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Tayfur Sökmen Devlet Reisi oldu 

Baıvekilimiz. Ankara garında kendilerini karıılıyanlar arasında 

Başvekilimiz dün geldi 
Vekiller Heyeti toplandı 

Meclis Reisliğine Abdülgani 
Türkmen ittifakla seçildi 

Hataylılar 'ın 

Büyük Sel Atatürk' e 
bağlthğı sonsuzdur 

Antakya, 2 a. a. - Anadolu Ajansının huıuıi muhabiri bildi
rıyor: 

Bir müddettenberi İstanbul'da bu -
lunmakta olan Başvekilimiz B. CeıaJ 
Bayar, yanlarında Hariciye Vekili 
B. Tevfik Rüştü Aras ve Maliye Ve
kili B. Fuat Ağralı olduğu halde dün 
sabah trenle lstanbul'dan şehrimize 

gelmişlerdir. 

Hatay Millet Meclisi bu sabah saat 10 da coşkun ve sevinçli 
tezahürat içinde yaflr reis Mehmet Adalr'nın nutku ile açılmış • 
tır. Kapının önünde türk ve fransız askeri kıtaları, türk ve fran
sız hükümet mümessillerini ve askeri kumandanlarını selamla-

Vekiller Heyeti dün saat 17 den 
19.30 a kadar Başvekil B. Celal Ba
yar'ın reisliğinde toplanarak mutat 1 mıştır. 
işleri görüşmüş ve bu işlere müteal- L... -------------;ı Mehmet Ad<ılı'nın nutku 

Saym Başvekil, istasyonda Anka
ra'da bulunan vekiller, Parti ve hü • 
kümct erkaniyle kumandanlar, say -
lavlar, vekaletler ileri gelenleri ve 
kalabalık bir halk tarafından karşı

lanmışlardır. 

lik kararlar almıştır. 

Celil Bayar İtalyan büyük 
el(isini kabul etti 

ft Hatay meclisinin bugünkü a-
~ -.;;::.. çılış celsesine en yaşlı aza sıfa

İstasyonu dolduran kalabalık bir 
halk kütlesi Başvekil ve vekillerimi
ze gardan çıkarlarken sevgi tezahür
leri göstermiş ve alkı lamıştır. 

• 

Yeni İtalyan Büyük Elçisi B. De
pepo Ottavyo dün öğleden sonra Ka
mutay Reisi B. Abdülhalik Renda ve 
Hariciye Vekili Dr. Rüştü Aras'ı zi
yaret etmiş ve 16.30 da Başvekil B. 
Celal Bayar tarafından Kamutay'daki 
hususi dairelerinde kabul edilmiştir. 

BiZ NASIL 
HALLEDİYORUZ? 

F. R. ATAY 

Elazığ ( B CJf muharririmiz.d en] 
Murat suyu üzerindeki yeni köp
rüyü görmek üzere Pertek'e gi
diyoruz. Karşımızda Dersim,in 
sarp, yalçın dağ yığınları var. 
Yol da iıittiğim bir söz hatırıma 

1. "D ' ' I l ge ıyor: eraım e •e er o ur, 
zaler olmaz.!,, 

Dersim' de devlet nüfuzunu 
kurmıya çalııan osmanlı idaresi
nin usullerinden biri vurmak ve 
rekilmek, diğeri reis ve ağalarla 
uyuşmaktı. Asayiş oturarak ve 
yerleşerek tesis olunabilir. Uyuş
mak usulü ise, reis ve ağaları bir 
de devlet nüfuzu ile kuvetlendir
mek ve halk üzerindeki zulüm 
ve tazyiklerini artırmak demek
ti. 1877 de osmanlılarla rusların 
araaı açıldığı vakit, Erzurum rus 
konsolosu ile müzakereye giden 
Dersim ağaları, aynı zamanda, 
hükümetin kaymakamları idiler. 

Dersim, de iki türlü arazi var
dır: Ekilen, biçilen ve üstündeki 
nüfusu doyuran zirai kısım, bu · 
gün için ancak haydut barındır
mıya yaTıyan dağlık kısım! Halk 
da iki türlüdür: Bir tarafta reis
ler, ağalar ve seyitler, diğer ta
raf ta cisimlerini ve ruhlarını on
lara vakfeden yılgın, şuursuz 
ve masum sürü! 

Umumi müfettiş lbrahim Tali 
1929 senesinde Hozat - Ovacık 
yolu üzerinde çıplak, sefil der
simlilere, cumhuriyet hükümeti
nin kendilerine Elazığ ovaların
da toprak, çift, tohum, ev ve her 
ıey vereceğini söylediği zaman: 
''Y Qflı erkeklerden biri aşiret 
rei•inin bulunduğu tarafa, •anki 
iıitecekmiı gibi, korkarak bak
tıktan aonra yavCl§ça: - Elen
dim, biliyoruz, biz de gelmek, 

(Soau 5. inci sayfada) 

Dün ıehrimiz.e gelen doktor 
Ara• Ankara garında 

Dr. Aras yeni İtalya 

El~isi ıerefine 

bir ziyafet verdi 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü 

Aras yeni İtalya büyük elçisi şerefine 
dün akşam Ankara Palas'ta bir ziyafet 
vermiş ve bu ziyafette Parti Genel 

Dersim'den kurtulmak için Der- Sekreteri ve Dahiliye Vekili Şükrü 
sim'i kurtarmak lazımdı. Böyle Kaya, İnhisarlar Vekili Ali Rana ve 
geni§ bir imar faaliyeti, yollar, Harciye Vekaleti erkanı hazır bulun
köprüler, onu kurtaracak vası- ı muştur. 

talardan biridir - - - -

Derıim'e ıeler olur zaler olmaz derlerdi. Umumi Mülettif Kor
general Abdullah Alpdoğan'ın köylülerle bu lronufmeu& 

Derıim' e wer oldui_qmı 1öıtermi1or mııl. 

tile riyaset eden Mehmet Adalı 
afağıdaki nutukla celseyi açmış
tır: 

Sayın mebuslar. 
Yaı reisi olarak Hatay'ın ilk mec

lisinin ilk celsesini açmakla bahtiyar
lığım sonsuzdur. 

Milletlerin mukadderatını kendile-
(Sonu 5. inci sayfada) 

lttilakla ve alkıflarla Hatay Devlet Rei•liğine •eçilen 
B. Tayfur Sökmen 

Hatay Meclis Reisi diyor ki: 

Türk Milleti, bizim hüriyet ve 
istiklôlimizi korumak ve kurtarmak 
için hiç bir fedakôrlıktan çekinmedi 

Antakya, 2 a.a. - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildi
rıyor: 

Hatay Millet Meclisi riyaseti•ne seçilmesi münasebetiyle B. 
Abdülgani Türkmen fU nutku söylemiştir: 

===ı - Sayın Hatay mebusları, 
wıııı,1,1ıııııı,1,1,1.lillllT.lillllT"""' 1 Milli coğrafyamızda şimdi Hatay 

diye anılan bu havali büyük türk 

Y U R D milletinin ve onun şerefli tarihinin 
ayrılık bilmiyen ve dünya bir araya 
gelse aynlmryacak olan kutsal bir 
yurdudur. 

Ulus'un Köy İlavesi 

16 SAYFA 

• 

Bu diyar ve bu güzel ülkenin asil 
ve cesur halkı asırlar ve asırlarca 
milli camianın tarihi ve siyasi mu
kadderatının asli ve esaslı bir rüknü 
olmuş ve öyle de kalmıştır. 

(Sonu S. inci sayfada) 

Finlandiya'lı 

güreşçiler 

dün geldiler 
Finlandiyalı güreşçiler ve Türk milli 
takımını teşkil eden güreşçiler dün 
akşam şehrimize gelmiştir. Müsabalta
lara bugün başlanacaktır. Bu hususta
ki tafsilat beşinci sayfamızdadır. 

Ruzvelt Vaşington'dan 

aynlmak istemiyor 
Vaşington, 2 a.a. - Enternasyonal 

vaziyetin "nazikliğine" binaen reisi
cümhur Ruzvelt, kendisinin Vaşing -
ton'dan ayrılmasını icapettirecek hiç 
bir daveti kabul edemiyeceğini bildir
miştir. 

Bugün Gazetemizle 

beraber dağıtıyoruz Adliye Vekilimiz İmrah . adasında 1 • 
C. H. P. 

Yurd ilavemizi hiitiin köylere, 
köylüler]e alakadar müessese

lere armağan edecektir 

YURD 
60.000 nüsha 
basllmaktadır 
Bu rakam Türkiye 

Gaıetec:iliğinde rekordur 

Adliye Vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu refakatinde adliy; erkanı ve ga
zetecilerden mürekkep bir heyet olduğu halde lmralı adasındaki asri ha
pisaneyi tetkik etmiştir. Yukardaki resimde Adliye Vekilimizi ve Sıvas 
mebusu profesör Vasfi Raşit Seviğ'i lmralı adasında bir mahkumun sür
düğü arabada görüyorsunuz. Diğer fotoğraflarımız dördüncü sayfamız

dadır. 
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Hapisanede işlenen 

cinayetin muhakemesi 
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Pazarlıksız 

J - 9 - ıg;;J 

satış 

Edebiyahn içtimai tesirleri Katil 6 sene ağır 

hapse mahkum oldu 

IRakkamlarla Türkiye 1 

Yaşlar ve meslekler 
Evelki gün erkek nüfusa ait tahli

lini yaptığımız meslek zümreleri ve 
yaş grupları tasnifi bahsinde kadınla
rımıza ait rakamları veriyoruz: Tür
kiye'de 935 nüfus sayımına göre ya-

sonra Kararname çıktıktan 
tatbikata başlanacaktır Edebiyatta bir süs ve haz vasıtası olmaktan başka bir kıymet görmek 

istemiyenler, büyük garp muharrirlerinin hayatlarını okumalıdırlar. 
Bclzak'm seksen cildi bulan ve hayatın bütün tezahürlerini kavrıyan 

muazzam eserinin fransız cemiyeti üzerinde yaptığı büyük tesirler 
ilmi bi şekilde ispat edilmiştir. Milletinin, şahsında en hakiki mümessili
ni tanıyarak adeta tapınış olduğu Dikens'in de İngiltere'de ve umumiyet
le İngiliz dilini konuşan yerlerde nüfuz ve tesiri baş döndürücü bir şümul 
almıştır. Bu muharririn, o zamana kadar sokaklarda sefaletlerine kaldı
rımlnrdan başka dert ortağı bulunmıyan çocukları tasvir eden eserleri 
öylesine bir tesir yapmıştır ki, pek çok zenginlerin, öksüz yurtları tesis 
edilmesi için, bütün servetlerini teberru ettikleri görülmüş, hususi mek
teplerde zalim öğretmenlerin çocuklara çektirdiği eziyetleri tasvir eden 
yazılan, uyandırdığı intibahla, mektepler üzerine srkı bir kontrol 
konulmasını intaç etmiştir. Dikens'in, bir salonda konferans vereceği 
veyD eserini okuyacağı ilan edildiği zaman, tahacüm karşısında sabah 
erkenden yer bulup girebilmek için,akşamdan yatağını alıp gişelerin ö
nünde yatan sanat aşıkları görülmüştür. 

Tolstoy'un, Rusya'da, o kara istibdat devrinde, nasıl ikinci bir çar te
lakki edilecek kadar milletinin kalbinde, nüfuz, muhabbet ve hayranlık 
kazandığını herkes bilir. 

Büyük edipler, yalnız, mahdut karilere eserleriyle bir kaç haz saati te
min etmekle kalmaz, bir milletin düşünüş, yaşayış, iman ve itikatları ü
zerinde derin surette müessir olurlar. Fakat bu büyük mazharma erişe
bilmesi için, bir edebiyatçının, her şeyden önce hayatla yakından alaka
lanması, milletinin ihtiyaç ve dertlerine tercüman olması şarttır. 

Divan edebiyatı, bu esaslı hakikati müdrik olmadığı içindir ki, asırlar
ca müddet, türk topluluğunun sathı üzerinden, derine nüfuz edemeden 
bır su gibi aktı geçti ve cemiyette hiç bir tesir bırakmadı. Bugün, o este
tik nnlayışııu, edebi ananemiz olarak kabul etmeyişimiz bu yüzdendir. 

Hayatın tezahlirlerine bigane kalmış bir büyük edebiyatçı tasavvur 
edilemez. Yatar NABi 

Devlete aid olan malların 
vergileri nasıl ödenecek? 

Maliye Vekôleti bir tamim yaptı 
Bazı vilayetlerin, devlete ait gay- sının kabulü lazımgelmektedir. Bu 

rimenkullerin vergisinin tediyesi sı- malların vergisi namiyle bir para ö -
rasmda yanlış muameleler yaptırdığı denmesi icap etrniyecektir. 
anlaşılmıştır. Maliye Vekaleti, teşki· 1931 - 1935 vergileri için şu muame
lfitma bir tamim göndererek, aşağı· le yapılacaktır: Bu mallar bu tarih -
daki esaslar içinde muamele yapıl- ten itibaren devletimizin tam mülki
masını bildirmiştir. yetine geçmiı olmak itibariyle, yu -

Vergisi devletçe ödenecek mallar, kardaki sebepler dolayısiyle, yalnız 
şu tasnife tabidir: Mübadil rumlar- 1454 sayılı kUsurların tevhidi kanu -
dan metruk mallar hasılatı 1771 nu- nuna göre ayrılacak mahalli hisaeler 
maralı kanun mucibince Ziraat Ban- verilecektir. 
kasındaki cari hesaba kaydedilen gay- Bu mallar vergileri için düyun il-
rimenkuller. mühaberi tanzimine mahal olmadan 

2 - Gayri mübadil türklere muhas- Ziraat Bankasında mevcut mübadil 
sas yunanlı ve İstanbul firari rum cari hesabından sarf mezuniyeti ve
malları, yani hasılatı tstanbul'da mil- rilmek üzere hususi idareye ödenme
teşekkil gayri mübadiller komisyonu si tazımgelen miktar seneleri itiba -
namına Ziraat Bankasında açılan hu- riyle hazineye bildirilecektir. 
susi hesaba irat kaydedilen mallar. GayrimUbadil türklere mahsus olan 

3 - Bunların haricinde . kalan ve yunan malları hakkında 3374 sayılı 
doğruca hasılat ve menfaatı de dev- kanun hükümlerine göre muamele 
lete ait olan mallardır. yapılacaktır. 

Hazineye ftit olan malların vergisi ı · 
hakkında yapılacak muamele şudur: Bolu panayırı 

Bu nevi malların 931 senesi sonu-
1 

k 
1 na kadar bakayasının 935 senesi büt- Bolu, 2 a.a. - Her yıl açı ma ta 0 an 

çe kanununun 16 ıncı maddesi mu- Bolu panayırı bugün Karaçayır mev· 
cibince ve 932 den 935 nihayetine ka- kiinde açılmııtır. 
dar olan vergilerin de verilecek tedi-
ye emirlerine müsteniden !rat ve mas 
raf suretiyle mahsuplarının derhal 
yapılması, daha cvelce tebliğ edilmi~
ti. Her nasılsa mahsup muamelesi ya
pılmıyarak hususi idarelere devredi
len ve bakaya sayılarak bu idarelerce 
istenilen vergilerin mahsup muamele
leri yapılmış olsa, bu idarelere, an -
cak 1454 numaralı kanun mucibince 
ayrılacak mahalJi hisseler verilecek -
tir. 

Mes'ut bir Düğün 

Levazım yüzbaşısı B. Fethi Arıkan'
la eıki Urfa mebusu B. Saffet Yet
kin'in kızı öğretmen Bayan Sıdıka'nm 
düğünleri evelki akşam Orduevi'nde 
yapılmıştır. .. 

Çok kalabalık genç ve arkadaş kut-
lesinin bulunduğu bu düğün fevkala
de güzel olmuş ve davetliler sabaha 
kadar tam bir neşe içinde eğlenmiş
lerdir. 

Yeni evlilere saadet temenni ederiz. 

On ay evet İstanbul Tevkifanesin
de mevkuf bulunduğu sıralarda ko -
ğuşta yapılacak badana meselesinden 
aralarında çıkan kavga neticesinde 
Çolak Fevzi adında bir mevkufu man
gal bacağından yaptığı bıçakla öldür
mekten suçlu Yusufla suç ortaklığın
dan maznun Maksud'un muhakemele
ri neticelenmiştir. 

şıyan kadın nüfus miktarı, 8.220.938 
dir. Bu rakamın 3.096.799 u toprak 
mahsulleri ile geçinmektedir. Türk 

Perakende ticarette pazarlıksız satıt mecburiyetine dair olan 
3489 numaralı kanun 1 eylülden itibaren mer'iyete girmiş bulun
maktadır. Şu kadar ki, pazarlıksız satıı ve etiket usulünün hangi 
şehirlerde, hangi maddeler için ve ne suretle tatbik edileceğine 
dair kararname çıktıktan sonradır ki mezkur kanunun ilk defa 
tatbikatına geçilecektir. 

Maznun Yusuf, bir kavga netice -
sinde Halil adında birini yaralamak
tan ve Emin adında birini de öldür -
mek kasdiyle gene yaralamak suçla -
rından mevkuf bulunduğu sıralarda 

bu üçüncü katil suçunu da işlemişti. 
Muhakeme neticesinde, Yusuf, Ço

lak Fevziyi öldürmekten 18 sene hap
se mahküm olmuş, fakat ağır tahrik 
ve yaşının küçüklüğü göz önünde tu
tularak hapis cezası dört sene ağır 
hapse indirilmiştir. 

Emini öldürmeğe teşebbüsten de 
gene 18 sene hapse mahkum olmuş ve 
gene ağır tahrik ve yaş küçüklüğü 

dolayısiyle bu ceza da üç seneye in
miş ve Halili yaralamaktan gene ay
nı sebepler göz önünde tutularak 17 
güne mahkfım edilmiştir. 
Suçların içtimaı da nazarı dikkate 

alınınca neticede Yusuf 6 sene 8 gün 
müddetle ağır hapse mahkum olmuş
tur. 
Tevkifanedeki katil hadisesinde suç 

ortaklığından maznun Maksud'un bu 
işteki alakası sabit olmadığından be
raetine karar verilmiştir. 

