve 
muayyen haller ve şartlar içinde mu
ayyen bir ihtirasın fert ve cemiyet ba
kımından neler vücuda getireceğini 
bilmektir. Cousine Bette gibi te<:rti
bi bir rıoman, romancının okuyucula -
rın gözleri öni.iınde tekrarladığı tecrü
benin bir zabıt hülasasıdır. Kısacası, 
bütün ameliye vakıaları realiteden al
mak, sonra halleri ve şartları değiştir
mek suretiyle vakıalara müessir ola
rak onların mekanizmasını tetkik et -
mekten ibarettir. 

Emile Zola aynı roman teliikkisini 
Therese Raquin'in mukaddimesinde 
de izah eder; ve bu eseri yazarken ne 
gibi bir gaye takibettiğini de şöyle 
anlatır: 

Oğle Neşriyatı: 12.30 Plakla tür 
musikisi ve halk şarkıları - 12.50 Karışı 
neşriyatı - 13.15 Ajans haberleri. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla da 
musikisi - 19.15 Tıirk musikisi ve halk şa 
kılan (Makbule Çakar) - 20.00 Saat aya 
ve arapı;a neıtriyat - 20.15 İnce saz fas 
(Tahsin Karakuş) - 21.00 Sıhhi konuş 
(Doktor Vefik Vassaf) - 21.15 Stiıdyo sa 
lon orkestrası: 1. Tschaikovvsky: No. 
Walzer Dornröschen. - 2. Tschaikovvs 
ky: Romanze - 3. Lcvine: Humorske -
Rossini: Der Barbier von Sevilla - 5. Dri 
go: Les millions d'Arlequin - 22.00 Ajan 
haberleri ve hava raporu - 22.15 Yarınk 
program ve SON. 

İstanbul : 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Dans m • 

kisi (pl&k) - 19.00 Tiırk musikisi (pllk 
- 19.30 Keman konseri: Orhan Borar, pi 
yano refakatiyle - 19.55 Borsa haberleri 
20.00 Saat ayarı: Grenviç rasathaneaind 
naklen. Nezihe Uyar ve arbdaşlan tara 
fından turk musikisi ve halk .ııarkılan 
20.40 Ajans haberleri - 20.47 Omer R 
Doğrul tarafından arapca sôylev. - 21. 
Bedriye Tüziın: Şan, Studyo orkestraea re: 
fakatiyle - 21.300 Necdet ve arkadqla 
tarafından türk musikisi ve halk şarkılar 
- 22.10 Hava raporu - 22.13 Viyolonacl 
konseri, Muhittin Sadak, piyano refaJı:atiy· 
le - 22.50 Son haberler ve ertesi i\ini&JI 
programı - 23.oo Saat ayarı: İatiklil IDM'· 
!il, SON. 

Avrupa - Şişecilik yaparım, dedi Aşir, sa
bahları boş şişeler toplar, fabrikalara 
satarım. Üç beş kuruş bırakır bir iştir. 
Geçinip gidiyorum işte ... 

dım, bilmiyorum. Ama bir yerde gör
sem tanırım. eı öğrcııilmiştir. Hıs'de büyük bir o- yandıgı gün çok kolaylıkla bir ilim o-

''Gayem her şeyden evel ilmi 
bir ,gaye olmuştur .. Demevi bir miza -
cın asabi bir mizaçla temasından do -
ğan derin teşevvüşleri gösterdim ... 
Cerrahların kadavralar üzerinde yap
tıkları tahlili işi ben sadece iki canlı 
vücut üzerinde yaptım." 

Bu roman telakkisi dolayısiyle sa
nat ve ahlak problemine de dokunu -
yor. İlmin nasıl ahlakla ilişiği yoksa, 
tecrübi romanın da alıliik ile ilişiği 
yoktur. 

OPERA VE OPERETLER: 20 Brük· 
sel - 21 Roma - 2'4 Frankfurt, Munih. 

Aşir'in suçu hırsızlık, elbise hırsız
lığı .. Hem de ne elbisesi bilir misiniz? 
Bir işçi elbisesi, sokak elbisesi filan 
değil, doğrudan doğruya smokin, ba
lo elbisesi.. 

Fakat Aşir bu suçu yanma yaklaş
tırmıyor ki .•. 

- Ben çalmadım efen-elim, diyor, 
hırsızlık yapmam <~asen; bir çocuk -
tan satın aldım. 

- Peki ama, sctın aldığın elbiseyi 
çuvala neye koydun, insan kendi ma
lını srm sıkı saklar, alemin gözünden 
kaçırmak için pis çuvallara dolar mı? 
Aşir galiba böyle bir sual beklemi

yordu. Fakat gene cevabsız da bırak -
madı: 

- Doğru ama, dedi, elbiseyi kuca -
ğımda nasıl götüreyim. Ankara tozlu 
topraklı şehir, ya kirlenirse? 

- Kaça aldın? 

Şehrin çama~ırlarana 

musallat olan h1rsız 

Hakim suçlunun ifadesinden ve za
bıta raporundan edindiği kanaate gö
re, çocuğu elbiseciyi bulsun diye şe -
hirde ser.bestçc gezmeğe bırakacağa 
benzemiyordu. 

- Peki, dedi ,sen bir şişecisin. Ha
di elbise alacaktın, ne diye gittin bul
dun buldun da bir balo elbisesi bul -
dun. Sen bunu giyebilir misin? 

- Ben ne bileyim ne elbisesi ol -
duğunu efendim, süslü gördüm. Bunu 
alıverdim işte ... 
Aşir'in işlediği suçun mahiyeti ve 

muayyen bir ikametgah sahibi bulun
maması göz önüne alındı ve tevtkif e
dilmesine ve evrakın müddeiumumi
liğe tevdiine karar verildi. 

Ve Balalı şişeci Aşir jandarmanın 
önünde tıpış tıpış tevkifaneye yol -
landı. 

Bilinmez ama, smokin Aşir'e bi
raz pahalıya mal olacağa benziyor 1 

• 

Havae1hk bahisleri 
• 

telde odaları vardır. Oturdugu odanın 
l.apısı ııstünde "Terzi Mariya Vietti" 
:ıazısı ya"ılı idi. Odasında b.r araştır
ma yapılmış, 150.000 frank bulunmuş

tur. Ge~en temmuz içinde ot~ldek: 

Lır ingı: · 7in 270.000 frangı Y.aybolmus 
tu . 

Kadt.ı tevkif edilmiştir. 

Fransa'dan ihracı 

memnu maddeler 
Bugünkü milletlerarası vaziyetini 

dikkate alan Fransız hükümeti, milli 
müdafaayı alakalandıran bazı eşyala
rın memleket dışına çıkmasını menet
miştir. Bu maddelerin başlıcaları : 
Yün, çelik ve mamul deri, pamuk, 
kendir, kenevir, demir ve çeliktir. 

istikbali çok parlak bir 
yolu: STRATOSFER hava 

Yükseklik şampiyonu olan İngiliz 

Franaa'nın Nant tehrinde polisler, 
çamaıır düşmanı bir hınız yakala
mı§lardır. Adamdan, 80 çift yatak 
çarşafı, 40 yastık yüzü, 20 kat erkek 
ve kadın gömleği, birçok da pantalon 
çıkmıştır. Komiser bunları neredn al- tayyarecisi Adams, İngiliz hava ordu- Rahiplikten pilotlug"' a 
dığını sorunca hırsız şu cevabı ver- sunda bir filonun şefi iken, binmiş ol-
miştir: duğu bombardıman tayyaresinin bir-

- Karım da, ben de çamaşırı çok denbire ateş alarak düşüp parçalan -
severiz. Her gün çamaşır değiştiri- ması yüzünden geçen gün ölmüştü. 

Adams, geçen sene 30 haziranda 
riz, hem biz öyle çamaşırın kötüsünü 16.440 metre yükseğe çıkarak irtifa 
de kullanmayız... rekorunu kırmıştı. Olümünden birkaç 

geçen bir 

tayyareci ne 

İngiliz 

diyor? 

Bu adamın ismi Hanridir ve mü- gün e\Jel, tayyarecilik için neler dü- ait keşiflere yardım etmemdir. 
him bir ticarethanede tezgahtardır. şündüğü ve stratosferin ne gibi fay- "Fakat daha yükseklere çıkacağım. 
İşin asıl garip tarafı bu adam ticaret- dalar temin edeceğini yazmış olduğu "Stratosfer içinde hava o kadar az-

h · 1 d b . bir yazıda şöyle anlatmaktadır: dır ki insan ilerlerken pek az muka-
anenın sene er en en on parasını 

"Ben Anglikan kilisesine mensup vemete maruz kalır. Binaenaleyh, ü-
zimmetine geçirmemiştir. Söylediği ı 

bir rahip idim. kamet ettiğim mit ediyorum ki, tayyareler, stratos-
gibi hakikaten çamaşırı çok seven bir yer, ilkbahardan itibaren bir bahçe-ı fer dahilinde değil öyle saatte 500 -
adammış. Fakat kendisinin değil, baş- nin çiçeklerine gömülürdü. Benim ci- 600 kilometre, hatta 1.000 • 1.200 kilo
kalarının çamaşırını... 1 var rahiplerden birisinin kızını ala- metre yapacaklardır. Bu vaziyet da-
Akşam olupta sular kararınca ak- cağım söyleniyordu. Hayatı.':11 .. daha o bilinde Pari

0

st'en Moskova'!a 2 saat-
te1m yemeg~ı· · k f t' . d ~· zamanlardan mutazamdı. Durust, ba- te, Nevyork a 4 saatte gidılebilecek-.,--- m yer, ıya e ını egış- . . 
. . k d k sıt ve macerasız bır hayat... tir. Bundan başka, stratosfer dahilin-

tırır, apı an çı armış. Nereye? "F k d h d h d k' f · · d k' 
A a at a a o zaman an avanın e ı uçuş, tropos er ıçın e ı uçuş -

- Mahalle mahalle dolaşarak, ta fiziki esrarına dehşetli merakım var- tan daha emniyetlidir. Çünkü burada 
kırlara kadar ..• Yalnız giderken hep dı. Mütalealarım esnasında ekseriya fırtına, kasırga ve diğer meteorolojik 
sokakların kıyılarından gider bahçe- ilahiyat ilmini bir yana bırakarak he- hadiselerin tehlikesi yoktur. Orası 
lerde asılı çamaşır ararmış. yet ilmini öğrenmeğe çalışıyordum. fırtınaların üzerinde bir alem ... 
Akşam rüzgariyle balon gibi şişen Odamın içi hep gök yüzüne ve atmos- . "Pek yakın zamanda, dünyanın be~

beyaz beyaz çamaşırları görünce yü- fere ait kitaplarla doluydu. lı ba~l~ ~okt~armın__ stratos~fer yollan
reği "hop!" eder usulcacık diva d "Büyük harp birdenbire bastırdı. le bırıbırlerıne baglanacagrna kana -
atlar yorgan çarŞafrndan eski ç:ra~~ Artık fazla kalamazdım, tayyarecili- atim vardır. Stratosfer tayyarelerinin 
lara kadar ne bulursa to~larmış. Tap- ğe atıldım. Harp bittikten sonra da Y?lcuları, ~izim .. gibi da.~gıç. elbiseleri 
ladığı çamaşırları bir çıkın yaparak hep tayyareci kaldım. Seneden sene- gıymeğe bıle }uzum gormıyecekler A 

• .,. k" k 1 d 1• "b' ' ye stratosfere uçmağa hazırlanıyor- dir. Normal tazyik ve harareti havi .-n ı ır ar an ge ıyormuş gı ı ıs- ., . .. . 
)ık çala çala geç vakit evine döner- dum. İtalyan tayyarecisi Possı nın bölmelerde seyahat edecekelerdır. 

• 16.000 metreye çıktığını işitir işit -
mış. 

Hırsızın yakalanması da pek ente- mez, ben de 16.500 mereye yükselme-
resan ı yi gözüme kestirdim. Henüz iş cetvellerini 

Bu adamın ayakları son derece kil- Yükselmekte muvaffak olabilmem 
çükmüş. Buna rağmen koca koca a- için hava denen Okyanos hakkında vermİyen 
yakkabılar giyer, ayağını sürüyerek iyice malCımat edinmem lazımdı. Bi

fabrikacılar 

gezermiş. 

Polis her çamaşır çalman bahçede 
aynı koca ayak izlerini tesbit etmiş-
tir. 

Fakat mahir hırsız, iki senedenberi 
ıehrin bütün çamaşırını topladığı 
halde o büyük izini kaybetmesi saye
sinde bir türlü ele geçmemişti. 

Şimdi şehrin umumi bir meydanın
da, hırsızın çaldığı bütün çamaşırlar 
halka teşhir edilmektedir. Polis ça
maşırları sahiplerine teslim edebil
mek için çamaşırların kendilerine ait 
olduğunu isbat etmeğe davet etmiş
tir. 

Bunun üzerine gelenler ya isimle
rinin baş harfleriyle çamaşırlarım 

bulmakta yahut ta şahit sıfatiyle ko
nu komşu, dost akrabayı getirerek ça
maırrlarını almaktadır. 

naenaleyh havanın birisi troposfer, 
diğeri stratosfer denen iki deryadan 
ibaret olduğunu hatırladım. 

Troposfer deniz sathından başlar 
10 - 12 bin metreye kadar çıkar. İş

İstanbul, 20 (Telefonla) - Henüz 
iş cetvellerini venniyen ve teşviki sa
nayi kanunundan istifade eden bazı 

fabrikalara son olarak iki ay daha 
te yağmur, kar, fırtına ve sair ne ka- mühlet verilmiştir. 
dar meteorolojik hadiseler varsa hep 
bu mesafe dahilinde vukua gelir. Bu 
troposfer dahilinde, sema gene mavi, 
güneş gene sıcaktı. 

"Troposfer'in üstünde bir ölü dün
ya vardır. Orada ışık yoktur. 

"Bilahare bu tasavvurlarımı ve ar
zularımı tahakkuk ettirdim. Tam üç 
buçuk saat süren uçuşum sonunda 
stratosfer'e çıktım, orada sürat saat
te 500 kilometreyi geçiyordu. 
"İndiğim zaman dünya irtifa re -

korunu elimde tutuyordum. Benim i

İstanbul'un yeni 

asfalt yollara 
Istanbul, 20 (Telefonla) - Tozko

paran yolundan sonra İş Ban
kası, Babıali, belediye yolunun da as
falt olarak inşasına başlanacaktır. e
lektrik, su, havagazı ve telefon idare
lerine de bu hususta tebligat yapılmış 

çin en ehemiyetli olan şey, stratosfere tır. 

lacaktır; böylece roman, miışahede il
mi olmaktan çıkacak tecrübı bir ilme 
inkılap edecektir. Zaten romanda tec
rıpte bulunmaktan kolay ne var? Sos
yal veya ferdi bir vakıa hakkmda bir 
müşahede yapılır; bu müşah~deyı 
kontrol ı:tmek için bir vaziyet ihdas 
olunur; ihdas olunan bu vaziyet, kita
bın donneesidir, faraziyedir. Bu fara
ziye tahkik olunur: Bu da, hikayenin, 
entrikanın rolüdür. Binaenaleyh ro -
manın neticesi, tecrübenin neticesin -
den başka bir şey değildir. Zola misal 
olarak Balzac'ın Cousine Bette isimli 
romanını alıyor ve şu mütaleayı yürü
tüyor: "Cousine Bette'deki baron Hu
lo'yu alacağım; Balzac tarafından mü
şahede olunan vakıa bir adamın ihti
raslı mizacı yüzünden ailesine ve ce
miyete yaptığı fenahklardır. Roman
cı mevzuu intihap edince, müşahede 
olunan vakıalardan hareket ediyor; 
sonra ihtiras mekanizmasının nasıl iş
lediğini göstermek isin Hulo'yu bazı 
muhitlerden geçirterek te<:rübelere 
taib tutuyor. 

Burada yalnız mü,ahadenin değil 
tecribin de faal bir rol oynadığı mey-
dandadır. Çünkü Balza.c tespit ettiği 
vakıalarla iktifa C'trniyor, romanının 

Fen aleminde: 

Realizm, muasır hayatın tasvırıne, 

geçmiş zamanların ve uzak mem1eket
lerin tasvirini hazan ilave ettiği hal
de, natüralizm münhasıran mevcut re
alitenin tasvir ve tetkikine bağlı kal
mıştır. Romanın yazılışına gelince: 
Realistler kompozisyona çok ehemi
yet vermişler, umumiyetle üslfıba o
lan derin alakalarını daima muhafaza 
etmişlerdir. Natüralistler ise, iyi ter
tip olunmuş ve yazılmış roman vücu..ı 
da getirmek hususunda kendilerini 
yormazlar; bilhassa bir romancının, 
şahsiyetini üslubu ile belli etmemesi
ni ileri sürerler. 

Realist romanı Fransa'da bilhassa 
Gustave FlaıJ.bert, Edmond ve Jules 
de Goncourt, Alphonse Daudct; Na -
turalist romanı da Emile Zola, Guy de 
Maupassant ve J. Huysman temsil e
der. 

DÜZELTME - Geçen haftaki 
makalede, teaia kelimeai t--üa. bü
tün kelimesi bugün, tecrip kclimesıı 
de tecribe teklinde Çlimnıtt... TM 
hih ederiz. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FONİK KONSERLER: 15.25 Hamburıı 
- 18.20 Münib - 19.55 Beromunster - 20 
Droytviç - 20.50 Stokholm - 20.55 Pra& 
- 21 Laypzig - 22 Viyana - 22.15 Straz· 
burg. 

ODA MUSİKİSİ: 18.10 Berlin - 22 
VAR$0VA. 

SOLO KONSERLERİ ve KOROLAR : 
16.30 Paris P.T.T. -18.10 Varşova - 19.lS 
Kolonya - 19.45 $tutgart - 20.15 Monte: 
Ceneri - ~.15 Alman istasyonları - 21.10 
Varşova - 22.25 Droytviç. 
NEFESLİ SAZLAR (Marı v.s.): ız 

Hamburg, Layuzig - 19 Breslav, Stutgart. 
ORG KONSERLERİ ve KOROLAR : 

18.30 Kolonya - 19.40 Frankfurt - 22.10 
Milino. 
HAFİF MÜZİK: 5 Brealav -6.10 Ham

burg - 6.30 Breslav, Kolonya - 8.30 Al
man istasyonları - 9.30 Berlin - 10.30 
Hamburg, Viyana - 12 Alman istasyonları 
- 13.15 Münib - 14 Laypzig, $tutgart -
14.10 Alman istasyonları - 14.15 Bertin -
16 Alman istasyonları - 17.20 Berlin -
18 Stutgart - 19 Berlin, Hamburg - 20 
Kopenhag - 21 Alman iıtaıyonlan - 22.20 
Munih - 22.30 Viyana, Laypzig. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 Ştutprt -
19.15 Frankfurt. 

DANS MUZlöt : 21 Do,.çlanzencler -
21.25 Beromünster, Stokholm - 22 Floran
sa, Monte Ccneri, Sottens - 23 Lükaem· 
burg, Roma - 23.10 Budapeıte - 31.15 
Droytviç.. 

Bir kadın 
elektrikle öldü 

Yeni bir ilim: Okyanos ... 

Balıkesir (Hususi) - 65 yafmda 
Kamile adında bir kadın sokaktan ge 
çerken yorulmuş, bir elektrik direği· 
~e tutunmuştur. Kadıncağız birdenbi· 
ıc niıye uğradığını bilmemiş, kuvetli 
nir elektrik cereyanına tutulmuşt>-· 
Kadın bıtygın bir halde hast;>-"ye gö
türülürken yolda ölmur:ır. 

yapan pit edilmit bulunuyor. Deniz diplerinde tetkikler 
enternasyonal bir teşekkül 

Balıkların göç etmesine birçok i
rniller tesir etmektedir: Muhit, yani 
denizlerin iklimi, suların keaafcti, 

yapmak için ilk defa olarak 1902 de tu.ıluluk ve kloriyet dereceai ve daha 
en az on beş devletin iştiraki ile bir birçok amiller .. _ 

vardır 
Okyanos ilmi pek yeni değildir. 

Büyük kaşifler, seyahatleri esnasın -
da Okyanosu da gördüklerini yazmış
lar, müşahedelerini tesbit etmişler -
dir. Mesela Macellan geçtiği biiyük 
denizlerde birçok sondajlar yapmış
tır. 

Deniz sularının sıcaklığı ve so -
ğukluğu hakkında ilk mütalaa yürü
ten, meşhur seyyah Kuk'un arkadaşı 
Forsterdir. Fakat ôenizin zannedildi
ği gibi dipsiz olmadığını 830 yı.Iında 
ilk defa isbat eden Udem ile Milan 
Edvard olmuştur. 

Geçen asrın ortalarına doğru bir
çok mühim seyahatler yapılmıştır. 
Bunlar için büyük masraflara katla
nılmıştır. Okyanos ilmine dört elle 
sarılan Monako prensi Alber olmuş
tur. Ukin Alber bütün mevcudiyeti
ni bu ilme hasrettiği ve büyük terak
kiler kaydettiği halde Okyanos ilmi
ni nazari mahiyetinden bir türlü kur
tar~ıştır. Bu ilim tatbik sahasına 
çıkarılamamıştır. 

Okyanos mütehassısları için unu
tulmaması lazımgelen, hatta bu ilmin 
tarih başlangıcı addedilmesi icabeden 
yıl 1899 yılıdır. Çünkü bu tarihte 
İstokholm'de bir konferans toplan
mıştır. Bu konferansta ticaret gemi
lerinin inkişafı, ve bu gemilerle yapı
lacak tetkiklerin bu yeni ilmin ilerle
mesinde büyük faydaları olacağı tet
kik ve tesbit edilmiştir. Fakat varı
lan netice gene şu olmuştur: Okya
nos ilmi o kadar geniştir ki, bununla 
yalnız bir tek milletin uğraşması ve 
bunu layık olduğu derecede başarma
sı mümkün değildir. Binaenaleyh, 
Okyanoslardaki araştırmalar da bü
tün milletlerin müştereken hareket 
etmeleri lazımdır. 

İşte Okyanos ilminin bugünkü te
rakkilerini o konferansta kurulan 
milletler arası teşekkülü temin etmiş
tir. 

Denizlerde araştırmalar ve ket.ifler 

konsey toplanmıştır. Ondan sonra Denizlerin bu hususiyetlerinin bi· 
toplanan konseylerin merkezi Kopen- linmesi birçok faydalar temin etmiş, 
hağ olmuştur, Her sene orada bir hayrete şayan neticeler elde edilmiş
meclis toplanır. Umumi menfaat me- tir. Denizlerdeki hareketlerin, soğuk 
seleleri üzerinde müzakere ve müna- ve sıcak su cereyanlarının, sebepleri 
kaşalar olur. de kati surette öğrenilmiştir. Okya· 

Bu konseyde, muhtelif denizlerde, nos ilminde denizlerde cereyanlarla 
ve mıntakalarda tetebbularda bulun- meşgul olan bilhassa doktor Danuva· 
mak üzere birçok komiteler kurul- dır. 
muş, mıntakalar paylaşılmıştır: Ak- Fransa'da bu yeni ilme dahil mem· 
deniz milletlerarası ilmi taharriyat leketler sırasındadır ve Fransada bu· 
komisyonu, Şimali Amerika balıkçı- nunla meşgul olan on laboratuvar 
tık konseyi, milletlerarası büyük Ok- vardır. Bunlardan birisi kimya ve 
yanos konseyi, tbero-Amerikan komi- fenni tecrübe laboratuvarıdır. Dördii 
tesi gibi... deniz biyolojisi ile meşgul olmakta· 

ilmi çalışmaların programını bu dır. Bunlardan, Biariç'de bulunaıı la· 
boratuvar son zamanlarda deniz mü• 

bahsettiğimiz milletlerarası organiz-
zesi haline konmuştur. Beş tanesi de 

ması tespit eder. Fakat icra vasıtaları lstridyeciliğe ait sıhiye kontrol İf' 
konseye dahil her memleketin uhde- !eriyle uğraşıyor. 
sine tevdi edilmiştir. Bu teşeküle da- Fransa deniz balıkçılığı ofisi, 1933 
bil olan memleketlerde birçok işler denberi Okyanos tetkikleri için bir 
yapılır. Bu işle meşgul olacak labo- vapur tahsis etmiştir. Bu vapurdl 
ratuvarlar yalnız denizlerde değil, mükemmel bir laboratuvar, tecrübe 
karada da kurulur. Kara laboratuvar- salonları, ve lüzumlu aletler bulun• 
larında birçok ilim şubelerine men- maktadır. ismi P. T. Tisiyedir. 
sup mütehassıslar çalışır. Bunların • Vapur, 1933 den 1936 ya kadar At· 
bazıları deniz biyolojisi, bazıları ba- Ias denizinde altı kere tetkik seyaha· 
lıkçıhk sanayiine müteallik tetkik- tine çıkmıştır. Afrika'daki Senegal'· 
lerde bulunurlar. lin limanı olan Dakar'dan, Kanada'yı 

Bundan başka, bir de denizlerde kadar tetkik gezisini uzatmıştır. BıJ 
"yüzen laboratuvarlar" mevcuttur. vapurla yapılan tetkikler, deniz biyo
Fakat bunların sayıları bütün dünya- lojisi ve umumi Okyanoı bilgisi ba· 
da ancak on, on iki kadardır. Deniz- kımından çok semereli olmuştur. 
lerde tetkikler yapan bu gemiler, su- Bugün ofis, büdcesini balık mues· 
tarın her derinliğine mahsus biyolo- seselerinden temin etmekte iken, ge· 
jik ve hidreolojik müşahede aletle- lirin kesilmesiyle vapuru tetkik ge· 
riyle techiz edilmiştir. zilerine çıkaramamaktadır. Şimdi bıJ 

Okyanos ilmiyle meşgul olunalı- geminin askeri bahriyeye geçirilmesi 
danberi balıkçılıkta da mühim terak- düşünülüyor. Fakat gemi askeri bir 
kiler görülmüştür. Balıkların muhte- mülahaza ile yapılmadığı için üzeri· 
lif zamanlarda bir taraftan bir tarafa ne konacak olan top ve tüfekten harp 
göç etmeleri ötedenberi nazarı dik- esnasında istifade edilemiyecektir. 
kati celbetmekte idi, fakat bu balık Gemi bundan sonra sahil harita ve 
göçlerinin sebebi bilinmiyordu. Şim- planları çıkaran heyetlere tahaiı edi· 
di bu hadisenin bütün sebepleri tes- lecektir. 

b 

ki 
ğ 

ek 

h 

o 

ti 

il 
k 

d 
d 
n 

Ti 

p 

k 



~ 21. 9. 1938 __...:. 

J 

:şar 

.yatı 
fnsl 
~~ 
ı sa 
~. 
ıvvs 

-4 
Dri 
janS! 
ınk 

"k· 

N· 
rı; 

20 
aı; 

tc 
10 

ız 
rt. 

a 

r· ....................... , ............................................................................... " 
il HAYAT ve SIHAT ) 

........................................................................................................... 