Tedavüle çıkarılan yeni 

harfli banknotlar 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban

kasından: 

Bankamızın ıs ikinci teşrin. 1937 
tarihinden itibaren tedavüle çıkarmı
ya başladığı yeni harfli banknotlar
dan ı eylül 1938 tarihine kadar: 
Beş liraliklardan 27.745.615 
On ,, 13.754.590 
Elli ,, 13.222.200 
Yüz ,, 13.510.000 

68.232.405 

Ceman altmış sekiz milyon iki yüz 
otuz iki bin dört yüz beş lira tedavü
le çıkarılmış ve mukabilinde eski 
harfli banknotlardan aynı miktar ya
ni altmış sekiz milyon iki yüz otuz 
iki bin dört yüz beş lira tedavülden 
kaldmlmııtrr. (a.a.) 

Halkevinin tertip 

ettiği yürüyüşler 
Halkevi Spor Komitesi Başkanlı

ğından : 
Komitelerin tertip ettiği yürüyüş

lerden üçüncüsü 4. 9. 938 pazar gü -
nü Halkevi önünde saat yedide hare
ketle Etli kdağlarına gidileceğmdan 

iştirak edecekelrin tam vaktinde evi
miz önünde hazır bulunmaları cica o
lunur. 

Otomobil sergisi 

Belgrad, 2 a.a. - Liubliana'dan bil
dirildiğine göre, dün Liubliana fua
rında otomobil sergisi açılmıştır. Kı
rat ikinci Piyer'in Kıraliçe Mari'nin 
Naip prens Pol ve Prenses Andrey'in 
mümessilleri merasimde hazır bulun
muşlardır. 

köyünde kadının, erkek kadar çalış

tığını hep biliriz. 

Bu kadın nüfusun yüzde otuzuna 
yakın bir kısmını ihtiva eden bu bü
yük rakam, muhtelif ya§ grupları a
rasında şöyle bir taksime uğramakta
dır: 0-14 yaı arasında 362.774; 15-24 
yaı arasında 591.175; 25-34 arasında 
772.859; 35.44 arasında 548.869; 
45-54 arasında 392.583; 55-64 arasın
da 265.035; 65-74 arasında 117.636 ve 
yetmiı beşten yukarı olanlar arasın
da 50.355 ... Topra kişleri, vücut sağ
lığı, enerji istiyen zor ve güç bir iş 
mcvzuudur. 65 yaıından yukarı yüz 
on bir bin ve yetmiş ya~ından yukan 
elli bin kadını çalışan bir milletin ırk 
kuveti ve iş kabiliyetine bundan daha 
güzel ne misal verilebilir? 

Sanayi ve küçük sanatlar şubesine 
geçiyoruz : Bu kısımda çalışan ka
dınlarımızın sayısı 129.076 dır. Bu kı
sımda en çok çalışan kadınlar, yaş 
hadleri 15-44 arasında olanlardır. 
Yetmiş beş yaıından yukarı 1092 ka
dın endüstri ve küçük snatlar mevzu
iylc uğraşmaktadır. 

Ticaretle uğraşan kadın sayısı 
11.602 dir. Nakliyat ve muvasalada 
çalıfanların miktarı 2858 dir. İdare ve 
halk hizmetleri, serbest mesleklerde iş 
görenlerin miktarı 17.854; şahsi hiz
metler ve ev iktrsadiyatında olanlar 
21.488 dir. Mesleksiz, mesleki meç
hul veya gayri muayyen olanların 
miktarı 4.935.261 dir. 

Bu rakam, bizi hiç korkutmamalı
dır : Çünkü ev kadınlan ve çocuklar 
- ki miktar itibariyle çoktur - tas
nifin bu şubesine girmektedirler. 

Bir de yaş nisbctleri itibariyle ka
dın nüfusumuzun yekunJarını vere
Jiın : 0-14 Y&J arasında 3.171.212 ka
dın vatandı vrdır. 15-24 rasında 
1.126.018; 25-34 yaı arasında 
1.363.337; 35-44 arasında 983.530; 
45-54 arasında 699.233; 55-64 ara.tın
da 492.606; 65-74 arasında 230.843 
kadın vardır. Yqr, 75 den fazla olan
ların saym, 118.352 dir. Bir de Y8§1 

meçhul olanlar vardır ki bunların 
miktarı 35.807 yi bulmaktadır. 

927 sayımı ile 935 sayımı arasında
ki kadın yaşlarına ait en büyük deği

ıiklik, tasnifin muhtelif sahalarına gi

ren İf ıubesi üzerinde çalıtan kadın 

sayıaının devamlı bir inkitaf göster
mesidir. Bu inkİ§af, bilhaua, devlet 
endüstrisi kurulduktan sonra artnuı 
ve endüstri ile küçük sanayiin gir
mekte olduğu grupta kendiıini gös
termiıtir. 

Diğer bir noktaya işaret edelim : 

Bazı devlet istatistikleri, 75 den faz

la olan kadın nüfusunu, faal zümre

lere ithal etmemektedirler. Bu; bir 
sistem farkı dolay11iylc değildir. Bu 
milletlerde 75 yaşından fazla olan ka
dın nüfusu, 5ayıma dahil edilecek bir 
nisbeti bulamıyor, bulsa bile faal de
ğildir ve mesleksizler sınıfına dahil 
ediliyor. 

Nüfus sayımımıza ait rakamların 
tahlilinde buna benzer ırk ve bünye 
üstünlüklerimizi tebarüz ettiren hadi
selere daima raatlıyabiliriz. 

Bu maksatla, lktısat Vekale -
lince ilk kararname projesi ha
zırlanarak icra Vekilleri Heye
tinin tetkik ve tasdikine arzedil
miştir. 

Bu projeye nazaran, mezkQr kanu
nun, şimdilik, Ankara, İstanbul, İz
mir şehirleri belediye hudutları dahi
linde tatbikı derpiş edilmektedir. 
Bu şehirlerde, pazarlıksız satış usu
lüne tabi tutulması düşünülen mad
deler, başlıca gıda maddeleri, mah
rukat ve giyecek eşyası gibi en zaru
ri ihtiyaçlara cevap veren maddeler
dir. 

3489 numaralı kanun, çok yerleşmiş 
bir itiyat bahse mevzu olduğundan, 

pazarlıksız satış usulü tatbikatında 

tedriç esasını derpiş etmiştir. Bunun 
içindir ki, ilk tatbikat neticeleri elde 
edildikten ve gerek halk ve gerek 
tüccar ve esnaf bu yeni satış usulü
ne alıştıktan sonra, tedricen kanunun 
tatbik sahası genişletilecektir. 

Pazarlıksız satış mecburiyetine 
dair 3489 numaralı kanun fiyatların 

tekevvününe müdahale etmemektedir. 

Şimdiden bazı dükkanlar malla
rının üzerine etiket koymağa 

bQflamıılardır. 

B u kanun, fiyatların hükümet tara-
r-~~~~~~~~~~~~~~-

fından tayini veya fiyatlara narh kon 
ması gibi hükmü muhtevi değildir. 

3489 numaralı kanunun gayesi pe
rakende satışlarda cari olagelen pazar
lık itiyadını ortadan kaldırmak ve 
yerine pazarlıksız "maktu" fiyatla 
satış usulünü koymaktadır. Bu mak
satla kanun, perakende satılan ve ka
rarname ile tayin edilecek olan mal
lar üzerine fiyatı gösterir etiket kon
ması ve böylece ilan edilen fiyatla -
rın altında veya üstünde bir fiyat ile 
satış yapılmaması mecburiyeti ve ba
zı maddeler için de, halkın, satın alır
ken iyi ve saf kaliteli olan maldan 
karışık veya adi olanlarını ayırabil -
mesi için, kalitenin de etiketlerle ila
nına dair hükUmleri ihtiva etmekte
dir. Bu hUkUmlerin ne suretle tatbik 
edileceği de hazırlanmış olan karar
namede tayin ve tcsbit edilmiştir. 

Kararname projesi, icra vekiJleri 
heyetince teklif veçhile kabul edildi
ği takdirde, 1 ilktcşrin 1938 tarihin
de mer'iyete girecek ve bu tarihte 
3489 numaralı kanunun kararname 
hükümleri dahilinde, Ankara, İstan
bul ve İzmir'de tatbikına başlanmış 
olacaktır. 

1\f cccani talebe imtilıanlan 
İstanbul, 2 (Telefonla} - Şehri

mizdeki liselerle orta mekteplere leyli 
meccani girmek istiyen talebelerin 
müsabaka imtihanlarına dün sabah 
saat dokuzda İstanbul Kız ve erkek 
lisesinde başlanmıgtır. !Ik imtihan 
türkçe - edebiyat derslerinden yapıl
mış, imtihana kız lisesinde 298, erkek 
lisesinde 3 7 5 talebe igtirak etmiştir. 

Bugünkü imtihanlar matematik gru
pundandır. 

İkmal imtihanları 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Lise ve 

orta mekteplerde ikmal imtihanlarına 
dünden itibaren başlanmıştır. Resmi, 
hususi, ekalliyet ve ecnebi mekteple
rindcki ikmal imtihanları eylül içeri
sinde bitirilmiş olacaktır. 

Bir ihtiyar incir ağacından 
diişerek öldü 

İstanbul'dan bildirildiğine göre Şeh
remini civarında Ali adında 60 yaşın
da bir adam bostandaki incir ağacın
dan incir toplarken düşmüş, tedavi 
için Gureba hastanesine kaldırılmışsa 
da orada ölmü9tür. Vaka müddeiumu
miliğe bildirilmiı adliye doktoru B. 
Enver Karan hastanede cesedi muaye
ne etmiştir. Cesed, üzerinde bir yara 
ve saire görülmediğinden ölümün se
bebinin tesbiti için otopsi yapılmak 
üzere morga kaldırılmıştır. Kaza et
rafında müddeiumumilik tahkikata de-
vam ediyor. 

Orta mektep muallimliği 
inıtilıanlan haşladı 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Üniversi
tede lise mezunları arasında açılan or
ta mektep yardnneı muallimlik imti
hanlarına dün aabeh ııııat dokuz<la e
debiyat fakültesinde başlanmıştır. 

İlk imtihan tahriri olarak tarih • 
coğrafya ve edebiyat gruplarından ya
pılmış, tarih - coğrafya grupuna ı 4, 
türkçe grupuna 32 lise mezunu iştirak 
etmiştir. 

Üniversite Edebiyaa Fakültesi pro
fesör ve doçentleri tarafından yapılan 
bu imtihanda, tarih - coğrafya ve ede
biyat gruplarının suallerinden başka 
Maarif Vekaletinin gönderdiği bir pe
dagoji ıuali de sorulmuştur. 

Bugünkü imtihan, lisan z:ümresin
dendir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir haf(a içinde gümrük mu

hafaza teşkilatı, biri ölü kırk beş ka
çakçı, sekiz yüz kırk beş kilo güm
rük kaçağı sekiz kilo inhisar kaçağı, 
bir tüfek, iki yüz on dokuz; mermi, 
yüz yirmi beı türk lirası, üç altın li
ra ile on kaçakçı hayvanı ele geçir -
miştir. (a.a.) 

Mevlüt 

Devlete ait bina ve arazi vergilerin
den sabıkaya ait tahakkukların irat 
ve masraf suretiyle mahsup edilmesi 
lazım iken bunun daha evel her na
sılsa yapılmamış olması, hem alacak
lı ve hem de borçlu vaziyetinde bu
lunan hazine namına tahakkuk eden 
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vergilerin bakaya sayılar;:k hususi i- Ölür müsün, Öldürür müsün ! 
dareye alacak talebinde bulunmak 
hakkını vermiyecektir. 

Bu itibarla hazineye ait malların 
1935 senesi sonuna kadar tahakkuk 
edipte diğer bakaya meyanında hu -
susi idarelere devredilmiş olan vergi
lerden ancak 1454 numaralı kesirle -
rin tevhidi kanununa göre ayrılacak 
hisselerin ödenmesi icap etmektedir. 
Bunlar için gereken tediye emirleri 
gönderilmek ilzere seneleri itibariyle 
tanzim olunacak düyun ilmühaberleri 
hazineye gönderilecektir. 

HasıHitı, Ziraat Bankasındaki cari 
hesaplara· irat kaydedilen mübadil 
rumlardan metruk mallar için fU mu
amele yapılacaktır: Mübadil rumlar
dan metruk mallar, tilrk ve rum aha
linin mübadelesine dair olan 13 ilk -
kanun 1923 tarihli anlaşma ile tasar
ruf ve mülkiyetlerindeki vaziyete ha
lel gelmemek üzere tasfiye ve takasa 
tabi tutulmuş ve bu maUarın bükü -
metimizin tam mUlkiyetine geçmesi 
keyfiyeti temmuz 1930 tarihli Anka
ra anlaşmasiyle gerçekleşmiş oldu
ğundan 1837 ve 1833 numaralı bina 
ve arazi vergisi kanunlarına göre ha
zineye devredilecek vergi mükellefi
yetinin 1931 senesinde başlamış olma-

Yukarıki tibiri söz arasında bir 
çoğumuz Jcullanrrız; fakat nereden 
~ıktığmı, hangi hikl.yeye dayandı
ğrnı da bilmiyenlerimiz çoktur. !s
terseniz anlatayım: 

Eski devrin valilerinden birisi, 
kendisine i§i düıenlerden rüşvet a
lırmı§. Fakat kendisine rastgele, 
gelişi güzel rüşvet verilmezmiş; 

bunun bir yolu, bir erkl.m varmıı. 

Ona işi dU§en adamın oturdu
ğu şehirde, kasaba ve yahut köyde 
en meşhur olan ıey ne ise ondan 
götürmesi 11.zımgelirmiş. 

Bir zavallı köylUnUn de, günün 
birinde, bir işi dü§mÜ§. Ona da va
linin huyunu anlatmıılar. "Senin 
köyde ne çıkar? Köyüyün nesi meş
hurdur? Nesi meşhursa ondan he
diye götürmen lfızıml" 

Meğer adamcatızrn köyllnde da
yanıklı kefenlik bez dokunurmuş. 
Köylü de bu öğildü aldıktan sonra 
iki top bez yüklenip valinin kahya 
sına ba§vurmu~. 

Vali, yeni bir müracaat sahibinin 

geldiğini öğrenince kahyaya sor
muş: 

- Ne getirdi? 
Bunun üzerine kahya biraz du

raklamış ve sonra şu cevabı vermiş: 

- Efendim iki top kefenlik bez 
getirdi; artık, ölür müsün Öldürür 
müsün? 

*** 
Dünkü gazetede Prag'da müza

kerelerde bulunan lngiliz. heyetine 
Londra'dan bir sandık dolusu gaz 
maskesi gönderildiğini okuduğum 
zaman yukarıki hikayeyi hatırla

dım. - T.1. 

Pazarlık! 

Muharrir dostumuz Muhittin 
Birgen, ~vrupa'nın siyasi duru

mwıa dair yazdığı bir makalede 

diyor ki: 

"Bugünkü fırtına, bir pazarlık 
fırtınasından, muayyen bir oyun 
sahnesinin perde arkasında ha
zırlanan dekorundan batka bir 
şey değildir.,. 

latanbul muhabirimiz de tele
fonla şu haberi bildiriyordu: 

''Pazarlıksız aatış tatbikatına 

gıda maddelerinden baılanmıı
tır.,, 

Avrupa siyasileri de türk çarıı
sından Örnek alıp ıu pazarlıklar
dan vazgeçaeler, dünyanın batı 

daha dinç kalmaz mıydı? 

Sıcaklar 

Dünkü Istanbul gazeteleri §İka
yet ediyorlardı: 

"Mevsimin en aıcak ıününü dün 

yaıadık! ı~tanbul'da 27 seneden
beri gölge·de hararet 37 dereceye 
çıkmamı§tır.,. 

Kalemle yapılan bu ıikayeti 

§apkasının altına mendil koymuf, 
ceketini koluna takını§ insanların 
bitkin resimleri de tamamlıyordu. 

Bir takım gazete haberlerine 
ister inanır, ister inanmazsınız. 

Fakat bu ıikayete ve bu ha.bere 
inanmamak elinizde değildir. 

Gerçekten aon günlerde sıcak 

dalgası, buza, frijidere, vantilatö

re, buzlu su ve ıerbete, dondur
maya, soğuk duıa, yani modern 
hayatın sıcakla mücadele iç.in bul
duiu bütün bu silahlara raimen 
hükmünü dilediği gibi yürütüyor. 

Dün, matbaada bu aıcaktan bu
nalmıı bir arkadaı, 

- Canım bir türlü yazı yazmak 
istemiyor; biraz aerinlemek iç.in 
ne tavıiye edersiniz? diyordu. 

Arkadatlardan birisi cebinden 
bir mecmua çıkarıp: 

- Bunu oku! dedi. 
Mecmua, bir mizah mecmuaaı 

idi! 

n'ın ruhunu taziz için 5 eylül 1938 pa
zartesi günü aaat 15 de Hacıbayram 
camiinde mevlGt okunacağından mer
humun eşi arzu buyuranların teşrifle
rini rica eder. 

Dün Diyarbakır' da ısı gölgede 
39 dereceye çıktı 

Dün ıehrimizde hava açık geçmit
tir. Rtizgarlar garpten saniyede 5 

metre hızla esmiıtir. Dün en yüksek 
ısı 35 santigrattı. 

Yurtta Trakya'da hava kısmen bu
lutlu ve diğer bölgelerde açıktır. 24 
saatte yurdun hiç bir köıesine yağış 
olmamıştır. 

Rüzgarlar Trakya'da kısmen ce
nuptan Kocaeli'de şimalden ve diğer 
bölgelerde ekseriyetle garpten ve ı1a
niycde en çok 7 metre hızla esmiştir. 

Dün yurtta en yüksek ısı Bursa'da 
30, İzmir'de 31, Balıkesir'de 32, Bod
rum'da 33, Kayıeri ve Adana'da 34, 
Konya'da 35, IsUlhiye'de 36, Siirt'te 
37 ve Diyarbakır'da 39 dereceyi bul
muıtur. 
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1 DIŞ POLİTİKA --
Amerika ne düşünür? 
Demokrat memleketlerde efkarı 

umumiye hükümetin iç ve dı§ politi
kası Üzerine büyük ölçüde müessir 
olan bir amildir. Ve denebilir ki 
dünyanın hiç bir memleketinde bu 
tesir Amcrika'da olduğu kadar bü -
yük değildir. Büyük harp içinde A
merika'nm mukadderatını idare e
den cümhurrei&i Vilson, idealist bir 
sulhçu idi. Her ne pahaya olursa ol
sun, Amerika'nın bitaraf kalmasını 
temin edeceğini birçok vesilelerle 
söylemi§ti. Fakat Vilson bu samimi 
aulhpcrverliğine rağmen, gittikçe i
tilaf devletlcı-ine doğru temayül e
den efkarı wnuıniyenin tazyiki al
tında nihayet Amerika'yı harbe İ§
tirak ettirmi§tir. 

Avrupa'da büyük devletler harp
ten önceki devirde olduğu gibi, iki 
zümreye ayrılmıılardır. iki taraf 
kuvetinin a§ağı yukarı, biribirine 
müsavi olduğu bu müvazene içinde, 
büyük harpte olduğu gibi, gene son 
sözü Amerika söyliyecektir. Acaba 
Amerika Avrupa memleketleri hak
kında ne dÜ§ÜnÜyor? 
İtalyan ve alman gazeteleri, bü

yük harpte hayal sukutuna uğrıyan 
Amerika'nın müstakbel harpte bita
raf kalacağını muhakkak telakki 
ettiklerini yazmaktadırlar. 

Diğer taraftan İngiliz ve fransız 
gazeteleri demokrat olan Amerika· 
nın büyük harpte olduğu gibi, ergeç 
İngiltere ve fransa'ya yardım ede
ceğini yazıyorlar. Acaba bu iki iddi
anın hangisi doğrudur? 

Gerçi Amerika'nın müstakbel bir 
harpte takip edeceği siyaset hakkın
da bugünden amerikalılar dahi söz 
söyliyemezler. Bu, harbin çıkıt tarzı
na ve inkitafrna bağlıdır. Fakat A
merika efkarı umwniyesinin İngilte
re ve Fransa'ya mütemayil olduğu 
ıüphe kaldırmaz. Amerikalılar bu
gün bir Avrupa harbine ittirak et
memiye karar vermİ§ olmakla bera
ber, acaba demokrat devletler hak
kındaki bu derin aempatlleri kendi
lerini. ergeç harbe sürüklemiyecek 
midir 7 İ§te cihan politikasının en 
büyük muamması. 

Amerika efkarı umuıniyesinin İn
giltere ve Fransa hakkındaki sem
patisinin ve Almanya ile İtalya hak
kındaki antipatisinin ölçüsü hak
kında bir fikir edinmek için efkarı 
umumiye enstitüsü denilen organi
zasyon tarafından yapılan bir anke
tin neticesine bakmak kafidir. Ev
vela §U noktayı izah etmek laznn
dır ki muhtelif siyasi, iktisadi ve iç -
timai meseleler hakkında yapılan 
bu anketler, daima doğru bir iskan -
dil olmu§tur. 1924 r.enesinde Kuli
ç'in, 1928 senesin·de Huver'in ve 
1932 senesinde de Ruzvelt'in cüm
hurreisi aeçilecekleri hakkındaki 
tahminler doğru çıkmııtır. 
Efkarı umumiye enstitüsü tarafın

dan harici politika üzerinde yapılan 
anketin neticesi dikkate layıktır. Ba
zı sualleri ve cevaplarını seçelim: 

1 - Sual : · 
En çok hangi Avrupa memleketini 

aeversiniz? 
Cevap: 
Yüzde elli be§ İngiltere 
Yüzde sekiz Almanya 
Yüzde sekiz Finlandiya 
Yüzde dört İrlanda. 
Küçük Finlandiya hakkındaki bu 

teveccüh, Amerika'ya olan harp 
borçlarını muntazam tediye etme
sinden-dir. Malumdur ki bu borçları 
İngiltere, Fransa ve İtalya tediye et
memektedirler. 

2 - Sual : 
Eğer bir tar3ftan lngiltere ve 

Fransa, diğer taraftan da Almanya 
ve İtalya harbe girerlerse, sempati -
niz hangi tarafta olacaktır? 

Cevap : 
İngiltere ve Fransa ile: % 65 
ltalya ve Almanya ile: % 3 

Hiç bir tarafta: % 32. 
3 - Sul\l : 
Eğer Avrupa'da bir harp çıkarsa 

Amerika bu harbe müdi'.hale etme -
li midir? 

Cevap : 

Yüzde 95 hayır. 
4- Sual: 
Eğer Avrupa'da bir harp çıkarsa 

Amerika bitaraflığını muhafaza e
debilecek mi? 

Cevap: 
(lkinciteşrin 1936 tarihinde) yÜz

de 62 evet. 
(Temmuı; 1938 tarihinde) yüzde 

54 ovet. 
5 - Sual : 
Avrupş,'da bir harp çıkmasından 

en çok hangi devlet mesul olacak
tır ? 

Cevap: 
Yüz.ıde 30 Almanya 
Yüzde 27 İtalya 
Yüzde 19 Japonya 
Yüzde 11 Rwya 
6 - Sual: 
V WMY. muahedeainin AlmanJ..&' -

ULUS 

DÜNYA . HABERLERİ 

Irak ile Hicaz 
arasındaki bağlar 
Bağdat, 2 a.a. - İrak ile Hicaz ara

sındaki bağları sağlamlaştırmak mak
sadiyle iki memleketin hükümetleri 
Bağdat ve Riyat'taki maslahatgüzar
larının yerine orta elçiler göndermiye 
karar vermişlerdir. 

Yeni elçiler pek yakında tayin edi
leceklerdir. 

Fransız Nazırlar 

Meclisi toplandı 
Faris, 2 a.a. - Lebrön'ün riyasetin

de toplanan nazırlar meclisi bilhassa 
harici vaziyeti tetkik etmiştir. Daladi
ye umumi vaziyet hakkında izahat 
vermiştir. Bone diplomatik müzakere
lerin halihazırdaki vaziyeti hakkında 
nazırlar meclisini tenvir etmiştir. Na
fıa nazırı Dö Monzie kömür komite
siyle maden federasyonu arasında ya
pılan müzakerelerin müsbet bir şekil
de neticelendiğini bildirmiştir. 

Japonyadaki 
tayfun felaketi 

Tokyo, 2 a.a. - Polis 1 eyh'.ilde vu
kubulan tayfon hakkında bazı rakam
lar neşretmiştir. Bu rakamlara göre 
Tokyo mıntakasının sekiz dairesinde 
üçü Tokyo'da ve dördü Yokohama'da 
olmak üzere 99 kişi ölmüş, 77 kişi ya
ralanm~tır. 69 kişinin akıbetinden 

mallımat alınamamıştır. 

Telaviv'de 
bombalar 

Bir • 
sınagog ateşe 

verildi 
Kudüs, 2 a.a. - Telaviv'de bir mah

zenin önüne atılan bir bombanın pat
laması neticesinde üçü ağır olmak ü-
zere dokuz yahudi yaralanmıştır. Fiv
burg'da sinagoga ateşe verilmiş ve 
yangınla mücadele eden itfaiye efradı 
üzerine ateş etmişlerdir. 

Kudüs'te dindaşları tarafından giz
li polis teşkilatına mensup olduğu zan 
edilen bir arap bir tüfenk darbesiyle 
öldürülmüştür. 

Hind mü.diimanları ve Filistin 
meselesi 

Bağdat, 2 a.a. - Hint müslümanları 
Filistin meselesinin inkişafını büyük 
bir alaka ile takibetmekte ve büyük 
mitingler tertip ederek arap davasına 
karşı sempatilerini göstermektedir
ler. 

Fransa' ya k~an Alman askerleri 
Forbah, 2 a.a. - Fransız hudut me

murları iki alman asker kaçağını ya
kalamışlardır .. Bunlardan biri asker el
bisesi giymiş bulunuyordu. Asker ka
çakları alman memurlariyle şiddetli 
bir mücadeleden sonra fransız hudu
duna kaçmaya muvaffak olmuşlardır. 

ya tahmil ettiği ,artlar ağır mı yok
sa hafif mi? 

Cevap 
Yüzde 40 hafiftir. 
Yüzde 30 ağırdır. 
Yüzde 29 makul ve rnuhiktir. 
7 - Sual: 
Sulh muahedesiyle elinden alınan 

müstemlekeleri Almanya'ya geri ve
rilmeli midir? 

Cevap: 
Yüzde 76 verilmemelidir. 

. -

ALMAN FRANSIZ SINIRINDA 

Askeri hazırhklar 
bütün 

doludur 
Ren nehri sahilindeki 
kasabalar askerlerle 

Leon Blum Yazıyor : 

Paris, 2 (a.a.) - Leon Blum, Berlin'den gazetesine yazıyor: 

''Almanya'nm fransız hududunu her ne pahasına olursa ol
sun abluka altına almak üzere yaptığı askeri hazırlıklara gece gün -
düz devam edilmektedir. Ren nehrinin sahilindeki bütün kasabalar 
askeri kıtalar la dolmuıtur. Yollarda Almanyatnm her tarafından 
gelen kamyonlar harp malzemesi tatımaktadır. istihkam i§lerine 
faaliyetle devam edilmektedir. Kıtalar timdiki halde yalnız toprağı 
kazmakla meıguldür. Son günler zarfında birçok alınanlara motör
le§me hakkında risaleler dağıtılmıttır. Almanyatnın §İmalindeki kı
talar süratle fransız hududuna sevkedilmiıtir. A&keri sebeplerden 
dolayı Almanya'nın garbında ve cenubunda birçok yollardan geçil

mesi menedilmiıtir. 

Südetlerin reisi 
Hitler'le görüştü 

mebusları da Henfôyn partisi 
Beneş'1e müzakereye baş1adt lar 
Beri in, 2 a.a. - Berchtesgaden' de elde edilen mal\ımata göre, 

Führer ile Henlayn arasında müzakereler henüz başlamamıştır. 
Südet alınanları partisinin şefi dün Hitler' e yirmi dakika süren 
bir nezaket ziyareti yapmıştır. 

Henlayn bugün Hitler tarafından 
kabul edilecek ve südet meselesi bu 
mülakatın mevzuunu teşkil edecektir. 
Von Ribbentrop'un Hitler tarafından 
kabul edildiği Berchtesgaden'de tek -
zip edilmekte hatta mumaileyhin 0-
beralsberg sayfiyesi ne girdiğinin gö -
rülmediği söylenmektedir. 

Berlin, 2 a.a. - Henlayn öğleden bir 
az evel Berchtesgaden'e kabul edil
miştir. 

Resmi tebliğ neşredildi 
• Berlin, 2 a.a. - Bu akşam Berhtes
gaden'de aşağıdaki resmi tebliğ neş
redilmiştir: 

''Hitler bu sabah Obersalzberg'de 
südet alınanları reisi Henlayn'i kabul 
etmiştir. Henlayn ingiliz nazırların
dan Runsiman'ın arzusuna tevfikan 
Prag hükümetiyle südet alınanları a
rasındaki müzakereleri Hitler'e an -
!atmıştır. 

Hitler, Henlayn'ın beyanatını bü -
yük bir aiaka ile takip etmiş ve bu 
mülakatın sonunda bugünkü vaziyet 
hakkında tam bir fikir mutabakati 
mevcut olduğu müşahede edilmiştir. 

Hitler'in öğle yemeğinde misafir 
olarak bulunan Henlayn öğleden son
ra Obersalzberg'den hareket etmiş
tir.,, 

Henlayn otomobille doğruca Çe -
koslovakya'ya gitmiştir. 

Alman hariciye nazırı von Ribben
trop da tayyare ile Berlin'e dönmüş
tür. 

Südet delegeleri milliyetler 
projesini reddediyorlar 

Berlin, 2 a.a. - Burada elde edilen 
maliımata göre südet delegeleri hükü
metin milliyetler hakkındaki projesi
ni reddetmekle beraber bu projenin 
kabule şayan olmadığını beyan etmek
tedirler. Bundan südetlerin müzake -
relerin inkıtaa uğramasını istemedik
leri anlaşıl'!Tiaktadır. Berlin'de Pra
g'ın yeni tekliflerde bulunacağı ümit e 
dilmektedir. Bir Berlin menbaından 
verilen habere göre, hükümetin pro
jesinde başlangıç olarak üç aylık bir 
mütareke teklif edilmektedir. Bu 
müddet zarfında Çekoslovakya ma
kamlariyle südet şefleri vaziyeti va
himleştirecek her türlü tedbirlerden 
içtinap edeceklerdir. 

Beneş'le müzakereler 
Prag, 2 a.a. - Saat 10,45 te Kundt, 

Sevekosky ve Henlayn partisinin mu
rahhasları şatoya gitmişler ve derhal 
reisicümhurun hususi dairesine alın -
mışlardır. Bir alman gazetecisi südet 
murahhaslarının fotoğraflarını çek
mek istemişse de murahhaslar Beneş 
ile mühim müzakerelerde bulunacak -
!arını ve kaybedecek vakitleri olmadı
ğını hiddetli bir lisanla söylemişler

dir. 

lngiliz gazetecileri nihbin 

man'ın iyi neticeler alacağını ümit e
derek Henlayn'a Hitler'i ziyaret etme
sini tavsiye ettiğini yazmakta ve me -
suliyetler karşısında kalan Hitler'in 
neticede daima alman milletine vadet
tiği sulhu tercih ettiğini ilave eyle
mektedirler. 

Deyli Meyl gazetesi diyor ki:: 
"Hitler bu sabah kararını verecek -

tir. Bu kararın en büyük amili bugün 
Berchtesgaden'e gelecek olan Von 
Ribbentrop'un raporu olacaktır. Bu 
raporda Almanya meseleyi ha:rben 
halletmek istediği takdirde yalnız 
Çekoslovakya ile karşılaşmayı ümit 
etmemesi lazımgeleceğinin açıkça bil
dirildiği aşikardır.,, 

Fransız gazetelerinin 
yazdıkları 

Faris, 2 a.a. - Matbuat, çekoslovak 
meselesiyle meşgul olmıya devam et -
mektedir. 

ôvr gazetesinde Bayan Tabui şöyle 
yazıyor : 

"Berlin'in ecnebi mahfilleri, Hitle
r'inmüşavirlerile ve Henlayn ile Hod
za'nın üçüncü projesine verilecek o
lan cevabı müzakere ettiğine inanma
maktadırlar. 

Ecnebi mahfillere göre bu cevap. 
zaten verilmiştir. Henlayn'ın Prag'a 
gitmeden evel lazım gelen talimatı 
verdiği söylenmektedir. Prag'da oldu
ğu gibi Berlin'de de verilecek cevabın 
menfi değil, kaçamaklı olacağı tahmin 
edilmektedir. Berlin'in ecnebi mah -
fillerinde hasıl olan kanaate göre, Al
manya, istediği zaman müzakereleri 
inkıtaa uğratmak ve bunun mesuliye · 
tini çeklere yüklemek için muhtelif 
hadiseler çıkarmıya gittikçe artan bir 
gayretle çalışacaktır.,. 

Popüler gazetesinde Blum, şöyle 
yazıyor: 

"Hali hazırda malum olan bir şey 
varsa o da Hitler istediği zaman, Av
rupa'da sulhun ihlal edilerek dünya
nın felakete sürükleneceğidir. Bitler 
"bunu istemediğini,, hiç bir zaman id
dia edemiyecektir. Çünkü o, bunu is
temiş, inatla, ısrarla, ortada bir sebep 
ve mazeret olmadan hatta bir izzeti
nefis ve şeref bahanesi bile olmadan 
istemiş olacaktır. 

Çünkü Hitler, davayı kazanılabil -
diği kadar kazanmıştır ve yaptığı 
blöf, ortada blöf varsa, şimdiden mu
vaffakiyetle neticelenmiştir. Hitle
r'in vereceği kararın bütün Avrupa'da 
husule getireceği neticeleri açık ve 
kati bir şekilde bilerek bunu istemiş 
olması lazımdır. 

Çünkü o, kendisi tarafından veri -
len karara Fransa, İngiltere ve Sov
yetler Birliği tarafından ne suretle 
mukabele edileceğini pek iyi bilmek
tedir. 

Onun sulh taraftarları demokrasi -
lerin muannidane ve yılmryacak, bık
mıyacak, usanmıyacak olan gayretle
rine rağmen bu neticeyi istemiş ol -
'ııası lazımdır.,, 

lngiltere'nin Varşova sefiri 
döndii 

Hitler 
Harpler meıum 

birer hatadır 
diyor! 

Faris, 2 a .a. - Jurnal gazetesi taş
raya mahsus nüshasında Hitler'in 
Berchtesgaden mülakatı esnasında 

Alfons dö Şatobriyan'a yaptığı beya
natı neşretmektedir. Hitler ezcümle 
demiştir ki : 

"Avrupa için en büyük tehlike Al
manyanın bolşevikleşmesi idi. Bu tak
dirde Avrupa mahvolurdu. Hollanda, 
Belçika ve Fransa gibi memleketle
rin artık bolşevikleşeceğine inanını -
yorum . ., 

Hitler iktısadi vaziyet hakkında, 
her devlet yalnız kendini düşünmeğe 
devam ettiği müddetçe bu vaziyetin 
bir ihtilaf ocağı olarak kalmakta de
vam edeceğini söylemiş, meselenin 
ancak milletler kendi arzulariyle fa
al bir teşriki mesai rejimi kabul et
tikleri takdirde halledilebileceğini 
ilave eylemiştir. Hitler harpların bi
rer meşum hata olduğunu kaydederek 
demiştir ki: 
"- Milletler her sahada müsmir 

bir teşriki mesai vücuda getirmeğe 
çalışmalıdırlar.,, 

Hitler Fransa'dan bahsederek şu 

sözleri söylemiştir: 
"- Biz aynı aileye mensup millet

leriz. Aramızda silinmez bir hatırayı 
doğuran bir bağ mevcuttur. Biribiri
mize, kin bağlamaktan ziyade, takdir 
etmek için bir çok sebepler vardır.,, 

Hitler netice olarak zihinlerin nas
yonal - sosyalizm'e intibak etmesi i
çin uzun bir sulha ihtiyaç olduğunu 
söylemiştir. 

Polonya ileri gelenlerine Londra'nın 
Çekoslovakya meselesi hakkındaki 

fikirlerini bildirmeğe ve Lord Hali -
faks'a Polonya'nın bu husustaki mü
taleasını ibHiğ etmiye memur oldu -
ğunu beyan etmektedirler. 

B. Bek geçenlerde İngiliz masla
hatgüzarı ile Almanya sefirini kabul 
etmiştir. Bu müllikatlar esnasında 

Çekoslovaya'dan bahsedildiği söylen
mektedir. 

lktısadi miizakereler 
Prag, 2 a.a. - Almanya ile Çekos

lovakya arasındaki iktısadi müzake
re ilkteşrindc başhyacaktır. 