Fosforlu kahvaltı 
insanın vücudunda epiycc fosfor iJe karııbrarak büyücek çay fincanın

bulunaugu çoktan beri bilinirse de, daki aabah kahvaltıaına ilave ederae • 
vücudumuzdaki fo&fordan sekiz yüz niz, hem o günkü ihtiyacınızın büyü • 
bin kibrit yapılabileceğini, doğrusu, cek bir kı111Unı temin etmiı, hem de 
ıimdiyc kadnr bilemiyorduk. Onun iyi bir kuvet ilacı iç:miı olursunuz. 
iç.in, geçen gün Ulus'un yazdığı hesa- G. A. 
bı yapan hekim kimse, kibritçilik ve 
fiz.iyoloji ilimlerini birleıtirdiğinden 

dolayı kendisine teşekkür ebniye borç
luyuz. 

Vakıa bu hesapta kibritlerin sayısı 
insana pek büyi.ik görünürse de, kanı
mızda ve nesiçlerimiz.in hemen hepsin
de, öteki madenlere nisbetle önemli 
mikdarda fosfor bulunduğundan bir 
insanın foaforundan o kadar kibrit ya
pılabileceğine pek de ıa~r.ıamalıdır. 

Y nlnız murdar ilikte yüzde 12 fosfor 
vardır. Kandaki mikdarı ancak 378 
miligram olmakla beraber, adalelerde
ki nisbeti yüzde ikiden fazla, karaci • 
ğerde yüzde 3, başka guddelerde yüz. 
de 3, beyinde de yüzde altı kadardır. 

Kemiklerin içindeki de ayrı. Belki siz 
de, benim gibi, bir kibritte ne kadar 
fosfor bulunduğunu bilemezsiniz. An
cak söylediğim fosfor nisbetlerini bir 
arayn getirince yeni keşfi şaşılacak bir 
şey bulm:ızsmız. 

Fakat, inannın vücudunda bu ka -
dar f0$for ne işe yarar? 

Şairlere sorarsanız, belki, aşk ateşi 
çıkarmak içindir, derler. içimizdeki 
fosforun en çoğu beyinle murdar ilik
te bulunması - hem de aşk ateşinin 
kibrit alevi gibi devamsız olması -
şairlerin fikrine uygun gibi görünür • 
se de fosforun aşkln münasebeti fizi • 
yolojide şimdilik belli değildir. Buna 
karşılık vücudumuzda fosfor azalınca 
sinirlerin bozukluğu iyice bilinir. 

Fosfonın vücudumuzda daha mü -
him iıi adaleleri hareket ettirmektir. 
Bir zaman adalelerin hareketi yalnız 

§Ckerle olur diye bilirdik. Halbuki şe
ker fosforla birleşmeyince adale hare
ket edemez. 

Sözün kısası, insanın yataması, 

hareket etmesi, düıüıunesi için fosfor 
mutlaka lüzwnludur. Nonnal bir in • 
san yinni dört saatte iki, üç gram fo:s
for çıkardığına göre her gün hiç ol -
mana o kadar foıforu gıdalar arasın
da bulmak lazımdır. Fakat mikroplu 
hastalıklarda, tifoda, kızıl hastalığında 
hele verem haııtalığında foııfor daha 
ziyade çıkar. Bunlardan başka keder, 
üzüntü, sunnönaj her gün çıkan fos
foru artınrlar. Ondan dolayı yaşlı 
adamlann fosfora ihtiyacı gençlerden 
daha ziyade olur. 

Emzikteki. çocuk kendisine lüzum
lu olan fosforu emdiği sütünde bulur. 
lnsan büyüdükçe de fosforu gıdala
rında bulmaaı lazımdır: Foıforu en 
çok yemekler (yüz.de birden fazla) yu
murta aarısı ile bakla, kuru faııulya, 

nohut ve peynirdir. Onlardan daha az 
nisbette fosforlu olarak ( yijzde ya
rnndnn bire dar) IDtlerle. Ekmek, 
badem, soğan gelh·. Daha •~ fosforlu 
olanlar (yüzde yanma ko..dar) balık -
larln yumurtanın sansı ve bey-._ karı
şık, bezelye, un, lahana, ıspanak, en , 
ginnr, ceviz ve fıstık. En az fosforlu 
yemekler de patates ve pırasayla ye
miılerdir. 

Her gün kaybettiğimiz fosforu ye
rine getirmek için en kolay yol sabah 
kahvaltısında fosfor nisbetinden emin 
bulunduğumuz yumurta sansı yemek
tir: Bir yumurta sarısını şeker tozu 

Layipçik'te yüksek Teknik okulunda 
son imtihanlarrru hazırlıyan bir türk 
gencinden, yazılarımda yabancı keli
melere benziyen ttirkçe sözlerin imlbı 
üzerine - zarif bir üslupta, ince bir 
alayla yazılmıı • bir tenkit mektubu 
aldım. Sayın okurumun düşüncesi bel
ki haklıdır, fakat kendisi de aynı imla 
yolunu tutmuş: Çünkü franıızca 
technique sözüne karşılık türkçe tek. 
nik sözü neyse gene fransızca thyroide 
sözüne karşılık türkçe tiroit aynı şey
dir. Benim yazdığım bu kelimeyi al -
manca, fransızca ve ingilizce sözlük
lerde bulamadığı gibi teknik imlasını 
da o sözlüklerin hiç birinde bulamıya
caktır. Oturduğu şehrin adını bile be
nim yazdığım imlada ararsa gene öyle. 
Çünkü bizim tuttuğumuz yol her şeyi 
söylediğimiz gibi yazmaktır. Nitekim, 
eski yunancanın imlasına fransızlar ve 
ingilizler kadar bağlı olmıyan italyan
larla ispanyollar da tiroit gaddesini 
söyledikleri gibi yazarlar ... Vakıa, ti
roit sözünün doğrusu, yunancasına gö
re, tireoit olmak lazımdır. Fakat sa
yın okurumun tenkidi bunun üzerine 
olmasa gerektir. Bu yanlışlrğı ilkin in
gilizlerle fransızlar yapmışlar, biz de 
hiç olmaz.sa söyleyişte onlara yakın • 
laş.mak istedik. Bu sözün almancası

na gelince o, bizim şimdiki dilimize, 
eski dilimi:-:deki guddei derekiyye sö
zünden d:-ha aykırıdır. - G. A. 

Köy kadroları na 

vazife 
(Başı 2. inci sayfada) 

tiştirtmek, köylünün gerek mahsulle
rini satmak üzere satıt kooperatifleri, 
gerek ihtiyaçlarını kar§ılamk üzere 
istihllik kooperatifleri yaptırmıya ça
lışmak, mahsul bayramları ve sergi
ler yaptırmak; köy ve köylil malları
na alıcı aramak ve bulmak: köyün ve 
köylilnUn tcmizliı!ini temin etmek; 
köy bütçesinin kudretine göre yangın 
söndürme makineleri tedarik etmek; 
köyde köylüye güre§, binicilik, cirit, 
avcılık, nişan talimleri gibi milli o
yunlar ve at koıuları yaptırmak ve 
bunları teşvik etmek: köy i9lerinin 
vaktinde yapılmasından, işlere ait va
sıtaların vaktinde hazırlanmasından, 

icraatın her şeklinden· muhtar mesul 
olacaktır. 

Yeni proje, bütün köy memurları
nı muhtara karşı mesul tutmaktadır. 

Aleni teşekkür 
Burdur saylavı kardeşim M. Şeref

it:ı hazin ölümü sebebiyle pek çok aa
mirtrt ıtevenler tarafından gelmit ve 
gelmekte oı. taziyetlcre teessiirüm 
dolayısiyle ayrı •yr.ı cevap vermek 
kabil olamadığından bu •11retıe derin 
saygı ve teşekkilrlerimin kabu1Ut:ıü ri
ca ederim. 

Burdur hastanesi Başhekimi 
Zekai ôzkan 

GÖKLERİN CASUSU 
Yazan: Allred M aıar 

~===========================-31-=== 
ilk defa olarak, ormanda sessizlik hü- Kuma~ derilerine kızgın bir maden gi
küın sürüyor. Acaip bir sessizlik.... bi temas ediyordu. Yapraktan yatak -

Hayvanlar bu gece avlarını terke- lan üzerinde hareketsiz dunnıya ça • 
dip, görünmez bir tehlikenin öntin- lışıyorlar, çünkü en küçük kımılda • 
den kaçmışlar mıdır? Ne bir haykırış, 1 n~şları bile, zahmetli bir iş gör1?~ş gi: 
ne bir kükreme, ne bir hışırtı var 1 bı onları yormaktadır. Ve sınırlerı 

Hatta yapraklar bile kımıldamıyor. kopacak gibi gerilmiştir. 
Sanki hava donmuştur. Ansızın Vida! yüksek sesle düşü-
Semada kanat çırpınt ısı bile yok. nüyor: 

· İri yarasalar hokkabazvfiri uçuşla- - Bana öyle geli.yor ki müthiş bir 
Tına birden bire nihayet vermişlerdir. fırtına olacak ... 

Gök, yavaş yavaş şcffafiyetini kay- Kadın susuyor. 
betmiştir, yıldız artık görünmüyor. Vidal, daha yavaş soruyor 
Şimdi o, zaman zaman kükürt sarısı - Uyuyor musunuz? 
sessiz parıltılarla canlanan morumtı • Kadın yorgun bir solukla: "Hayır" 
rak ağır bir siyah kapaktır. O zaman cevabını veriyor. 
soluk parıltılar, ağaçların tepeleriyle Vidal devam e.diyor: 
kayaların doruklarını toprakların üze- - Yeg!ne sığınağımız olan bu mün-
rine aksettiriyor. ferit ağaçla büyük bir tehlikeye ma • 

Bütün gün güneşin altında kızış - ruz bulunuyoruz ... Yıldmm üatümti -
mış olan toprağın harareti bir fırının ze düşebilir ... Yarın belki ölmii§ bulu· 
solu ğu gibi ylikseliyor. nacağız ... 

Ağaçta, kadınla erkek, sıcaktan Bir Uhza sükOttan sonra sözünü 
patlıyacak bir halde, soluyorlar... neticelendiriyor: 

Hiç bir geçe hararet bu kadar bo - - Onun için biribirimize kartı sa-
ğucu bir hal almamıştır. mimi. .. Çok samimi olabiliriz.. İtiraf 

Dün akşamki gibi elbiselerini çı- edebiliriz ... 
karmak mecburiyetinde kalmışlardır. Cümlesini yanda keserek birdenbi-
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H A Z 1 R L 1 K L A R 1 ~~;~;ke~~;~k ~~~~:nt~::tı~;~~~e ~~ konomik standardını garanti altına 
almak azmindeyse, demokrat parti-
wi içinde ve bilhassa senatoda ken
dine taraftar yığını temin zorundaB irle9ik Amerika'daki seçim

ler iki merhalede yapılmak~ 
tadır. İki büyük parti arasında ka
ti seçim mücadelesine girişilmeden 
önce her iki partinin içinde namzet
lerin tayini için mücadele edilmek
tedir. 

Çünkü, Birletik Amerika'da par
tilerin namzetleri merkez teşkilatı 

tarafından tespit edilmemektedir; 

b .. f' sahalarda olduğu gibi, bu me-
u un . b. et 

selede de merkeziyete hıç ır s~ur -
le yanaşılmadan, dava, mahallı o~a
rak hallolunmaktadır. Namzetler ıh
zari seçimlerde taayy~n e~~ek:e
dir. Bu seçimler, umumıye.t ıtı~arı.y
le büyük bir politik ehemıyetı haız 
olmayıp, mahalli muhtelif menfaa~
lerle siyasi organizasyonların hır 
mücadelesi halini almaktadır. 

Fakat bu yıl mesele bir parça. baş: 
kadır. Birleşik Amerika'nın sıyası 
mukadderatı dolayısiyle d~mokr~t 
partisinin ihzari, seçimlerı ehemı
yet kazanmaktadır_; New Deal'le 
cumhurreisi bu aeçımlere bağlıdır. 
Çünkü, bugün Amerika'da yapıl
makta olan mücadele, demokrat par· 
tisinin Ruzvelt'in kumandası altı~
da olan liberal cenahıyla gene partı
nin cenuptaki demokrat memleket
lerin bazı senatörleri idaresinde o -
lan muhafazakar muhalefeti arası~
da cereyan eden bir mücadeledır. 
Partinin içindeki bu seçim mü~a~.e
leaine cumhur reiai Ruzvelt buyuk 
bir soğuk kanlılıkla katılmıştır. 

Ruzvelt, memleketin garbında 
yaptığı seyahatte, bir çok vesileler
le kendisine elverişli gelecek olan 
namzetlerle görüşmüştür. Bu seya
hatte Ruzvelt'in aldığı neticeler ta
mamiyle kendisini tatmin C>decek 
mahiyettedir. Ohio, Kentuki ve Ar
kansas'da cumhurreiıoinin kendi po
litikası için itimllda değer gördüğü 
kimseler namzet gösterilmiştir. Bil
hassa Kentuki'de, senatodaki ekse
;iyet partisinin lideri Barkley'in 
tekrar namzet gösterilmesi çok ehe
miyetlidir. Çünkü, büyük bir ekse
riyeti demokrat sayılan Kentuki'de
ki aeçimler bu ıuretle tamamiyle 
garanti altına alınını' sayılabilece
ği gibi, son yıl içinde bir çok kanun 
Hiyihalarım bilytik bir maharetle se
natodan geçirmeğe muvaffak olmuş 
olan bu zatın taktik kabiliyetinden 
de çok istifade edilebilir. Ancak, 
New Deal'in demokrat partisi için
de ne dereceye sağlam bir yer tut
muş olduğu 6 eylülde Georgia'da, 12 
eylülde de Mariland'da yapılacak o
lan ihzari seçimlerde anlaşılmış ola· 
caktır. Cumhurreisi her iki hükü· 
mette de, muhafazakar demokratla
rın ileri gelenlerinden sayılan, Se
natör Valter F. George'yle Millard 
E. Tidinga'in namzet gösterilmele
rinirı önüne geçmeğe gayret etmek
tedir. 

R uzvelt, bir kaç hafta süren 
seyahatinden Huston kru

vazötriyle avdet etti. Kendisinin 
hem sıhati çok mükemmel, hem de 
fevkalade bir mücadeleye giri~ek 
azminde olduğu halinden belli olu
yor. 

Daha gelirgelmez bir nutuk söyli
yen Ruzvelt, aenatör C : orge'nin 
tekrar seçimi aleyhinde ~ok sert 
sözler sarfederek, demokrat parti
sinin temizlik işlerine başlamıştır. 

Bu suretle, cumhurreisi, New De
al'in bundan böyle de tatbik ve me
riyeti için açıktan açığa mücadele
sine başlamıştır. Bütün bu tezahür
ler, yalnız seçimi ıbu yıl başlıyacak 
ve iki sene sürecek olan teşrii devre 
için de~il, 1940 da yapılacak olan 
cumhurreisi seçimi için çok büyük 
bir ehemiyettedir. 

Bugünkü günde Amerika'da bah
sin mevzuunu, New Deal'in esaslı 
tedbirlerine devam edilip edilmiye
ceği meselesi teşkil etmemektedir. 
Bu mesele çoktan hallolunmuştur. 

S on yıllarda Amerika'nın sos
yal bünyesinde o kadar fev

kalade değişiklikler olmuştur ki, 
1931 ve 1932 Amerika'sını dikkatle 
tetkik etmiş olanlar, bir çok ehemi
yetli noktalarda 1938 Amerika'sını 
tekrar tanımalarına imkan yoktur 

Hatta, muhafazakar demokratlar 
veya cumhuriyetçiler galebe çalmış 
olsalar bi!e, bugüne kadar kök sal
mış olan esasları tekrar yıkabilecek 
kudrette olamazlar. 

İşçi yığınlarının vasi ve şümullü 
bir :rnrette sendikalaştırılması key
fiyeti, Birleşik Amerika'da yep ye
ni bir davadır. Ve belki de bu dava 
adam akıllı kök salıncaya kadar e
pey zaman geçecektir. 

Ancak Ruzvelt, New Deal'i hedef 
ve gayelerine tamamiyle varmış ad
detmemektedir. O, bir münasebetle, 
cenuptaki hükümetlerin Birleşik 
Amerika'nın diğer kısımlarına na • 
zaran, ekonomik, kültÜrel ve ijiyen 
bakımından çok geri kaldıklarını 
bilhassa tebarüz ettirmiştir. Cenup
ta bulunan on iiç hükümet, uzun za
mandanberi demokrat partisinin en 
sağlam kaleleri vazifesini görmek -
tedir. Her hükümetin iki senatör 
göndermekte olduğu amerikan se
natosunun yeniden terkibi münase
betiyle cenup hükümetleri çok c?he
miyctli ve büyük bir rol oynamakta
dırlar. Bu itibarla, demokrat olan 
cenuptaki senatörlerin takınacakla
rı tavır ve hareket, Ruzvelt'in poli
tikası için kati ve mutlak bir ehcmi
yettedir. Ve hususiyle ki, bu sena
törler arasında, demokrat partisinin 
bir çok lider ve mücadelecileri, çift
çi zümresinin eski aristokratları bu
lunmaktadır. Cumhurreisi Ruzvelt, 
şayet New Deal'in devam etmesini 
istiyor ve hususiyle, onu cenuba ve 

dır. 

C umhurreisinin, bu ihzari se
çimlerde mücadele edilmek

te olan hedef ve gayesi memlekete 
devamlı bir refah temin etmektir. 
Bu hedefe doğru yapılacak olan yü
rüyüş bir kaç yıl gibi bir zaman tah
didine tabi tutulamaz. Ruzvelt kana
tince, hedefe varmak için daha epey 
yol katetmek icabedecektir. Onun 
göz önünde bulundurmakta olduğu 
ilk tedbirlerden biri, daha cumhur
reisi Hover zamanında derpiş edil
miş olduğu gibi, Birleşik hükümet
lcrin ·merkczdeki idare sistemini ye
niden organize etmek davasıdır. 

Merkezdeki idare sisteminin mo
dern devıe uygun "e kafi gelme
mekte olduğunu her~es teslim et
mektedir. Bu böyle olmakla bera
ber, bütün i§lerin Vaşington'da mer
kezleştirilmesinden mebuslar ürk -
tüklerı için, cumhurreisinin bu hu
susta ileri sürdüğü kanun tekiifi 
reddedildi. 

Ruzvelt'in programında bulunan 
noktalardan biri de, aynı zamanda 
sosyal ıslahat tedbirlerini de ifade 
etmekte olan vergi ıslahatıdır. Bu 
ıhl hatta, zirai mahsulün kontrolü, 
çiftçilere sosyal sigorta temini, is • 
tihsalin ihtiyaca uydurulması, mık
liye meselesinin pllinlı bir surette 
tanzimiyle alakalı olmak üzere bü
yük bir buhran geçirmekte olan A
merika demiryolları i:.ılerinin yeni
den organize edilmesi ve buna ben
zer daha bir çok meseleler vardır. 
Bu meseleler karşısında, Amerika 
efkar umumiyesini şimdi meşgul e
den nokta, cumhurreiı.i Ruzvelt'in 
1940 da tekrar seçilmek için namzet
liğini koyup koyınıyacağı k eyfiye
tidir. 

Anayasaya göre böyle bir namzet
lik için ortada hiç bir mani yoktur. 
Ancak George Vaşingtcm'danberi, 
Birleşik Amerika cumhurreisir.in 
iki devreden sonra reisliğe tekrar 
gelmemesi bir anane olmuştur. Di-
ğer taraftan, namzetliğini o tabii ken-
di değil, demokrat partisinin kongre
si ileri sürebilir. Onun için, demok
rat partisinin ne şekil alacağını gös
termesi itibariyle bu ihzari seçimler 
çok manalıdır. Bundan dolayı, b1h
sin mevzuu, Ruzvelt'lc yeniden se-
çilecek ve ikinci teşrinde toplana -
cak olan kongre arasındaki mesai 
teşıiki meselesi değil, doğrudan 

doğruya Ruzvelt'in mukadderatı 
meselesidir. Cumhurreisi, 1940 da 
namzetliği kabul edip ctmiyeceğine 
dair bugüne kadar hiç bir şey söy
lememiştır. 

Her şeyden evel, en ehemiyetli ci
het, Ruzvelt'in New Deal programı
nı tatbik edebilecek kudrette ve iti
mada değer bir şahsiyeti namzel o-
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Bir iki mesele 
Dün akıam saat 21.05 de hare ·et 

eden Kavaklıdere - Çankaya otobü • 
sünde bir kaç yolcu birden biletçiye 
şiddetle hücmn ettiler : 

- Nasıl olur da, efendim, Sihat
veknletine y di buçuk kuruş yerine 
on iki buçuk kuruş istersiniz. 

Cidden nazik bir adamcağız olan 
biletçi, ıeklini az çok d ğiştircrek 
yolcul rın tekrarladıkları bu suale 
nedense vereceği cevabı da bilem.i • 
yor, ezile büzüle: 

- Usul böyle, diyordu. 
''Bu ne biçim usul?,. den başlıya • 

rak oldukça ileri giden, haktan ve 
hukuktan bahseden kılık ve kıyafet
leri düzgün mütcarızlara verilmesi 
iktiza edeıı cevabı biletçiye fı ılda • 
mak aklımdan geçti : 

- Bu, Kav klıdere - Çankaya ve 
civarında oturanların evlerine gi-de
bilmclerini temin maksadiyle ihdas 
edilmiş bir servistir. Kavaklıdere 

tarifesi on iki buçuk kurU§ olduğun
dan otobüs en kısa mesafelere 
gidecek olanlarla dolarsa asıl yol • 
cular için yer kalmıyabilir. Enstitü, 
Sihat Vekaleti veya Güvenlik Anıtı 
civarında inmek istiyenler Bakanhk
Jar otobüslerine biner ve oralara 
mahsus n kil ücretini öderler. 

Biletçi, usulün mahiyetini böyle -
ce iz h etmiyordu, ve ötekilerin ba • 
ğırıp çağırmalarını boynunu büküp 
dinlemekle iktifa edi··ordu. 

Hukuki mefhumlar, tıpkı hüriyet 
gibi, nizam ve kanunlarla takyit 
edilmiıtir. Nizam ve kanunlar dıtı· 
na çıkınca, kendilerini çok haklı gö
renler dahi, en büyilk haksızlığı et -
miş olurlar. 

Haklarımızı ve seliıhiyetlerimizi 
bnzan nasıl anlamakta olduğumuza 
bu bir misaldir. 

Bir başka misalden de ban oır 

İngiliz bahsetti: Elektrik ve hava • 
gazı ~rıkctleri lngiltere'de, her yet" • 
de olduğu gibi, mÜ§terilerin istihlak 
edecekleri enerji bedellerinden ö -
denmeyip kalacakları temin makaa
diyle bir dipozito alJT ve bunlara, 
iade edildikleri zamana kadar, fa • 
iz de yürütür. 

Bizde, bu gibi dipozitolar, muka • 
vele ve şartnamelere göre mevkuf 
tutulm k iktiza ettiğinden faiz ge -
tinnezler. Fakat bu nevi paraları 

alan müesaeseler, onları, her halde 
uzunca bir zaman sonra, sahipleri • 
ne iade edinciye kadar hakikaten 
kullanmazlar da kasalarında mev• 

kuf mu tutarlar, yoksa işletirler 
mi? 

lşte bu da bir hukuk meaclesidir 
ki ücret ve faiz mefhumlarına göre 
de, örf ve adete göre de tetkik ve 
tahlil edilebilir. 

Fakat; bu iki misali yanyana ge • 
tirince hakkın ne kadar girift ve ne 
kadar lastikli bir §ey olduğunu an • 
larız. - N . Baydar 

larak ileri sürüp süremiyeceği me
selesidir. 

Bugünkü kabinede, bu liyakatta i
ki kişi vardır ; biri iç bakanı H·.ets, 
diğeri de ziraat bakanı Vallas'dır. 

Fakat, demokrat partisinin kongre
si şayet bir muhafazakarı yahut par
ti liderlerinden birini namzet gös
termek temayülünde olursa, s:rf 
New Deal programının tatbikinde 
mücadelesine devam etmek maksa -
diyle üçüncü defa olmak i.izerc n12m
zetliğıni koyması çok muhtemeldir. 

re soruyor: 
- Kimsiniz siz? 

mana nezrcderlerse o da hiç şüphesiz 
kendini gizli hizmete hasretmiştir. O
nun bakire kalmasına ı;ebep olan amil 
de belki budur. O, bir davaya, bir 
memlekete hizmet ediyor. Onun naza
rında memleket ve davadan başka hiç 
bir şeyin kıymeti yoktur. 

hip olamıyacaksınız ! ... Anlıyor muım- kaynıyan bir köpük gibi mezcolup ha-
nuz ! Asla!.. Asla! ... Asla!... vaya uçuyor. 

Kadının sesi, kuvetlenmiş olarak 
yükseliyor: 

- Bunu söylemiyeceğiml 
- Niçin? 
- Canını böyle istiyor 1 
Vidal, kadının azimkar sesinden bu 

sefer de bir şey öğrenemiyeceğini his
ı;ediyor. 

Bununla beraber devam ediyor: 
- Hiç olmazsa bana bu mesleğe ne -

den intisap ettiğinizi söyleyin. 
Cevap gecikmiyor: 
- Memleketim için 1 
Vidal homurdanıyo.r; 
- Ona her halde başka türlü de hiz

met edebilirdiniz.. Daha haysiyetli 
bir şekilde ... 

- Yaptığnn feyde haysiyet kırıcı 
bir taraf yoktur J 

Vidal istihza ediyor: 
- Size kaç para veriyorlar? 
- Hiç bir \iey 1 
Mühendis hayret ediyor: 
- Şu halde ... Demek ... Sırf zevki

çin yapıyorsunuz? 
Kadın bir isyan toniylc cevap veri

yor: 
- Hayır, feref için 1 
Garip kız J Bu sahada haşin surette 

mistik olduğunu ne iyi hissediyor. 
Her halde, karşısında, casusluğa, 

sırf hile ve sefahat ihtiyaçlarını tat -
min için sülUk eden maceraprest ka -
dınlardan biri olmadığı muhakkaktır. 
Nasıl bazı kimseler nefislerini bir i · 

Belki de onun iffet ve gururunu 
tahrik etmek maksadiyle yüksek sesle 
haykırmaktan kendini alamıyor: 

- Siz, eminim ki, hissetmiye, sev -
mi ye muktedir değil:.iniz !.. Kalpsiz, 
hassasiyetsiz bir acube olacaksınız! .. 

Sesi birdenbire huşunet kesbcdi
yor: 

- Bir buz kütlesi gibi soğuk! .. De
riniz altında hiç bir şey dolaşmıyor! .. 
Hiç bir ihtizaz J... Hiç bir ürperti 1... 
Bir kadın mısınız? Hayır! .. Cinsiyet
ten mahrum, kalbi taştan bir fenalık 
meleği ... Çünkü burada insanı çileden 
çıkaracak, bir azizi yolundan sapıta -
cak kadar bunaltıcı bir hava esiyor. E
ğer siz de benim gibi etten ve sinirden 
yapılmış olsaydınız ... 