Stoymlinoııiç'in tema."ları 
Belgrad, 2 a.a. - Liubliana'dan bil

dirildiğine göre başvekil ve hariciye 
nazırı Stoyadinoviç, dün Liubliana 
okullarının mümessilleriyle Yugos
lavya'nrn Berlin sefiri Pinkar Mar
koviç'i kabul etmiştir. 

Ecnebi memleketlerdeki 
akisler 

Henlayn'ın Hitler'e yaptığı ziyare
tin ecnebi memleketlerde tevlit etti
ği ilk akislerden, alman mahafili 
memnun gözükmektedir. 

Berlin'de beyan olunduğuna göre, 
mezkur ziyaretin alenen yapılmış ol
ması alakadar taraflar arasındaki va
ziyeti açıkça gösterir. Almanya mü -
zakerelerden hariç tutulamaz. Südet 
almanlığı ile alman mHleti arasındaki 
bağlar bu ziyaretle tebarüz etmiş bu
lunmaktadır. Almanya Çekoslovak -
ya'daki südet almanlarının bir plebi
site müracaat etmeleri yoluna gir
miştir. Ve sulhu kurtarmak için ye
gfıne çare de budur. 

Henlayn mulwbil teklifler 
).llp<lC(ll&, 

Berlin, 2 a.a. - Buradan alınan ha
berlere göre, Henlayn Çekoslovakya· 
ya döndükten sonra, Çekoslovakya 
hükümetinin tekliflerine karşı muka
bil tekliflerde bulunacaktır. 

Hükümet tekliflerinde üç aylık bir 
siyasi mütareke akdini ve südet al
manlarına kantonlar çerçevesi içinde 
idari bir muhtariyet vermeyi il~ri SÜ· 

rüyordu. Henlaynciler, bu projenin 
kabul edilmez olduğunu söylüyorlar. 
ve bütün alman camiası için idari tak
simat yapılmaksızın muhtariyet isti
yorlar. 

Bone'nin temasları 
Faris, 2 a.a. - Hariciye nazırı Bo

ne, bugün öğleden sonra Fransa'nın 

Varşova büyük elçisiyle tekrar vazife 
sine başlıyan İngiltere'nin Paris bü
yük elçisini kabul ederek kendileriyle 
görüşmüştür. " 
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!TÜRKİYE BASINll 

Anadolu'da alıcı gözle 

bir tetkik seyahati 
CUMHURlYET'te B. Yunus Nadi 

bu başlıkla yazdığı ba§makalesinde ez
cümle demektedir ki: 

Bu seyahati bu yaz Kültür Bakanı
mız Saffet Arıkan yaptı geldi, ve bil
hassa Doğu vilayetlerimizde. Omuzla
rında ağır vazife yükü bulunan btr 
devlet adanunın alıcı gözle yaptığı 

böyle bir seyahatin ibret alınacak bir
çok hakikatler toplıyarak geçmiş ola
cağını kolaylıkla takdir edebiliriz. Do
ğu vilayetlerimiz imparatorluk devrin
de zaten gözden irak, ımedeni vasıta
larca yoksul yerler olarak adeta pek 
İptidai vaziyette kalmıt olmalarına 

ilaveten Umumi Harbin müteaddit 
dalgalarına sahne de olmut olmak do
layısiyle ihyacı ve inşacı Cümhuriyet
ten çok himmet istiyen memleket par
çalarımızdır. 

Bununla beraber az çok zamana ih
tiyaç göstermek Üzere yapılacak İ§le
rin çokluğunu ve büyüklüğünü gÖr· 
memezlik edemeyiz. Ancak bu çokluk 
ve büyüklük bizi ürkütebilecek şeyler 
değildir. işin sırn planlı çahımada ol
duğunu ve planlı çalışma önünde eri
miyecek güçlük bulunmadığını pek iyi 
biliyoruz. 

Atatürk'ün doğuda kurulmasını em
rettiği üniversite Türkiye'nin bu kıı
mına yeni bir dimağ koyunuz manası
nı açık IÖyliyen bir itarettir. Okuma
nın her derecesi faydalıdır. Fakat ü
niversite tahsiliyle bir memleketin me
deni olgunluğu kemal derecesine gö
türülmüı bulunur, ve bir milletin em
niyetli yükselişi onun yüksek kabili
yetli münevver çocuklarının çoğalma
ıiyle mümkün olur. 

Van'da üniversite kurulurken aynı 

zamanda Van şehnnin de, ve yalnız 

Van kafi değil, bütün o havali şehir ve 
kuabalarının, hatta köylerinin yeni 
yapıcı bir ruhla ve kendi çocukları e
linde yapılmaaı lazımdır. Binaenaleyh 
her şeyden eve) bize bunu temin ede
cek müeueseyi kurmalıyız Ondan 
dolayıdır ki Van Üniversitesinin te
mel taşını ilki Van'da açılacak bir ya
pı mektebi teşkil edecektir, ve yeni bi. 
nalarda kullanılacak malzemenin onda 
dokuzu büyük kısımlan hep mahalle
rinde yaratılacaktır. Buna da bilgi ia
ter. ilk önce ve tezelden bu işler yapı
lacakht. 

Saffet Ankan'ı zevkle dinledikten 
aonra: 

- Zaten yapı mektebi gibi meslek 
okullan kendi nevilerinde birer darül
fünun sayılmazlar mı? 

Dedik. Anadolu'yu alıcı gözle ya· 
kından görüp gelen Vekil bu sözümü
zü çiceği burnunda tam bir kanaatle 
tasdik etti. 

Saffet Ankan'ın tarkta gördüğü 
ve kabul ettiği esaslar bütün Anado
lu'ya tatbik olunacak ıeylerdir. 

lNŞ-AAT MALZEMESl 

AKŞAM'da, "Aktamdan ak§81Dll" 
sütununda bu ba§lıkla yazdığı bir ya
zrsında B. Vala Nurettin şunları IÖy· 
lemektedit. 

Bundan on küsür sene evel, Çak
makçılar yokuıundaki Büyük yeni 
handa bir işim vardı. Yazıhane diye 
yanyana iki oda tutanlart bir ara kapı 
açtırmk istiyerek usta getirdiler. A
damcağız üç gün çalıştıktan sonra: 

- Beceremiyorum! • diye aczini iti .. 
raf etti ve gitti. 

Daha mütehassıs kimseler celbolu
nup on gün kadar çabaladılar. Duva
rın içinden beheri üç dört gaz teneke
si büyüklüğünde yekpare taşlar çıktı. 
Düıünün ki, bu, ara duvar ... 

Eskiden inıaat böyleymİ§ itte ... Ri
vayete göre, bu, 1stanbul'un Türkler 
tarafından alınmasını müteakip yapıl
mı§ bir bina ... Durup duruyor! Abide 
gibi... Daha da kimbilir kaç nesilleri, 
kaç asırlan yıpratacak ... 

Bir ev meraklm dostum diyordu 
ki: 

- Ah§ap yasak oldu. Şimdi de ah. 
§ap fiyatına beton bina çıkannanı11 

yollarını bulduk... Böyle çerden çöpo 
ten bina inıasına müsaade edilmemek 
lazımdır. 

İngiltere büyük elçisi, · Prag'dan. 

Gönül istiyor ki, şehrin hiç olmazsa 
en mühim ana caddelerinde, bahsetti
ğim han gibi ebedi olmasa bile - bir 
çok rubu ımrlara yadigar kalacak, dı
,ardan bakınca "lahavle, bu ne is
kambil kağıdı istifi! Ay! Rutubet da
ha §İmdiden duvarlara vunnu§ !" de
dirtmiyecek binalar bulunsun! 

lıte efkarı umumiye enstitüsünün 
bazı sualleri ve bu suallere milyon
larca amerikalı tarafından verilen 
cevaplar. Bu cevaplar Amerika hal
kının hangi tarafa mütemayil oldu · 
ğuna en ufak bir tereddüt bırakma
maktadır. Amerikalılar üçüncü sua
le verilen cevaptan da anlatılacağı 
üzere Avrupa harbine iştirak edil
memesi noktasında müttefiktirler. 
Fakat dördüncü sual de gösteriyor 
ki her §eye rağmen, harbe ittirak 
etrniye mecbur kalacaklarına kani
dirler. Ve bu kanaat, 1936 senesi 
sonbahrı.ndan 1938 senesi yazma 
kadar yiizde sekiz nisbetinde harbe 
i§tirak mecburiyetine doğru tema
yül etmittir. Bir defa harp bıqla
dıktan sonra büyiik harp de göster
diği gibi, bu temponun çok süratlen
meıi mümkündür. 

'A. Ş. ESMER 

Londra, 2 a.a. - Diplomatik muhar
rirlerin yaptıkları tahliller . oldukça 
nikbinanedir. Bu muharrirlere göre 
Henlayn partisi Prag hükümeti tara-ı 
f ından teklif edilen esasa müsteniden 
müzakerelere devam edilmesine taraf 
tardır. Ayni muhiırirler LQxt Rll.D~i - 1 

Varşova, 2 a.a. - İngiltere sefiri 
ya dönmüştür. 

lyi haber alan mahfiller sefirin 

Londra'ya gelen malilmata göre Run
siman ve Bencş'in südet alınanları 

partisiyle yaptığı son müzakerelerin 
müsait olduğunu Fransa hariciye na -
zırına söylemiştir. Bu mallımat Hit
ler - Henlayn mülakatından evele ait
tir. Berchtesgaden müliikatı Paris'te 
Çekoslovakyanın ve belki de bütün 
Avrupa'nın vaziyeti hususunda kati 
bir safha arzettiği tahmin edilmekte -
dir. Bununla beraber fransız mahfil
lerinde, gerginliğin hafif bir surette 
zail olduğu intibaı vardır. 

Evet, muhakkak ki hukuki, mali, 
beledi ve mimari usuller mevcuttur. 
Bunları yeniden bulacak da değiliz; 
ancak o şekilde terkip ve tanzim ede
ceğiz ki, ,ehrin behemehal iyi evlerle 
dolu caddeleri olacak. .. Yoksa bugün
kü İn§aat, ne zevkimizi tatmin ne ihti
yacnnıza tekabül ediyor. Eğer bugün
kü kanunlar belediyeye malzemeyi 
kontrol etmek selahiyetini venniyorsa 
kıt•,unlan ona göre tadil etmek &'erek
tir. 
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Adliye Vekilimiz lmreli adasında 
Yahudilere karıı 

Ahnan kararlar 

.... .] .... ... . . . . . .. RADYO 

Ankara : 

A<Uiye Vekilimiz B. Şiikrii Saraçoğlu refakatinde adliye erkanı ve gazetecilerden miirekkep hir heyet o]duğu haJdc 
Kalamış '\'apuriylc lnıralı adasınclaki asri hapishane}i tetkike gitmiştir. Bu sayfadaki resimlerde Adliye Vekilimizi lmrah 

adasında mahkfımlerin vaziyet ini tetkik ederken görüyonm nuz. 

Öğle Neşriyatı : 
13.30 Karışık plak 

nelirİyau - 13.50 Plakla turk musikisi ve 
halk ~rkıl:ın - 14.15 Ajans haberleri. 

Akşam Nesriyatı : Roma, 2 a.a. - Bu ubah toplanan 
nazırlar meclisi, İtalyan mekteplerin· 
den yahudi talebe ve öğretmenleri çı· 
karmak için çok mühim kararlar ver
miştir. Yahudi öğretmenler ve profe
sörlerin vazifelerine 16 ilkteşrinden 
itibaren nihayet verilecek ve ancak 
yüksek mekteplere kayıtlı olan yahu
di talebe mektebi bitirinciye kadar 
devam edebilecektir. 
Neşrolunan bir emirnamede, yahudi 

ana ve babadan doğanın yabudi dinin 
den baıka bir dinde de olsa yahudi ad
dedildiğini tasrih eylemektedir. 

/tal.ya' da ne kadar yahudi var? 

~ 18.30 Plakla dans 
musikisi - 19.15 Turk musikisi ve hark şar
kıları (Makbule Çakar) - 20.00 saat ayarı 
ve arapı;a neşriyat - 20.15 Türk musikiı;i ve 
halk şarkıları (Hikmet Rıza) - 21.00 Ha
vacılık haftası münasebetiyle konuşma 
(Behçet Kemal Çağlar) - 21.15 Stüdyo sa
lon orkestrası: 1 - Leopold: Russischcr 
Echo. 2 - Johann Strauss: O Schöner Mai. 
3 - Moussorgsky: Eine Trane. 4 - Tschai
kovsky: Marche Solannelie. 5 - Amadei -
İnvano - 22.00 Ajans haberlcri-:ZZ.15 Ya
rmki program ve SON 

İstanlml : 

Öğle Neşriyatı 
12.30 PUikla Türk 

musikisi - 12.50 Hivadis - 13.05 Plllkla 
Türk musikisi - 13.15 - 14 Oııkcııtra konıe
ri: Novotniden naklen: M. Kemal Akel i
daresinde. 

Akşam Neşriyatı : Plik d 18.30 la ans 

lmralı aı:lasrnda yerleıen mahkumlar kendi koğu§larını 
kendileri yapmı§lardır 

Adliye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu ada mevcudu hakkında 
alakadarların verdiği izahatı dinliyor 

Roma, 2 a.a. - Bütün İtalya'da ya
pılmakta olan yahudi tahriri nufusu 
bitmek üzeredir. Şimdiye kadar sek
sen dört bin yahudi tesbit edilmiştir. 

Yekf1nun seksen bcı binden biraz faz
la olacağı tahmin ediliyor. 

musikisi - 19.15 Konferans: Profesör Sa
lih Murat (Fen musahabeleri) - 19.55 Bor
sa haberleri - 20.00 Saat ayarı: Grcnviç ra
sathanesinden naklen - Necmettin Rıza ve 
arkadaşları tarafmdan türk musikisi ve halk 
liarkıları - 20.40 Hava raporu - 20.43 Ö
mer Rıza Doğrul tarafından arapça söylev 
- 21.00 Saat ayarı: Orkestra- 1 - Çaykovs
ky: Aııuante. 2 - Lange: Grus Müterhen. 3. 
Glinka- Krakovyak - 21.30 Nezahet ve ar
kadaşları tarafından tiırk musikisi ve halk 
şarkıları - 22.10 Ajans haberleri - 22.20 
Opera ve operet parçaları (Plak) - 2Z.50 
Son haberler ve ertesi günün programı -
23.00 Saat ayarı: SON • 

1919 dan sonra 1talya'ya gelmiş o
lan yirmi bin yahudinin İtalya'dan 
çıkarılacağı zannedilmektedir. 

Karışmazlık meselesi 
Londra, 2 a.a. - Lord Plimut bu -

gün, Sovyet ve İtalya Büyük Elçile
ri ve Portekiz ve alman maslahatgü
zarlariyle yaptığı mülakatlarda karış
mazlık komitesi sekreteri Hemmings
in Burgos ve Barselona'ya gönderil -
mesi meselesini ortaya atmıştır. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: ıs.ıs Doyç. 
land Zender - 18.05 Liıksenburır-19 Ber
lin - 20.10 Kolonya - 20.45 Paris Eyfel 
Kulesi - 21 Milano. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FON tK KONSERLER : 16 Frankfurt -
20.15 London - Recyonal - 20.30 Strasburg 
- 21 Post Parizyen - 21.15 Lükscnburg -
Zl.25 Kolonya - 21.55 Strasburg - 21.55 
London • Recyonal. 

lmralı adaıındaki mahkumlar muntazam iki ııra halinde 
Adliye Vekilimizin gelmesini bekliyorlar 

lmralı adasındaki mahkumlar yemek yerlerken 

Sekreter, Burgos'ta Frauko maka
matının ingiliz planına karşı almış 
olduğu vaziyetin değiştirilmesini gö
rüşecek ve Barselon'a makamatına da 
mezkur planın bazı noktalarını izah 
eyliyecektir. 

ODA MUSİKİSİ : 22.330 Doyçland Zen
der. 

"""' Silah alıına rağrılanlnr SOLO KONSERLERİ : 17.0S Stokholm 
- 17.45 Roma - 18 Doyçland Zender -

G 1 941 18.10 Var5ova - 18.20 Breslav - 18.30 
Burgos, 2 a.a. :- azete er, 1 sı- Sarbrük -19.15 Doyc;land Zender-23 Ke-

nıfınm ikinci üç aylık yani 1920 ni- za. 
sar, mayıs ve haziranda doğan kur'a 
efradının silah altına çağrıldığını 

mübeyyin bir emirname neşretmişler
dir. 

None('le ıiddelli yağmurlar 
Oslo, 2 a.a. - Burada yağan yağ

murlar neticesinde geniş arazi parça
lan sular alnnda kalmış, birçok 'ev
ler harap olmuş ve yüzlerce kişi mes
kensiz kalmı§tır. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.) : 11.0S 
Prag - lS.20 Breslav - 19 Hamburg 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR : 
19 Laypzig. 
HAFİF MÜZİK : 5 Breslav - 6.10 

Hamburg - 6.30 Bcrlin, Breılav, Kolonya 
8.30 Alman istasyonları - 10.30 Hamburg, 
Viyana, - 12 Alman istasyonları - 13.15 
Alman istasyonları - 14 Laypzig - 14.10 
Kolonya, Prag, Viyana - 14.15 Berlin - 15 
Sarbruk - 15.20 Hamburg -16 Breılav -
18 Bcrlin - 18.30 Frankfurt - 19 Kolonya 
ve diğer alman istasyonları - 19.20 Brno -
20 Beromünster - 20.15 Doyçland Zcnder 
- 22.10 Droytviç - 22.20 Alman istasyon
ları - 22.30 Berlin, Münih, Viyana - 24 
Alman istasyonları • 

Adliye Vekili B. Şükrü Saragoğlu •ahile fıkınca mrekli alkıtlar 
ve "yC!f4,, •esleri baılıyor 

Vekil bir mahkumun döktüğ.ü su ıle elini yıkıyor 

1 KÜ(ÜK Dl~ HABERLER 1 
HALK MUS1KtS1 : 11.30 Stlltgart -14 

Keza - 19.10 Frankfurt - 20.10 Kopenhag 

Adliye Vekili mahkumlarla konuıuyor ve bunların vaziyetleri 
hakkında kendilerinden izahat alıyor 

XIII 

Milletler Cemiyeti 

Konseyi toplandı 

Faris, 2 a.a. - 9 eyltılde Cenevre'dc 
açılacak olan Milletler Cemiyeti kon
seyi toplantısına iştirak edecek fran
sız heyetine bizzat hariciyr. nazırı 
Bone riyaset edecektir. 