Kadın keskin ve mustarip bir gülüş
le gülüyor ve ondan daha hızlı haykı
rıyor: 

- Kalbim var, fakat onu saklıyo
rum! Vücuduma gelince .•. 

Sesi burada iffetli bir tereddüt ge
çirdi ve biraz hafifledi: 

- ... Vücudum ... Belki... Zaafı tanı
yabilir ... Görüyorsunuz ya, açık konu
şuyorum! ... 

Sonra yeniden hiddetleniyor: 
- Fakat siz, hiç bir zaman bana sa-

Vidal izzetinefsine bir kırbaç gibi 
inen bu sözlere cevap vermek istiyor. 
Yerinden kalkacak ve onu adi bir so
kak kadını gibi dövecektir. Fakat u
zuvlarındaki garip uyuşukluk buna 
mani oluyor. Hava, vücudu üzerine 
kurşun sandık gibi ağır basıyor. Yal
nız zihni faaliyettedir, başını şakak • 
larından sım sıkı yakahyarak yaprak
ların çukuruna mıhlıyan mengeneye 
rağmen :dhni faaliyett«<lir. 

*** Bu, birdenbire oldu. 
Gök, bir kütle halinde, tehevvürünü 

toprağa döküyor. 
Kasırga ... 

Şiddetle sarsılan orman, muazzam 
bir feryatla inliyor: Bir hortumun sa
ralı hücumu altında eğilen ağaç göv· 
delerinin iniltisi, dalların kuru çatır
dıları, yıkılan gövdelerin gümbürtü -
sü, dallarından koparılan milyonlarca 
yaprağın kudurmuş denizlerin dalga
larını andıran hı,ırtısı. 

Bir kabus peyzajı ki içinde her şey 
yıkılıyor, kırılıyor, göçüyor, biribiri
ne karışıyor. 
Kasırga .... 

Vidal'le casus kadının üzerine sı
ğınmış oldukları ağaç da, tayfunun 
baş ~ndürücü ağırlığına maruz bulu
nuyor. Bütün dalları, e.n büyüklerine 
varıncıya kadar sarmaşıklar gibi eği
lip bükülüyor. Bazıları bu infilak gü
rültüyle kırılıyor, yapraklar, dallar 

Meskenlerinin etrafını çeviren saz 
örgüsü bölmeler bir saman çöpü gibi 
havaya uçmuştur. Tavanın mika plak· 
ları sökiılüp gitmiştir. Çatallı bir a -
ğaç dalma takılmış olan bir tanesi rüz
garı ıslık gibi kesmekte ve işkenceye 
uğrıyan bir zavallı gibi durmakta, 
haykırmaktadır. 

Zeminin birden bire eğilmesi kadı -
nı Vidal'in üzerine atıyor. Karanlık -
lar içinde mühendis onu kendi vücu
du üzerinde hissediyor. 

Bir şimşeğin kısa ihtizazı içinck, o
nu, dehşet if adc eden yüziyle ç.ırıl 

çıplak görüyor. Bir hami tavriyle yu· 
muşamış bir jestle ansızın kuvetini 
yeniden bulmuş koliyle onu sım sıkı 
sarıyor ve öteki eliy le kalın bir dalı 
yakalıyor. 

Ağzı tozla dolu olarak tekrarlıyor: 
"Korkmayın ! ... Bana sıkı tutunun! .. 

Korkmayın l ... " 
Ve sesi teskin edici, koruyucu bir 

tonda yükseliyor. 
Kudurmuş tabiatin hücumu karşı -

smda Vidal muhakeme edemiyor. Ken 
dini düşünecek halde olsa, belki kadı
na karşı gösterdi ğ i ihtimam ve hima
yeye hayret ederdi. 

- Bana sıkı tutunun! ... 
Zemin, hortumun müthiş ağırlığı 

altında eğiliyor, git gide eğiliyor .. 
Kendisini taşıyan dallar kırılacak mı? 
O zaman ikisi de havaya uçacak, yere 

(Sonu var) 
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Pazarlıksız satış 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni kanunun tatbikine 
• 

1 l lkteşrinde başlanıyor 
İktisat Vekaleti tatbike ait bir izahname ne~relli 

Pazarlıksız satı§ kanununun tatbikine 1 teı
rinievel cumartesi gününden itibaren Ankara, 
İzmir ve İstanbul'da başlanacaktır. Bu kanu
nun ne suretle tatbik edileceğine dair Vekiller 
Heyeti tarafından kabul edilen kararname ile 
bu kararnameye ait İktısat Vekaleti tarafın
dan hazırlanan bir izahname Ankara, İzmir 
ve İstanbul vilayetlerine gönderilmiştir. Tat
bikatın tam bir intizam içinde cereyanı İçin ay 
b14mdan eve! İstanbul' da mü~ıim toplantılar 
yapılacaktır. 

lerinin ve matbuat mümessilleriyle kanunun 
kendilerine şümulü olan tüccar ve esnaf mü
messilleri iştirak edeceklerdir. 

Bu ilk umumi toplantıdan sonra müteakip 
günlerde bu kanunun kendilerine teşmil edil
diği ticaret şubelerinin mümessilleri de ayrı 
ayrı toplanarak kendilerine izahat verilecek
tir. 

Bu toplantıların birincisi 26-9-938 pazarte
si günü İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasında 
olacak ve toplantı İstanbul'un alakadar daire-

Bu içtimalarda bulunmak üzere iç Ticaret 
Umum Müdürü Mümtaz Rek birkaç güne ka
dar İstanbul'a hareket edecektir. Toplantılara 
lzmir' den de mümessiller çağrılmıştır. 

lktısat Vekaleti tarafından hazırlana·n bu 
mühim izahnameyi aynen dercediyoruz: 

lza/mame 
3489 numaralı Kcı.nun, memleketi

mizde "Pazarlık· şel<!ınde kökleşmiş 

bulunan ve hem iktısadi, hem de ahla
ki neticeleri itibarıyle zaraı:II olan sa
kim bir itiyadın tedricen tasfiyesini 

Sipariş üzerine yapılıp satılan mal- ı biseler" kaydiyle kadın, erkek ve ço
lar hakkında da kararname hükümleri cuklar için hazır olarak ve perakende 
cari değildir. satılan her cins elbiseler, paltolar, 

1, l k t roplar, mantolar, muşambalar ve ern-'azar ı ·sı- sa ısa lxı.,ulı ~ s sa!i kastedilmektedir. Hunlardan baş· 
maddeler ka esas meşgalesi hazır elbisecilik o-

istihdaf etmektedir. Bu suretle pera- Pazarlıksız satış mecbu_riyetine 
kende ticarette mallara etiket vazı tabi maddeler ve satışa arzettıgı mad
mecburiyeti ile fiyatlarda aleniyeti- d.eleri pazarl~~sız satmak mecburiy~· 
nin temini ve binaenaleyh rakabctin l tınde_.oıa.::1 muesse~eler, kararnamenın 
serbestce cereyanı ve dolayısiyle fi- 1-14 uncu bentlerınde sayılmıştır. 
yatların normal surette teessı.isü ka· Bu suretle: 
bil olacaktır. He_r nevi kesilmiş kasaplık hayvan 

Bu itibarla pazarlıksız satış mechu- etlerıyle, sakatlar, _kesılmış kümes ve 
riyeti; rakabeti tahdit etmek veya av hayvanları etlerı, sucuklar, pastı.~
kaldırmak yerine, bilakis, fiyatların m~lar pazarlıksız satış kanunu hu
ilan edilmesi suretiyle, onun faydalı kumlerı dahılın_de satılacaktır. 
bir şekilde inkişafını temin edecektir. ~yakta her c.ı.ns canlı hayvan satış· 
Bu suretle de mallarının fiyat ve ev- larıyle, canlı kumes ve av hay~anl~rı 
safında hileli yollara sapmıyan liya- satışı ve esas~~ perakende mahıyetın· 
katli tüccar ve esnaf halkın rağbet ve de olm":dı~ı ıçın mezbahalarda yapıl
itimadını kazanarak kanunun tatbika- mış kesılmış hayvan ve sakat satışları 
tından istifade edecekleri g>bi, fiyat- paz~rlı~sız.satış kanunu hükümlerine 

1 . . k n· -' h lk d tabı de gıldır. 
}arına enıyetı ve a ı ıgı; a ın a s··t .. t .. t kat ( • · 
emniyetini de temin ve istifadesini ... u ' su . muş. e 1 yag, peynır'. . Y~~ 

· 1 kt gurt ve saıre) ıle yumurta satan sutcu 
mucıp o aca ır. • d"'kk" 1 d k b 

Ancak bilümum vatandaşları yakın- ve yagcı u an ~rın .. a gere u sa-
dan alakadar etmek suretıyle bu ka- hş!ar, gerek bu dukkanlarda satılacak 
nunun, ıatbik edildiği şehırlerimizin ~ıger maddeler pazarlıksız satılacak
iktısadi hayatında geniş akisler yap· ır. 

Kararnamenin birinci maddesinin mast da tabiidir. Bu akislerin, yalnız 
kanunun istihdaf ettigi ruh ve mana~ üçüncü bendinde mevzuu bahis kapalı 

kaplar dahilinde satılan sulardan 
ya uygun ve müsbet olması ve bu ruh maksat, şişe, damacana, fıçı, madeni 
ve manaya aykırı olacak her türlü 
menfi tesirlerin ve sarsıntıların önle- kaplar veya emsali kaplar dahilinde 
ncbilmeai iç.in, tatbik kararnaınesin- satılan sular bardakla veya sair surl.!t
deki başlıca maddelerin ayrıca izahı le yapılan açık su satışları bu hükme 
faıydalı görülmüştür. tabi değildir. 

Münhasıran açık su satan yerlerde 
Pazarlıksız satı§ hangi şehir- (Karahisar maden suyu satan köşkler 

[erde tatbik olunacak gibi) lokanta, birahane ve emsali ma
hallerde müşterilere kapalı şişeler 
içinde verilen sulara ayrıca etiket koy 
ması mecburi değildir. 

Pazarlıksız satış mecburiyeti şim
dilik yalnı.z Ankara, İstanbul ve İz
mir şehirlerinin belediye hudutları 
dahilinde ıatbik edilecek ve bu mec
buriyet, karanamenin birinci madde
sinin 1-14 üncü bentlerinde kaydolu
nan müesseselerle eşya ve maddelerin 
yalnı.z perakende satışlarına münhasır 
olacaktır. 

Kanun tedricen te§mil 
edilecek 

Ancak pazarlıksız satış hakkındaki 
kanun bu suretle şimdilik yalnız An
kara, İstanbul ve Izmir şehirlerinde 
ve kısmen tatbik olunmakla Oeraber, 
kanun hükümlerinin tedricen diğer 
şehirlerimize ve bilcümle perakende 
satış muamelelerine teşmili esastır. 
Tatbikattan alııMtcak neticelere ve el· 
de edilecek tecrübelere göre hareket 
olunmak üzere şimdilik kanun hü
kümlerinin yukarıda isimleri geçen 
üç şehrimizde ve kararnamenin birin
ci maddesinde sayılan maddeler ve 
müesseseler üzerinde tatbiki cihetine 
gidilmiştir. 

Pazarlıksız satışta meri olacak fi
yatlar, kararnamenin beşinci madde
sinde mevzuu bahis etiketlerle nan o
lunan fiyatlardır. Bu fiyatlar satıcı 
tarafından, dilediği gibi tespit olu-
nur. 

Ancak, azami fiyatları hükümetçe 
veya belediyelerce tayin olunan mad
delerde, satıcıların etiketlerine koy
dukları fiyatların, mevzuu bahis aza
mi fiyatları aşamıyacağı tabiidir. Ma
mafi, azami fiyata riayetsizlik, pa
zarlıksız satış kanununun hükümleri 
ve mavzuu haricinde ka1ı1'.' 

Pazarlıksız satı§<' dair 
hükümler 

Pazarlıksız satış mecburiyetine da
ir olan hükümler hazır eşya ve mad · 
deler satışlarına münhasırdır. :Şina
enaleyh: 

Mesela kumaşlar, satışları pazarlık
sız satış kanunun hükümlerine tabi eş· 
ya meyanında ve kararnamenin birin· 
ci maddesinde sayılmış olnıakla bera
ber. bir mobilyacı dükkanında, imalat
ta kullanılmak üzere bulundurulan ve 
kumaşlar ve aynı suretle kararname
nin birinci maddesinde tasrih edilen 
diğer malzeme, ayrıca satılmadıkça 
kararname hükümlerine tabi tutu}. 
mazlar. Mesela şapkacı dükkanların
da keza imalatta kullanılmak üzere 
bulundurulan şapka taslakları ve sair 
malzeme de böyledir. 

Yaş meyva ve sebze satışları ile yaş 
sebze ve meyva satan dükkclnların sat
tıkları diğer eşya da kamilen pazar
lıksız satış kanunu hükümleri dahi
linde satılacaktır. 
Münhasıran balık satan balıkçı dük

k.inlarındaki satışlar şimdilik pazar
lıksız satış kanununa ıabi olmamakla 
beraber, meyvacı, sebzeci dükkanla
rında yapılan taze balık satışlariyle, 
bu dükkanlardaki bilumum eşya satış
ları kanunun şümulu dahiline girdiği 
için pazarlıksız satılacaktır. 

Her nevi bakkaliye madd<:leri ve 
bakkal dükkan ve mağazalarında satı
şa arzedilen her nevi eşya keza pazar
lıksız satılacaktır. 

Haddi zatında bakkal dükkanı ol
madığı halde bakkaliye eşyasından 

münhasıran bir veya birkaçını pera
kende satan sabuncu, zeyinci gibi 
dükkanlar hakkında aynı hüküm ca
ridir. 

"Bakkal dükkanlarında satışa arze
dilen her nevi eşya" kaydiyle de had
di zatında bakkaliye eşyası olmıyan 
bir takım eşya (meseli çinko, teneke 
kaplar veya toprak, porselen kaplar, 
süpürge, çivi gibi eşya) daha yukarı
da da kaydedildiği üzere. bakkal dük
kanlarında satıldığı takdirde pazar
lıksız satılacaktır. 

Mahrukat maddesi olarak saflan o
dun, ağaç kömürü, maden kömürü, lin
yit, antrasit, sömikok ve briketler ke
za pazarlıksız satış kanunu hükümle
rine göre satılır. 

Kararnamenin birinci maddesinin 
7 inci bendinde mevzuu bahis her nevi 
hazır ayakkabılar tabırıne kadın, er
kek ve çocuklara mahsus deri, kısmen 
veya tamamen lastik ayakkabları da
hildır. Bu suretle hazır ayakkabıla
riyle, çizmeler, terlikler, sandallar ve 
emsali eşya ve ayrıca, hazır ayakkabı
cı dükkanlarında satılan diğer eşya 
ve malzeme (meseli mantarlar, potin 
bağları ve saire) satışı pazarlıksız sa
tış kanunu mecburiyetleri içine gir-
mektedir. • 

Hangi cins dükkanlarda satılırsa sa
tılsın her cins hazır şapka satışları ile 
hazır şapkacı dükkanlarında satlan 
fapka malzemesi ve sair hazır eşya ka
nun hükümlerine tabidir. Ancak hazır 
şapka satmayıp münhasıran şapka 

malzemesi satan dükkanlardaki satış
lar bu hükme tabi değildir. 

Kararnamenin birinci maddesinin 
9 uncu bendinde zikredilen "Hazır el· 

lan dükkan ve magazalarda perakende 
satılan diğer her nevi eşya ve madde· 
ler de pazarlıksız satış kanunu hÜ· 
küınlerı dahilinde satılacaktır. 

Manifatura mağazalarında satılan 
her nevi manıfatura eşyası ıle bu ma
gazalarda satıldıgı takdirde dıger 

maddeler pazarlıKsız satış kanununu
kümlerine tabidir. 

Her nevi kumaşlar ve kumaştı dük
kanlarında satılan sair eşya pazarlık
sız satış kanunu hükümleri dahilin
dedır. Aynı zamanda elbise siparişi 
almakla beraber metre ıle de satış ya
pan, terzi ve tüccar terziler de bu su
retle kanunun hükmü ıçine girmek
tedir. Ancak metre ile satış yapmıyan 
yani münhasıran sipariş üzerine iş ya
pan terzilerin, dı.ikkanlarında dikil
mek üzere bulundurdukları ve teşhir 
ettikleri kumaşlar ve elbise malzeme
si üzerine etiket koyma mecburiyeti 
yoktur. 

Mobilyacı ve döşemecilerle dük
kinlarında işleri icabı kumaşlar, bez
ler, dokumalar, bulundurmak mecbu
riyetinde olan dükkan ve mağazala
rın, münhasıran kendi imalatlarında 
kullanmak üzere bulundurdukları bu 
nevi maddeler ve malzeme üzerine ke
za etiket koymalc mecburi değildir. 

Kararnamenin birinci maddesinin 
12 inci bendi tuhafiye eşyası ve tuha
fiye mağazalarındaki bilumum pera
kende satışları pazarlıksız satışa tabi 
tutmaktadır. 

Hangi dükkan ve mağazalarda satı
lırsa satılsın her nevi halı ve kilim sa
tışları, kararname ahk.im.ı dahilinde 
ve pazarlıksız cereyan edecektir. Ha
lıcı ve kilimci dükkanlarında satılan 
sair eşya da keza bu hükümlere tabi
dir. 

Kararnamenin birinci maddesinin 
14 üncü fıkrası mucibince "Turistik 
eşya da satan antikacı dükkan ve ma
ğazalarındaki her nevi eşya satışları" 
pazarlıksız satış kanunu hükümlerine 
tabidir. 

Kısmen veya tamamen kanuna 
tabi müesseseler 

Yukarıdaki bentlerde kaydedilen 
maddeleri satmak itibariyle kararna
menin şümulü içine giren müesseseler 
başlıca üç grupa ayrılabilir: 

1 - Satışlarının tamamı pazarlıksız 

satış mecburiyetine tabi tutulan mü
esseseler. 

2 - Toptan veya toptan satış yap· 
makla beraber aynı zamanda peraken
de satış da yapmak itibariyle yalnız 
perakende satışları pazarlıksız satış 
kanunu mecburiyetlerine tabi müessep 
seler. 

3 - Esasen meşgaleleri itibariyle 
kararnamenin şümulu haricinde kal
makla beraber pazarlıksız satılması 
mecburi bazı maddeleri de satan ve bu 
suretle satışları kısmen pazarlıksız sa
tışa tabi tutulan müesseseler. 

Bu müesseselerden satışlarının ta· 
mamı pazarlıksız satış mecburiyetine 
tabi tutulan müesseseler, ya müessese· 
terin cinsi, yahut ta sattıkları madde
ler itibariyle, tamamen kanunun şü
mulü dahiline giren ve aynı zamanda 
bütün satışları perakende olan mües
seselerdir. Bu gibi müesseselerde, sa· 
tışların kanun ahkilmı dahilinde cere
yan ettiği, dükkan veya mağazaların 
en göze görünür bir yerine asılacak 
"Burada pazarlıksız satış yapılır" lev
hasiyle il3n olunur. 

Karanamenin üçüncü maddesinde 
söylendiği gibi, aynı zamanda hem 
toptan ve yarı toptan ve hem de pera
kende satış yapan dükkan ve mağaza
lar, perakende satışları için kararna
me hükümlerine tabidirler. 

Yani bu nevi dükkan ve mağazalar, 
perakende satış için teşhir ettikleri 
bilumum mallar üzerine fiyatı göste
ren etiketler koymıya ve perakende 
satışlarda bu fiyatlardan aşağı veya 
yukarı satış yapmamı-ya mecburdur
lar. Toptan ve yarı toplan satışlarda, 
etiketlerle ilan edilen bu fiyatlar ha-

ricinde satış yapılabilir. Bu gibi mü
esseseler, müşterilerin iyi görebile
cekleri bir yere 0 Perakende satışları
mız pazarlıksızdır" levhasını asmak 
suretiyle, münhasıran perakende satış 
yapan mağazalardan tefrik ediLirler. 

Esas meŞgaleleri itibariyle karana
menin birinci maddesinin 1-14 üncü 
bentlerinde zikrolunmıyan ve bu su
retle kararnamenin şümulü haricinde 
kalan (züccaciye, camcı, hırdavatçı 
dükkanları gibi) müesseseler, pazar
lıksız satılması mecburi olan mal ve 
eşyadan bir kısmını sattıkları takdir
döe bu mal ve eşya üzerine etiket koy
mak ve bunları pazarlıksız satmak 
mecburiyetindedirler. Bu dükkan ve 
mağazalara, orada pazarlıksız satış ya
pıldığına dair ayrıca levha asılması 
mecburi değildir. Ancak bu gibi dük
kin ve müesseseler sahipleri, kendi 
rızalariyle ve müesseselerinin mahi· 
yetlerine göre, metinleri yukarıda ve· 
rilen levhalardan birini astıkları tak
dirde, kararnaınenin onuncu madde· 
sinde zikredildiği veçhile, satışlarının 
tamamı itibariyle pazarlıksız satış ka
nunu hükümleri dahiline girerler. 

Pazarlıksız satıştan istisna 
edilen maddeler 

Pazarlıksız satış mecburıyetine ta
bi maddeler ve müesseselerde bu mec
buriyetten istisna halleri, karana.me
nin 2 inci maddesinin a, b, c bentle
rinde gösterilmiştir. 

Bu bentlerden de sarahaten anlaşıla
cağı veçhıle, pazarlıksız satış mecbu
riyetine dair kanun, yalnız dükkan ve 
mağazalar dahilinde yapılan satışlar
da tatbik olunacaktır. Dukkiin ve ma 
ğazanın vitrinleri, sergileri, yayma
ları da dükkanın dahili addolunur. 

Hem dükkan ve magaza işletenle
rin, hem de dükkanının önünden gay
rı yerlerde, sokak ve pazarlarda dolaş
tırmak suretiyle satış yaptıranların 
yalnız dükkan ve magazcılarındaki sa~ 
tışları pazarlıksız satış kanunu hü
kUmlerine tabidir. 

Kararnamenin 4 üncü maddesinde 
belediye encümenlerine verılen sala
hiyet ile, kararname tatbikatında .ıu· 
huru muhtemel tereddütleri, mahallı
nin icap, şerait ve teamüllerine göre 
ve süratle izale edebilmek gayesi is
tihdaf olunmuştur. 

Bir malın veya bir müessesenin ka
rarnamenin birinci maddesinde yazılı 
mallar veya müesseselerden olup ol
madığının, bir satışın toptan, yarı top· 
tan, perakende satışlardan hangisine 
ait bulundugunun ve seyyar satıcılık 

vasıflarında tereddüt hasıl olursa be
lediye encümenleri, 4 üncü maddede
ki salahiyete müsteniden, verecekleri 
kararlarla bu tereddütleri izale ede· 
ceklerdir. (Mesela: Bir dükkan veya 
mağazanın önünde olup o müessese 
hesabına çalışan yayma veya serginin 
o rükk;ln veya mağazanın dahil ol\ıp 
olmadığı ve binnetice seyyar telakki 
edilip edilmiyeceği bu suretle tayin 
olunur. ) 

Etiket koyma mecburiyeti 
htiket ko.ı1r1ı.... ıuı.:.ı..:.ouı ıyctı vı: etıKet 

şekılleri hakkında hUkLlilller. 
Pazarlıksız satış kanununun hü

kümleri dahıline gıren maddelere eti
ket konulacaktır . .t;;tikct, taalluk etti
ği malın veya eşyanın perakende tıya
tznı ve kararname ile ilanı mecburi tu
tulan evsafını gösteren bir işarettir. 

Etiken; karton, kağıt, ağaç, maden 
ve emsali maddelerden yapılmış ve ka
fi büyüklükte murabba, mustabil, mü
sellce, daire g>bi muntazam şekiller
de olacağı gibi, her nevi maddelerden 
mamlıl rakamlar ve harfler istimali de 
caizdir. 

Ancak matlup olan, etiketin, e$ya
nın cinsine göre kafi irilikte ve muş· 
terilercc iyice görülebilir şekilde ve 
taalluk ettiği mal ve eşyayı vazıhan 
gösterir olmasıdır. 
B~zı mallarda, mtsela ayakkabı ve 

terlık gibi şeylerde etiketin malın içi
ne veya altına yapıştırılması, yahut 
sabit biyalarla bu eşyaya damga ha
linde vurulması da caizdir. 

Tuhafiye mağazalarında kutu dahi
!inde_satışa arz:edilen bazı küçük eşya
nın fıyatlarının bu kutuların ön tara
fına, yani mü!}terilerce göriılebilecek 
kısmına yazılması k.ifidir. 

Mesela boyunbağı, çorap. sabun, 
traş bıçağ: ve mümasili küçük eşyad• 
böyle hareket olunacaktır. 

Ancak gömlek, pijama ve saire gibi 
daha hacimli eşyanın fiyatları kutu ü
zerine yazılsa dahi, kutuların içindeki 
mallardan her birine de ayrıca etiket 
konulur. ,.. 
Aynı suretle hazır ayakkabıcı ma

ğazalarında da. kutular üzerine yazıl
mış olsa dahi, kutular içindeki ayak
kabı veya terliğin her birine de ayrıca 
fiyat damgalanmış veya etiket konul
muş olacaktır. 

Her birine ayrıca etiket vazı kabil 
olmıyan ve fakat, fiyatları birbirinin 
aynı olan küçük eşya, mesela antikacı 
dükkanlarında satılan renkli taşlar ve. 
ya pullar) bir kap içinde ve bir tek 
etiketle teşhir olunabilir. 

Etiketlere fiyat ve ilSnı mecburi 
olan evsaftan gayri kayıtlar veya ra
kamlar konulması caizdir. Ancak bu 
takdirde ya fiyat ve ilinı mecburi o
lan evsaf, etiketin bir yüzünde ve di 
ğer kayıtlar diğer yüzünde olacak, ya· 
hut da bunların hepsi etiketin bir yü
zünde toplandığı takdirde fiyat ve ila
nı mecburi olan evsaf diğer kayıtlarla 
karışmıyacak ve onlardan ayrı olacak 
surette yazılacaktr. 

Fjyatları bir olan eşyanın bir arada 
teşhir edildiği takdirde tek etiktlc 
gösterilmesi kabildir. 

Kararnamenin beşinci maddesinin 
f fıkrasında zikrolunan maddelerden 
maksat, esasen ,kabı veya zarfı üzerin-

de fiyat ve evsafı yazılı olarak satışa 
arzedilen maddelerdir. Mesela ıbu su
retle satışa arzedilen iç.kiler, bazı 

müstehzerat, tütün ve s~gara paketleri 
böyledir . 

Bundan başka bazı eşyanın ambala
jı üzerinde yalnız ilanı mecburi olan 
evsafı yazılmış olup fiyatı yazılmadı 
ğı takdirde (mesela kapalı küçük te
nekelerle satışa çıkarılan yağlar gi
bi) bu gibi maddelere yalnız fiyat eti. 
keti konur. Yahut da fiyatı zarfı üze
rinde ya.tılmış olup ilanı mecburi ev
safı yazılmaış olan madd<:lere de yal· 
nız evsafı gösteren etiket konulması 
kilfidir. 

Sipariş üzerine iş yapan dükkan ve 
mağazalarda (meseıa kunduracı dük -
kanlarında) sipariş üzerine yapılan i
mal.it sahiplerine teslim edilmeden 
evel dükan ve mağazada te~hir edil -
~iği _takdirde_ bu gibi sipariş malları 
uzerıne de etıket konur ve bu etikete 
fiattan başka (ısmarlama) kelimesi de 
yazılır. 

Fiatlar arasında farklar 
.. A~nı zamanda satış yerinde, yani 

dukkan ve mağazanın i~inde oturula
rak veya ayakta istihlak edilmek üze
re mal satan dükkanlarda (Meseıa 

harice mal satmakla beraber dükkdn 
içinde istihlak edilmek üzere su, süt, 
yoğurt, sandöviç, ayran gibi madde
ler satan bazı dükkanlarda) dışarıda 
satış fiatı ile dükkan içinde satışları 
ayrı olabilir. Fakat bu takdirde dışa
rıya satış fiatlarının üzerine konula -
cak etiketlerle dükkan içinde istih . 
lfık edilmek üzere yapılan satış fiatla
rının dükkan ve ma;,;azanın münasip 
yerine asılacak büyükçe, yani iyice 
görülel;ıilCcek bir levha ile il.inı mec -
buridir. 

Pazarlıksız satış mecburiyetine tfi
bi tutulan maddelerden hangilerinde 
evsaf ilanının mecburi olduğunu ve 
bu evsafı gösteren kayıtlar. 

Kararnamenin, ilanı mecburi tutu
lan evsaf hakkındaki hükümleri 7 in
ci maddesinde zikredilmiştir. 

Bu maddede görüleceği veçhile, 
evsaf ilanı mecburiyei, şimdilik her 
nevi sütten mamul yağlarla, zeytin -
yağları ve maden _sulariyle kesilmiş 
hayvan etlerine münhasır tuutlmuş -
tur. 

Kararnamenin tereyağı ve zeytin
yağlarına müteallik hükiimleri bazı 
hususiyetler arzetmektedir : 

Bu nevi yağların evsafı hakkın ~ 
da belediyelerce ittihaz edilmiş ve 
halen meri bulunan 'Pflukarrerat mev
cut olduğu malfımdur. Bu mukarre -
rat yeknesak değildir. Ezcümle, bazı 
belediyelerce karışık zeytinyağlarının 
satılması menedilmiş olduğu halde 
bazı belediyelerce de zeytinyağları -
nın muayyen bir nisbette diğer neba
ti yağlarla karışık olarak satılmasına 
müsaade edilmektedir. Kararnamenin 
7 inci maddesinin a ve b bentlerindeki 
hükümler işte bu hususiyetler nazarı 
itibara alınmak suretiyle tertip edil -
miştir. 

Mesela, Ankara'da diğer nebati 
yağlarla karışık zeytinyağları satışı 
belediyece menedilmektedir. Binaen
aleyh mezkOr şehirde, zeytinyağları -
nın evsafı hakkında 7 inci maddenin 
b bendinin ikinci fıkrası hükümleri 
cari olacaktır. Buna mukabil, İstan -
bt·.'da, belediye nizamatına nazaran, 
diğer nebati yağlarla muayyen nis -
bette karışık zeytinyağları satılabil -
diği cihetle, 7 inci maddenin b bendi
nin birinci frkrası hükümleri bu vazi
yeti karşılamaktadır. 

Miiıef errik hükümler 
Kararnamenin 8 inci maddeain-de 

mevzuu bahs taksitli satıştan maksat, 
muamele yapılırken tanzim olunmuş 
muntazam bono ve senetlerle, borcun 
muayyen vadelerle ve bir kaç taksitte 
ödenmesi suretinde yapılan satışlar -
dır. Bunlar haricinde mesela bir bak
kalın ay başında ödenmek üzere müş
terilerine yaptığı devamlı veresiye sa
tışlar taksitle satış sayılmaz. Bu gibi 
veresiye satışlarda, itan edilen pera -
kende satış fiatının tatbiki mecburidir 

Bu kararnamenin birinci madde -
sinde yazılı ticaret şubelerinden gay
ri Ticaret şubelerinin ve müesseselc -
rinin de kendi rizalariyle pazarlıksız 
satış kanunu hükümlerine tabi olmak 
istemeleri, şayanı arzudur. Bu suret
le kanun tatbikatının hudut ve şümu
lü bizzat alcikadarların a13.ka ve mu -
zaharetiyle genişliyecektir. Binaena · 
leyh alfikadar belediyelerin bu husut
ta teşvikatta bulunmaları ve tatbika
tın bu vadideki inkişafından Vekalet
ti de haberdar etmeleri lazımdır. 

"Fiat makwdur" levhası 
asılmıyacak 

Bu kararname hükümlerinin tat -
bik olunduğu şehirlerde pazarlıksız 
satışın şekilleri artık teayyün etmiş 
ve muayyen kaidelere raptedilmiş o • 
lacağından, bu kaideler haricinde 
dükkanlara mesela (fiat maktudur) 
gibi levhalar asılnıasına müsaade edil
miyecektir . 

Kanunun ayrı ayrı şehirlerdeki tat
bikatında yeknesaklığı temin etmek 
ve tezatlara mani olmak için, tatbika
ta müteallik olarak, belediyelerce alı
nacak prensip hükümleri Vekalete 
bildirilecektir. Bundan başka ıatbi • 
katın sureti cereyanı ile, neticeleri ve 
akisleri hakkında aylık raporlar tan • 
zim edilerek bu raporlar da ayrıca 

Vekalete gönderilecektir. 
Bu izahname, kararnamenin ihza -

rı sırasında yapılmış bir izahnarnedir. 
Aliikadarlarla yapılacak temaslardan 
sonra tavazzuh edecek vaziyete göre 
mühim veya noksan görülen noktalar 
ayrıca tavzih edilecektir. 

Kararname tatbikatından alınacak 
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Ankara Borsası 
20 Eylül 1938 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açıhş Kapanış ·-

Londra 6.04 6.04 
Nevyork 125.2950 125.2950 
Par is 3.3875 3.3875 
Mi13no 6.5925 6.5925 
Cenevre 28.3725 28.3725 
Amstcrdam 67.7075 67.7075 
Berlin 50.1450 50.1450 
Brüksel 21.1550 21.1550 
Ati na l.1025 l.1025 
Sof ya 1.49125 1.49125 
Prag 4.37125 4.37125 
Madrid 6.04 6.04 
Varşova 23.63 23.63 
Budapeşte 24.7850 24.7850 
Bükreş 0.9125 0.9125 
Bclgrad 2.83 2.83 
Yokohama 35.26125 35.26125 
Stokholm 31.1425 31.1425 
Moskova 23.7425 23.7425 

ESHAM VE TAUVILAT 

1933 Türk borcu 1. 19.125 19.175 
Peşin 

1933 I. 
1933 .. " il. 
1933 ikr5.miyeli Ergani 
!932 hazine bonosu 
% 2 faizli 
Anadolu Demiryollar 
1 ve il 
Cümhuriyct Merkez 
Bankası 

96.- 96.-

67.- 67.-

41.4-0 41.40 

101.50 101.50 

'·~~~~~~~-./ 

F rankistler 

taarruza 
geçtiler 

Barselona, 20 a.a. - Cumhuriyet -
çi karargahı tebliğ ediyor: Ebre cep· 
besinde nasyonalistler hücumlarını 

bilhassa Gaeta mıntakasında daha bü
yük bir şiddetle artırmışlardır .. 

Fakat düşmanın bütün hücumları 
püskürtülmüştür. 

Toledo cephesinde de, keza düşma
nın bir baskın hareketi akim bırakıl
n1ıştır. 

Teruel cephesinde, kıtaatımız düş -
mandan birçok mevziler geri almış-
tır. 

Asilerin tebliği 
Salamanka, 20 a.a. - Franko karar

gfilıının tebliği: Endülüs cephesinde, 
düşmanın Villanueva ve Villadelrio 
mıntakalarında müteaddit taarruzla -
rını püskürttük. Düşman ağır zayiettc· 
uğramıştır. 

Teruel cephesinde de, dü manw 
Sarrion tepelerine karşı yaptığı hi! 
cumlar da tardedilmiştir. 

Ebre cephesinde, düşmanın mühim 
bir çok mevzilerini ele geçirdik ve 
ağır zayiat verdirdik. 

Hava bombardımanı 
Alikante, 20 a.a. - Saat 11 de ü -

çer motörlü 10 tayyare Alikante'nin 
45 kilometre şarkında bulunan Alloy 
kasabasını bombardıman eder ... 1- 12 
kişinin ölümÜ'ne ve 51 ki._;.ıın 

(anmasına sebep olrn Jardır. 
Bombardıman neticesinde 

mensucat fabrikası olmak üzere 
kaç bina harap olmuştur. 

yara-

biri 
bir 

~arki Prusya'da 
sonbahar manevralan 

Königsberg, 20 a.a. - Birinci al -
man ordusunun sonbahar manevrala· 
rı şarki Prusya'da k3.in Angerap, Gol~ 
dap ve Treuburg mıntakalarında baş
lamıştır. 

Manevralarda, •kara ordusu kuman
danı general Brauhiç ile birlikte İtal
yan, macar, İspanyol, İsveç, İsviçre, 
türk, bulgar, yunan, danimarkalı, fin
landiyalı, estonyalı, norvec;li ve hol
landalı bir çok subaylar da hazır bu
lunmaktadır. 

neticelere göre, kararname hükümle · 
rinin halen pazarlıksız satış kanunu 
ahkamı hariı:.indc kalan müesseselere 
veya satış maddelerine de teşmili, ya
hut da halen kararname hükümleri 
dahilinde alman müesseseler ve satış 

maddeleri üzerinde yapılması lüzum
lu teliikki edilen tadiller hakkındaki 
mütalealar da keza Vekalet~ bildiri 
lecektir . 

Pazarlıksız satış kanunu, memle 
ketimizde asırlardan beri kökleş.,,iş 
sakim bir itiyadın tasfiyesini ve pe -
rakende satışlarda yeni bir alış veriş 
ahlakının teessüsünii istihdaf etmek -
tedir. Bu itibarla tatbikatta ilk za· 
mantarda ciddi mi1c::.küllerle k;ırsrll\ -
şılması mümkündür. Bu müskP-itı 
karşılamak ve avnı z'1m::ı.nda tatbika -
tın arızasız cereyanını temin etmek 
için bütün alakadarların gerek kanu
nun ruhunu, gerek kararnamenin muh 
teviyatını tam bir vüzuhla kavrıyarak 
tatbikata ciddiyet ve katiyetle geçil· 
mesi zarureti vardır, Maamafih ilk za 
manda dikkat ve hassasiyetle yapıla -
cak takibatın bütün müşkülleri önli -
yeceği ve yeni tatbiklere süratle ge -
çilebilmesi için zemin hazırlıyacağı 

da tabiidir , 
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Uçan sulh elçisi 
....._ __________________ ~------------.-------

NEViL ÇEMBERLAYN 
tam manasiyle ingiliz'dir 

50 yaıına kadar 

ticaret yaptıktan sonra 
politika hayatına atlldı 

• 
En sevdiği ıeyler 

Karısı, kuiübü, balık 
avı ve kırlarda gezmek 
B irmingham. Gök yüzü kül rengi. Dumanları kül 

rengi. Kırmızı kiretmil evleri de kül rengine 
bürünmüş. Çimenleri isli Birmingham ... 

Çemberlayn ailesi yaş itibariyle şu şekilde kade
mclenir: Joe, tepeden tırnağa kadar mütehakkim 
bir ihtiyar centilmen, oğlu Osten Çemberlayn ve 
genç Nevil. 

Genç Nevil Oksford'dan çıkınca, bir ' sabah Ber
müd adalarının yolunu boyladı. 1890. Briyan, Pııvan
kare gibi kudretli bir fransız politikacı tasavvur edi· 

niz. Eğer ihtiyar Joe bunlar gibi 

birisi olsa oğlunu Paris'te alıkor. o

na bir idare mesleği bulurdu. Hal· 

buki Disraeli'den sonra İngiliz im-

Çemberlayn 
ve Bayan 
Çemberlayn 

paratorluğunun hakiki müessisi sayılan J oc Çember· 
layn, hiç de böyle yapmadı ve oğlunu Bermüd a..!alc.
rına gönderdi. 

Yani İngiltere'den 5.000 kilometre uzağa. 
Nevil, Bermüd adalarında yedi sene kaldı. Kahra

man kesilmek için değil, orada babasının kurduğu hır
davat dükkanının hesap işleriyle meşgul olmak i~ın ... 

Kahve, şeker, gibi bakkal eşyaları 
da satıyordu. Nevil orada Aynı za
manda emretmesini, tehlikelerden 
zevk almasını öğrendi. 

1897 de tekrar İngiltere'ye Jö.a
dü. İngiltue, o sırada tam bir impa
ratorluk olduğunu hissetmeğe oaş• 

lamıştı. Kipling "Beyazların ıaiıde · 
tini arttırmayı" tetvfk ediyordu. 
Çenıberlayn, bu uzak topraklarda 
bir "beyaz" olmuştu . Babası, büyük 
gürültülerle bir imparatorluk sıste
mi fikrini ileri sürdüğü zaman Ne
vil Çembcrlayn yedi sene çalış~rak 
imparatorluk mefhumunu anladı. 

I• şte ikinci politika: İngilız 
ımparatorıugundan sot.n a

da halinde İngiltere. 
N evil'in, ikbalperest, azgın vt vol

kan gibi bir ba~ var. Buyük o~iu 
kendıtiine halef olacak. Ya küçugü 
ne yapmalı? O kadar sakın ki... 

Çemberlayn'in mukadderatı tayin 
cdıldi. O liirmıngham'da yaşıyacak, 
Oıten'e bı.iyük vazifeler duşuyor, 

Nevil de hırdavatçı dükkanını ida
re edecek, büyi.ık ~evil sülalesınin 
para işlerine bakacaktı. Eğer iktida
rı varsa, babasının bcledıye işlerını 
de üzerine alacaktı. 

Nevil bunları kabul etti. Kendisi
ni biraz ehliyetsiz addediyordu. E
linden geldigi kadar çalışacaktı. 

Aradan zaman geçtı. 

1903. joe Çcmberlayn Almanya'y
la anlaşmagı tecrübe etti. Nevi!, Bir
mingham'da kontratları mütalea et· 
ti. Brem ve Hamburg ıçin tüccarla
rın verdiği siparişleri ua etti. Sana
yi mahallesindekı bürosunda günde 
on saat çalışıyordu. Bdediye mecli
sine girdi. 

1907. Almanya silahlandı. Fransa 
antant kordiyale dahildi. Avrupa'da 
hadiseler patlak verdı. Çalışmaları 
ve büyük Çemberlayn ismı sayesi.'l
de Nevi! Çemberlayn belediye reia
ligine kadar yükseldi. 

1909. İhtiyar joe öldü. Uzun za
ınandanbcri mefıuç, fakat saglamdı. 
Vücudu hareketsız, fakat gözleri ha
yat dolu, yaşıyordu. Ingıltere de si
lahlandı. Kayser: "Mukadderatımız 
denizlerde!.." derken, Çemberlayn 
da bir çok belediye komisyonları
na iştirak ettı. Taliı yaver gidıyor
du. 

1911. Avam kamarasında dramatik 
bır celse toplandı: ·'Almanya bi.ı~ 
taarruz etmek ıstiyor, nazır degiliz J" 
Diye bagırıldı. 

1914. Nevil Çemberlayn dairesin
de çalışıyor. On beş senedenberi ol
dugu gibi .. Yalnız, yüzünün çizgile
ri morlaşmış, etvarından kafa yor
duğu belli. Çalışkan tıpli bir adam. 
Bütün gün sade bir ağaç masada, 
dosyalarla, yeşil kartonlarla baş ba
p.. Sipariş, kontrat, gemilerin hare
keti. Akşamları, Avrupa hakkında 

malWııatı olmıyan, fakat Melburıı 

limanının alıf verifini, Bombay'dıa-

Yazan: 

Jak Prevotye 
ki fiyat tevemmüçlerini bilen iş a
damlariyle beraberdi. ~igara içi
yorlar, fakat aorlulı:la konutabili-
yorlardı. Birdenbire sokakta gazete 
müvezzilerinin sesi duyuldu: "Al
manya'nın ültimatomu! .. 

Ç emberlayn başvekil. Kendi -

smde iki şahsiyet var. 

.bırnungham'ın sanayı adamı ola-
rak Almanya ve Itaiya'yla işlere gi
rişiyor ve milyonlarca taşralı gıoı, 

memleketın iktisadi menfaatlerini 
bu memleketleri idare edenlerle ko
nuşmakta buluyordu. 

Mesul şef olarak da, Fransa'yla 
anlaşıyordu. Hem de, vaktiyle ra
kıplerıyle mücadele ederken gibi 
aynı soguk enerjiyle._ 

Silah tabrikaları uğultular çıka

rarak, çılgın bir hızla ışlerken, film, 
si.ıratle çevrilecek ... 

Agustos, 1937. Çemuerlayn Muso
linı'uen bir mektup a.dı. 

Bylül. liırinci tcşıin. Almanya'
nın temsil ettigi tt:hlıkenin gittik
çe büyüdügünü gören Çemberlayn 
Musolini'ye yakla~ak için ispan
ya! yarasını sarmaga, Hnıcr'in mu
vacehesinde ondan ıaydalanmaga 
çah§tl. 
~ubat 1938. Bir öğle sonuydu. E

den sapsarı bir çehreyle onun karşı
sında ıdi. Harıcıye nazırı bildiriyor: 
''dinleyiniz, çok düşündüm. .. " 

Yortu: lngiliz - İtalyan ittifakı 
İlkbahar: lspanya harbı devam e

diyor. Musolini'yle anlaşmak im
kanı yok. Hitler tehlikeı:;ı büyüyor. 

Ağustos'un sonu: Çemberlayn 
Londra'ya mecburen döndü. Çekos
lovakya ve Avrupa tehlike içinde. 

14 eylül: Madam ki Musolini hata 
yaptı, Çemberlayn Hıtler'i görmek 
için yapa yalnız tayyareye biniyor. 

Bi.ıytik ümit var: iki adam baş ba-
şa ... 

Birisi yüzde yüz ingiliz. Karısını 
ve aile hayatını seviyor. Şehirde 
karlton kulübünde boş boş dolaş -
maktan, mümkün olduğu kadar, çok 
insanla konuşmaktan zevk alıyor. 

H ayatmda bir kusuru var: Ba

lık avlamak. Mukaddes bir i
tiyadı var: Karısiyle birlikte Hayt
park'ta gezmek. 
Nuırların dramatik içtimalarınm 

ertesi günü, Eden'in istifa ettiği sa
bah ve Anşlus sabahı, hep tarihe ka
rıştı. 

Her hadisenin ertesi günü, gelip 
geçenler, yılankavi sahilde boynu e
ğilmi,, siyah redingotu içinde uzWl 
bir silüet görürler: İngiltere baş ve
kili Çeai>erlayn ördeklere yem atı
yor. 

Diğeri, yüzde yüz alman. Orman-

larda yalnız başına dolaşır, bir karar 
vermezden evel tabiatten ilham alır, 
sonra karar verir. 

Birisi musiki sevmez. Öteki Vag
ner'in havası içinde büyümüştür. 

lieriki iş hakkında münakaşa eder 
gibi sözlerini açık söyler. Öteki te
hevvür eder. 
Aralarında hiç mUtterek taraf 

yoktur. 
:Bununla beraber ... 

- Hitler muharebe yaptı. İnsan, o
na müşterek dögüşlcn ve sıper kar
uaşlıkıarım hatır Jatarak onu heye
cana duşürebilir. Onda, eski bir mu
harıp zınniycti var. 
~enıoerlayn harba girmedi. Fakat 

ıeKrar harp olmasın jiye son gay
retlerini. harcadı. Bacagı damıauan 
y.ıvaş yavaş eridi. Kulakları iyi işit
mez. Vücudundaki intizamsızlık o
na ıstirap verıyor. Fakat o, bir kaya 
gıoi sagıamdır. 

Hıtıc:r, bu ıhtiyarın kendisine: Si
. • vn mılyon evladımız, torunları
mız ve anneleri namına söylüyo
rum ... " Dese, Hitler ,l>ı.u.dan mütea
sir olabilecek mi? 

Burada bir kadın silüeti beliri
yor. 

Cazibesi, sadeliğinden ibaret, gü
zel, şen bır ingiliz kadını: Çembcr
layn'ın karısı. 

"- Ben korkunç derecede ik
bal perestiml" Diye itiraf edıyor. 
Kendısi için degil... Kocası için ... 
.E.vlendıgı kocanın ne istediginı yal
nız o bilir. 

Çemberlayn, isminin şaşaasıyla 
biraz ezılmiştir. Fakat karısı onun 
ellerinden tutmuş, ıtnıiş, Londra'
ya gitmek, kıymetini gostermek, u
mumı hayata girmek ıçin ona yal
varmıştır. 

O lsun .. Hakkı var .. Çünkü oka
rısına inanmış, onun muba

.............. uıe itimat etmiştir. işte 1914 
de J:hrmingham belt.dıye reısi, 1917 
de, Londra komitesi azası 1 Bu kafi 
değil mi? Başka vaziteler almak i
çin boyunu musait hissetmiyor J 

Olmaz! .. Kadın israr ediyor, onu 
sıkıştırıyor. 20 ilkkcinwı 1918 de Ne
vi! Çemberlayn umumı hayata giri
yor. Birmin'gham mebusu seçilıyor. 

50 sene sonra. 
Çemberlayn bizzat kendisine i

nanmıştır. Çünkü ona karısı da i
nanmıştır. 

Mücadele, on üç sene sürecek. 
Posta nazırı, hazine şefi, ıuhat nuı
rı ... Çemberlayn cesaretlendi. 

1931 eylülündeyiz. Nazırların ıı
raaıında işte Makdonald: Saçları be
yazlaşmış, gözlerinın feri kaçmı9, 
bir gecede bir ihtiyar oluvermi§, 
Baldvin sıraya yığılmış. 

Bu ilk milli birlik kabinesi 
Çemberlayn ayağa kalktı. İçinde

ki sarsıntıyı belli etmeden sakin bir 
sesle "Kasalar boş!" Diye bağıı:dı. 

İngiltere iıflis halinde .. Çember
layn, it adamı olduğu günleri tek-

HARP 
f ransızlann Alman 

hududunda yaphklar1 
meJhur majino haHı 

1 

1 

İhtimali karşısında 
~LMANYA'NIN ÇEKOSLOVAK
YA'YA KARŞI BİR KUVET DAR

BESİNE KARŞI FRANSA'NIN 

HARPLE ?tjÜDAHALE ETMESİ

Nİ MÜDAFA/.DA FRANSIZ SOL

CULARI MÜTTEHİT GÖRONÜ

YORLARSA DA SAG MAHFİL

LERDE HÜKÜMETİN BÖYLE 

BİR KARAR VERMESİ İHTİMA
LİNİ ŞİDDETLE MÜDAFAA E

DENLER GÖRÜLMEKTEDİR. 

HATTA RADİKALLER İÇİNDEN 
DE İŞTİRAK EDENLERİN BU

LUNDUGU BU KANAATE BİR 

MİSAL OLARAK ESKİ FRANSIZ 

BAŞVEKİLİ FLANDEN'İN ŞİD

DETLİ BİR YAZISINI ASAGIDA 
OKUYACAKSINIZ. 

F ra~sızl~r had~sel~ri~ veha~etıni bırdenbıre ıdrak etmış
lcı uır. En az hazırlıklı bir zamanla
rında harbe sürüklenmek tehlikesi4 

ne maruz bulunduklarını görmuşler
dir. Halbuki Çekoslovakya devleti 
için zuhur eden uzak ihtilatları e
velce pek de ciddiye almamışludı. 

Haftalardanıberi, Iransız hüküme
tinin aksiyonunu hiç bir suretle mu
tazarrır etmemek için, hadiseleri 
tefsirden ~kinmiştim. Filhakika 
daha 193i ilk kanununda haber ver
miş olduğum tehlike anma geliyor
duk. O tarihte Berlin'de bır anket 
seyahatinden dönüşte, matbuata ver
diğim bir tebligde şun!arı söylemiş
tim: 

"Kanaatimce ve enternasyonal po
litikanın başlıca probltmlerine kar
şı fransız - alman münasebetlerinin 
umumi heyeti üzerinde yaptığım te
masların neticesine göre, bugünkü 
görüş ayrılıkları çok büyüktür. Va
ziyeti ve sulhun menfaatine o!arak 
muvafakat edilebilecek veya eciile
miyecek karşılıklı tavizleri ciddi su
rette tetkik devletlerin ve hidi&ele
rin tahmin edilebilecek inkişafiyle 
doğrudan doğruya alakalı olan mil-

rar görüyor, o zaman kanun daima 
büdce muvazenesi ıdi. Eski arkadaş
larını düşünüyor, birer ingiliz iş a
damı sıfatiyle bütün ananeleri ta
ahhütlerine sadık kalmaktan ibaret 
olan Birmingham'lı eeki ortaklarını 
düşünüyor. Çemberlayn sakin çeh
retıi altında ne kadar istirap çeki -
yor! 

1935. Çemberlayn, maliye nazırı 
mevkiinde, yerinden kalkıyor ve sö
ze ba§lıyor: "İlk defa olarak büdce
mizde fazlalık var!" 

Sesinde vaktiyle korku sezilme
diği gibi, şimdi de gurur hissedil
miyordu. 

Fakat ne gurur 1 lngiltere'yi, Bir
mingham'daki firması gibi idare et
ti. 

1937. Maliye nazırı son defa ol
mak üzere gene doğruldu: "Milli 
müdafaa ihtiyaçları için büdccmiz 
açıktır!." 

. Dünyanın ıon büyük büdcesi, bu 
ış adamı uğruna y•kılmıştır. Onu 
~itl~r devir~iştir. Çemberlayn sa
kındır, o vazıfesini biliyor: Silah
lanmak, ne bahasına olursa olsun si
lahlanmak ... 

Onun aandalyaaına oturacak olan 
Stanley Baldvin uyuyor gibi görü
nüyor. 

FRANSA 
Pi yer 

Yazan 

Eti yen Flônden 
Jetlerin vazifesidir .. .'' 

Bu aleni beyanata, başvekil, dış 

bakarlı ve harp bakanının mesai o
dasının acsaizliği içind.:, Avusturya 
meselesinin üç aydan evci ve Çekos
lovakya meselesinin de ihtimal yaz 
ayları içinde ortaya çıkacağını ila
ve etmiştim. Hakikaten anşlus ta
hakkuk etmiştir. Ve daha yaz de -
vam ederun Çek091ovak)'a mesele
si en hat safhasına gelmiştir. 