İngiliz kıralının amcası hasta 

Londra, 2 a.a. - Bugün neşrolunan 
doktor raporunda kıralın büyük am
cası prens Connaugt'un vaziyetının 

tedricen fenalaştığı bildirilmektedir. 
Bir müddettenberi prensin sıhi vazi
yeti iyi değildiı 

Rangon, 2 a.a. - Bugün şehrin bir 
çok yerlerinde müslümanlarla muse
viler arasında çarpışmalar olmuştur. 

Üç ölü ve on beş yaralı vardır. Karı
şıklıklar çıkar çıkmaz hemen ingiliz 
kıtaları celbolunmuştur. Bu hadise, 
şehirde panik çıkarmış ve bütün dük
kanlar kapanmıştır. 

Tıp kongresi 

Belgrad, 2 a.a. -Tıp tarihi kongre
si bütün memlek~tlerden gelen mu
rahhasların huzuriyle dün Zeğrep'te 

açılmıştır. Doktor 'Gomolj cerrahi ta
rih hakkında bir konferans vermiştir. 

X Pariı - Radikal - Sosyalist par
tisinin umumi katibi Radikal - Sosya
list partisi mümessillerinden hiç biri
nin kış velodrumunda tertip edilen nü
ma.yi!e iştirak etıniyeceğini bildirmiş
tir. 

X Lil - Gece tramvay kumpanya
sının memurları ve ameleri tarafından 
verilen grev kararı bu sabah bilfiil tat
bilı: edilmittir. 

X Riga - Bir trenle bir otomobil 
arasında vuku bulan çarpışma netice
sinde 6 kişi ölmüı, 15 kişi yaralanmış
tır. 

X Londra - Salı günü Londra'ya 
avdet eden İtalyan sefiri Kont Grandi 
bu sabah Hariciye Nezaretinde Lord 
Plimut ile görütmÜJtÜr. 

DANS M0ZtGt : 20.10 Laypzig, Viyana 
- 20.15 Königsberg - 22 Post Parizyen -
22.S Sottcns - Z2.1S Belgrad - 2Z.30 Bres
lav, London - Recyonal, Prag - 23 Ham
burg, Droytvic;, Floransa, London - Recyo
nal, Königsberg, Paris, Paris P.T.T., Roma, 
Strasburg - 24 Milano. 

Amiens'te grevler 
Amiens, 2 a.a. - Mensucat amelesi 

büyük bir ekseriyetle grev ilanına ka
rar vermişse de bugün ancak bir fabri
kanın 2500 işçisi grev yapmıştır. Gre
vin yarın veya pazartesi günü tam ve 
mutlak bir şekilde tatbik edileceği 
grev komitesi sekreteri tarafından bil
dirilmiştir. Amele ücretlerinin arttı -
rılması meselesinden çıkan bu ihtilaf 
hakkında müzakereler devam etmek
tedir. 

Felisi evine ateıler içinde dönmüıtü. Rober aile
ce yemek yedikten sonra tavan arasın& çıktı. Feli
si'nin onu bırakmıı olduğu vaziyetten ainirlen
miı ve keyfi tamamiyle kaçmııtr. 

Uıağı tarafından karyolasının üzerin•de hazır

lanmıı olan gömleği ile fırağında, tevekkül ile ha -
ımı bükerek onu bekliyen ehli hayvanlar hali var -
dı. Dışarı çıkmak için sabırsızlık gösteriyordu. 
Hiddetli bir iatical ile giyinmiye batladı. Yuvarlak 
pençereyi açıp şehrin gürültülerini dinledi ve dam· 
larm tepesinden Paria'in parıltılarmı aeyretti. Bu 
yaz gecesinde tiyatrolarda, büyük kabarelerde, 
kafe - konserlerde ve barlarda topla~ıı olan bü
tün aıka mahsus etleri kokladı. 

GOLONC HiKAYE 
re, acaip şekilde güzel, nadir ve kıyaslanmaz bir 
hali, ve nihayet, harikulade bir sanat ve şehvet §e

yi, kıymeti ölçülmez canlı bir cevher olduğu İçin 

seviyordu. O zaman, kendini zayıf hissederek ağla
dı. Kaybettiği hürriyeti, esir dÜ§en düşüncesi, bu
lanan ruhu, zayıf ve hiylekar bir küçük mahluka 
vakfolan eti ve kanı namına ağladı. 

Felisi'nin, arzusunu inkisara uğratmıı olmasına 

kızarak başka tarafta kendini tatmine karar ver
miıti, ve, hiç bir tercih hissi duymadığından yalnız .. 
intihapta mütereddit olduğunu zannetmekte idi. 
Fakat biraz sonra, tanıdığı hiç bir kadını arzu
lamadığmı, hatta tanımadığı kadınları da özleme
diğini farkctti. Pençereyi kapayıp ate~in karşısına 

geçti. 
Bu, bir kok ateıi idi: Yirmi beı bin franklık 

mantolar giyen Madam dö Linyi yemekten ve a
teıten tasarruf ediyor, odalarda odun yakılmasına 
tahammül edemiyordu. Rober, o zamana kadar pek 
ehemiyet vermemiı olduğu itlerini, gir.mit olduğu 

ve ilerisini karanlık gördüğü mesleğini diifündü. 
Nazır, ailesinin büyük doatu idi. Sevenli ve kestane 
ile beslenmif bir adam olan onun çiçeklerle donan
mıı sofralarda gözleri kamaşırdı. Bununla beTaber, 
kendisini arasına kabul eden eski aristokrasiye 
kar§ı dürü§t iradelerin ve kibirlice ademi kabulle-

Yazan: ANA.TOL Jt'RANS 

rin tefevvukunu muhafaza edecek kadar kurnaz 
ve maharetli idi. Linyi, onu tanır ve kendi&imlen 
hiç bir yardnn beklemezdi. Bu itibarla, her perıem
be günü, hatmetli eteklikleri arasında salondan 
yemek odaıma geçen bu kara ve kıllı, ufak tefek a
dam üzerinde azçok nüfuzu olduğunu sanan ana -
amdan daha basiretli idi. Bundan batka aralarında 
da bir ıey vardı. Rober, talihsizliği eseri olarak, 
nazırının ahmak görünecek dere<:ede sevmekte ol
duğu, Madam Nöy iuninde me§rebi hafif bir kadı
nm husuaiyetinde ona tekaddüm etmiıti. Ve zanne
diyordu ki kıllı, ufak tefek adam bundan şüphele
niyor ve kendisine yan gözle bakıyordu. Ve nihayet 
Orsey rrhtnnında, nazırların fazla bir JCY yapama
dıkları ve yapmak istemedikleri hakkmda da bir 
fikir edinmişti. Fakat hiç bir şeyi mübalağalandır
mıyor ve kendini huauai kaleme aldırmağı da pek 
mÜmkün görüyordu. Şimdiye kadar bu onun tek 
arzusu olmuttu. Paria'ten ayrılmamıya çok itina e
diyordu. Anaaı ise, bilakis, bir üçüncü katiplik ma
kammm açık olduğu Lahey'e gitmeşini tercih edi
yordu. Şimdi Rober, birden bire Lahey'e karar ve· 
riyordu. ''Gideceğim, dedi. Ve ne kadar acele eder
aem o kadar iyi olacaktır.'' Kararını verdikten son· 
ra bunwı aebee~riııi tetkik etti. ilk Önçe buı iıtjk-

40-=./ 
Çeviren: NASUlll BAYDAR 

bali için mükemmel bir feydi. Bundan baıka La
hey' deki katiplik zevkli idi .Bu katiplikte bulun -
muş olan bir arkadafı, her şeyi • kor diplomatiğin 
hotÇa vakit geçirmesi için tertip ve tanzim edilmiş 
olan küçük ve uykucu payitahtı methediyordu. 
Hatta Lahey'in yeni beynelmilel bir hukukun ulvi 
beşiği olduğunu düşündü, ve anasını memnun ede
bilecek olan bu sebebi gözönüne getirmiye kadar 
ileri gitti. Bütün bunlardan sonra da, yalnız Feliai
den dolayı gitmek istediğini f arketti. 

Felisi hakkında hayırhah olmıyan diifüncelere 
daldı. Onu yalancı ve korkak, doatlarma kartı kö
tü yÜrekli biliyordu. En adi tiyatrocuları sevdiğinin, 
yahut hiç olmazsa, onlarla dütüp kalktığmm deli
line malikti. Sürmekte olduğu hayatta fiipheli bir 
ıey keşfetmi§ olduğundan değil, fakat makul ola
rak bütün kadınlardan ıüphe ettiği için kendisine 
ihanet etmediğinden emin değildi. Bildiği bütün fe
nalıklarını hatırlıyarak Felisi'nin bir küçük ahlak
sız olduğuna kanaat getirdi. Ve onu sevmekte ol
duğwıu hissedince de ancak çok güzel olduiu için 
sevdiğini diifündü. Bu muhakeme ona doğru gö -
ründü, fakat tamik edince bunun hiç bir feYİ izah 
etmediğini anladı: Bu kızı çok güzel olduiundan 
deiil, f ~~t tarif ohınmıY,acak .....ete, kendine gö-

Şöminenin demir parmaklığı arkasında kırmızı 
koklara baka baka gözleri ateı i~inde kalml§h. 
Duyduğu acı ile onları kapadı ve kapalı göz ka
pakları altında iğrenç ve kanlı bir tela§ içinde kay
natan zencilel" gördü. Bu kapkara adamların ilk de
likanlılık demlerinde okumu§ olduğu hangi kitap
tan çıktığmı araştırırken onların ufaı.dıklarını, g~ 
ze görünmez noktalar halinde kıpkırmızı bir Afri
ka'da dağılıp eridiklerini ve bu Afrika'nın da, ya -
vat Y"V&J, intihar gecesi bir kibrit ışığında gözüne 
çarpmış olan yarayı temail etmekte olduğunu fark
etti. Dütündü: 

- Bu Şövaliye budalası, hiç de akıl etmemi§ -
tim. 

Bu kan ve alevden mürekkep zemin Üzerinde, 
birden bire Felisi'nin kıvrak şekli belirdi, ve Rober 
içinde zalim ve sıcak bir arzunun uyandığını his -
setti. 

xıv 

Ertesi gün onu Sen - Mi~) bulvarındaki küçük 

apartunall'da gönniye gitti. Bu onun mutadı değil

di. Kendiaine karıı pek terbiyeli ve hatta hünnet

li olan, bununla beraber sıkıp rahatsız eden Ma
dam NantÖY,'le ka.rıılaşmaktan hiç hoşlanmazdı. 

(Soııu var) 



3 - 9. 1938 -
Finlandiyah güreşçiler 
dün şehrimize geldiler 

• 

ilk müsabakalar 
Bugün saat 17 de 19 Mayıs 

Stadyomunda yapılacak 

Finlandi70lı P,.egiler dün •ece Ankara garında 
Finlandiya milli takım gilrqçileri Kotkela Berlin olimpiyatlarının en 

dün akpm aut 22,15 de Toro. eb • çok alkıtlanan bir dünya şampiyonu
prniyle Ankara'ya ıeldiler. Sporcu- dur. Diğerleri Avrupa birincilikleri
lar iıtuyonda ankaralı ıporcular ta- nin ulan ve Finlandiya pmpiyonla
rafmdan çok hararetli ve umlmf bir rıdır. 
tekilde kartılqtılar. Bu takım tl. timal denizindt:n kal-

Trenin teahhur yapması dilnyanm karak memleketimize kadar &elmiş ve 
bu nmılı ıüretÇilerini milubakadan ortaya konan heykeli kendi lehlerine 
nel görmek ittiyakmda bulunan alabilmek için kuvetli bir kadro ile 
gençlerin misafirlerini karfılamak- bugün maçlarını yapacaklatdır. 
tan aarfı nuar etmelerine aebep ola-
---1 Güret ilemimizin ilk ....ıı. .. ünden bu-
-rv ... u. •""" 

Bu auretle bUyilk bir ıporcu ldltle- gilne kadar Finlandiya ve Türkiye 
ai letuyonu doldurmuftu. Tren gel- mim teması bütün ıpor hidiaatının 
diği .zaman ilk göze çarpan bizim Ço- fevkinde bulunmakbldır. Çünkü Fin
buı ve Muıtafa oldu. Kafile trenden landiyalılar ıüreıte bütün dünya 
indi ve Türk Spor Kurumu adına on- milletlerinin ümitlerini kıran bir ta
ları kartılıyan Bay Nuuhl Baydar'• knndır. Bu da b&ıgün türk güreıçile
takdim edildi. Nasuhi Baydar kendi- rinln karfıaında bulunacaklardır. 
lerlne bir buket verdi. Ankarablarm MilH takımımızın ıu tekilde çıka-
buketi kendilerini yolda hararetle cağmı tahmin edioyruz: 
kufılıyan Imıit ve Eakitehirll apor· 56 kiloda Kenan, 61 kiloda Ragıp, 
cularm hediyeleri arama ıirdi. 66 kiloda Yahya, 72 kiloda Celal, 

79 kiloda Ahmet, 87 kiloda Mustafa, 
Plnlandiya ve Tilrkiye milli mart- '-

ları dinlendikten 10nra her iki mil - Aftr ıf.det Çoban Mehmet, 
Jet giirqçilerl ve Ankara'dald apor- Misafir takımın ise : 
cuı.r birlbirlerlnl aeltmladılar. Ve 5G kiloda Kanko, 61 kiloda Pihll.l-
mlafirler bugilnldl heyecanlı maça yamaki, 66 kiloda Koakela, 7Z kiloda 
huırbkb çıkmak için lıtlrabat etmek Kinunen. 79 kiloda Plkkoaari, 87 ki-
.._. otellerine çekildiler. lod.i Herme, alır ıiklette Mellavo. 

Finlandiyalılar tahminin çok fev- Finlandiyalılırm hakemleri baıkan 
kin .. olarak lnıntH blr takımla ıel- J ..eyno ve Goynuven, türklerden ls
mif]erdir. Kafilelerinin relal iç ollm- tanbul'dan ıetirllen Sadullah, Seyfi, 
plyatta aırtı ııraya derece almıf bir Hikmet'tir. 
dflnya pmpiyonudur. Karfılaf"'ller tam saat 14 de 19 

&1 kiloda Pihlyamakl 1924 olimpi· Mayıa ıtadyomunda yapılacaktır. 
yadmda kazandılı dünya pmpiyon· Bütün Ankara'nın bu mühim maç
Jufuna birçok Avrupa birincilikleri ları görebilmeleri için duhuliye 10, 
lllw ederek 1936 da da aerbeat ıüreı I ikinci mevki 25, tribün 50 kuruı ola
dUııya birlnclıl olmuıtur. C5& kiloda rak teabit edilmiıtir. 

Profesör pikar 

2.000 metreden bir 
konlerans verdi 

laviçre'de tatilini ıeçirmektc olan 
mqhur ıtratoafer kahramanı Pikar 
Montrö tchrinin Uıtilnde 2.000 metre 
irtifada bir konferanı vermittiı. 

Stratoaferlere kadar yübelen met • 
hur havacı konferanımda demiftlr ki: 

Hatayhların büyük 
Sef Atatürk'e 

sonsuz bağhhğı 
(B•ıı ı. iacı a117lad11) 

rinin idare etmeleri ıiyasi adaletin bu
labildiği ye&Ane pyedir. 

Cihan barbının eski oamanlı impa
ratorluiunu tetkil eden milletlere mu· 
vakkat da olsa tahmil ettiği ,artlı, ka· 
yıtlı idarelerin bqiln tam bir iıtiklil 
tekline inkilAp edeceğine kanaatim 
vardır. Bb hataylılara nuip olan bu 
audeti batkalarında da ıörmek en ha
liı emelimdir. 

BüyUk tilrk mllleti ve Ulu Şefimiz 
AtatUrk'\ln ilham ve iradeleriyle kur
tarılan iıtiklilimizi tebrik ederken 
büyü.k türk milletine ve Ulu Şefimize 

ULU!.. 

Hatay Meclis Reisi diyor ki: 

Türk Milleti, bizim hüriyet ve 
istiklôlimizi korumak ve kurtarmak 
için hiç bir fedakôrhktan çekinmedi 

(Başı ı. inci sayfada) 
Cihan harbmm aonuna kadar lıtili 

f etiketinden masun blmıt ana vata
nın bir parçuı da bu yerlerdi. 

zin büyUklUğil ile mtıtenalİp, atır ol
ğuna nazan dikkatinizi celbetmek iı
terim. 

Haııay müataldl de"leıi 
kanunlan 
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Vatan ve milletin aelimet ve iatik· 
Winin teminine teall\lk eden bir za
ruret buranın eau karakteri türk ve 
mü•takil olmak flll'tları ile idareıin
de bir değifiklik ve bir ayrılık icap 
ettirmiıti. Bu kıami ayrılık ıönüller
deki ideallerdeki birllli hiç bir in 
ayırmadı ve ballıblı ula ebiltmedi. 
Bu memleket çocuklarının ümidle, 
emniyetle dolu kalbi 19 sene hüriyet 
ve iıtiklil için çarptı. 

Hatay mUatakil devletini kuracak ve 
koruyacak kanunları Iİz yapacabnm. 
Bu kanunlann hak ve adalet preneibi· 
ne dayanarak memleketimizin ve hal
kımızın saadet ve refahım temin ede
cek medent ve akıt nallan ihtiva e
deceğine eminim. 

Dermra'i itaate giden akerlerin piftarı köprülerdir. A•kerluin 
arlıaınJan da lıülıür, medeniyet oe umran girecektir 

• 
Bu memleketin varidatı ve vuıtala

rını münhasıran halkımızın refahina 
hasretmek, istikWimi.zin temelidir. 

BiZ NASIL 
Arkaılaılar, biiıün cihanın pek 

iyi bildifi bir laalıilrati telırar 
fiikran ue minnetle tekrar etmek 
İ•terim ki tUrk milleti de bizim 
laüriyet ve iatildalimizi korumalı 
ve kurtarmalı i,in lai, bir leJa
lıarlıktan ,Minmecli. 

iç emniyetimizin tam korunmasını 
ancak, milll zabıtamız temin edebilir. 
Tetekkül edecek miılli hükümetimiz-

HALLEDİYORUZ? 

Nihayet malam mukarerrata ve an
la!rnalara dayanan bu meıut netice 
hasıl oldu. 

Bu me8Ut neticenin en mü
essir amili, Ulu Şel'in daha ilk 
günlerden beri izhar ve Ü ade 
buyurduk.lan irade ve karar
lardır. 