Bu dokuz ay zarfında, daha o za
mandan önüne geçilmez bir halde 
ortada duran ihtilafları önlemek i
çin hiç bir ciddi gayret sadedilme
miş olmasına esef etmek bana bey
hude görünür. 

Fakat bazı hadisclel'in vukua gel
miyeceğini iddiadan ve saati çalın
ca bu hadiselere muta'taattan ibaret 
olan politika ne kadar zaman süre
cektir? 

B. Nevil Çemberlayn'in seyahati 
haberini memnuniyetle kaydedelim. 
Belki de bir inşacı devreye girece
ğiz . 

Bu iseme liyik her devlet adamı 
bilir ki ancak ordusunun ve ittifak
larının emrettiğinden başka bir po
litika takibedemez. Ve ordu, yani 
milli müdafaa denılince, harp me -
todlarının genişlemesiyle: milletin 
bütün maddi ve manevi potanıuyoli 
kasdolunur. 
Şunu kabul etmiyeceğim ve bunu 

yapacağım diye etrafa ilan edıldiği 
zaman bunu yapmıya muktedir ol
mak lazımdır. İşçilere tatil ve eğlen
ce temin eden bir polıtikayla harbe 
hazırlanılmaz. Milletin muvafaka
ti alınmadan bir harp tehlikesi göze 
alınmaz. 

N e garip tezatlar 1 Demokratik 

rejim, devleti meşru surette 
seçilmiş mümessilleri vasıtasiyle i
fade olunan milletin arzularına uy
gun bir şekilde idare eder, diyorlar. 
Halbuki, meclisler üç aydanberi ta
til halinde bulunmasma ve toplan
ma devre.si harici siyaset üzerinde 
her türlü münakaşa.1arı önlemek 
maksadiyle tatil edilmiş olmasına 
rağmen, yarın seferberlik ilan edile- r 
bilir 1 

Demokraside, gizli diplornas:ye, 
muahedelerde yazılı olmıyan en
ternasyonal teahhütlere cevaz yok
tur, sulha veya harbe taallfik eden 
bütün muahedeler parlamentonun 

tasdikinden geçmelidir de denili -
yor. Halbuki, bazı hük~metlerin ba
zı devletlere vermiş oldukları 'litahi 
teminat ve tefsirlerle Fransa, mua
hedelerin hükmünü aşan bir ölçüde 
taahhüt altına girmiştir. 

detle protesto ederim; hükümct da
ha önce meclisleri toplantıya çağı· 
rarak, aleni bir münakaşa ve reyle, 
askeri müdahale politikasının mil
let mümessilleri tarafından tasvip 
edildiğine kanaat getirmek wun
dır. 

H ükümetin bir seferberlik ka· 
rarı vermcıı meşru hakkını 

inkar etmiyorum. Fransa tecavüze 
uğramamış olduğu için bir &ef erber
liğin hemen bir harp iiinına muadil 
bulunduğuna ve anayasanın 9 uncu 
maddesi mucibince meclislerin ön
ceden muvafakati alınmadan harp i
lan edilemez olduğuna göre hükü
metin bu manevi hakkını tanımıyo
rum. 
Münhasıran enternasyonal ihti

laflar halinde gözetiimiş olan ta
ahhütlerin bir devletin dahilı işle
rine veya bu dahili işler dolayı.siy • 
le çıkan ihtilaflara da teşmilini! kar
şı şiddetle protesto edcdm. Bu gibi 
ihtilaflar ya bütün ak:dleri ve ya
hut hiç birini teahhüt altına koyan 
milletler cemiyeti paktında sarahat
le tarif edilmiş olan bir seri kaide
lere göre halledileoihr. 

Bunca fransızların ..ı:ihinlerini it
gal eden antihitlerizm veya antifa
şizm ideolojisine karşı cömert ide
alizm vardır. Amerika l"Umhur rei
si Vilson'a şeref vermi; ve fransız 
politikasını ilham etmiş olan enter
nasyonal prensip şudur: MilletJerin 
kendi mukadderatlarına hakim ol -
mak hakkı. Bir mılletin mukaddera
tı hakkında yanlış yol tuttuğu sanıl
sa bile, kendisi bunu intihapta ser
best bırakılmalıdır. 

Devlet adamlarımız c.ilmelidirler 
ki fransız demokrasıs · ı-rensipleri
ne sadık kalmak azmindedir v~ ha
yati menfaatlerini biz:at kendisi ve 
müesseseselerinin ~eıçevesi dahilin
de kararlaştırmak hakkını muhafa
za etmek istemektedir Harp veya 
sulha karar vermek ikt·darmı o hiç 
bir sekte, hiç bir k ıut>e, hiç bir bir
liğe vermiş değildır. 

..1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı11L. 

= -- -
~ İ(TEN DISTAN ~ - -- -- -- -: Yazan : : - -- -
§ Hasan -Ali Yücel S - -= = 
= * = - -= -: Kıymetli edibımız gazetemizde : 

Bu tezatların ne bir!ni, ne de öte
kini kabul edemediğime müteessi -
fim. 

- -: içten, dıştan b:ış/ığı altında neş- E: 
E rettiği fıkra/an bir kitap halin· E: 
§ de neşretmiştır. Bu kitabı her- E: En yükıek devlet makamlarına 

söylediğim gibi, ne denirse densin 
müthif bir harp riskini crtaya çıka
ran her türlü umumi veya umumiye 
yakın acferberlik tedbirlerini tid-

E kesin büyük bır zevkle okuyaca- E 
:5 ğı muhakkaktır. E: - -- -- -.,., ...................................• ,. 
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Satılık : ................................................... .. 

Satılık otomobil - Beş kişilik se- Iİ DKo"rt~ÇatıiJr"lkık kİu··lrôu··k"ı·ı"ŞnıOarrdatnl·.orı 
kiz silindirli bir Buik otomobili satı • .. " " 
lxktır. Görmek için saat 14 den son- J Bir defa için 30. Kuruı 

İki defa için 50 Kuruş 
ra 1062 telefon numarasında B. Rüş· Üç defa için 70 Kuruş 
tü'ye müracaat. 1 Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilinlardan her defası 
S bl k 1 k d için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa 

a 1 
- stasyon ar asm a ve neşredilecek bir il&.n için 140 kuruş 

jandarma mektebi civarında ve Anka. alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, 
ra'nm her tarafında inşaata elverişli her satır, kelime aralarındaki boısluk

Jar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. ı arsalar. Tel: 2406 Neşet Şeren. 6349 Bir kiiçük ilan l20 harften ibaret ol-
malıdır. 

Satılık - Ankara'run her tarafın • Dört satırdan fazla her satır için ayrı-
da irat getirir beton ahşap ev ve apar- ca 10 kuruş alınır. 
tımanlarla bahçeli evler yapı koopera- .................... _ ............ _ ... 

tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. Kiralık oda - Memur Bayan için 
6350 aile içinde bakanlıklara 7 dakika su e-

Satılık _ Ankara'nın her tarafın • lektrik H. gazı dahil 23 lira Selanik C. 
da ev, apartıman, arsa almak ve sat • Yenikalık S. 12 N. 6673 

mak istiyenler. Tel: 2406 Neşet Şe • Kiralık bodrum katı - 1 oda, 1 hol 
ren. 6351 hava gazı, elektrik mevcut, aylığı su 

Satılık efya - Maltepe son durak dahil 22 lira Tel: 3753 Yenişehir Ada-
Villa Ali Hikmet 1 Na. muhtelif halı • kale sokak 18 • 1 6679 
lar ikişer liradan kuştüyü yastıklar. 
Fitilli yataklar üçer liradan itibaren 
Viyana mamUlatı battaniyeler 7 ,5 li
radan ve her nevi eşya gayet ucuz 
her gün satılmaktaclrr. 6518 

Sablık ev - Çeşme mahallesinde 
1 No. lu harap 'i'e tahminen 900 M 2 

arsa ile birlikte. Atpazarında 18 No. 
lu berber dükkarımda Ali ve Süley -
man'a müracaat. 6595 

Satılık otomobil - Az kullanılmış 
6 silindirli kapalı Şevrole hususi oto -
mobil. Ehven şeraitle. İç Cebeci Sey -
han So. N o. 7 tahriren veya şifahen 

müracaat. 6597 

Satılık arsalar - Yenişehir'de B:i
yük Millet Meclisi inşaatı yanında iki 
parça ucuz arsa. H. Dilrnan Ko~ Ap. 
No: 4 Tl: 2181 6642 

Satılık - Nazrm B.M. Koyunpazarı, 
Salıpazarı ve Baltkpazarı'nda ev ve 
dilkkanlar. H. Dilman. Karaoğlan Koç 
Ap. 4. Ti: 2181 6643 

Satılık arsa - Çankaya caddesinde 
Sarı köşk karşısında köşe başı B. M. 
M. ne gidecek 50 metrelik caddenin 
karşısında. Müracaat Havuz başı Ka
ranfil sokak Adalar apartmanı No. 10 

6682 

Satılık ev eşyası - Stil yatak oda
sı, piyano, radyo, büfe, kanape ve kol
tuklar Yenişehir Karanfil sokak No. 
30 daire No. 6 ya müracaa t. T el: 2995 

6801 

Acele aabhk - Ayvalı Tutlu men
ba suyu müştemilatiyle birlikte uy
gun fiatla satılıktır. Ve kiraya da ve -
rilecektir. Tl: 2406 6803 

Satılık eua - 5 parça mobilya 
kadın elbisesi kürk manto ve halılar. 

Atatürk bulvarı Ali Nazmi apartmıanı 
57 birinci kat. 6832 

Sablık otomobil - 31 model kapa
lı 4 silindirli ekonomik çok temiz kul
lanılmı~ Ford otomobili satılıktır. Sa
im Sangar terzievine müracaat. Tel. 
1271 6851 

Kiralık: 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cad -
desi Özenli sokak köşe başınd:::ı fovka-
15.de nezaretli mhi ve konforlu Kardeş
ler apartımanında beş odalı ilk kat. 
Telefon 2935 6708 

Kiralık büyük e...,- ve daire - Alt ve 
üst katlarda ikişer salon, beşer oda, 
birer hizmetçi odası mutbak kiler bu
lunan güzel bir bahçe içinde dört ta
raf açık bir evin tamamı veya üst ka
tı kiralıktır. Resmi daire yapmıya el
verişlidir. Sıhiye vekaleti yakınında 

Ziraat Bankası memurin apartımanla -
rı arkasında Düzenli sokak No. 10 
icindekilere müracaat telefon 2676 ve 
2478 6206 

Bir bay için - Möble konforlu oda. 
Yenişehir Tuna caddesi Yiğitkoşun 

sokak No. ıs. 6411 

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

Kiralık - Halkevi karşısında Sağ. 
lık Yuıdu apartımanında 3 oda, 1 hol. 
1 sandrk odası, mutfak, banyo, kalori
fer, sıcak su. her türlü konfor. Telefon 
191.5. 6490 

Kiralık - Bakanlıklar karşısı Bel
çika Sefareti arkasında Konur sokak 
No. 21 evin (5) oda (1) salonlu daire· 
si, içindekilere müracaat. 6513 

Kiralık - Yenişehir Su deposu 
Kızılırmak sokak manzaralı her kon -
foru mevcut 5 oda, 1 hol ve 4 odalı 

iki daire ayrıca garaj vardır. Tel. 3766 
6519 

K.iralrk apartıman - Yenişehir İs
met İnönü caddesinde numara 78 ge · 
niş 4 oda, banyo, mutbah, kalorifer ve 
sıcak su. İçindekilere müracaat. 6639 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so· 
kak Adalar apartımanmda 3, 4, 5 oda 
hol ve konforlu daireler. Kapıcıya mü-
racaat. 6681 

Kiralık - Yenişehir Seianik cad -
desi No. 38 de 4 büyük oda ve gene 
büyük bir hol ile bütün konforu havi 
müstakil 1. ci ve 2. ci kat daireler. 

6686 

Kiralık bakkal dükkanı - Yeni
şehir Kazım Özalp caddesi Ataç so -
kakta manav ve kasap yanında çok iş
lek bakkal dükkanı. Aym apartımana 
müracaat. Tl: 3319 6730 

Kiralrk daireler - Yenişehir Ko -
nur sokak No. 16 vekaletlere yakın 

manzaralı ve ucuz üçer odalı 1. teşrin-
den itibaren Tl: 3629 6782 

Kiralık ev - Yenişehir Maltepe 
Onur sokak No. 13 üç oda, 1 l'ıol, ban
yo 2. ci kat. İçindekilere müracaat. 
Tl: 3929 6822 

Kiralık 2 oda - Yenişehir Tuna 
caddesinde memurin evlerinde 19 nu
maralı evde 2 oda mutbak müşterek 

banyo. İçindekilere müracaat. 6823 

Kiralık - Samanpazarı Kurşunlu 
cami karşısı Alim B. Ap. 1 daire hava
gazı konforlu. Doktor muayenehanesi 
ve yazıhaneye elverişli. Kapıcıya 6824 

Acele kiralık ev - Kavaklıdere'de 
alınan sefareti karşısında bahçe içeri
sinde No. 65. Asfalta 1 dakika, yolu 
hiç çamur görmez, 5 oda, 1 banyo, l 
mutbak elektrik ve suyu vardır. İyi bir 
evdir. Aynı" numarada kasap Ali'ye 
müracaat. 6825 

Kiralık daireler - Yenişehir Sağ

lık sokak No. 6 Saim Demir Ap. kon
forlu 3 ve 4 odalı daireler uygun fiat. 
Kapıcıya müracaat. 6827 

Kiralık - Yenişehir Tuna caddesi 
Yiğitkoşun sokak No. 14 üç oda bir 
holü havi konforlu bir daire kiralık. 
Telefon 3480 • 17 6828 

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

6829 

Kiralık ucuz ve küçük daireler -
2 oda, 1 hollü ve 2 odalı 2 daire kira
lıktır. Maltepe'de bakkal Ramiz'e mü-
racaat. 6831 

Aranıyor: 

Kiralık aranıyor - Atatürk bulva
rı veya Bakanlıklarda 6 ay ikamet için 
mobilyalı ve kaloriferli 2 oda aranı

yro. Banyolusu tercih edilir. Tl: 3628 
6552 

Aranıyor - Birinciteşrin nihaye • 
tinde kiraya verilecek müstakil evi ve
ya apartrman dairesi olanların ınus'ta 
E. A. rumuzuna mektupla müracaat-
hL 6598 

Bavul ve sandık aranıyor - Çok 
sağlam boş sandik ve bavul aranıyor. 

satmak istiyenlerin 2465 numaraya te-
lefon etmeleri. 6826 

İş arıyanlar : 

Dans meraklılanna - 20 günde 

mükemmel dans öğrenmek istiyorsa • 

ruz "Ulus" ta B. G. rumuzuna mek · 
tupla müracaat ediniz. Ders evleriniz-

de verilir. 6640 

Kurslar : 

Steno Daktilo - Fransızca steno 
daktilo ve türkçe daktilo bilen bir ba
yan iş aramaktadır, Bonservisleri var
dır. Yenişehir Postrestant Bayan Ev
doksiya adresine mektupla müracaat. 

6672 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 17. 9. 1938 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasa: 
Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Tiirk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.157,501 

Altın: Safi kilogram 9.054,614 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu 
klirinıt bakiveleri 

Hazine T~hvilleri : 
Deruhte edi. evrakr nakdiye karşılığı 
Kanunun 6 • 8 inci maddel!!'rinl' tevfi
kan hazine taraf·ndan vakı tediyat 

Senedat Cüzdam : 
Hazine bonoları 
Ticari ııenedat 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - karşılığı esham ve tabviliit (iti· 
bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvil&t 
Avanslar : 

Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve Oövız üzerine 
Tahvilllt üzerine 

Hissedarlar: 

Muhtelif 

_:!llllllllllllllllllllllllllllllllJlllllL. - -- -- Kazanç • • -- vergısı -- -- -- ---- ve --- --- Tatbikatı -- -- -- -- --- 3470 numaralı kanunu da ihtiva --- --- etmek üzere e~1 son hükümlere : - göre yazılınıştır. --- -- Yazan: --- -- -- .... 
Üçüncü - Nihat Ali ---- -- ---: 616 büyük sayfa, fiatı 3 liradır. :: 

- Akba ve Haşet şubelerinde satılır. : 
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Kapah zarf usulile eksillme ilam 
Nazımiye Mal Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş (Nazı
miye kazası hükümet konağı inşaat'
dır ). Bu işin keşif be~ieli (32391.95) 
liradır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

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

mesi. 
D - Hususi şartname. 
E - Keşif cetveli, silsilei fiat cetve· 

li, metraj cetveli, proje. 
F - Yapı işleri genel şarnamesi. İs· 

teyenler bu şartnameyi ve evrakı 2 
lira mukabilinde Tunceli Nafıa Mü
dürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 29-9-938 perşembe 
günü saat 14 de Nazımiye hükümet bi
nasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 2426.40 lira muvakkat temi
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları ha
iz olup göstermesi lazımdır. 

A - Tunceli Nafıa Müdürlüğünden 
alınmış müteahhitlik ehliyet ve
sikası. Ticaret ve sanayi odasından a
lınmış sicil vesikası. 

B - Bir teahhütte enaz 20.000 liralık 
bina inşaatı yapmış olduğuna dair ve
sika. 

6 - Teklif mektuplan yukarda Ü· 

çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Nazımiye malmüdürlü· 
ğü dairesinde eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilinde verile· 
cektir. Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatdmış 
olması lazımdır. Postada olacak gecik 
meler kabul edilmez. 6763 

-1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - = 
: Dr. Bôsit Ürek § - -- Cebeci Merkez Hastanesi = --_ iç Hastalıkları mütehassısı : 
- Her rün hastalarını Yenişehir : -:: Meşrutiyet caddesi Urek apartı· : -: manmda saat 15 ten sonra kabul : - -- eder Tel : 1694 : 
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Steno kursu - 5 inci de\tresine ilk
teşrinin ilk haftasında başlıyor. 6 ay -

da diploma verilir. Memurlar Koope -
ratifi üstünde Kat 1 Tel: 3714 6835 

Daktilo kursu - 51 inci devresine 
ilkteşrinin ilk haftasında başlıyor. 2 

ayda diploma verilir. Memurlar Koo • 
peratifi üstünde kat l Tel: 3714 6834 

Lira 
24.133.398,04 
26.037.521,-

1.2'92.015,32 

314.628,04 

12. 736.038,33 
15.073.09 

10.844.230,98 

158.748.563,-

15.057.949,-

1.100.'ll00,-
65.499.377 ,01 

39.350.648,48 
6.864.698,14 

7.107.500,-
223.882,65 

9.260.651,01 

Yekun 

Lira 

51.462.934,36 

314.628,04 

23.595.342,40 

143.690.614,-

66.599.377,01 

46.215.346,62 

16.592.033,66 

4.500.000,-
11.138.643,80 

364.708.919,89 

P AS I F : 
Sermaye 

ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Husu~i 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten ted. va~d. 

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizleı 
Diğer dövizler ve alacaklı 
klirin~ bakiyeleri 

Muhtelif 

Lira 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

15.057.949,-

143.690.614,-

19.000.000,-
34.000.000,-

1.121,78 

41.S29.714,94 

Yekiio 

Lira 
15.000.000,-

8.712.234,11 

196.690.614,-

l 6.559.820,23 

41.830.836,72 

85.915.414,83 

364.708.919,89 . 

1 Tem.muz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi o/o 4 Altın üzerine ava"ns o/o 3. 

·Ankara Belediyesi: 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden ı 
1 - Mezbaha binasında yaprlacak 

olan bazı tamirat on beş gün müddet· 
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1467,74 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 110 lira
dır. 

4 - Keşifnames.ini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 4. 10. 938 günü saat on 
buçµkta belediye encümenine müraca-
atları. (3795) 6721 

tin Cin ocağı taşı alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
Belediye fen işleri için 44 metre mi

kabı Çin Çin ocağı taşı ile 8 metre mi
kabı Filler kumunun beher metre mi
kabmm dört buçuk liradan (243) li
raya bir hafta zarfında pazarlıkla all'
nacağrndan isteklilerin 23. 9. 938 cu
ma günü saat on buçukta belediye en
cümenine müracaatları. 

(3794) 6720 

Depo yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Gazhaneye gelen gaz, benzin ve 

ispirtolann muhafazası için yaptmla
cak depo on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (4951,57) li
raclrr. 

3 - Muvakat teminatı (332) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 4. 10. 938 saat 10,30 da 
encümene müracaatları. (3793) 6719 

Muhtelif ~i(ek tohumu ahnacak 
Ankara Belediyeai!l'den : 
1 - Belediyeye alınacak çiçek to

humları on beş gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1229) lira
dır. 

3 - Muvakat teminatı (92) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle

rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 30.9.938 cuma günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü-
racaatları. (3680) 6535 

Hipodrom sahasmda inıaaf 
Ankara Belediyesinden: 
1 - 29 teşrinievel 938 cümhuriyet 

bayramı için Hipodrom sahasında ya
pdmasına lüzum gösterilen tribün, 
peyke, parmaklık, bayrak sütunları ve 
saire inşaatı 15 gün müddetle açrk ek
siltmeye konulmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli 9869 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 740 lira-

dır. ' 

4 - Keşif projesini görmek is.ti
yenlerin her gün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 4. 10. 938 günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü
racaatları. {3792) 6718 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat Uçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartrmanı No.9 D.5. 6377 

Satıhk Emlôk 
Ankara Belediyesinden : 

Cinsi Muhammen bedeli 
Mahallesi Sokağı Ada Parsel Lira Kuruş 
Hacıbayram Sofular 51 50 Ahşap hane 120 00 

Yukarıda evsafı yazdı menkul hane enkazı 30. 9. 938 tarihine müsadi~ 
cuma günü ve saat 15 de ihale edileceğinden taliplerin muvakkat teminatı 
ile birlikte imar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları ilan 
olunur. (3807) 6748 

.:!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -
~ TÜRK HAVA KURUMU § ----- BÜYÜK PİYANGOSU 

--------- ---
§6 cı Keşide: 11/Birinci Teşrin/938 dedir~ - -
iBüyük ikramiye 200.000 liradıri - -= Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 := 
:= liralık ikramiyelerle (50.000 ve 200.000) liralrk iki adet = 
=: mükafat vardu... =: - -:= Dikkat: Bilet alan lierkes 7 Birinciteırin 938 günü ak· := 
:= şamma kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. := 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Mah

kemesinden : 

Nafıa Vekaleti Yapı İşleri Umum 

Müdürü yüksek mühendis Kazım ta
rafından açılan Haydar oğullan soy 

adının (A YDAR) ile değiştirilmesine 
karar verilmesi hakkında; olan dava

nın yapılan duruşması hususunda 
Haydar oğulları soy adının (AYDAR) 

ile değiştirilmek suretiyle nüfusa tes-

ciline 15-7-938 tarihinde karar veril-
miş olduğu ilan olunur. 6840 

Falih Rıfkı Atay 

Zeylin Dağı 
- Yeni basılq -

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 75 kuruş 

TALlllMllii %Lii llLIU 
KARSI 

Cllbiill. SiiPIER 



Alman - Çekoslovak 
sınırında çapışmalar 

Bir çok yaralı var 

Örfi idare tekrar genlılefildi, 
Almanya'ya ilticalar devam ediyor 
(Başı ı. inci sayfada) 

rr anlaşılmıştır. Hali hazırda nahiye
de sükunet hüküm sürmektedir. Jan
darma takviye kıtalariyle askeri müf
rezeler siperler kazmışlardır. 

Bir taarruz daluı 
Aynı gece zarfında dördüncü bir 

taarruz daha vuku bulmuştur. Marc
hendorf mıntakasında Kleineaupa 
gümrük binasına ateş verilmiştir. Al
ınan arazisinden iki kere taarruza kal
kılmııtır. Saat 3.SO da baflıyan ilk ta· 
•rru.z takriben bir saat aürmüştür. Sa
at 4 de ikinci bir taarruz daha vuku 
bulmuıtur. Bu taarruzlar da alman 
lejyonu tarafından tertip edilmiştir. 
İki çıck maliye memuru yaralanmış
tır. Şehirde §imdi sükunet hilküm sür 
rnektedir. 

Rir tauzih 
Süde• almanlarından birinin Leo -

podsrh'a~ ile Unterhaid nahiyeleri a
tasınd:ı hududu geçerek Almanya'ya 
kaçmakta bulunduğu •ırada, çek güm
rük memurları tarafından vurularak 
yaralandıktan sonra fena muamelele
re maruz kaldığı ve başının taşla e -
zildiği atman istihbarat bürosu tara
fından bildirilmektedir. Yapılan de
tin tahkikat neticesinde hiç bir süde
tin mezkur kasaba arasında hududu 
geçmeğe teşebbüs etmedifi ve binaen
aleyh kimsenin ne öldürüldüğü ne de 
fena muameleye maruz kaldığı anla
şılmıştır. 

17 alman hudut muhafızı 
yaralandı 

Bertin, 20 a.a. - D.N.B. ajansı, al
ttıan - çek hududunda iki Mdise ol
duğunu bildirmektedir. 

Saat üçte Sidenberg civarında Al
ınanya'ya iltica etmek iatiyen bir gru
pu takip ederek alman topraklarına 
giren bir çek jandarma müfrezesiyle 
alman hudut muhafızları arasında bir 
mtıaac!eme olmuı •e 17 alman hudut 
muhafızı yaralanmı§tır. 

Saat 4.30 da Şmidebcrg'de çek ku
•etleriyle üniformalı ve ıilAhh sUdet 
askerleri ıraunda cereyan eden bir 

müsademeden sonra, alman toprakla
rına :ltica eden bu südetler arkasın -
dan ve alman toprakları istikametin
de mitralyöz ateşi açılmıştır. 

Südetler vergi grevi yapıyorlar 
Südet almanları, hükümeti protes

to için vergi grevi ilan etmişlerdir. 
Orn idare şimdi Bohemya'nm şi

malindeki hemen hemen bütiln südet
ler mıntakasına teşmil edilmiş bulun
maktadır. 

Alman - çek hududunun kapalı ol
masına rağmen südet alınanlarının il
ticası devam etmektedir. 

İltica edenlerin ekserisi silah altı
na çağrılanlardır ve Üzerlerinde Prag 
hükümeti tarafından gönderilen sefer 
berlik emirleri vardır. 

Bir tayyare alrlUın toprakları 
ii.zerinde u<.·tu 

Zinnwald, 20 a.a. - Bir çek aske· 
ri tayyaresi saat 14.45 de Zinnwald 
yakınında Uç dört yilz metre yüksel· 
dikten sonra alman topraklan üzerin· 
de uçmuştur. 

}'erlerine dijnen '.;Ck 
mültecileri 

Prag, 20 a. a. - Hudut mıntakala
rından gelen mülteciler bugün Prag· 
dan ayrılmıı;lardır. Bunlar arasından 
takriben 1000 kişi evlerine dönmüş -
tilr. Diğerleri Bohemya'nm merkez 
mıntakalannda taksim edilmişlerdir. 

Siideı göniUliileri terhiz 
edilemiyor 

Bertin, 20 a. a. - SUdet gönüllü 
kıtası kumandanhfr, kaydedilmek Ü· 

zere yapılan müracaatların çokluğu 

hasebiyle gönüllüleri teçhiz etmiye 
lmkln olmadığını bildirmektedir. Bu 
sebeple aşağıdaki emir verilmiştir : 

"Almanya'da çalı§an sUdetler gö -
nUllU kaydedilmek Uzere "Südet al· 
manları milli birlili" te,ekküllinün 
mahallt !fUbelerfne mUracaat edecek -
lerdir. Bununla beraber gönüllü kıta· 
11na alınmadan evet i•lerini bırakını
yacaklardır." 

Macar Başvekili İmredi 
ve hariciye nazırı Konya 
dün Hitlerle görüştüler 

Mülakatta neler görüşüldü? 
Berlin, 20 a.a. - Siyasi alman mah-ı ıeyahatten istifade ederek alman ri 

filleri bu sabahki mülakat hakkında cali ile görü§Cceği tahmin ediliyor. 
hiç bir şey söylememektedirler. Bu -
nunla beraber bu mülakat esnasında 

Çekoslovak buhranından ve Macaris -
tan'ın ittihaz ettiği hattı hareketten 
bahsedildiğl muhakkaıı. addedilmek -
tedir. Berlin'in bazı mahfillerinde 
hasıl olan kanaate göre Macaristan 
Çekoslovakya'da macar ekalliyetinin 
bulunduğu mıntakanın ilhakını iste -
ınemekle beraber bu mıntakada eve
l;i reyiam'a müracaat edilmesini son -
ra da macar ckalliyetine çe.koslovak 
devleti çerçevesi dahilinde muhtariyet 
"erilmesini istemektedir. 

Horti'nin Göring'le Çekoslovakya'
daki macar ekalliyetleri mc4iele.ini 
müzakere edecefi zannediliyor. 

Royter Ajansının Peşte diplomatik 
mahafilinden öğrendiğine göre naip 
Horti IJllrki Prusya'ya gitmeden önce 
bugün Berhtesgaden'e uğrıyarak Hit
ler'le görüşecektir. 

Macar toprağına iltica eden 
askerler 

Muhtelif Nafıa iılerimiz hakkında 

Nafıa Vekilimiz B. Ali 
Çetinkaya'nın beyanatı 

B. Ali Çetinkaya İzmir ve havalisinde 

tetkikler yapmak üzere dün hareket etti 
(Başı ı. inci sayfada) 

kiklerde bulunmak üzere Eskişehir -
Kütahya - Balıkesir - Bandırma yo. 
liyle lzmire' gideceğim. İzmir'de iki 
üç gün kadar kalacak ve bu esnada su 
tesislerine ait hazırlanmış olan proje
leri tetkik edeceğim. Hali hazırda ik
mal edilmif olan etüdler derhal tat · 
bik mevkiine konacaktır. Bu mınta -
kalarda su tesisleriyle meşgul olan 
birkaç ekip vardır. Bunların yaptık
ları projelerin hazırlanmış olanları 

münakasaya konmuştur. Hazırlanma
mış olanlar da süratle bitirildikten 
sonra inşaata başlanacaktır. İzmir ve 
Aydın mıntakalarmda yakın bir za -
manda inşaları tamamlanacak olan ge
niş su tesisatı bu havalinin büyük bir 
ihtiyacını karşılamış olacaktır. İzmir
deki turistik yollar ihtiyacı, İzmir 
elektrik şirketinin ıslahı buradaki 
tetkiklerde ayrıca bahis mevzuu ola
caktır. 

hmir'den sonra Aydın'a geçecek 
ve burada yapılmakta olan büyük A· 
ziziye tünelinin inşaatını tetkik ede
ceğim. Geçeceğim yerlerde devlet de
miryollarının gerek hat kesafeti, ge
rek idari personel bakımından alaca
ğı en mütekamil ,ekli te&bit ettikten 
sonra bazı tadilat yapılacak ve lü· 
zumlu tedbirler alınacaktır. 
Şimdiki halde Devlet Demiryolla

rından yapılmasını istediğimiz deği
şiklikler bu tetkiklerimden sonra ka
tt şeklini alacaktır. 

Ankara'da modern tarzda vücuda 
getirilen Ankara istasyonunun küşa· 
dı için 29 birinciteşrin cumhuriyet 

bayramı gününü tesbit ettik. Aynı 
günde Etimesğut'ta inşa edilmiş olan 
radyo istasyonunun da açılması mu
karrerdir. Bu tarihten itibaren Anka· 
ra radyosu hazırlanmış Ôlan program 
dahilinde çahşmağa, başhyacaktır. 
Doğu mıntakasında Sıvas - Erzu • 

rum ve Diyarbakır - Cizre hatlarının 
inşaatına devam olunmaktadır. Er
zurum hattında ray tefrişatı Erzin -
can'a 20 kilometre mesafeye kadar i
lerlemiştir. Ray tefrişatı birinci teş
rinin ilk haftasında tamamlanacak
tır. 

Doğu bölgemizde süratle ilerliyen 
şimendifer siyasetimizin mühim bir 
eseri olan bu hattın açılması da 29 bi
rinciteşrinden birkaç gün sonra ya· 
pılacaktır. Açılma törenine sayın 
Başbakan B. Celal Bayar'la birlikte 
gideceğiz. 

Diyarbakır - Cizre hattına gelince 
bu hat 30 kilometrelik kısımlara ay
rılmak suretiyle süratle ikmal edile
cektir. Ayrılan tahsisatla bu yıl için
de hat 100 kilometre daha ilerlemiş 

olacaktır. 
İstanbul Tramvay Şirketinin satın 

alınması etrafında yapılan haz:rltkla
ra devam olunmaktadır. Bu hususta 
şirketin şimdiki vaziyetini tesbit et
mekte olan komisyonun raporunu dün 
tetkik ettim. Tramvay Şirketinin mu
rahhaslarını birinci teşrinde Ankara
ya davet ederek görüşmelere başlı
yacağız. Bu görüşmelerin kısa bir za
manda neticeleneceğini ümit ediyo
rum. Müzakerelerden sonra Tramvay 
Şirketi de devlete geçmiş olacaktır.,, 

LEH -ÇEK HUDUDU KAPANDI 
.. ..... t444 f, 

Polonyah gönüllüler 
Hududu işgal ettiler! 

(Başı ı inci sayfada) 

Polonya lıükümcti tcşebbü8te 
bulundu 

Varşova, 20 a.a. - Pat ajansı, Po
lonya hüklimetinin cumarteei günü 
Paria ve Londra'da Çekoslovakya '· 
daki polonyalı ekalliyet lehine, tCfCb
büste bulunmuş olduğunu teyit et • 
mektedir, 

Polonya hükümeti verdiği notada, 
Polonya ekalliyetleri d!vasınm Sü -
det almanları davasının ayni olduğu 
ve aynı suretle halledilmesi icabctti
ğini tasrih eylemektedir. 

Ukranya partileri de plebisit 
istiyorlar 

Uzhorod, 20 a.a. - Alman haber
lere göre, Ukranya partileri, Prag 
hUkümetiyle yaptıkları müzakerele • 
rin bir netice vermediğini görerek 
bu müzakereleri kesmi,lerdir 

Bu partiler beyannameler dağıta -
rak plebisit istiyorlar, jandarma, 
halk arasında ara,tırmalar ve tevkif • 
ler yapmıştır. Cenubt Karpat'ta hidi. 
seler çıkmıştır. Halk, silahlı mukave
met tertip etmektedir. 

"Eski hataları tekrar 
etmiyelim !" 

kanın menfaat ve ihtiyaçları, hiç hesa
ba katılmıyor. Eğer iflas etmiş bulu
nan ve bütün Avrupa'yı dehşetli bir 
saf6ıntı tehlikesi karşısında bırakan 

bu usullere yeniden müracaat olunur
sa netice gene aynı olacaktır. Yalnız 

şu farkla ki, yirmi seneden daha kısa 
bir zamanda patlak verecektir. 

19 20 ve bugiin 
1920 ile bugün arasındaki fark, oka

dar sarihtir ki bu ciheti görmemeğe 
imkan yoktur. Polonya hükümeti, Po
lonya menfaatleri bakımından teşeb
büste bulunarak icabeden ihtarı yap
mıştır. Bugünkü Polonya'nın kendi 
iştiraki olmaksızın kararlaştırılacak 
bir &iyasete alet olacağını far.zeden
ler, vahim bir hataya düşeceklerini ve 
bu hatanın neticelerini çok pahalı ödi
ye:ceklerini bilmeleri lazımdır." 

"Hadiseler birbidni o kadar süratle 
takip ediyor ki, Prag hükümeti garp 
efkarında hasıl olan değişikliğin far
kına varamıyor. Artı.k plebisit bile es
kirniftir. Şimdi Çekoslovak hudutları
nın ta1>hihi mevzuu bahistir. İngiltere 
ve Fransa hükümetlerinin hattı hare
ketini şöyle hulasa edebiliriz: 

Bugünkü statükonun idamesine im
kan yoktur. Harb6iz bir hal sureti 
bulmak .zaruridir. 

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

Üçüncü 
hamle 

(Ba51 1. inci sayfada) 

aia tabakuı gibi tamamen kapla
mıt olan 9üphe ve tereddüdü iza
le etmiştir. 

Üçüncü hamleye, bir sene 
müddet kısaltarak, batlıyoruz. 
Program tahakkuk ettiği c:fevir -
de, 80 milyonun büyük bir kıamı 
memlekette sarfolunacak, her ta
rafta halkın iş ve kazancı arta
caktır. Program tatbik olunup 
bittikten sonra Türkiye'nin eko
nomik, endüstriyel kudreti, ref a
hı ve ancak bunlarla mütenasip 
olursa itimat edilecek olan milli 
müdafaası artacak, Atatürk 
devletinin inşa davasmrn bir kıs
mı daha halledildiktn başka, bey
nelmilel itibar ve nüfuzu yeni 
bir inki9af bulacaktır. 

Hükümetlerin müspet faaliyet 
programları daima nikbinlik ve 
şevk verirler: Fakat eğer bu pro
gramlar, daha cvelkilerinde yüz
de yüz muvaffak olmuş olan ida
relerin pişkin tecrübelerinin de 
mahsulü iseler, bu nikbinlik ve 
şevke hiç bir kuru hayal hissesi 
katılmaz ve herkes 1942 senesini 
Celal Bayar hükümeti programı
nın tahakkukundan sonra alaca
ğı yeni umran ve hareket manza
rasında görür. 

Üçüncü hamlemizi ilk ikisin
den daha kolay, daha zahmetsiz 
olarak bataracağız. Şüphesiz 
1942 de yeni Türkiye'nin iti bit
miş olmıyacak, bilakis o güne 
kadar yaptıklarımızın daha bir
kaç mislini yapmağa derhal ha-

1 
................................................... : 

ANDAÇ i 
.................................................... ! 

(HAVA SEFERLERi) 

Ankara · lstanbul arasında 
Pazardan mada her gün : 

y coilköy'dcn hareket 
Ankara'dan hareket 

Nöbetçi Eczaneler 

8.~ 
S.30 

Pazar : Ege ve Çankaya eczaneleri 
Pazartesi : Sebat ve Yeniı;ehir • 
Sah : İltanbul eczanesi 
Carııamba : Merkez 
Perşembe : Ankara " 
Cuma : \'eni ve Cebeci eczaneleri 
Cumartesi : Halk ve Sakarya 

Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521) , - Telefon, müra
caat, şehir: (1023-1024). - Şchirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza mcmurlucu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaralan: Zincirli cami civarı: (2645, 
1050, 1196). - Samanpazarı civarı : 
(2806, 3259), - Yeniıehir, Havuzbaıı, 
Bizim taksi: (2323) - Havu~.baı;ı: Gü
ven taksi: (3848): Birlik taksi: (Z333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291 ). 
İstanbul taksisi: 3997 

Otobüslerin ilk ve son 
aeferleri 

Sabah Aksam 
İlk Son 

sefer sefer 
Ulus M . dan K . dcrc'yc 6.45 23.00 
K. dcrc'dcn Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Cankaya'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 Kcçıorcn'c 6.00 21.00 
Keclören'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Uluı M. dın Etlik'c 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 Aı, fabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 
Venişehlr'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M , dan Y cnişchir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'dcn S. pazarı'na 7.30 9.45 

§ U. Mcydanıylc istasyon arasmda her 
beş dakikada bir sefer olup Uen za
manları acfcrlcr daha sıktır. 

zırlanmak zarureti hissedilecek
1
: .tl u. Meydanıylc Yenl!iehlr. Bakanlıklar, 

Fakat çalışma ve muvaffak o - Cebeci. Samanpazarı arasında aaat 8 
ma staJ·ımızı galiba artık tamam- den 20 ye kadar vasati her bcı dakika

da: saat 20 den 21 c kadar her on daki-
lamış olacağız, ki milli kalkın· kada: saat 7 den 8 c ve 21 den 23 c 

ı ı · b lı:adar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
manın a~ı o an sermayesı u- muntazam seferler vardır. 
dur. 

F. R. ATAY 

Çemberlayn ve Hiller 
bugün . görüıecekler 

( Başı 1. inci sayfada ) 

bcrlayn mülakatı, yarınki çarşamba 
günü Godesberg'de vuku bulacaktır. 

"Doyçe Algemayne Zaytung" ga
zetesi JUnları yazıyor: 

Eğer icabederse Almanya, südetle
re Hitler'in vadettiği yardımda bu -
lunacaktır. Binaenaleyh, Çemberlayn
in tavassutunun muvaffak olabilmesi 
için süratle bir karar verilmesi la
zımdır. 

Ba~vekiiletıeki toplantı 

Londra, 20 a.a. - Çemberlayn, Sir 
J ohn Simon, Samuel Hor ve Lord 
Halifaks saat ıs de Başvekalette bir 
içtima aktetmiglerdir. 

Hüklimetin diplomatik müşavırı 
Van Sittart ile hariciye nezaretinin 
daimi müsteşarı Kadogan bu içtima
da hazır bulunmuşlardır. 

Fransız sefiri Korben, içtimadan 
sonra hariciye nezaretinde Lord Ha
lifaks'ı ziyaret etmiştir. 

Saat 17.40 da Baldvin, Achen'den 
Londra'ya dönmüştür. Mumaileyh 
Avrupa'nın vadyeti hakkında kanaa
tini söylemekten imtina etmiştir. 

Bandnma'nın kurtuluıu 

Ş Akşamları Ulus Meydaru•ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
dam'na dönüşleri ıinemaların dağıhe 
saatlerine tibidirler. 

Posta Saatleri 

Teahhütlü 18 e kadardır. 
Poııta ıaat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 

Haydarpa!ja'ya : Her sal.ah 8.20. Her 
alqam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, Per
•cmbe. Cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hcr~iln 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün sı.S5 
Zonıtuldak hattı : .. 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüs " 16.05 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Recep: 26 

S. D. 
Güneş: S 44 

Rumi· 135-4 
Eylül: & 

S. D. 
Akşam: 18 09 

L Z 130 zeplini 

tecrübe uçuşları 

ıyı netice verdi 
Almanya'da Fridrişafen'deki zep

lin atölyelerinde imal edilen ve Hin 
denburg zeplini yerin<: kaim olacak Cı · 

lan yeni "L Z 130" zeplini doktor E . 
kener'in kumandasında, i!iinde 74 yol· 
cu olduğu halde ilk tecrübe uçuşcn•J 

yapmıştır. 

Dün sabah Berhtesgaden mülikatı 

esnasında İmredi ile dö Kanya'nın bu 
noktai nazarı mı ileri sürdüklerini, 
Yoksa Hitler'le ba~ka projelerden mi 
bahıettiklerinl bu aralık tahkik etmek 
imkanı mevcut de~ildir. 

Macar nazırları, öğle yemeğini Hit
ler'le yemişler ve akşam üzeri tekrar 
tayyareyle Budapeşte'ye dönmüşler -
dir. 

Budapeşte, 20 a.a. - "Esti Ujsag" 
gazetesinin istihbarına göre, pazar ak
şamı beş südet almanı, dört slovak ve 
üç macardan mürekkep bir çekoslovak 
müfrezesi, askeri üniforma Üzerlerin
de olduğu halde, macar toprağına il · 
tica etmiştir. 

H orıi - Göring mülakatı 
Berlin, 20 a.a. - Alman istihbarat 

büroeu tamamiyle iyileşmiıı olan ma
reşal Göring'in bugün Alsternberg'de 
Macar naibi ile bir mülakat yaptığını 
bildirmektedir. 

Varşova, 20 a.a. - Pat ajansı tebliğ 
ediyor: 

"Kurjer Poranni" gazetesi, Çekos
lovaka meselsi hakkında Hariciye ne
zaretinden mülhem olarak yazdığı bir 
makalede, bugünkü vaziyeti intaç e
den ve ileride de aynı neticeleri vere
cek olan eski hataların ve fena usulle
rin tekrar edilmemesi lUzumunu ileri 
sürüyor ve diyor ki: 

Filhakika, İngiltere ve Fransa bir 
harbe sürüklenmek istemiyor. Çekos
lovakya'nın infiradı artık bir emri va
kidir." 

Berlin' deki J>olonya sefiri 
Hitler'le giirÜ§IÜ 

Berlin, 20 a.a. - Berlin'in Polonya 
mahfillerinde söylendiğine göre Ber· 
lin'deki Polonya sefirinin Berhtesga
den'de Hitler'i ziyaretine müvazi ola
rak Varşova'da verilen talimat üzeri
ne Polonya'nın Çekoslovak meselsi 
hakkındaki noktai nazarının bir kere 
daha anlaşılması için Paris, Londra ve 
Roma'nın nezdinde teşebbüalerde bu
lunulmuştur. 

Bandırma (Hususi) - Bandırmalı . 
!ar on altıncı kurtulut yıldönümünü 
coşkun bir törenle kutlamışlardır. 
Şehirde biltiln resmi daireler, evler 
ve mağazalar bayraklar ve defne dal -
lariyle süslenmiştir. 

245 metre uzunluğunda olan bu zep
linin imalinde balonun etrafını sar
mak için 28.000 kare metre bez kulla
nılmışt.ır. Bundan başka 16 gaz hüc
resine, gaz ve su sızdırmamak üzere 
57.000 kare metre husu9i dokuma kul
lanılmıştır. 

Bu zeplinde 800-850 beygir kuve
tinde dört dizel motörU vardır. Bun
lar ufki vaıiyette asılmış olar. balo.ı 
teknelerine konmuştur. Pervaneler 
bu teknelerin önünde veya hemen ar
kasında bulunuyor. Yeni hidrolik ter
tibat, balon teknelerini büyütmüştür 

Diğer cihetten söylenildiğine göre 
naip Horti henüz şarki Prusya'da bu
lunmakta ve mareşal Göring ile birlik
te ava çz,kmaktadır. Mareşal Göring 
ile macar devlet reisi arasında yapı -
lan bir görüşmeyi müteakip, Hitler'· 
İn İmredi ile Kanya'yı nezdine d1vet 
ettiği söylenmektedir. Evelce Polon
)'a ile İtalya'nın mUzaheretini temin 
ttrniı olan macar hükilmeti şimdi de 
müzakere !ere girmeden evci Alman -
l'a'nın müzaheretini temin etmiş bu -
lunmaktadır. 

Amiral Horti alman ricaliyle 
d.e konu§acak 

Budapeıte, 20 a.a. - Resmi beyana
ta rağmen, naip Horti Göring'in dave
ti Uzerine şarki Prusya'ya yapacağı 

Naip Horti birkaç gündenbcri ma
reşahn av misafiri olarak Stern.berg 
ormanlarında ikamet etmektedir. 

Lodra'daki Macaristan aefiri bu ak
şam Hariciye nezaretine gitmiftir. 

Bir çocuk araba 

altında ezildi 
Balıkeair (Huıusi) - Stileyman a · 

dında b~r köylünün idare ettifi yük a
ıabası tarladan geçerken hayvanlar 
ürkmüş ve bütün süratleriyle koşmağa 
~aşlamışlardır. Bu esnada ycldan geç
mekte olan altı yaJında İsmail adında 
t:ıi: çoccğu czmiJtil'. Araba da parça
lanmıştır. 

"1919 ve 1920 de Merked Avrupa 
bir müatemleke muamelesine uğradı. 

Mac:aristan'm uğradığı haksızlık, bu
günkü buhranı doğuTmuı ve Uç mil
yon almanın Çekoelovakya'ya veril
mesi de bugün ,ahit olduğumuz infila
kı intaç etmittir. 

lfliU etmi§ bir ıtistem 
1920 Spa konferansı, Polonyalı ekal

liyetlerin Polonya devletiyle birleş

mek haklarını nazarı itibare almamış
tır. 

O zaman kurulan bu sitıtem, 20 sene 
sonra iflas etmiş bulunuyor. Halbuki 
bazı kimseler göriiyoruz ki, mazinin 
hatalarını, mümasil yeni hatalarla ta· 
mir ettnek istiyorlar. Yeniden Paris 
ve Londra Avrupa'nınbu kısmmda bir 
müstemleke mevzuu oahie oluyormuŞ
casma hareket etmektedir. Bu mınta-

Diğer cihetten Hitler ile Polonya 
sefirinin bu meselede Almanya ile Po
lonya'nın takınacakları tavır hakkın
da görüştükleri muhakkak addedil
mektedir. 

Bone'nin temmları 
Pari.6, 20 a.a. - Hariciye Nazırı Bo

ne, Polonya elçieini kabul etmiftir. 
Görilfme esnasında Elçi, hUkürnetinin 
Çekoslovakya'daki ekalliyeti hakkın
da ihtirad kayıtlar dermeyan ettiğini 
bildirmiftir. 

Bone, keyfiyeti not ettiği cevabını 
vermiştir. 

.. 
Muhtelif istikametten ordunun şeh· 

re giri~i temsil edilmek suretiyle tö -
rene başlanmış, ve Cumhuriyet mey
danına alkışlarla türk bayrağı çekil
miştir. Törene bütün alay, okul tale -
heleri, köylerden gelen atlı mümessil
ler ve çetelerde ittirik etmıtlerdir. 

Bir cinayet 
Balıkesir (Hususi) - İvrindi'nin 

Yağlılar köyünden odacı Mustafa a -
dında birinin yanında çobanlık eden 
18 ya,ıarında Yuıuf'un, gene Yağlılar 
köyünden Emin'e ait tarlaya koyunla
rını aokması yüzünden aralarında kav
ga olmuf ve kanlı bir tekilde netice • 
lenmi:;;tir. 

Bu kavgada Yuıuf tabancayla E -
min'i ağır surette yaraladıktan sonra 
kaç~ ve yakalanamamıttır. Yaralı 
Emin çok geçmeden ölmüttür. 

Bu kabili sevk balonun azami sü
rati saatte 135 kilometredir. Tabii 
uçuş sürati 125 kilometredir. 

"L Z 130" zeplini, Hindenburg ba· 
lonu gibi iki kısma ayrılmıştır. Yoku 
kabineleri bir yere toplanmıştır. Yol· 
culara mahsus holler ve sigara salon
ları at nah şeklindedir. Yemeksalon
ları Hitler'in, Hindenburg'un, Gö
ring'in ve Kont Zeplin'in resimleriyle 
süslüdür. 

Odaların numarası yoktur. Fakat 
zeplinin tarihi ile alfikası olan alman 
tehirlerinin isimleri vardır. Uçuş bir 
kaç saat devam etmiştir. Balonun ismi 
"Kont Zeplin" dir. 
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İki bina -
ınşası 

Sınai inşaat 
Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Marmara gölü besleme kanalı 

ile imaHitı sınaiyesi inşaatı keşif bede
li (363.903) lira (96) kuruştur. 

2 - Eksiltme 29.9.1938 tarihine rast
lıyan perşembe günü saat (11) de Na
fıa vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (18) lira (20) kuruş mukabi
linde Sular umum müdürlüğünden a
labilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 18.306 lira 20 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e
vci ellerinde bulunan bütün vesikalar
la birlikte bir istida ile Vt'l.r!lete mü
ra<:aat ederek bu işe mahs•ıs olmak ü
zere vesika almaları ve bu vesikayı ib
raz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar ek
siltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten (1) saat 
eveline kadar Sular umum müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (3355) 6171 

Yapı işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka

ra cenup meteoroloji istasyon binası 

teras üzerinin karton bitüme ile örtül
mesi işidir. 

Keşif bedeli 1056 lira 98 kuruştur. 
2 - Eksiltme 3. 10. 938 pazartesi 

günü saat 11 de Nafıa vek3.leti yapı iş
leri eksiltme komisyonu odasında pa
zarlık usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve mer
butatr 6 kuruş bedel mukabilinde ya
pı işleri umum müdürlüğünden alına
bilir. 

4 - İsteklilerin (79) lira (28) ku
ruşluk muvakkat teminat vermeleri 
lazımdır. (3785) 6712 

Sınai inşaat münakososı 
Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan i: 
1 - Marmara gölü iddihar seddesi 

ve boşaltma kanalı ile imalatı sınaiye
si keşif bedeli (724310) lira (17) ku
ruştur. 

2 - Eksiltme 29.9.1938 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 12 de 
Nafıa Vekaleti Sular umum müdürlü
ğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, Bayındırhk işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri {36) lira (25) kuruş mukabi
linde Sular umum müdürlüğünden a
labilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (32.722) lira (45) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az (8) 
gün evel ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birlikte bir istida ile Vekale
te müracaat ederek bu işe mahsus ol
mak üzere vesika almaları ve bu vesi
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet 
içinde vesika talebinde bulunınıyan· 
lar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı (2) inci maddede yazılı saatten bir 
saat evcline kadar Sular umum mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. {3357) 6172 

Elbise diktirilecek 
iktisat Vekaletinden : 

1 - Vekalet hademeleri için (84) 
takım erkek kostümü ile (2) takını 
kostüm tayyor ve (84) adet palto ile 
(2) adet manto diktirilecektir. 

2 - Kostümlerin tahmin edilen di
kiş bedeli {1008) lira muvakkat temi
nat parası (75) lira (60) kuruş ve pal
toların tahmin edilen dikiş bedeli 
(588) lira ve muvakkat teminat parası 
(43) lira (10) kuruştur. 

3 - Münakasa 6-10-938 tarihine te
sadüf eden perşembe günü saat {10) 
da Vekalet satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Taliplerin şartnameyi görmek 
ve % 7,5 muvakkat teminat paralarım 
yatırmak üzere Levazım Müdürlüğü
ne müracaatları il5n olunur. 

(3872) 6846 

ı P. T. ve Telefon 
r ............................................... ·ı 
!. 1' 111 •il ..... il ........... ' 111111111111 .. 1 ..... ''' 1 

Mahruti çod1r alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1 - ldare ihtiyacı için satın alına
cak 30 tane mahruti çadır açık eksilt
meye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (2300) lira 
muvakkat teminat (172,5) liradır. 