Bu Büyük milli Şefimize 
derin ve engin şükran ve bağ
hhğımızı cihan huzurunda bu 
kürsüden bir kere daha arze
derim. 

den ilk beklediiimia ICY milli irat men- (Bap ı. inci sayfada) 
balarımızı münhuıran milli ihtiyaçla- i/t _, lı ___ ı.. 1a·bi 
rımıza sarf edecek ve verimli bir biltçe f '!• ı--v.a "~~. 8!' 1 

• ~ 
ve köylerimizi ve hemıerilerimizi ideru, laluıf • BOZU ile redlll ba
haydutlann terrin.den koruyacak milli lundaia qnı yeri gödererek: 
bir zabıtadır. - Bunlar ifitirlerse bizi öldü.. , 'd .• 

Millet namına hükmedecek, mahke- rur, er. emııtı.,, 
melerimizi kurmak bilgin, idil ve re - Denim haydutluiu, ıulh za
yinde hUr milli hikimler seçmek ve rnanmda, civar ovalarda alınteri 
onları medeni uıuller Ye kanunlarla ile geçinen yüz elli bin vatan
teçhiz etmek teahhur Ubul etmez bir dqm ıüldin ye aayini tehdit eder. 
vuifedic. Seferberlik ve harp zamanında 

En büyük 1'GSİ/e ise, en mühim yollan emniyetsiz
lik altında bulundurabilir. Der -

.J Arlıb~..,ıar,il'~er ,.~ telıaddüm ıim meaeleıini halletmek lizmı
ecıen ae, m -.te H laülrümete te- dı 
rettüp eden en önemli uasile, bu U- E ı~ h d luk · • 
tilclGle, bu oatana lôyılı olmalı ena- ve • ay ut • taafıye !dıl-
lını laaia olmalıtır mek, atalar ve seyıtler devrı ao-

. na erdirilmek, halka toprak ve-
Arkadaılar, . 19 aene aUren .ntr~t devrinin ıirdi - rilmek ve yeni neaillerin mek-

19 senenin çekilen hicran ve ıatırap- badı ıu~u .ve b~n bır cereyanlan ara- teplerde terbiyesine bqlanmak aında bın bır aai.k altında masumane bula ... Der.:-'.Jen .__ ..... _, __ L 1·.' larını yadederek bu güsel günümü- fi'*-- bar ,_ 1 d - ..... cı KUf'nı&IJllUIC veya ga 1a1nı eaet er e bul~nmuı çin Dernm'i kart -L l... d 
ziln sevincini kırmak iatemem. Biz 19 olanların durumları artık muıye ait U üf• • ~AR azım ı. 
senenin eziyetlerine ıöiUı gererken ve artık hatırası bile zihinlerden ve m~I m ettıılik bu makaatla 
kurtuluı ümit ve inanını asli kaybet- gönüllerden ıilinmelidir. Yeni devlet tefkil olunmuftur. 
mc.miıtik. Coirafya ve tarilı bizim ve yeni rejim ~ilriiıt bir ıiyaai umde Cumhuriyet iclareıi .,.eler 
mukadderatımızı türkün daima yükse- taııyan ve temız ahlik sahibi, sadık ve k.. ··ı la 1 1 ka ak il ' 
len talihine bailamıftır. Onun kavut- vicdanlı. ıeciyell, vatamever tipinde opru er, '· a ar, r o ar, 

ımda medeniyetimizin prunma 
duyarak Murat auyunu seyredi· 
yorum. Burada devletin kendile
rine vazife ve mMUHyet emanet 
eltili inaanlar, batta aaym 
general Abdullah Alpdoian ol· 
dutu halde, Atatüm rejiminin 
terefine liyık hizmetlerde 'ba
lunmuılardır. 

Ağalar ve seyitler, bu teteb
büıleri gördükleri zaman, hu ee
fer ctevletin gerçekten muvaffak 
olacafma füphe etmediler: ve 
bazı jandarma karakollanm bas
mak gibi son nevmidane taarruz. 
larmı yapblar. itte bu sene Eli.
zıt maneYrUma gelen kıtalar, 
bu itaatsizlik bölgelerini bqtan
bap taramqlar, ve geçen sene
ki tedip hareketini tamamlamıt
lardır. Şimdiye kadar toplanan 
ailihlann yekunu 12 bine yalda
fJYor. Diier taraftan müfettiflik 
ahtap köprüleri betonla deiifti
rerek, muvakkat karakollann ye
rine kqlalar yaparak, J'OI ve 
mektep açarak Denim meeeleti
ni balletmeie devam etmekte
dir. 

tuğu ikbal ve aaadctin bizi de ibaY bir vatandaf iater. Şahd ve ailevi veya mektepler, hüldimet koaaklan 
eııı.i ı.bü-v• ~ic:WJ. 8u ~ dijer i5t~ . ._ tiyuS "IJtplffC -- ve meakenl,.-le Denim ~
ı~nmmek ve 7llaut iu neticeyi mme walt klAI• ,,. ..__ ~" aa _. .. ,.,. .. mflieW+ll8'~~~ 
kalkqıDalr: manevi ve tabit indap ve durdurulmalıdır. ba bir eefer delil, bir tealibtü. Denim divuı kanım delildi. 
t~üt kuve~~· milletler arası İyi vatandqhk valfı bundan sonra- T~ilit batladıiı tarihten tim· bilikiı aade idi ve aadeliii nW: 
munuebetlenndeld bak, adalet ki hareketlerimizin neticesine ve fili dıye kadar 9 kqla, 5 nahiye ka- betinde güçtü. Çünkü hiç bir za
v~ k~tılıklı . muzaharet m~fhumunu, tezahürlerine bağlı olacaktır. Bu mem- rakolu, 3 bölük karakolu, 5 hü- manda bir tenkil di.YUı olma
sıyaeı adalet.ı ~kuk ettı~e~ kuvet leket ve halkı bundan 10nra ne phıl kümet konalı, 92 memur ve au- mıftır: ilk temaı edildiği anclan
~uvazen~lerını, bıl~ ~ibın ıey- politika ihtit"aılarının, ne de ıiy•t bay evi, 10 mektep, pe yahut beri, bir umran, kültür ve elro
~ıne :a~~m olan realıitelerı unutmak entrika ve dola.plarm tezvir ubaaı ol· toprak teıviyeıi olarak 420 kilo- nomi diYUı olmak karakterini 

eme ur. mıyacaktır. Hemıerilerime ve herkese metre yol, 684 metre uzunlujun· muhafaza ediyor 
Tarih gaflet ve unutkanlığı aala hakikati aöyliyeyim ki, böyle tahrik&- da 9 beton köprü yapılmııtır ya- • 

affetmemittir. ta hem meydan ver~iy~cek, hem ~e hut İDf& halindedir. t.OOO kilo- "Dermn'e aefer olur, zafer ol-
Arkadatlar, bizim varlığımız "Ye ba- yapanlar aa1i hoı ıörülmiyeceklerdır. metre yeni telefon hattı uzatıl- maz !,, IÖZÜDÜ duyduiu zaman, 

yatımız böyle realitelere istinat eder Kanunların kudreti hilkümetimlsiıı Dllfbr. Cumhuriyet bükümeti Batbakanmıız Celil Bayar, IÜ· 
Ne mutlu bize ki hUriyet ve iatikliİ icraatı, halkımuııı gays ve nefreti ve bunlar ve diler siral Ye idari ... lümaiyerek, .cevap verdi: "-Fa
idealimizin tecelliai insani düıünce • partimbin murakabeai nihayet daba l&hat için 3 buçuk milyon liraya kat cumhunyet idareai her aefe
lerin balı: ve adalet mefhumlannm hl- yüksekten alınacak tedbirler bu makO. ya.km para harcamqtır. Pertek'_ ri zafer için yapar!" 
kim ~ld~iu aulh ve ih1h yollarından barekit ve cereyanları önliyecek ve te beton köpriilerden birinin ba- F. R. AT AY 
ıeçmııtu. kökünden imha edecektir. Bbdc her 

Türkiye cümhuriyeti Türk • Fran- yerde olduiu ıibi phım, kıymeti ve 
aız münasebetlerini Hatay itinin iyi itibarı ve vatana bailılıiı, kanunlara 
bir yönde yürümeıine bağlamııtır. itaati, rejime aaclakatiyle ölçülccek
Franaa cümhuriyeti de türk dostluğu- tir. 
nu Hatay'm hüriyet ve iatiklllirıde Arkadqlar hür ve milatakil Hatay l 
bulmuttur. Hataym hUriyet ve iıtlk- de · i ' · · J 
llline ve onun bilfiil tahakkukuna da- . vlet~n n buciln mil.let meclııınin bu 
yanan bu meaut h&dlae aynı zamanda ıçtimaıyle medeni mılletler cAmluma 
ıihan aulhunun da mileuir bir imili re?i bir ~~ olarak filen 'Ye hukukan 
oldu. HUriyet " iatikJ.alimi•in tabak- ıltibak ettığınl bUtiln cihana. buradan 
kuku iki büyUk millet arasında anlat- ilin etmekle .on derece bahtıyarım. 
mayı arttıracak ve cihan aulbunu ko. Tirlıi7e Bii)'ilı llilld llediaİıM 
ruyacaktır. Bizim tıam hilriyet ve is- .,. tiri milletine ciiınlaari,.ı laiilrii. 
tildilimlain mebdei adalet ve gayesi mm... i.tiJıl.,.,:.. im'f .,._. 
de balkımısın saadetidir. Bu kadar ....., 
insani ve tukaek tdealle da H ioruJ'Gft Ula ~I Atcdiiri'• mil-
ıiyul varlıktan ber millet r:e hu!':i-;. ı.timiain .,. mec:liaüniain ,,.,._ tüi
le komtulanmıs yalnıs fayda görecek- ranlorau .,. _,...ım.a fHllldslılarını 
!erdir. ...,.,.... laepinü isin ,.,..ıu llir ö-

deudir. 

.. Denizin en derin yerlerine kadar i
neceiime dair bir çok yerlerden haber 
alıyoruz. Fakat ıize ıöyllyeyim ki bu 
bentb bir proje halindedir. Hakikat 
deiildir. Ben denizlerin dibiıno deiil 
yeni yaptıracaiım ve kutru 60 metre 
olm bir balonla 30.000 metreye kadar 
)'lbelecelhn. -58 metre kutru olan bir 
balonla ancak 22.000 metreye yübel
mek mümkündür. 

ıonaus bailılıiımısı tekrar etmeyi te· Dahili ifleriınU Dost franıız millet meclisine, uym 
hiikümetine ve onun yübek devlet 
tefi reilicilmbur hasretlerine doetane 
hiRlyatmuaı arsetmeyi bir vecibe bi
lirim. 

ll--1ıı"'delıi fll ala/c tombaz ue lıazık köpriiler de medeniyeti 
oe lıiilfiirii ortqa nalıle4en yollartlu 

Fakat ıunu da göz önünde tutmalı 
ki kuturlarını &ittikçe bijyüterek, ya
pılacak muazzam balonlarla yıldızlara 
doiru yükselmenin imkinı yoktur. 
Ancak bu, balonları büyüterek ve stra
tosfere yükselerek değil, yerden en az 
400 ton patlayıcı madde almakla veya 
1Ukarıdan gilnCf siyumdan fula bir 
•iya akıettirmekle kabil olur. 

Fakat bu hayalleri hakikat aahuı
ııa pkarmak için bugünkü ilmin kud
reti kifi değildir. Onun için JUi Vem 
romanlarmdaki bu tUrlU aya aefllbat 
fikirleri romanlıktan kurtulamıyacak
tır. 

Bununla beraber, havacılık daha ilk 
liiadenberi llimleri ve uçucuları yar· 
"- Piınmttır. Onlar aayMlnde • 
lbtikce 111,ak ilerlemoltr &1eterecek· 

refli v. milli bir vazife bilirim. 

Runwnede mecliıin reisi intihabı 

vardır. Reis intihap buyurunuz. 

B. Abdülgani Türkmen ittifakla ve 
alkı9lar aruında meclia reisliğine ae
çildikten ıonra reiı vekllleri ve divanı 
riyaset intihabatı ve reımi tahlif ya
pılmıı ve bunu müteakip B. Tayfur 
Sökmen ittifakla ve alk1tlar arumda 
devlet reiıliiine intibap edilmittir. 

B. Tayf ur sakmen, yarın merasimi 
mahıuaa ile meclise ıidecek, andiçe
cek ve bir nutuk ıöyliyecektir. 

••• 
Antakya, 2 a.a. - Anadolu 

AJansmm hususi muhabiri bll
diriyorı 

Hatay Millea Meclisi yeni 
devletla ....... admı '~•1'' 

Bizim dahili if]erimizde politikamı
zın e1a&1, dini ve dili, ukı ne olursa 
olaun bütün Hataylılarm senit bir 
hiiriyet ve tam bir milaavat dainlin
de saadet ve refahlarmm inldpfmı ve 
bu huauatald btltUıı fınat ve iınJrlnlan 
temin edecek cibnhurlyet eau1anna 
dayanan halkçı ve demokrat bir poli
tikadır. 

Aaırlarca blr devlet halinde birlikte 
yapdığımu Irak, Suriye ve LUbaan 
milletlerine bu aaırlık aiab ve milna
aebetlerin icap ettil'dii dostluk " iyi 
komtuluk hi9lerimlsi, audet ve ikbal
leri hakkında buledlilmis balleane 
temennilerimizi bildirmek bizim lçkı 
bir vazifedir. 

Baylar, Iİz böyle bayle mesut pıt· 
1ar içerlalnde tekevviln ve böyle yük
sek ıeyeleri kendine meaned eden 
hür ve müıtakil yeni bir devletin va
tandatJarı ve aeçnmtı ilk mebualan Arkaclqlar, bütün memleketimisin 
bulunuyonunuz. Bu mllataoa muba· ideallerimizin ve meaaimisin tek be -
riyet bayatta kHanabilecellnb tenf· defi Hatay halkının refala ve aaadeti • 
lerin en bilyilltldtır. Sisi candan tebrik dir. Kendilerini, binbir fedülrhk pa
ederlm. Millet MecUmnln ilk reiailiilne haama kaaandıkları iatikWlerini kat
beni aeçtiğlnlz için duydutum·maer- lar, can ve ıanUlden bepimise uadet
ret heyecanım gisllyemiyorum. tdma- ler ve Hatay D.ail1et mecllalne mu'ftf -
dnma ve muUbbetlnbe p tetekkttr faldyetler di*lm. 
ederim. Şimdi ct.let nial latıillap edHeclk-

~-.ı. -...__. ... 
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lan 95 metre murabbaı çuha askeri 

RESMİ İLANLAR 
. Finans Bakanhğı 

Elbiselik kumaş allncak 

eylül 938 çarşamba günü saat 14 on
dörttedir . 

4 - Birinci yüzbin kilonun ilk te
minatı (57 50) lira ve ikinci yüzıbin ki
lonun ilk teminatı gene (5750) beş bin 
yedi yüz elli liradır. 

fabrikalar umum müdürlüğü merkez ' 
satın alma komisyonunca 17. 9. 938 
cumartesi günü saat 10 da açık eksilt· 
me ile ihale edilecektir. Şartname pa· 
rasız olarak komisyondan verilir. Ta• 
!iplerin muvakkat teminat olan (78) 
lira (38) kuruş ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü· iç 1$1er Bokanlı{Jı 

Harta yaptırdaca < 
Dahiliye Vekaletinden : 

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

1 - İşin muhammen bedeli 7084 
lira 32 kuruştur. 

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

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

toplanacak belediyeler imar heyetin
de yapılacaktır. 

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

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

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

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

Paşmüdürlük apartımanı inşaatı ka -
ıah zarf usuliyle eksiltmeye konmuş
ur. 
II - Keşif bedeli 22917 lira 15 kul ruş ve muvakkat teminatı 1718.79 lira

dır. 
III - Eksiltme 19.9.1938 tarihine 

ı:'asthyan pazartesi günü saat 11 de 
Kabataş'ta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapıla· 
caktır. 

IV - Şartname ve projeler 115 ku
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar le
vazım ve mübayaat şubesiyle Adana ve 
Ankara Başmüdürlüklerinden alınabi
lir. 

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

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

· Tüze Bakanh§f~: · 
D • Belediyeler imar heyeti fen 

şefliğinden münakasaya girme için 1 

alacakları vesika, 
Bir memur alınacak 

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

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

Bu iş hakkında fazla izahat alma~ 
istiyenlerin belediyeler imar heyetı 

fen şefliğine müracaat etmeleri. 
(3318) 6053 

Harta yaptınlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 
Yalvaç kasabasının meskun ve gay

ri meskun (220) hektar olmak üzere 
halihazır hartalarının alımı işi aşağı· 
daki şartlar dahilinde toptan götürü 
olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - İşin muahmmen bedeli 5000 
liradır. 

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

3 - Eksiltme 21 - eylul · 938 tarıhı
ne rastlıyan çarşamba günü saat on 
birde Dahiliye Vekaleti binasında 
toplanacak belediyeler imar heyetin-

de yapılacaktır. . . . • 
4 - Eksiltmeye gırebılmek ıçın 

isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko · 
misyon reisliğine teslim etmiş olma -
ları lazımdır : 

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

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

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

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

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

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının taahhütlü olmast ve nih~
yet bu saate kadar komisyona gelmış 
bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat alma~ 
istiyenlerin belediyeler imar ~eyetı 
fen şefliğine müracaat etmelerı. 

(3319) 6054 

Daktilo al.nacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Vekalette münhal bulunan daktiloluk· 
Iara müsabaka ile daktilo alınacaktır. 
İmtihan 12.9.938 pazartesi günü saat 
(11) de yapılacaktır. Süratli ve hatasız 
yazmak ve makineyi iyi kullanmasını 
bilmek şarttır. 

İsteklilerin bu baptaki vesikalariylc 
birlikte tayin olunan güne kadar ve
kalete müracaatları ilan olunur. 