3 - Eksiltme 30. 9. 938 tarihine 
müsadif cuma günü saat 15 de Anka
ra'da P.T.T. umumi müdürlüğü bina
sındaki satın alma komisyanunda ya
pılacaktır. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ile kanuni vesaiki hamilen 
mezkur gün ve saatte satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

5 - Şartnameler, Ankara P.T.T. 
levazım ve 1stanbul'da Beyoğlu'nda 
P.T.T. levazım ayniyat şubesi Md. 
lüklerinden parasız verilir. 

(3670) 6604 

Stajyer al nacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 

P. T. T. idaresi Servislerine mua
mele ve muhabereye vakıf memur ye
tiştirmek üzere lüzumu kadar staji -
yer alınacaktır. 

Talip olanların aşağıdaki şartları 
haiz olmaları ve vesikalarının asıl ve
ya tasdikli suretlerini dilekçeleriyle 
bulundukları viliiyet P. T. T. Müdür
lüklerine tevdi eylemeleri lazımdır. 

1 - Türk olmak; 
2 - 18 yaşından aşağı ve 20 den 

yukarı olmamak, 
3 - En az orta mektebi bitirmiş ol

mak, 
4 - Sıhhi vaziyeti P. T. T. servis

lerinde çahşmağa müsait olmak, (ida
remiz doktorları ve olmıyan yerlerde 
hastahane veya hükümet doktorları 

tarafından alınacak sıhhat raporile). 
5 - Askerliğini bitirmiş veya en 

az 2 sene için askerlikle ilişiği olma
mak, 

6 - Hüsnü ahHik sahibi olmak (ma
halli zabıtasından) ve mahkumiyeti 
sabıkası olmamak (mahalli C. Müd
dei Umumiliğinden) alınacak birer 
vesika ile tesbit etmek. 

7 - Aşı kağıdı, 
8 - Nüfus hüviyet cüzdanı ve (4) 

kıt'a ve.c;ika fotoğrafı, 
9 - Stajiyerliğe tayini halinde nü

munesine göre Noterden tasdikli bir 
teahhütname vermeği şimdiden kabul 
ettiğini dilekçesinde bildirmek. 

Talipler arasında 10 Teşrinievvel 
938 tarihinde vilayetler P. T. T. mü
dürlüklerinde saat 10 da müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

imtihana girebilmek için istekliler
den istenilen evrakın noksansız ola
rak dilekçeleriyle birlikte nihayet 
5-10-938 akşamına kadar P. T. T. mü
dürlüklerine verilmesi lazımdır. 

Müsabakada kazananlar umumi mü
dürlükçe lüzum görülen vilayet ve 
kaza Posta Telgraf merkezlerine sta
j iyer olarak tayin edileceklerdir. 

Stajiyerlere çalışacakları mahallin 
hususi vaziyetine göre ayda {20), (25) 
ve (30) lira ücret verilir. 

Stajlarını muvaffakiyetle ikmal e
derek muhabere ve muameleye vu
ku fları sabit olanlar münhal memu -
riyetlere tayin olunurlar. (3883) 6850 

Yerli kok kömürü ahnacak 
P. T. T. Müdürlüğünden : 

1 - İdare ihtiyacı için kapalı zarf 
usulü ile 360 Ton yerli kok kömürü 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 9810 lira mu
vakkat teminat 736 liradır. 

3 - Bu işe ait şartname ve muka
vele projesi Md. lük yazı kaleminde 
her gün görülebilir. 

4 - İhale 5 Teşrinievvel 938 çar
şamba günü saat 1 ı de Nafıa Veka
leti malzeme Müdürlüğünde müteşek
kil komisyonda yapılacağından talip
lerin kapalı zarflarını mezkur müdür
lüğe tevdi etmeleri iHin olunur. 

(3882) 6849 

Muhtelif hayvanlar ahnacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Vekaletçe yabancı memleketlerden 
klirink yolu ile damızlık olarak 250-
300 baş bireton aygır ve kısrağı, 30 
baş saf kan ingiliz kısrağı, 100 baş 
montafon buntner inek ve boğası satın 
alınacaktır. 

Bu hususta fazla maliımat almak is
ti yenlerin 25 eylül 938 tarihine kadar 
Veteriner umum müdürlüğüne müra-
caatları. (3846) 6810 

-
· Fakülteler ·_ 

Talebe yazılma şortları 
Ankara Tarih, Dil, Coğrafya. Fa 

kültesi Direktörlüğünden : 
1 - Fakülteye talebe olaraık yazı!a

bilmek için lise bakaloryasını veya 
olgunluk imtihanını .. -ermiş olmak 
şarttır. (Türk liselerine muadilliği 
ki.ıltür bakanlığınca tanınmış ec.1t'.)i 
memleketler liselerinin şahadetnarue
leri kabul olunur). 

2 - bort semester zarfında lise ol
gunluk imtihanını vermek şartiyle 

muallim mektebi mezunları namzet o
larak kaydedilirlerse de bunlardan an
cak dört semestr zarfınca !ise olgun -
luğunu muvaffakiyetle bitirenler asli 
talebe olurlar, bitiremiycnler takülte
dcn çıkarılırlar. 

3 - Fakülteye yazıln.ak istiyenle -
rin fakülte idaresine verecekleri beJ
geler şunlardır: 

a) Fakülteye girmek istedi~ini bil
diren dilekçe (Makine ile y<ızı!ı) 

b) Tahsil vesikasının aslı, 
c) Nüfus cüzdanının ta:>uikli sure

ti (Ecnebiler için ,emniyetçe veril -
miş ikamet vesikasının tasdiklı ı>ure 
ti), 

d) Sağlık ve aşı raporu, 
e) İyi halini ve oturduğu yeri bil

dirir vesika, 
f) .Fotoğraflı (6 tane, kartonsuz, baş 

açık tam cepheden 4,5x6 büyüklüğün
de), . 

g) Pullu beyanname tFakülteden a
lınır, istekli kendi el ya..ıısiylc doldu 
rur), 

h) Takibedeceği zümreyi gösterir 
fiş (fakülteden alınır), 

i) Muallim mektebinden mezun o
lup namzet olarak kaydedilecek olan
lar için: Mecburi hizmeti olmadığıoa 
dair resmi bir vesika. 

4 - Bu belgeler noksansız ve heı;si 
bir arada olarak getirilmeJikçe evraıc 
kabul edilmez, kayıt ve sair hiç bir 
muamele yapılmaz. 

6 - Yazılma işi 15 ey!iil 1938 cen 
28 ilk teşrin 1938 gününe kadar devam 
edecektir. 

6 - Bu yıl yatılr talel)e almmıya -
caktır. 

7 - Fazla malfimat almak istiyenler 
her gün fakülte idaresine müracaat e-
debilirler. (3638) 6554 

·Askeri Fabrikalar 

50 metre mikabı diıbudak 

tomruğu ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür -

lüğü Sabn Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (2750) lira o

lan 50 metre mikabı dış budak tomru
ğu askeri fabrikalar umum müdilrlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 8. 10. 
1938 cumartesi günü saat 14 te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan veri -
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(206) lira (25) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vr.sa -
ikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3692) 6771 

19 kalem muhtelif malzeme 

ah nacak ,, 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü -

ğü Merkez Satın Alma Komisyonun
dan : 

Tahmin edilen bedeli (6761) lira o
lan 19 kalem muhtelif malzeme As -
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma komisyonunca 
7-11-1938 pazartesi günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (507) lira {8) kuruşu ahvi tek
lif mektuplarını mezkur günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaikle 
mezkiır gün ve saatte komisyona mü
racaatlarL (3754) 6837 

3 fon sanfralif ahnacak . 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü -

ô Ü Merkez Satın Alma Komisyonun
dan : 

Tahmin edilen bedeli (7500) lira o
lan 3 Ton Santralit Askeri Fabrika
lar Umum Müdürlüğü Merkez Satın 
Alma komisyonunca 9-11-1938 çar
şamba günü saat 15 te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (562) lira (50) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 14 de kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle mezkür gün ve saate 
komisyona müracaatları. {3753) 6836 

inhisarlar Umum Müdürlüğü.ıden: 

1 - İdaremizin Yavşan tuzlasında 
şartname ve projesi mucibince yaptı
rılacak Revir - doktor evi ile ilk mek
tep binası inşaatı her iki iş birden ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Keşif bedeli Revirin 7238.25 li
ra ve ilk mektep binasının 10475.52 li
ra ki heyeti umumiyesi 17713 lira 77 
kuruş ve muvakkat teminatı 1328.54 
liradır. 

III - Eksiltme 3.10.1938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 11 ıle 

Kabataş'ta levazım ve mubayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

lV - Şartname ve projeler 89 kuruş 
bedel mukabilinde İnhisarlar levazım 
ve mübayaat ~ubesiyle Konya ve An
kara başmüdürlüklerinden alınabiliı 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin fenni evrak ve vesaikini iha
le gününden 3 gün eveline kadar inhi
sarlar inş.aat şubesine ibraz ederek ay
rıca münakasaya iştirak vesikası dl· 
malan lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ve ve 5 inci maddede 
yazılı inşaat şubemizden alınacak e?:
siltmeye iştirak vesikası ile muvakk.ıt 
güvenme parası makbuzu veya banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarfların eksiltme günü en geç 
saat 10 a kadar yukarıda adı geçen ko
misyıon başkanlığına makbuz mukabi
linde verilmesi liizımdır. 

. (6493-3797) 6723 

,_M_ill ....... i _M ........ üd-a ........ ıa-a ....... B~-k ......... an-· l·~ ....... ğı_I, 
Çadır alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
yüz yetmi§ dört bin yüz elli lira olan 
yüz tane hastane ve yüz tane pansu
man çadırı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 23 eylül 938 cum3 gü
nü sat 15 de Ankarada M. M. V. satın 
alma KO. da yapılacaktır. 

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

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

{2864) 5382 

Demiryollari -

Döküm koku alınacak 
D. D. Yollan Sabn Alma Komis -

yonundan : 
Muhammen bedeli (23100) lira olan 

700 ton döküm koku 3.11.938 perşembe 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usulil~ 
Ankarada idare binasında satın alı -
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1732.50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerinı 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Hizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılmaktadır. (3752) 6772 

Asfalt yaptırılacak 
D.D. Yolları Satın Alma Ko.: 

Ankara istasyonunda birinci, ikinci 
peron ile umumi helfi etrafı, gazino 
bahçesi ve idarei umumiye bahçesi ö
nündeki piyade kaldırımlarının asfalt
lanması işi kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. 

1 - Bu işin keşif bedeli 13000 li
radır. 

2 - İstekliler şartname ve sair ev
rakı D.D. Yollarının Ankara ve Sirke
ci vcznelerindn 65 kurus mukabilinde 
alabilirler. ~ 

3 - Eksiltme 3. 10. 938 tarihinde 
pazartesi günü saat 11 de Ankara'da 
D.D.Yollarr yol dairesinde merkez bi
rinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubu ile birlikte 
aşağıda yazrlı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 1 O a kadar komisvon reisli
ğine tevdi etmiş olmalan ta~ımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 97 5 liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

c) Nafıa vekaletinden musaddak eh
liyet vesikası. 

Ehliyet vesikası muamelesi' için is
teklilerin hemen tahriren Nafıa veka
letine müracaat etmeleri. 

(3712) 6696 

Sayın Ankarahlara 
Ucuzluğu ile az zamanda muhte .. m Ankara halkınm rağbetini kazana 

SAKARYA ez • 

ES 
lş Bankası karşısında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meyda 
Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. Tl: 2018 

Nevyork di.inya sergisi 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası 

Riyasetinden: 
Birleşik Amerika Devletlerinin 150 inci İstiklal yıldönümü mü 

tiyle 939 senesi Nisan ayı içinde açılacak olan New - York dünya ser 
ne Türkiyemizin de iştiraki mukarrer bulunduğundan bu fevkalade se 
de Türk sanat ve el işleri de iyi fiyatlarla satılmak üzere Odamız 
tasiyle sergiye gönderilecektir. Satılmak üzere eşyasını teslim eden 
Ticaret ve Sanayi Odasınca bir makbuz verilecektir. Gönderilecek eşy 
satış bedeli sahibi tarafından tesbit olunacaktır. Eşyanın sergiye gönd 
mesi ve satılmadığı takdirde geri gelmesi hususunda eşya sahibine ma 
tahmil edilmiyecektir. Bütün satışlar sergide hükümetçe türk memur 
vasıtasiyle yapılacak ve nakil ve muhafazaları bu suretle sergi komise 
ğince temin olunacaktır. Büyük mikyasta ticaret metaları da aynı usu 
ve şartlar dahilinde sergiye gönderilebilecektir. Gerek ellerinde çe 
yağlık, hesap, gaziantep ve saire gibi kıymetli el işleri mevcut olanla 
ve gerek büyük mikyasta ticaret emtiası ve mamiılatı veya bunların nü 
nelerini göndermek arzu edenlerin ve bu hususta fazla izaliat almak i 
yenlerin Ankara Ticaret ve Sanayi Odasında müteşekkil komiteye 
vurmaları kendi menfaatleri kabından olmakla beraber ayrıca milli ve 
tani bir hizmettir. 6683 

Karyola ve kilit ahnacak 
Siyasal Bilgiler Okulu Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen 1Jk 
Miktarı Nevi Fiyat Temin 

80 - 100 Karyola 18 Lira 135 
350 - 400 Dolap kilidi 2,50 ,, 75 

Sıyasal Bilgiler okulu için yukarda yazılı 80 ve yahut 100 karyola 
350 ve yahut 400 tane yale kilidi açık eksiltmeye konulmuştur. Eksil 
29 eylül 938 perşembe günü saat onda Ankarada Mektepler Muhasebec 
ği binasında yapılacaktır. Şartname ve nümuncler her gün mektepte 
rülebilir. (3492) 6311 

· Muhtelif yiyecek, yem ve 
yakacak ahnacak 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Müstakil Jandarma Taburu ihtiyacı için satın alınması gerek yi 

cek, yem, yakacak, isim, miktar, alım usulü ilk teminat ve ihale tarihi 

aşağıda gösterilmiştir. Bunlara ait şartnameler parasız komisyondan 
nabilir. 

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

Miktarı Tahmin bedeli İlk teminat: Eksiltme: İhale 
Cinsi 
Zeytin yağı 

Kilo kuruş Lira K. Usulü tarihi gün 
1000- 1500 55 217 50 Açık 22-9-1938 

,, tanesi 
Sabun 

1000- 2500 35 eksiltme perşembe 1 
1500- 3000 40 

Sade yağı 4000- 6000 110 

Kuru ot 50,000-70,000 4,5 

Saman 40,000-60,000 1,5 

Odun 125,000-150,000 2,25 

Kuru üzüm 1000- 2000 25 
Pirinç 5000- 7000 22 
Kuru fasulye 8000-12000 14 
Toz şeker 2000- 3000 28 
Mercimek 1000-15000 10 
Nohut 1000- 200(' 12 

Kuru soğan 2500- 10()0 6 
Patates 10000-15000 7 
Çay 40- 60 350 
Bulgur 7000-12000 12 

Sade yağı alınacak 

495 

303 75 

253 13 

591 75 

Kapalı 

zarfla 
Açık 

eksiltme· 

Açrk 
eksiltme 

Kapalı 

zarfla 

(3502) 

26-9-1938 
pazartesi 
27-9-1938 

salı 

28-9-1938 
çarşamba 

29-9-1938 
perşembe 

6312 

1 
1 

1 

1 

1 

kuruş olup şartnamesi her gün komi 

yondan 276 kuruş mukabilinde alı 

Deniz Levazım Satın Alına Ko - bilir. 
misyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 55.104 li
ra 50 kuruş olan 55.000 kilo sade yağı 
1 ilkteşrin 938 tarihine rasthyan cu
martesi günü saat 11.30 da kapalı zarf
la alınmak üzere münakasaya konul -
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 4007 lira 23 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kan 
nun tarifatı dahilinde tanzim edece 

leri kapalı teklif mektuplarını en 
belli gün ve saatten bir saat cvelİ.11 

kadar K.asımpaşada bulunan komi6yo 

başkanlığına vermeleri. 

(6338-3732) 6655 

Porselen ve zücoci yemek takımları alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan: 
Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları aşağıda yazılı porsele 

ve zücaci yemek takımları 1-11-1938 salı günü saat 15 de kapalı zarf usul 
ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile k 
nunun tayin ettiği vesikaları ve teklif!erini aynı gün saat 14 de kadar k 
misyon Reisliğine vermeleri lazımd:r. 

Şartnameler parasız o\arak Ankara'da Malzeme Dairesinden Hayda 
paşa'da Tesellüm ve SP•1k Sefliğinden dağıtılacaktır. {3669) 

Porselen }'emek takımları 
Zücaci JP.mek takımları 

Muhanunen bedel Muvakkat temina 
Lira K. Lira K. 

10000 
15000 

750 

1125 6l"J4'1 
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Garaj yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
1 - Çanakkale müstahkem mevki 

birlikleri için bir garaj kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. İha
lesi 22-9-938 perşembe saat ı 7 de Ça
nakkalede müstahkem mevki satınal
nıa komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Bir garajın keşif bedeli 27723 
lira 39 kuruş olup muvakkat teminatı 
2079 lira 30 kuruştur. Yaptırılacak 
bir garaja ait plan, ke,if, tediye şart
ları ~mumt ve fenni ve hususi şart· 
nameleri Ankara, ve İstanbul Lv. A
mirlik1~i satınalma komisyonlarında 
ve müatahkem mevki aatınalma ko -
misyonlarında görUlebilir. 

3 - İkinci maddede yazılı plan ve 
aaircye ilave edilmek üzere bir garaja 
ait tediye ıartnamcsi ek şartname ve 
temel tafsilatı planı Ankara ve İstan
bul Lv. Amirlikleri satınalma komis
yonlarına gönderilmiş ve birer nüs
hası da müstahkem Mv. satınalma ko
misyonunda alakonmuştur. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun
da yazılı vesikalarla bu mikdar iti 
muvaffakiyetle yapmış olduklarına 
vesika ve nafıa vekAletinin ehliyet 
ve müteahhitlik vcsikalariyle muvak
kat teminatı yatırdığına dair makbuz 
veya banka mektuplariyle beraber 
teklif mektuplarını havi kapalı ve 
mühürlü zarflar ihale günü 22-9-938 
per,embe günü saat 16 ya kadar Ça
nakkale müstahkem mevki aatınalma 
komisyonuna makbuz mukabilinde 
teslim edilmelidir. Postada olan ge· 
cikmeler kabul edilmez. 

5 - Zarfları küşadında plan ve 
keşifleri tadil mahiyetindeki teklif. 
ler kabul edilmez. (3560) 6359 

Un alınacak 

Ankara Levazım Aınirliii Satm 
Alma Komiayonundan : 

1 - Kilis alayı eratının senelik ih
tiyacı için 207,000 kilo un kapalı zarf 
usulile 23-9-938 saat 16 da münakasa· 
ya konacaktır. Buna ait tartname, ev
saf Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. 
da ve komisyonumuzda görülür. 

2 - Muhammen bedeli 28980 lira
dır. Muvakkat temiantı 2173 lira 50 
kuruştur. Eksiltmesi Kiliıtc dağ ala
yı satmalma komisyonunda yapıla-

caktır. (3561) 6360 

Sığır eti ahnacak 
J\nkara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Samsun garnizonunda bulunan 
birliklerin senelik ihtiyacı için 100,000 
kilo ıığır eti kapalı zarf usuliyle ek· 
ıiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 18,000 lira ilk 
teminatı 1350 liradır. İhalesi 28.9.938 
çarpmba günü saat 10 da tümen bi· 
nasındaki komisyonda yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek ve almak iıti. 
yenlerin her gün ve eksiltmeye gire· 
ceklerin teminat vesikalarile beraber 
belli edilen günde ve saat 9 da zarf· 
larını komisyon başkanlığına verme· 
Ieri. (3564) 6363 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Adanadaki birliklerin senelik 

ihtiyacı için 360,000 kilo ekmeklik 
un mukaveleye bağlanacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 43,200 lira
dır. Unun şartnamesi hCT gün tümen 
aatınalma komisyonunda görülebilir. 
Eksiltme 23-9-938 cuma gilnü saat 16 
da kapalı zarfla tümen karargAhında 
ki satınalma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Muvakkat teminatı 3240 lira -
dır. Talipler teklif mektuplarını en 
u ihale saatından bir saat evvel ko
misyona vermiş bulunacaklardır. Ta
liplerin ticaret odasında kayıtlı ol -
duklarına dair vesikalarını teklif 
mektuplarının içerisine koymaları la-
zımdır. (3551) 6357 

Kuru fasulye ıh nacak 
Ankara Levazım Amirliği Saba 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birlikleri 

938 senesi ihtiyacı için kapalı zarf 
uıuliyle eksiltmeye konularak 15.8.938 
günü ihalesi yapılan 120,000 kilo ku
ru fasulyaya teklif edilen 14 kurut 
14 santim fiat kor komutanlığınca pa
halı görüldüğünden yeniden kapalı 

zarflla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Beher kilosunun muhammen 

fiRtr 15 kuruş olup ilk teminatı 1350 
lirıa.dır. İhalesi 27-eyliil-938 salı günü 
S"at 16 dadır. İstekliler şartnamesini 
her gün tüm. Sa. Al. Ko. da görebi -
lirler. btekliler kanunun 2, 3 cil mad
dC"lcrindeki vesaik ile teminat mek -
hı1'1:\rınr havi zarflarını belli gün ve 
s:ı:ıtten en u bir saat eveline kadar 
tümen satın alma komisyonuna ver-
meleri. (3641) 6477 

ULUS 

Sadeyağı ahnacak 4 - Teminatı muvakkate akçesi 
1161 liradır. 

ı::::::::::::xi:i~~~!'-~:~::::: :: :~:ı Ankara l..evazun Amirliii Sabn 
Alma Komisyonundan : 

S - Şartnameıi her gün komisyon
da görülebilir. 

ı - Iılahiyedeki kıt'atın senelik 
ihtiyacı olan 19.700 kilo sadeyağın 
12 eylül 938 pazartesi günü kapalı 

zarf usuliyle eksiltmesi yapılması li· 
zımgelmekte iae de istekli gelmedi
ğinden 12 eylül 938 tarihinden itiba
ren bir ay içinde pazarlığa konulmuş
tur. llk pazarlık 23 eylül 938 cuma 
günü saat (15,30) onbeı buçukta ya
pılacaktır. 

6 - İstekliler ticaret oduında ka
yıtlı olduklarına dair vesika göster
mek mecburiyetindedirler. 

Açık eksiltme ilônı 
Antalya P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 

2 - Muhammen tutarı (18715) on 
sekiz bin yedi yüz on bet lira olup 
ilk teminatı 1404 bin dört yüz dört 
lira. 

3 - Şartnamesi Ankara, lıtanbul 
levazım Amirlikleri ve Isli.hiyede tu
gay satınalma komisyonlarındadır. 

4 - btekliler mezkfir gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları. (3868) 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 
1 - Isli.hiyedeki kıta'atın senelik 

ihtiyacı olan 153000 kilo sığır etinin 
14 eylül 938 çar§amba günü yapılan 
kapalı 2arfla eksiltmesinde teklif e
dilen on yedi kuruş yetmiş dört san~ 
tim fiat pahalı görüldüğünden 14 ey-
1\il 938 gününden itibaren bir ay i
çinde pazarlığa bırakılmıt ve ilk pa
zarlık 23 eylül 938 cuma günü saat 
on altıda yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 28305 lira o
lup ilk teminatı 2123 liradır. 

4 - Şartnamesi İstanbul, Ankara 
Levazım Amirlikleri ve Islihiyede 
tugay satın alma komisyonlarındadır. 

5 - İsteklilerin vaktinde komisyon
da bulunmaları. (3867) 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 
1 - bmir müstahkem mevki askeri 

hastanesinin 36000 kilo kesilmi' ko -
yun eti ihtiyacı kapalı ııarf usuliyle 
eksiltmeye konmuıtur. 

2 - İhalesi 7 /I. ci teırin/938 ıalı 
günü saat 16 da kışlada lzmir müstah
kem mevki satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 15480 li
radır. 

7 - Eksiltmeye ittirik edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü madde
lerinde ve tartnameıinde yazılı vesi
kalariyle teminat ve teklif mektup
larını ihale aaatinden en az bir saat 
evvel komiıyona vermit bulunacak-
lardır. (3880) 6849 

Un ahnacak 
Ankara Levuun Amirliii Saba 

Alma Komiayonuncluı : 
1 - Iali.hiyedeki kıtaatın senelik 

ihtiyacı olan 7010 kilo unun 12 eylül 
938 paııarteai günü kapalı zarf usu -
liyle ebiltmesi yapılması lbımgel

mekte ise de iatekli zuhur etmediğin
den 12 eylül 938 gününden itibaren 
bir ay içinde pazarlığa konulmut ve 
ilk pazarlık 23 eylül 938 cuma günü 
saat 15 on bette yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 94630 dok· 
san dört bin altı yüz otuz lira olup 
ilk teminatı (5981) bet bin dokuz yüz 
seksen bir liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara, latanbul 
Levazım Amirlikleri ve Iılihiyede 
tugay satm alma komisyonundadır. 

4 - İstekliler mezkur gün ve saat
te komisyonda bulunmaları. (3866) 

6842 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Sabn 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ialihiyedeki kıtaatın senelik 

ihtiyacı olan 532000 kilo kuru otun 
14 eylül 938 günü kapalı zarf usuliy
le eksiltmesi yapılmak lizımgelmekte 
ise de istekli çıkmadığından 14 eylül 
938 gününden itibaren bir ay içinde 
pazarlığa bırakılmıgtır. 

tık pazarlık 23 eylül 938 cuma gü
nü saat on altı buçukta yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 18620 lira 
olup ilk teminatı 1397 liradır. 

4 - Şartnamesi İstanbul, Anjara 
Levazım Amirlikleri ve Islahiyede 
tugay satın alma komisyonlarındadır. 

5 - İsteklilerin muayyen vaktinde 
komiıyonda bulunmaları. (3865) 

6841 

Sadeyağı ahnacak 
Ankara Levuım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Eksiltmenin 
Kilo Tarihi · Muham. Be. saat Nev'i Cinsi Nere için -10520 G/I. tet./938 11505 ıs Kapalı zarf Sadeyat 
3770 " " 

,, 3958 ıs ,, ,, .... 
7600 .. .. ,, 8080 ıs ,, 

" .. u 

Niğde Tümen Satın Alma Komisyonunda. (3869) 

Niğde 

Bor 
Yozgat 

6845 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazan Amirliği Satın Alma Komiayonundan 

1 - Tümen birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan awağıda miktarları, 
taıınlanan fiyatları ve ilk inançları yuıh 39900 kilo sadeyağı kapalı zarf
la eksiltmesi 26 eylül 938 pazaıteai gUnü saat 15 de lzmit'te tUmen satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilecektir. Şart
namesi İstanbul, Ankara, Eskitehir Lv. amirlikleri satın alma komisyo
nunda her gün görülebilir. bteklilerlin belli giln ve saatinde teklif mek
tuplarının İzmlt'te tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3639) 6476 
Mevkileri Tasınlanan F. 

tzmit 

Miktarı 

Kilo 
12000 
9000 
9000 
4500 
5400 

K. S. 
95 00 
95 00 
95 00 
95 00 
95 00 

Tutarları Lira 
11400 
8550 
8550 
4275 
5130 

tık inançları Lira 
856 

Adapazarı 

Bolu 
Tuzla 
Gebze 

39900 37905 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii SatmAlma Komisyonundan 

Birlik Miktarı M. Bede. İlk T. 