(3513) 6263 

-Gum._ ,.~ın. e. 
Anbar ve müdürlük 

apartmanı yaptır1lacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den : 
ı - Şartname ve projesi mucibince 

Adana'da yaptırılacak tuz anbarı ve 

A•dliye Vekaletinden : 
Ceza işleri kaleminde açık bulunan 

45 lira ücretli katipliğe memurin ka
nunundaki evsaf ve şeraiti haiz olmak 
ve hukuk mektebine devam etmemek 
kayıt ve şartiyle ve müsabaka ile bir 
memur alınacaktır. Müsabaka imtiha
nı eylülün beşinci pazartesi günü sa
at 11 de yapılacağından talip olanla
rın evrakr müsbiteleriyle birlikte Ce
za işleri kalemine müracaatları ilan o
lunur. (3497) 6229 

Sıhat Bakanhğı 

Kapah zarf usulile eksiltme ilana 
Srhat ve içtimai Muavenet Veka

letinden : 
1 - Ankara Tıp Fakültesi müşte

milatından (752,249,50) yedi yüz elli 
iki bin iki yüz kırk dokuz lira elli 
kuruş bedeli keşifli doğum ve nisaiye 
kliniği inşaatı kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 19 ey l üt 1938 pazar
tesi günü saat 11 de Ankarada Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekaletinde te
şekkül eden hususi komisyonca yapı
lacaktır. · 

3 - Eksiltme şartnamesi, genel ve 
fenni şartnameler, mukavele projesi, 
keşif ve hususi şartlar cetveli ve 19 
adet plan, 37 lira 62 kuruş bedel mu
kabilinde Ankarada Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekaleti ictimai mua
venet işleri dairesi riyas-etinden İs
tanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 

33839 lira 98 otuz üç bin sekiz yüz 
otuz dokuz lira doksan sekiz kuruş
tur. 

5 - Talipler aşağıdaki vesikaları 

da teminat zarfının içine koymak su
retiyle ibraz ve itaya mecburdurlar. 

A - Talipler şirket olursa 2490 sa
yılı kanunun 3 üncü maddesinin (a) 
ve (b) fıkrasında yazılı vesaik. 

B - Eksiltmenin yapılacağı tarihten 
en az sekiz gün evvel Nafıa Veka
letinden bu işe girebileceklerine dair 
alınmış ehliyet vesikası. 

C - Cari seneye ait Ticaret odası 
vesikası. 

D - 250,000 iki yüz elli bin liradan 
aşağı olmamak üzere yaptığı bina iş
lerini iyi başardığına dair vesikalar. 

6 - Kanununun tarif ettiği şekil
de hazırlanmış olması Hizımgelen zarf 
!ar 19 eylül 1938 pazartesi günü saat 
ona kadar makbuz mukabilinde An 
kara'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaleti içtimai muavenet işleri da
iresi reisliğine tevdi edilmelidir. Pos
ta ile ve teahhütlü olarak gönderile
cek zarflar da aynı saatte vekalette 
bulunmalıdır. Muayyen vakitten son
ra verilmek istenilen zarflar kabul e
dilmiyeceği gibi postada vaki olacak 
teahhürler de nazara alınmaz. 

(3399) 6080 

Muhtelif hayvanlar ahnacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü • 

essesesi Satın Alma Komisyonun
dan : 

1 - Müesseseye muhammen bedeli 
6290 lira olan aşağıda cins ve miktar
ları yazılı hayvanlar kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7-eylfil-938 çarşam 
ba günü saat 11 de yapılacaktır. 

3 - Komisyon müessesede topla • 
nır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 471 
lira 75 kuruştur. 

5 - Teklif mektupları 7-eylfil-938 
çarşamba günü saat 10 a kadar komis
yona tevdi olunmalı bu saatten son -
raki mektuplar kabul edilmez. 

6 - Muvakkat teminat mukabili 
nakit ve nakit mahiyetindeki evrak 
kabul edilmiyeceğinden bunların Ma
liye Vekaleti merkez muhasebeciligi
ne yatırılmaları için taliplerin daha 
evel komisyona müracaatla birer irsa
liye almaları ve bu irsaliye ile Sıhat 
Vekaleti muhasebe müdürlüğüne mü
racaatları lazımdır. 

7 - Şartname her gün müessese · 
den parasız temin edilir. 

8 - Eksiltmeye konulan iş 
140 Adet dana 

30 ,, sıpa 

30 ,, keçi 
30 ,, koyun 

(3101) 5820 

Bayınd1rhk Bakanhğı 

Maliye Vekaletinden : 
Vekalet müstahdeminine yaptırıla

cak elbiseler için 397 metre 60 santim 
yerli malı elbiselik kumaş açık eksilt
me ile alınacaktır. 

1 - Muhammen bedeli beher met
resi beş lira elli kuruştur. 

2 - Muvakat teminat akçesi yüz 
altmış dört lira bir kuruştur. 

3 - Numunesi levazmı müdürlü
ğünde görülebilir. 

4 - İhale günü S. 9. 938 pazartesi 
günü saat 12 de levazım müdürlüğün
de toplanacak eksiltme komisyonun
da yapılacaktır. 

(3214) 5839 

Orman Koruma 

5 - Evsaf ve şartnameleri ( 450) 
dört yüz elli kuruş mukabilinde M.M. 
V. satın almadan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatlerin
den en az bir saat evel M.M.V. satın 
alma Ko. nuna gelmeleri. (3482) 

6251 

Eğer sabunu alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Hepsinin tahmin edilen fiyatı on 

bin lira olan 1650G i ~a 17 500 kilo eğer 
sabunu kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi: 19-9-938 pa
zartesi günü saat 11 dedir. llk temi -
nat: 750 liradır. Şartnamesi komis -
yonda görülür. 

Eksiltmeye gireceklerin ilk temi
Orman ·Koruma Genel Komutan- nat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. üncü 

Karyola allnacak 

lığından : maddelerinde yazılı belgelerle bir -
1 - Orman koruma genel komu - likte muayyen gün ve vakitte M. M. 

tanlık kıtaları ihtiyacı için bin çift V. Satın Alma Komisyonunda bulun-
er karyolası kapalı zarf usuliyle iha- malan. (3467) 6247 

racaatları. (3394) 6075 

5 Ton san sabunlu kösele 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (13.000) lira 
olan 5 ton sarı sabunlu kösele askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 15.9.938 per
şembe günü saat 15 te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o· 
!arak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (975) lira
yı havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat on dörde kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde· 
ki vesaikle mezkQr gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. (3396) 6077 

ıesi 5-eylül-938 pazartesi günü saat Münakasa tehiri 3 Adet şaping tezgahı ve 3 adet 
on birde Ankara'da Yenişehir'de ko-

mutanlık binasındaki satın alma ko- M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- SOğUk testere tezgahı İhaleSİ 
misyonunda yapılacaktır. misyonundan : 

2 - Muhammen bedeli yirmi iki 5-9-938 pazartesi günü eksiltmesi Askeri Fabrikalar Umum Müdür-
Y apı işleri ilônı bin lira ve muvakkat teminat: altı yapılacağı ilan edilen altı adet dizel lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

.. 11' r d motörlü yol silindiri şartnamelerinde Tahmin edilen bedeli (6800) lira o~ Nafıa Vekaletinden yuz3 e_ı Şı::t~~:.neler her gün parasız değişiklik yapılacağından şimdilik lan yukarıda miktarı ve cinsi yazılr 1 
- Eksiltmeye konulan iş: Ankara olarak komisyonda ve İstanbul Gala- eksiltmesi tehir edilmiştir. (3483) tezgahlar askeri fabrikalar umum 

Yüksek ziraat enstitüleri kanalizas- d müdürlügvü merkez satın alma komis-. f b ta topçular caddesi 176 numara a or- 6250 
yon ve fosseptik inşaatıdır. Keşı e- man koruma ambarında görülebi.ir. yonunca 15. 10. 938 cumartesi günü 
deli 19545 lira 75 kuruştur. 4 _ İsteklilerin şartnamesinde ya- ı · ·ı saat 11,30 da kapalı zarfla ihale edile-

2 - Eksiltme 16.9.1938 cuma günü zıh vesikalarla beraber teklif mek - Harita cektir. Şartname parasız olarak ko-
saat 11 de Nafıa vekaleti yapı işleri · d T Tal.plerin muvak 

1 tuplarını ihale saatinden bir saat e · . .....,...,.. .. ,.,.,..,.,. ........ ,.,.,.,.,...........,.....w ....... _..,....,.......,_....... mısyon an verı ır. ı -
eksiltme komisyonu odasında kapa ı veline kadar komisyona vermeleri i- ' kat teminat olan (510) lirayı havi tek-
zarf usuliy1e yapılacaktır. ıan olunur. c3197> 5827 Harta bezi ahnacak lif mektuplarını mezkur günde saat 

3 - Ekslitmeye girebilmek için is- _ 10,30 a kadar komisyona vermeleri ve 
teklilcrin 1465 lira 95 kuruşluk mu· Harta Genel Direktörlüğünden: kendilerinin de 2490 numaralı kanu-
vakkat teminat vermeleri ve bu inşa - 1 - Harta Gn. Drk. ihtiyacı için nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
atı yapabileceklerine dair ehliyet ve· 10000 metre Harta bezi açık eksilt - mezkur gün ve saatte komisyona mü-
sikası ibraz etmeleri lazımdır. (Bu ve- me suretiyle alınacaktır. ıacaatlan. (3395) 6076 
sikaeksiltmeninyapılacağıgündenen Elbise ulınacak 2 - Eksiltme 21-eylül-938 çarşam-
az sekiz gün evel bir istida ile Nafıa Gümrük Muhafaza Genel Komu- ba günü saat 10 da Cebeci'de Harta 
Vekaletine müracaat edilerek alına- Gn. Drk. binasında Sa. Al. Komis -tanlığı İstanbul Satın Alma Komis-
caktır. Bu müddet zarfında vesika ta- yonunda yapılacaktır. 

Muhtelif 
malzemesi 

kimya 
ahnôcok . yonundan : 

lehinde bulunmıyanlar eksiltmeye gı- 1 _ Gümrük muhafaza memurları i- 3 - Muhammen tutarı 3600 lira, 
remiyeccklerdir.) . muvakkat teminatı 270 lira olup ban-çin 1135 takım elbisenın 23.9.938 cuma 

4 - Eksiltme şartnamesi ve merbu- k ·ı ka mektubu veya maliye makbuzu ka-günü saat 11 de kapalı zarfla e sı tme-
tatı 98 kuruş bedel mukabilinde yapı bul olunur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satınalma Komisyonundan: 

si yapılacaktır. 
işleri umum müdürlüğünden alınabi- 2 _ Tasrnlanan tutarı 16854 lira 75 

lir. kuruş ve ilk teminat 1265 liradır. 
5 _ İstekliler teklif mektuplarını 3 _ Şartname, evsaf komisyonda-

eksiltme günü olan 16.9.938 cuma gü- dır. Görülebilir. 
nü saat ona kadar komisyon reisliği- 4 - İsteklilerin o gün eksiltme sa
ne makbuz mukabilinde vermeleri la- atinden bir saat eveline kadar 2490 sa

zımdır. yılı kanunun 32 inci maddesi hükmü-
Postada olacak gecikmeler kabul e- ne göre hazırlıyacakları teklif mek-

dilmez. (3361) 6151 tuplarını, Galata eski ithalat gümrü

Diyarbakır - Cizre 

hattında inşaat 
Nafia Vekaletinden : 

1 - 1/9/938 tarihinde saat on birde 
kapalı zarf usulilc münakasanm yapı· 
lacağı 14, 18, 22, ve 26 Ağustos tarih
lerindeki Ulus, Cümhuriyet, Haber, 
Son telgraf ve Resmi gazete ile ilan 
edilen Diyarbakır • Cizre hattının be
şinci kısım inşaatı münakasası görü
len lüzum üzerine ayni şartlarla 15/ · 
9/938 tarihine müsadif Perşembe gü· 
nü saat on bire talik edilmiştir. 

2 - 1/9/ 938 tarihinden itibaren mü
teahhitlik vesikası usulü lağvedilmiş 
olduğundan bu münakasa için gerek 
eksiltme şartnamelerinde ve gerekse 
yukarıda isim ve tarihleri yazılı gaze
telerdeki ilanlarda aranılacağı ilan 
edilen ( müteahhitlik vesikası ) ara · 
nılmayacak bunun yerine ( ehliyet ve
sikası ) talep olunacaktır. 

3 - Bu münakasaya girmek için 
ehliyet vesikası almak isteyenlerin 
referanslarile diğer vesikalarmı bir 
istidaya rapten münakasa tarihinden 
en az sekiz gün evvel vekaletimize 
müracaat ederek ehliyet vesikası talep 
etmeleri lazımdır. 

4 - Münakasa tarihinden erı az se· 
kiz giin evvel müracaat ederek ehliyet 
vesikası talep etmiyenlerin müracaat
ları nazarı itibara al ınmıyacı.ktır. 

(3360) 6104 

· · Kolttıf: Ba~anhQı ~, 

Talebe allnacak 
Kültür Bakanlığından : 
Ankara'da İsmetpaşa Kız Enstitü

süne bağlı bulunan Kız Ertik öğret· 
men okulunun muhtelif şubelerine 

1938 - 1939 ders yılı için talebe alına
caktır. 

Parasız yatılı, paralı yatılı ve ya
tısız olarak alınacaklar imtihanla ka
bul edileceklerinden isteklilerin ge
rekli maHimatı almak üzere Ankara'· 
da İsmetpaşa, Adana'da İsmet İnönü, 
lzmir'de cumhuriyet, Bursa'da Neca
tibey, İstanbul'da Üsküdar, Kadıköy, 
Selçuk Kız enstitüleriyle Beyoğlu 

Akşam Kız Sanğat Okulu direktör
lüklerine 6. 9. 1938 tarihine kadar 
müracaat etmeleri Hizımdır. 

,(3317) 6052 

ğündeki komisyona vermeleri. 
(5977-3488) 6252 

·-··· .. ···-·····--·-···············ı 
ı Milli Müdafaa Bakanhğı : 
.................................................... 1 

İki adet etüv makinesi ahnacak 
M. M, Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : 
1 - lki adet Etüv makinesi açık 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 4300 lira 

olup ilk teminat parası 322 lira 50 
kuruştur. 

3 - İhalesi 19 eyllll 938 pazarte:: 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saaatında M. M. V. satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(2865) 5284 

Çanf a, palaska vesaire ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komia

donundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

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

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

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

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

Sade yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı (90) doksan kuruş olan 100.000 
yüz bin kilosu ayrı ve 100.000 yüz bin 
kilosu ayrı olmak üzere 200.000 iki yüz 
bin kilo sade yağı kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 -Birinci yüzbin kilonun ihalesi 
21 eylül 938 çarşamba günü saat onbir
dedir. 

3 - ikinci yüzbin kilonun ihalesi 21 

4 - Komisyonda mevcut nümu -
nesine uygun olmak üzere harta be
zi eksiltmesine girmek istiyenlerin 
yazılı gün ve saatte teminatlariyle 
birlikte komisyona gelmeleri. (3507) 

6259 

Araba tamir effirilecek 
Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. ne bağlı kıta

nakliye vesaitinden 5 adet araba pa
zarlıkla tamir ettirilecektir. 

2 - Pazarlık 8-eylfıl-938 perşem
be günü saat 9.30 da Cebeci'de Har
ta Gn. Drk. binasında Sa. Al. komis • 
yonunda yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 220 lira, muvak
kat teminatı 18 lira olup banka mek
tubu veya Maliye makbuzu kabul o
lunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve sa • 
atte teminatlariyle birlikte komisyo-
na gelmeleri. (3475) 6249 

Askeri Fab.~ikola}~ 

Tahmin edilen bedeli (11.350) lira o
lan muhtelif kimya malzemesi Askeri 
Fabrikalar umum müdürlğü merkez 
satın alma komisyonunca 21.9.1938 
çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple • 
rin muvakkat teminat olan (851) lira 
(25) kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve sa· 
atte komisyona müracaatları. 

(3434) 6183 

1.. ~~niz Levazımj 
Ekmek münakasası 
Deniz Levazım Satın Alma Ko-

111isyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli (66500) 
lira olan (700.000) kilo ekmek, 10 ey-

5000 Kilo san vaketa ahnacak ı luı 1938 tarihine rasthyan cumartesi 
günü saat 11.30 kapalı zarfla alınmak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür- üzere münakasaya konulmuştur. 
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 2 - Muvakkat teminatı (4575) lira 

Tahmin edilen bedeli (13.000) li- olup şartnamesi her gün komisyon
ra olan 5000 kilo sarı vaketa Askeri dan (333) kuruş bedel mukabilinde 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez alınabilir. 

satın alma komisyonunca 15-9-938 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
perşembe günü saat 11 de kapalı zarf 

1 
nu~ tarifatı da?ilinde tanzim edecek

ile ihale edilecektir. Şartname para . lerı kapalı teklıf mektuplarını en geç 
sız olarak komisyondan verilir. Ta . belli gün ve saatten bir saat eveline 
liplerin muvakkat teminat olan (975) kadar Kasım~aşa'da bulunan ko?1.is
lirayı havi teklif mektuplarını mez . yon lıaşkanl.ıgına makbuz mukabılın
kOr günde saat 10 na kadar komisyo- de vcrmelerı. 
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 (5662/3266) 5940 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddele -
rindeki vesaikle mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. (3398) 

6079 

3 Ton vaketa at.nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (7500) lira 

olan 3 ton vaketa askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Satın alma komis
yonunca 15 - 9 • 1938 perşembe günü 
saat 11,30 da kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
k.at teminat olan (562) lira (50) kuru-
şu havi teklif mektuplarını mezkur 

günde saat 10,30 a kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
marı\h kanunun 2. ve 3. maddelerin · 
deki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (3397) 6078 

95 Metre murabbaı ~uha ihalesi 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (1045) lira o-

Dizel mot örü ve tef errüah 
ah nacak 

Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Satınalma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale jandarma tuğayı 
pavyonlarında elektrik tenviratı için 
dizel motörü ve teferruatının keşfi 

dairesinde yaptırılması açık eksiltme 

usuliyle isteklisine ihale edilecektir. 
Eksiltme 5. 9. 938 pazartesi günü 

:mat onda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 1744 lira 20 ku
ruş olan bu eksiltme şartnamesi para· 
sız komisyondan alınabilir. Eksiltme
sine girmek istiyenlerin yüz otuz li
ra seksen iki kuruşluk ilk teminat ve 
şartnamede yazılı belgelerle birlikte 
tam vaktinde komisyona baş vurma-
ları. (3103) 5733 



3 - 9 - 1938 -
Demiryolları ~ 

.ıo .. 