642 
642 
321 
385 

2846 

lımi Cinsi Ton Lira Lira Ek. tekli: Ek. tarihi Saati 

- - ------- ---- ----- ----
B. Ealıti. Sv. A. Yulaf 720 35280 2656 Kapalı 22-9-938 ıs 
Topçu. Tb. " 360 17280 1336,50 " 22-9-938 ıs,30 

Yukarda yuıh tümen birliklerinin yulaflarına ihale günü talip çı}ana
dığından tekrar kapalı zarfla ihale yapılacaktır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 UncU maddele
rinde yazılı veıikalarile ihale günU ihale saatından bir saat evveline ka
dar teklif mektuplarını Lüleburgaz ıUvari aatınalma komisyonuna verme-
leri. (3552) 6358 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği SatmA.lma Komisyonundan 

Miktarı Muh. B. tık T. 
Cinai Kilo L K. L. K. Gün Saat Şekli 

Un 598000 62790 00 4389 50 27-9-938 Salı 15 Kapalı zarf 
Bulgur 60000 5400 00 495 00 27 " " ,, 16 n ., 

K. Fasulye 57600 5184 00 388 80 27 n ,, ,, 17 ,, ., 
Sade yağ 18000 16200 00 1215 00 26 " ,, pazartesi ıs ,, ,, 
Pirinç 48000 10080 00 756 00 26 " ,, .. 16 ,, • 
Yulaf 476000 19040 oo 1428 00 26 ,, ,, ,, 17 ,, • 

1 - Mersin garnizonundaki kıtaatm bir senelik ihtiyacı olan yukarda 
cins, mikdar, muhammen bedeli ve muvakkat teminatile ihale gün, saat ve 
şekli yuılı iaıe maddeleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konuldu. İhale 
Mersin Aı. Şubesinin Ust katında A.. Mahfelde As. Sa. Al. Ko. tarafından 
yapılacaktır. 

2 - Zarflar aynı günde açılıt saatinden bir ıaat evveline kadar kabul 
edlllr. Pasla bilgi edinmek istiyen istekliler A. Sa: A. komisyonunda mev-
cut olan prtnamelcri her zaanan görebilirler. (3563) 6362 

Antalya P. T. T. binası ittihaz edi
len C9ki Parkoteli namı ile maruf bi
na dahil ve haricinde yapılacak tami
rat. 

2 - Bedeli ketif 7000 liradır. 
Bu ite aid evrak ve tartnameler 

tunlardır. 
A - Eksiltme prtnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık iılcri genel tartna-

mesl 
D - Hususi f8rtname 
E - Ketif cetveli 
F - Proje 
Şartname ve teferruatının bir su -

retini nafıa ve P. T. T. Müdürlükle
rinden alabilirler. 

3 - Münakasa ve ihale 5 Teşrini
evvel 938 tarihinde saat 15 de Antal· 
ya P. T. T. binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık olarak yapıla -
caktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 525 lira muvakkat teminatı 
Antalya P. T. T. merkez şefliği vez
nesine yatırması prttır. 

6 - Taliplerin Antalya Nafıa Mü
dürlüğünden bu iş için alacakları eh
liyet vesikası ihale tarihinden sekiz 
gün evvel alınmış olacak ve ticaret o
dasında kayıtlı bulunacaktır. 

7 - Taliplerin eksiltme yapılacağı 
saatten laakal bir saat evvel komisyo
na müracaat etmeleri ilan olunur. 

(6612-3877) 6847 

Dahili ve harici ( 48 ) dükkanı 
havi bir 19hir hali yıpllnlacak 

Zonguldak Urbaylığından: 
1 - Bu iş bir ay müddt tle ve kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmqtur 
2 - itin muhammen bedeli (24548) 

lira (52) kuruştur. Muvakkat temina
tı (1841) lira (13) kuıu;tur. 

3 - lhaleıi 14.10.1?36 tarihine mü
sadif cuma günü saat (15) de Zongul
da:k Belediye daircainde daimi encü
men tarafından yapılacaktır. 

4 - Talipler ,artname ve projeyi 
paruız olarak yalnız posta pulu gön
dcrmok suretiyle alırlar. 

5 - Şartname münderf'catı hakkın

daki aorguların ihaleden evci sorula
rak halledilmesi ve teklif mektupları
nın ihaleden bir saat cvt:line kadar ur
bayhğa teslim edilerek makbuz alın-
m..r nan olunur. 67C50 

Pazarhk ilônı 
Eskitehir Nafia Müdürlüğünden: 
Eskişehir - Çifteler yolunun 13 + 

000 - 21 + 900 kilometreler arasın
da yapılacak 15976.05 lira keşif be
delli ıose esaslı tamiratının 5. 9. 938 
ve kapalı zarf usuliyle yapılan eksilt
mesinde istekli çıkmadığından cvelce 
ilin edilen §Crait dairesinde 2490 nu
maralı kanunun 40 ıncı madesine tev
fikan bir ay milddetle pazarlığa ko
nulmuftur. İsteklilerin pazarlık için 
her zaman viliyet daimi encümenine 
müracaat edebilirler. İsteklilerin 
1190.20 lira muvakkat teminat verme
leri ve vilAyete müracaatla alacakları 
ehliyet vesikasını hamil olmaları li-
sımdır. (6390/ 3736) 6632 

Köprü tamiri 
Çorwn vilayeti Nafıa Müdürlüğün
den: 

14.10.1938 cuma gilnü saat 11 de Ço
rum Nafıa eksiltme komiayonunde i
halesi yapılmak üzere (43) bin lira 
ketif bedelli Osmancık kazasındaki 
Koyunbaıba köprüsü :amiratı ~apalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Şartname, kegif ve c:·uakı aaire Na

fıa dairesinde görülebilir. Muvakkat 
teminat mi:ktarı (3225) ~:radır. 

İsteklilerin bu ite ait müteahhitlik 
ehliyetnamesi ve sair cvraklariyle bir· 
tikte ihale komisyonuna mürB1:aatlan 
ilin .olunur. 6759 

Yol tamır ettirilecek 
Aydm Daimi Encümen.inden : 
1 - Eksiltmeye konulan it Aydın 

vilayetinin Söke - Ortaklar yolunda 
14+000 - 18+000 kilometreleri ara
sında eıulı tamirattır. Keşif bedeli 
15749 lira 44 kuruıtur. 
Yapılacak it: 4 kilometre uzunlu

ğunda fOle tamiridir. 
2 - Bu ite aid tartname ve evrak 

ıunlardır: 
A) Eksiltme prtnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık itleri genel şartna-
D) Tesviyei türabiye şose ve kir

gir in pata dair f ennt tartname 
E) Hususi prtname 
F) Keıif cetveli, ıilıilei 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 günU saat on bette Yili}'tt en
cümeninde yaP.ıl&caktır. 

4 - Ebiltme kapalı zarf uıuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Ebiltmeye girebilmek için 
isteklinin 1181 lira 20 kuruıluk mu
vakkat teminat vermesi ve ihale gü
nünden 8 gün evvel ehliyet vesikası 
almak için vekilete müracaat etmiş 
bulunması ve yaptığı en büyük itin 
bedeli 12000 liradan af8ğı 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 encümenine 
getirilerek eksiltme encümen reisli -
ğine makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet üçüncü maddede yazılı 

saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın milhür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lAzımdır. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. 6341 

Hükümet konaaı yaphnla<ak 
Balıkesir Vilayeti Nafia M~dürlü

ğünden : 
1 - Burhaniye hükümet konağı ik

mali inşaatı kapalı zarf uauliyle ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - lşin bedeli keşfi 22500 liradır. 
3 - Bu işe ait evrak: 
A - Projeler 
B • Fiat bordrosu, mesaha cetveli, 

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

şartnamesi, 
E - Bayındırlık işleri genel lf&rtna

mesi. 
olup bu evrakı her gün Balıkesir Na1 

fıa müdürlüğünde görebilirler. 
4 - Eksiltme 26 eylül 938 tarihinde 

pazartesi günü saat 15 de Burhaniye 
hükümet konağında kaymakamlık o
dasında kurulu Nafıa komisyonu hu
zurunda yapılacağından isteklilerin 
zarflarını bundan bir ıaat evel me%
kur komisyona vermeleri. 

S - lateklilerin bu ite ait 1687 lira 
50 kuruşluk muvakkat teminatı Bur
haniye malsandığına yatırdıklarına 

dair makbuz veya bu miktarda ıayanı 
kabul banka mektubu ile asgari 8500 
liralık yapı işini bir defada muvaffa
kiyetle başardığına dair Balıkesir Na
fıa müdürlüğünden tasdikli ehliyet 
vesikasını ve ticaret odası vesikasını 
kapalı teklif mektuplarını ihtiva eden 
zarfa koymaları ve zarfları 2490 nu
maralı kanunun hükümleri dairesinde 
tanzim ve imza etmit olarak muayyen 
gün ve saatte eksiltme komisyonuna 
milracaatlarr Jhımdrr. 
6- Postada vuku bulacak gecikme-

ler kabul edilmez. (6121) 6389 

Pazarhk ilônı 
Eakiıehir Nafia Müdürlüğünden: 
Sarıköy - Mihalıççık yolunun 4 + 

400 - 13 + 450 kilometreler arasın
da yapılacak 12350.77 lira ketif bedel
li yeni ıose ve imalltı sınaiyenin 
5. 9. 938 tarih ve kapalı zarf usuliyle 
yapılan eksiltmesinde istekli çıkma
dığından evelce ilan edilen şerait da
iresinde 2490 numaralı kanunun 40 
ıncı maddesine tevfikan bir ay mild
detle pazarlığa konulmuştur. 

İstekliler pazarlık için her ı:aman 
vilayet daimi encümenine müracaat 
edebilirler. 

İsteklilerin 926.30 lira muvakat te
minat vermeleri ve vilayete müraca
atla alacakları ehliyet vesikasını ha
mil olmaları lazımdır. 

(6389/ 3735) 6631 

Muhtelif inşaat 
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Pazarhk ilônı 
Eakitehir Nafia Müdürlüğündenzı 

Eskişehir - Çifteler yolunun 3+ 080 
- 13 + 000 kilometreler arasında 
18775.94 lira keşif bedelli yapllacak 
şose esaslı tamiratının 5.9.938 ve kapa
lı zarf usuliyle yapılan eksiltmesinde 
istekli ~ıkmadığndan evelce ilin edi
len şerait dairesinde 2490 numaralı 

kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 
bır ay müddetle pazarlığa konulmuş

tur. Pazarlık için her zaman vilayet 
c aimi encümenine müracaat edebilir
ler. 

İsteklilerin 1408.20 lira muvakkat 
teminat vermeleri ve viliyete müraca
atla alacakları ehliyet vesikasını hamil 
olmaları lazımdır. (6388-3734) 6630 

Elektrik tesisatl 
Çankırı Belediye Riya&etmden ı 

1 - Çankırı belediyesince yeni ya
pılacak elektrik tesiaatında.n (14500) 
lira bedeli ketifli lokomobil ve mon
t aj kısmı kapalı zarf usuliyle müna -
kasaya konulmut ise de talip zuhur et
mediğinden bir ay içerisinde pazarlık
la yapılmasına karar verilmiştir. 

2 - E•ki \lerait dairesinde pazarlık 
10.10.938 pazartesi günü saat 16 da be
lediye encümeni huzuriyle yapılacak -
tır. 

3 - Proje ve şartnameler Çankırı 
belediyesinden ve latanbul'da Zından 
kapıda 62 alçı mağaza aahibi Kivork 
Manukyandan bedelsiz alınabilir. 

(3744) 6661 

Demir kapı ve pannakhk 
yapt1rllacak 

Konya Ereğli Belediye Reialiiia • 
den: 

Belediyemiz tarafından in§& ve te
sis edilecek olan çocuk bahçesi ve te· 
hir parkının duvarlarına yapılacak de
mir parmaklıklarla demir kapıları a
çık eksilt~ye konulmuttur. 

ı - Münakasa müddeti 12.9.938 ta
rihinden batlamak üzere on bef pn
dür. 

2 - Keşif bedeli (3P49) lira (30) 
kuruıtur. 

3 - Eluiltmeye ittirik edebilmek i
çin (296) lira (20) kuruşluk teminatı 
naktiye veya banka mektubu gösteril
mcai ,arttır. 

4 - 27.9.938 sah günü aaat on be,te 
belediye encilmcni muvacehe.inde ve 
belediye dairesinde ihalni yapılaca· 
ğından taliplerin artırma eksiltme YW 
ihale kanunundaki terait dairtaindc 
ve muayyen saatte belediye dairesinde 
hazır bulunmaları. 

S - Plan, proje ve sair evrak Bele
diye yazı işlerinden meccanen alına-
bilir. 6637 

Hôl binası yaptır1lacak 
Nazilli Belediyesinden : 

Nazilli'de belediyece yaptırılacak 

14225 lira 35 kuruşluk\edeli keşifli 
hal binası 2490 No. lu artırma ve ek
siltme kanununun hükmüne göre ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuı
tur. 
İhale 3 teşrinievel 1938 tarihine 

rastlıyan pazarteıi g\inU aut -16 da Na
ziJli belediyesinde yapılacaktır. Saat 
16 dan sonra gelecek teklif mektupla
rı kabul edilmiyecektir. Müteahhitler 
bu hususta fenni ve mali ,artname ile 

Buraa Nafia Müdürlüğünden : projeyi iki lira mu.kabilinde Nuilli 
1 _ Eksiltmeye konulan iş: Bursa belediye muhasebesinden tedarik ede

ziraat mektebi medhalinde hangar, bilirler. Müteahhitler ke'if bedelinin 
ambar ve ahır inşaatıdır. yüzde 7,5 tutarı olan 1066 lira 90 kurut 

Ke9if bedeli 22.718 lira 94 kuruştur. luk belediye vezne makbuzu veya tah-
2 - Eksiltme S.10.938 çarşamba gü- vil veya banka mektubu olarak teklif 

nü aaat 16 da Bursa nafıa müdürlüğü mektuplarına ilittireceklerdir. İhale
oksiltme komisyonu odasında kapalı ye ittirak edecekler ticaret odasına 
zarf usulü ile yapılacaktır. 

kayıtlı olduğuna dair vesika ile ve bu 3 - Bu işe ait metraj ke,if, proje, 
fenni ve hususi, bayındırlık genel, ya- gibi itleri yapacağına dair resmi ma-
pı itleri umumt ve fennt, kapalı zarf kamattan ahnmıt veeikaların da teklif 
usulü ile eksiltme şartnameleri, mu- mektuplarına iliştireceklerdir. 
kavele projesi nafıa dairesinde görü-· 6764 
leceği gibi iıtiyenler 114 kurut muka
bilinde birer nüshasını alabilirler., 58 adet lifi öküzü ıhna<ak 

Elmalı Hükümet Tabipliiindeaı 

Elmalı kazası dahilinde yerleştirilen 
(29) aile göçmene veriln:.ek üzer~ yer
li malından ıa:kat olmamak ve her tür
lü hastalıktan iri sağ .. am ve beşle altı 

ya§ arasında ~ift sürruiye alışkın ve 
(2320) lira muhammen bedelli (S8) a
det öküz arttırma eksiltme ihaıe ka-

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1703 lira 92 kurut muvakkat 
teminat vermeleri, üçüncü madded 
yazılı evrakı kabul ve imza etmeleri, 
bu inşaatı yapabileceklerine dair ehli
yet vesikası (Bu vesika eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e
vci bir istida ile nafıa vekaletine mü
racaat edilerek alınacak, teklif evra -
kiyle birlikte verilecektir.) Talipler 
tirket olursa 2490 sayılı kanunun ü
çiincü maddesinin - A - ve - B -
fıkrasında yazılı vesaiki ve 938 yılın
da alınmıg ticaret odası belgesini gös
termeleri lazımdır. 

5 - lsteklileria dıg zarfı mühür 
mumu ile iyice kapatılmıı teklif mek
tuplarını 5.10.938 çarşamba günü saat 
on beşe kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri içap 
ıder. Poetada vukubulacak geGikme -
ler kabul edllımı. (1750) 66M 

nunu hükUmleri dairesinde açık ek
siltme suretiyle satın alıuacaktı•. Ek
siltme müddeti 10.9.19 38 tarihinden i
tibar~n (20) gün olup ilıale 30.9.938 cu
ma günü saat (14) de Elmalı'da hükü
met tababetinde mütt:şekkll komisyon 
huzuriyle yapılacaktır. Talipler ~ 
nameyi okumak üzere h.ikümet taba· 
betine müracaat edebilecekleri gibi 
suretini almak istiyenlcr de (5,5) lira 
malsandığına yatırdıktan ıonra alabi· 
lecekleri ilin olunur. 6765 
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Almak lazımdır. 
NEVROZIN soğuk alğınlığının fena akibetler doğurmasına 

mani olmakla beraber bütün istirabları da dindirir. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat 

taklitlerinden sakınınız. 6494 

Ankara devlet konservatuvar.na 
sınavla parasız ve yatılı talebe alınıyor 

Ankara Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 
1 - İHTİSAS BÖLÜMLERİ: 
Teganni, Piyano, Bestekarlık, Keman. Viyola, Viyolonsel, Fülüt, Obue, 

Fagot, Trombon ve diğer Orkestra aletleri. 
II - Seçim sınavına girme şartları: 
a) - En az ilk okulu bitirmiş olmak, 
b) Teganni şubeleri için 16 yaşından aşağı olmamak. 
III - Seçim sınavları İstanbul'da 4 - 8 birinciteşrin 1938 de Galatasa

ray lisesinde veya Ankara'da 11-15 birinciteşrin 1938 de Müzik Öğretmen 
okulunda yapılacaktır. 

IV - İsteklilerin dilekçe ile İstanbul'da veya Ankara'da adı geçen 
okullara en geç sınavın başlıyacağı güne kadar müracaat etmeleri lazımdır. 

Dilekçeye bağlanacak vesikalar: 
a) Nüfus tezkeresi veya tasdikli örneği, 
b) Okul diploması veya tasdikli örneği, 
c) Sağlık raporu, 
d) Hüsnüh~l vesikası. (3766) 6692 

HERKES BİLMELİ 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzelce yı

kanmamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl 

olan solucan dediğimiz barsak kurdları en muzır hayvanlardır. Bun
lar; ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ü
rerler, Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

HALSİZLİK, KANSIZLIK, HAZIMSIZLIK, KARIN. AÖRI
LARI, KARIN ŞİŞMELERİ, BURUN, MAKAT KAŞINMASI 
İSHAL, OBURLUK, BAŞ DÖNMESİ, SALYA AKMASI, SAR'· 
AYA BENZER SİNİR HALLERİ, GECE KORKULARI, GÖR· 
MEDE, İŞİTMEDE BOZUKLUK HEP BU KURDLARIN TE· 
StRİDİR. 

• 
ismet Santonin B.isküviti 

Bu ktil'dların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere kemali 
emniyet ve itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarını
za senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali 
kutuların içinde yazılıdır. 
Fiatı her eczanede 20 kuruştur. (İSMET) ismine dikkat. 6839 

. 

T. 

uı.:us 

C. Z 1 R A A T B A N K A S ! 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tas~rruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plfina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 • 2.000 
4 .. 250 • 1.000 

40 
100 
120 
160 

• 

• 
" 

100 
so 
40 
20 

• 
• .. .. 

4.000 
S.000 
4.800 
3.200 

• 
• 
• 
• 

.. 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li

radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
lazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Bina satışı 
Irak Sefaretindeu : 

• 

Ankara' da Y enişehirde İsmet lnönü caddesinde kain sabık Irak 
Sefareti binasının müzayede ile satıf müddetinin Teşrinievvel 
1938 sonuna kadar uzatıldığı ilan olunur. (3863) 6838 

Zayi - Mülga tıp fakültesinden 
almış olduğum 2134 sayılı hüviyet va
rakamı zayi ettim. Hükmü olmadığını 
bildiririm. Ankara Devlet Demiryolla
rı Cer dairesinde masa ;ıcfi Raif Kül-
bastı 6833 

lsmetpafa mahallesinde 
S a k a r y a Sinemasında 

H AHMET 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1.. 

Türkçe sözlü şarkılı film 
(Muvaffakiyetle devam ediyor) 

Mümessili: Ramon Nuvaro -- -- --- -- -- -----
~ NURKALEM ~ - -
: Kurşun kalem fabrikasında her E 
E nevi kalem imal edilmektedir. : 
: Mümasili ecnebi kalemlerine : 
: cok faiktir. E 
: ~ Fiatları ecnebi kalemlerinden : 
: % 50 ucuzdur. _ - -
; Kurşun kalemler : ~ 
: Süperyör 
: Timsahlı 

= 301 - 2 = 1205 

----Mektebli --Altı derece sertlikte : 

Bu film Ankara'da son defa o
larak yalnız sinemamızda göste
riliyor. Fiyatlar 10 ve 20 kuruş-
tur. 6703 

U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6159 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

21 - 9 - 1938 

Hastahk, ölüm ve pislik g tiren f 

HASAN 
FARE 

ZEH1R1 

lle öldürünüz 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fa

releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarmı yağlı bir ek

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 6670 

Tür kuşuna 15 genç alınacak 
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. - İyi hal ve §(ibret 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 yaşında olmak 
7. - İki vesika fotoğrafı ibraz etmek 

Öğretmen namzedi olmak üzere alınacak geD\!Jerden 
Türkkuşu teşki atında uçuculuk öğrenmiş bulunan planör
cülük B veya C brôvelerile işe başladıklan tarihten, hiç 
uçmamış bulunanlara da planörcülük B brövesi aldıkları 
tarihten itibaren nizamname mucibince yatmak, yemek ve 
giyim masrafları Türkkuşuna ait olmak üzere ayda lise 10 
tahsilini görmüşlere 25, liseyi bitirmiş olanlara 30 lira üc
ret verilecektir. 

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

ni oluncaya kadar, normal olarak beş sene evlenmemeyi 
ve hususi bir teahl.ütnameyi imza ederek Türkkuşunun 
vereceği vazifeleri on sene müddetle görmeği kabul ve te
ahhüt etmesi şarttır. 

Bu hususlar hakkında fazla tafsilat almak istiyenler 
Türkkuşu Talim Terbiye Bürosu Direktörlüğüne doğrudan 
doğruya şahsen veya yazı ile müracaat edebilirler. 
Kayıt muamelesine Cumhuriyet Bayramına kadar de. 

vam olunacağından müracaatlarm bu tarihe kadar yapıl-
ması şarttır. 6343 ---------------------------------------------------------------------------------- = Not 

Umum! Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baamıevi: ANKARA 

Sığır eti ahnacak 
Bayramiç Askeri Satınalma Komisyonu Ba~kanlığından: 

Teminatı 

Erzakın Miktarı Tutarı Muvakkatesi İhalenin 
Cinsi Kilo Lira Lira Günü Saati Şekli 

Sığır eti 113.ooo 30510 2289 22- 9 - 938 15 Açık eksiltme 
Pazartesi 

1 - Bayramiç'te bulunan kıtaların senelik ihtiyaçları için 113.000 kilo 
sığır etine ihtiyaç olduğundan 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale ka· 
nununun 40 ıncı maddesine tevfikan 22. 8. 938 gününden itibaren 22.9.938 
gününe kadar bir ay içinde pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Müracaat ed::cC.:· taliplerin komisyona bu müddet zarfında müra
caatları. 

3 - Hususi şartnameler komisyonumuzda parasız verilir. 
4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ncü maddesinde yazılı evsafta 

beraber gelmeleri ilan olunur. (5930/3451) 6189 

Kömür sıkıntısı 
Çeıtmeyiniz. Kömürünüzü ,imdiden alınız. 

Vehbi Koç 
Ve ortağı 

: 1011 Marangoz kalemi 
: 99 Taşçı kalemi 

-----: En iyi cins --: Dağdelen 15 derece sertlikte --- -- -- Kopya kalemleri · : 
:E 299 Ulus S 
E 701 - A Yumuşak _ 
: 701 - B Orta sert : 
: 701 - C Sert E - -: İyi cins _ 
E 71 - A. B. C. Uç dereceli E = 702 - A. B. C. D. E . Beş renkli : 
: 702 - A. B. Mavi - Kırmızı : 
§ 72-A.B.C.D.E. Beş renkli iyi cins§ -----Pasteller ---- -- 1315 6 renkli -
: 1325 12 renkli = 
: 1301 12 renkli iyi cins : 
: 24 renkli iyi cins : 
E 901 Kırmızı - Mavi : 
: Stabilli 12 renkli iyi cins : 
_ ,. 24 renkli iyi cins _ 
: Dermetograf Uç renkli kalem : 
: 311 Grafit ve renkli Minlen : 
: 231 - 232 Kırmızı ve mavi tebcşirE 
: Çeşidler;mizi her kırtasiyeci- E 
: • den isteyiniz. : - -
~~urkalem Lfd. Sirkel!~ ------

İstanbul, Sirkeci E 
Mühürdar zade han No. 1 - 2 : 

5869 = -- -., ...................................... ... 

939 Modeli Blaupunkt Radyoları geldi 

!
........................................ HASAN 

BAY 
f Kanuna tamamen uygun ay yıldızı dikişsiz imal olunan Türk ve 

H. ÖGÜNÇ 
YAP EVİ 

...... ., ............................... . 

.
İ P ARTl bayraklarımız diğer bayraklar gibi yağmurdan katiyyen 
i solmaz ve fiat itibariyle de emsaline muhakkak rekabet eder. 

1 
Bayrak mübayaasında bir defa da müessesemizin fiatlarmı 

• isteyiniz. Toptan, perakende satış merkezi: İstanbul Mısır Çarşısı Erzak 
ambarı No. 3 Telefon 23723 6821 

.................................................................................................... 1 •• l l lll 1111 •• ''''' 1 •• il 1' 1111 ................................. . 

YENİ 
Pek 

Yakında 

Yeni Filmlerle 

938-939 

SİNEMALAR HALK 
.......... ----- ---- -- -- ---- -- ---- -- -

BU GECE 
ÇIPLAK MELEK 

Baf Rolde: 
MARLENE D1ETR1CH 

Gündüz. : 
2.30 - 5.30 Seanslarında 

KORSANLAR TRENl 

Mevsimine -- -
25 Kıaım Birden 

HAlK MATİNESi 
., 1111 ır 

Başlıyor. 

12.20 de 
KOCAMIN lŞl ÇOK 

Bu Gece Açık Hava Sinemasında 

ŞAMPANYA VALSi 

Kazım Rüştü · Ankara Adliye Sarayı caddesi 
Gençağa apartımanı No. 6 Ti. 2208 6242 