Muhtelif binalar yıkllnlacak 
D. Demiryolları Satın Alma Ko

misyonundan : 
Haydarpaşa'da eski istasyon bina

sı ve rejisörlük binası ile vagon gara
jının yıkılması ve yıkılan bina malze
rnesinin yıkıcı tarafından alınması işi 
S.ooo lira muhammen bedelle artırma· 
Ya konulmuştur. 
Artırma 12 eylül 938 tarihine rast

layan pazartesi günü saat 11 de gar 
binası dahilinde birinci işletme ko -
rnisyonunca yapılacaktır. lstekliler 
§artname ve mukavelesinde yazılı mu 
'Vakkat teminat ve 2490 numaralı ka· 
nun ve 1-7-937 tarih 3545 numaralı 
resmi gazetede ilan edilmiş olan tali· 
rnatnamede yazılı vesaik ile teklif 
mektuplarının artırma günü saat ona 
kadar komisyon reisliğine verilmiş ol
maları Hizımdır. İstekliler bu işe aid 
§artname ve mukavele projesini pa
rasız olarak Haydarpaşa yol baş mü
fettişliğinden alabilirler. (5809-3364) 

6020 

(anknı büfesi kiraya verilecek 
Devlet Demiryolları ikinci İ§let -

ille müdürlüğünden: 

ı - İdarece ahiren Çankırı istasyo
nunda inşa ettirilen büfe ile bahçesi 3 
sene müddetle ve açık arttırma ile ki
raya verilecektir. 

2 - Aylık muhammen kirası 2S lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 67.SO lira
dır. 

4 - Arttırma 20 eylül sah günü saat 
11 de Ankara' da ikinci işletme müdür
lüğünde müteşekkil komisyonda yapı
lacaktır. 

S - Şartnameler Ankara'da İkinci 
işletme müdürlüğü ile Çankırı istas
yonundan parasız verilir. 

6 - Arttırmaya iştirak için arana
cak vesaik şunlardır: 

a) Nüfus tezkeresi 
b) Ankara, İstanbul, İzmir gibi bü

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

c) Zabıtaca musaddak hüsnühal va-
rakası, J 

d) Bu gibi işleri yapmıya sıhi duru
mu müsait olduğuna dair Belediye ve
ya hükümet tabibinin raporu veyahut 
belediyece bu kabil sanat erbabına ve
rilen sağlık karnesi, 

7 - İsteklilerin teminatlarını An
kara merkez veznesine yatırarak ihale 
saatinde komisyonda bulunmaları iliin 
olunu~ (3S04) 62S8 

Pancar küspesi nakliyafl 
D. Demiryolları Umum Müdürlü

iünden : : 
Yaş pancar küspesi nakliyatına 

tnahsus tarif enin tatbik tarihi, ağustos 
batından ikinci kanun sonuna kadar 
olmak üzere değiştirilmiştir. Yeni ta
rife 10 eylUl 938 den muteberdir. 

(3474) 6248 

385 Adet vecize 
Ankara Belediyesin-den : 
1 - Dört metreden 12 metreye ka

dar muhtelif boyda 385 adet vecizenin 
Yapılması onbeş gün müddetle kapalı 
ıarfla eksiltmeye konulmuştur . 
2- Muhammen bedeli 8SOO liradır. 
3- Muvakkat teminatı 637,S liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle-

rin hergün fen işleri müdürlüğüne 
müracaatları ve ihale 20 eylül 938 sa
lı günü saat on birde belediye encü
meninde yapılacağından isteklilerin 
teminatlariyle birlikte teklif mektup
larını o gün saat ona kadar belediye 
encümenine vermeleri. (3Sll) 6261 

Ev yıktırılacak 
Belediye Riyasetinden : 
Hacıbayramda kadastronun Sl inci 

adasının 51 parselindeki ahşap hane
lerin hedim ve tesviye masrafı alıcıya 
ait olmak üzere muhammen bedeli o
lan 120 li•·a ile beş giin müddetle pa
ıarlıkla müzayede edileceği ve ihale
nin 5.9.938 tarihinde saat 12 de imar 
müdürlüğünde yaprlacağı ilan olunur. 

(3516) 6264 

Okullar ~ 
Siyasal bilgiler 

okulu kabul ~artlar. 
Siyasal Bilgiler Okulu Direktör

lüğünden : 
Sıyasal bilgiler okuluna lise me

ıunları müsabaka ile alınır. Kayıt ve 
tlliisabaka lstanbul'da Yüksek öğret
lllen, Ankara'da Sıyasal bilgiler okul
larında yapılır. Kayıt 2S ağustosta baş 
lar 25 eylülde biter ve yalnrz pazartc-

si ve perşembe günleri mesai saatle
rinde yapılır. Müsabaka 26 eylülde 
başlar. Fazla malumat almak istiyen
ler Ankarada okul direktörlüğüne, !s
tanbul'da Yüksek öğretmen okuluna 
ve diğer yerlerde kültür ve lise direk 
törlüklerine müracaat etmelidirler. 

(3493) 62SS 

D~vlet' ·Hava Yolları 

Hava seferleri 
Devlet Hava Yollan Umum Mü

dürlüğünden : 
Şimdiye kadar cumartesi günleri 

Ankara'dan İstanbul'a saat 16 da ya
pılmakta olan Hava seferleri 3-9-938 
cuamrtesi gününden itibaren saat 
8,30 da yapılacaktır. 

Bu vaziyete göre pazardan maada 
her gün saat 8.30 da Ankara'dan ve 
İstanbul'dan birer tayyare tahriki su
retiyle Ankara - İstanbul arasındaki 
hava seferlerine devam edileceği ilan 
olunur. (3S01) 6231 

· P. T. T. ·.:·. 
Müteahhitlik vesikası hakkında 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
ı - SOOO liradan yukarı olan alrm -

tarda aranmakta olan müteahhitlik ve
sikası kaldırılmıştır. 

2 - Eksiltmeye çıkarılmış ve 3, ı2. 
8.938 tarihlerinde Cumhuriyet gazete· 
sinde ilan edilmiş olan 250 telefon ile 
16 ağustos ı938 tarihinde Ulus ve 
Cumhuriyet gazetelerinde ilan edilen 
1532 terazi eksiltmesinde o vesikanın 
aranmıyacağı ilfin olunur. (3327) 6029 

Fakülteler · 
Çamaşır yıkattınıacaK 

Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fa
kültesi Direktörlüğünden: 

ı - Fakültenin 1938 mali yılı çama
şır yıkama münakasası S.9.938 pazarte
si günü Ankara mektepler muhasebe
ciliğinde saat 11 de açık eksiltme su
retiyle yapılacaktır. 

2 - İstekliler her gün fakülte he -
sap işyarma müracaat ederek şartna
meyi tetkik edebilirler. 

3 - 369 lira 37 kuruştan ibaret olan 
ilk teminatın ihale günü saat ıo a ka
dar mezkur muhasebecilik veznesine 
yatırılması lazımdır. 

4 - İlan ücreti müteahhide aittir. 
(3169) 5801 
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Hükumet konağı yaptırılacak 
Çorum Nafia Müdürlüğünden : 
20/9/938 Salı günü saat (11) de Ço

rum Nafia eksiltme Komisyonunda 
ihale yapılmak üzere (26492) lira ke
şif bedelli Sunğurlu Hükumet Ko -
nağr ikmal inşaatr kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Şartname, 
keşif, ve evrakı sairesi Nafia Daire -
sinde görülebilir. 

Muvakkat teminat (ı986.90) liradır. 
İsteklilerin Nafia Vekaletinden bu iş 
isin alacakları Müteahhitlik ehliyet -
namesi ve sair evrakile birlikte ihale 
komisyonuna mUracaatları ilfın olu -
nur. 6119 

İnşaat münakasası 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
19.9.ı938 pazartesi günü saat 15 de 

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

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

İsteklilerin teklif mektuplarınr ve 
ihale gününden en az sekiz gün evel 
müracaatla bu iş için Nafıa vekaletin
den alınmış ehliyet ve ticaret odası 

vesikalarını havi kapalı zarflarını 19. 
9. 1938 pazartesi günü saat ı4 e kadar 
İstanbul Nafra müdürlüğüne vermele-
ri. (.'i993-3489) 6253 

Elektirik tesisatı 

Jlukııla Belediye Reisliğinden 
ı - Kasabanın elektrik tesisatı, 
2 - Keşif bedeli 135M lira 13 ku

ruştur. 

3 - İhale kapalı zarf usuliyle yapı
lacaktır. 

4 - İhale ı9 eylCH 938 pazartesi gü
nü saat ı4 te belediye dairesinde ya
pılacaktır. 

S - Muvakkat teminat 1017 liradır. 
6 - Arzu edenler plan; fenni ve ek

siltme şartnamelerini dairede görebi-
lirler. 6270 

ULUS -7-

5 hangar yaphrılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İzmir'de Gaziemir'de yaptırı

lacak beş adet hangar kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli ıo0327 lira 95 ku
ruştur. Eksiltme 8 eylfil 938 perşem
be günü saat 12 de kışlada İzmir 
müstahkem mevki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Keşif proje ve 
şartnameler 550 kuruşa İzmir müs
tahkem mevki satın alma komisyo
nundan alınır. 

3 - İlk teminatı 6266 lira 40 ku -
ruştur. İstekliler ticaret odasında 
kayıtlı olduklarına dair vesika gös
termek mecburiyetindedirler. Eksilt
meye girecekler 2490 sayrlı kanunun 
2, 3 ncü maddelerinde ve şartname

sinde yazılı vesikalariyle teminat ve 
teklif mektuplarmı ihale saatından 

en az bir saat evel komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 

(3321) S959 

2 Garaj yaptınlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
ı - Çanakkale müstahkem mevki 

birlikleri için iki garaj kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. İha
lesi S eylUl 938 pazartesi günü saat 
10 da Çanakkale müstahkem mevki 
satın alma komisyonunda yapılacak
trr. 

2 - Garajların keşif bedeli 123.806 
lira 78 kuruş olup muvakkat teminatı 
744ı liradır. Bu inşaata ait keşif, şart
name ve plfinlar Ankara, İstanbul, İz
mir Lv. amirlikleri satın alma komis
yonlariyle Çanakkale müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda gö
rülebilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanun
da yazrlı vesikalarla bu miktar veya
hut en az altmış bin liralık işi mu
vaffakiyctle yapmış olduklarına dair 
vesika Nafıa vekaletinin ehliyet ve 
müteahhitlik vesikalariyle teminatı 

muvakkate makbuzu veya banka mek
tuplariyle beraber teklif mektupları
nı havi kapalı ve mühürlü zarflar iha
le günü olan 5 eylfıl 938 pazartesi gil
nü saat 9 a kadar Çanakkale müstah
kem mevki satın alma komisyonuna 
makbuz mukabilinde teslim edilmeli
dir. Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. (3160) 5774 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satın Al 

ma Komisyonundan : 
1 - 33 Tümen birlikleri hayvanatı 

için 575,000 kilo yulaf satın alınacak
tır. Kapalı zarfla ihalesi 14 eylül 938 
Çarşanba günü saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 31625 lira ilk 
teminatı 2372 liradır. Şartnamesi ıs6 

kuruş mukabilinde verilebilir. İstek -
lilerin ilk teminat makbuz veya mek • 
tuplarile 2490 sayrlı kanunun 2,3 mad
delerinde yazılı vesikalarile beraber 
ihale günü ihale saatmdan en az bir 
saat evveline kadar teklif mektupla -
rrnı Fmdıklıda komutanlık satınalma 

komisyonuna vermeleri. 
(3376) 6107 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonun•dan : 
1 - Mersin garnizonundaki kıtaa

tın bir senelik ihtiyacı olan 145,000 
kilo sığır koyun ve keçi eti kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme ı2 eylül 938 pazartesi günü 
saat 16 da Mersin As. Ş. nin üst ka
tında As. Mahfelde A. Ş. Al. komis -
yonu tarafmdan yapılacaktrr. Zarf -
lar aynı günde açılış saatından bir sa
at evveline kadar kabul edilir. 

2 - !stekliler aynı zarfm içindeki 
teklif kaatlarma her üç cins ete de 
fiat verecekler salfihiyettar makamlar 
hangi cinsi muvafık görürse o cins 
et ihale edilecektir. 

3 - Muhammen bedeli 43,SOO lira 
muvakkat teminatı 3263 liradır. Faz
la bilgi edinmek istiyen istekliler A. 
Sa. Al. komisyonunda mevcut olan 
şartnameleri her zaman görebilirler. 

(3362) 60ı9 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satrn 

Alma Komisyonundan : 
ı - Beytli§şebap Hd. Tb. ve Hak

kari garnizonunun 938-939 senesi ih
tiyacı için 101,000 kilo fabrika unu 
satın alınacaktır. Eksiltmesi S eylül 
938 pazartesi saat 9 da kapalı zarfla 
yaprlacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 20,900 lira 
ilk teminatı ı567 lira 50 kuruştur. 

Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni 
şeraiti haiz olmak üzere belli saatten 
bir saat evvel kapalı zarflarrnı . Bey
tüşşebap Hd. Tb. Sa. Al. Ko. da bu
lundurmalarr. Nümune ve şartname -
yi görmek ve fazla malfimat almak 
istiyen her gün mesai saatında Sa. Al 
Ko. na baş vurmaları. (3240) 5847 

Muhtelif erzak olanacak 
Ankara Levazım Amirliği SatınAlma Komisyonundan : 

ı - Niğde ve Bor garnizonları için teşrinden itibaren bir ıenelik crzalu hizalarında gösterildiği gibi eksilt
meye konmuştur. 

2 - İhale günleri ve muhammen bedelleri gösterilmiştir. 
3 - Muayyen o!an saatten bir saat evveline kadar teminatlarını ve teklif mektuplarını Niğde tümen satın

alma komisyonuna vermeleri. 
4 - Şartname her gün komisyonumuzda görülür ve parasız alınabilir. 

M. Bedeli 
L. K. Eksiltme T. Saat Kilo Cinsi 

1473S 00 
9349 00 
7800 00 
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214S 00 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

ı - Pınarhisar garnizonu ihtiyacı
na sarfedilmek üzere 18.000 kilo sade 
yağı kapalı zarfla eksiltmeye konul
muş ise de istekli çıkmadığından 28 
eylUl 938 tarihine müsadif cuma gü
nü saat 16 da pazarlıkla mübayaa e
dilecektir. 

2 - İtaya talip olacakların bildi
rilen gün ve saatte Vize'deki satın 

alma komisyonuna müracaatları. 
(3274) S941 

Pilavlık pirin~ ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 senesi ihtiyacı için kapalı zarfla 
eksiltmeye konulan 90.000 kilo pilav
luk pirinçe talip çıkmadığından ye
niden kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen 
bedeli 24 kuruş olup ilk teminatı ı620 
liradır. İhalesi 8 eyJUI 938 perfembe 
günü saat 17 dedir. Istekliler şartna
mesini her gün tUmen satmalma ko
misyonunda görebilirler. İsteklilerin 
kanunun 2, 3, maddelerindeki vesaik 
ile teminat mektuplarını havi zarfla
rını belli gün ve saatten en az bir sa
at evetine kadar tümen satınalma ko
misyonuna vermeleri. 

(3322) 5960 

3 Garaj yaptınlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Bedeli keşfi 76884 lira 75 ku

ruştan ibaret olan Konya'da üç adet 
garajın yapılması kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. · 

2 - Talipler% 7,5 teminat muvak
katesi olan 5766 lira 36 kuruşu vez
neye yatırarak alacakları vezne mak
buziyle veya banka mektubile teklif 
mektuplarının kapalı zarf alma saa
tinden evel makbuz mukabilinde 
Konyada Lv. Amirliği binasında ve 
kor satın alma komisy~nuna vermele
ri. 

3 - Eksiltme 15 eylUl 938 perşem
be günü saat 11 de teklif mektupların 
alma saati 10 dadır. 

4 - Şartname, keşif, pliin kor sa
tın alma komisyonunaadır. Talipler 
mezkur keşfi şartnamesini kor satın 
almada mesai saatinde görebilirler. 
Veya beş lira mukabilinde istiyebilir
ler. 32 madde hükmüne. 

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

6 - Taliplerin nafıa vekaletinden 
musaddak ehliyet vesikalarını ihale 
gününden en az sekiz gün eye} ko
misyona vermeleri vesika almak isti
yenlerin nafıa vekaletine hemen mü
racaatlarr. 

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

Yemeni ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sa· ı .. 

Alma Komisyonundan : 
1 - 15.000 çift yemeni kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 27.000 lira ilkte

minatı 202S liradır. Eksiltmesi 21 ey
lül 1938 çarşamba günü saat 10 da Er
zurum'da As. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. Şartnamesi her gün komisyonda 
görillebilir. 

3 - Teklif mektupları belli gün ve 
saatten bir saat evel komisyon başkan
lığına verilmiş veya posta ile gönde
rilmiş bulunacaktır. (3S08) 6260 
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Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın Al ma Komisyonundan : 

1 - Aşağıda cins ve mikdarı yazılı erzak kapalı zarfla 19 eylül 1938 ~ 
zartesi günü saat 9 da Mardin satrnalma komisyonunda ihale edileceğin· 
den 2490 sayılı kanunun şümulü dahilindeki vesaikle ... !iplerin komisyonu
muza müracaatları. (3404) 
Mikdarı Muvakkat T. 

Kilo Cinsi Lira K. İhale Ş. Tarihi günü saati 

200,000 
6,046 

S3,328 
53,328 
53,328 

Un 
Sade yağı 
Keçi eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

ı500 00 
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1125 00 
71S 00 

Kapalı z. 19-9-938 P. ertesi 9 
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Yulaf ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın Al ma Komiıyonundan : 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için apğıda cins 
ve mikdarr yazılı yulaflar satın alınacaktır. Her kıtanın ihalesi hizalarmda 
gösterilen gün ve saatlarda çanakkale müst. Mv. satınalma komisyonunda 
yaprlacaktır. 

2 - 1stek1ilerin ihaleden bir saat evvel teminat ak~eleri ve ihale kanu· 
nun 2,3 üncü maddelerindeki veuikler ile birlikte muayyen eün ve natlar
da komisyonumuza müracaatları. (3331) 

Kıtanın adı Cinsi Kilo M. B. Muv. T. Tutarı 
K. Lira Lira lhale Ş. İhale T. Saat 

---------------- - - ---- --- -
Kilitbahir K. Yulaf 
Ezine topçu ,, 
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Muhtelif erzak ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği SatmAlma Komisyonundan : 

1 - Yozgat garnizonu için bir te,rinden itibaren bir senelik erzak hi
zalarında gösterildiği gibi eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - İhale günleri ve muhammen bedelleri gösterilmiştir. 
3 - Muayyen olan saattan bir saat evveline kadar teminatlarını ve tek

lif mektuplarını Niğde Tütı). aatmalına komisyonuna vermeleri. 
4 - Şartname her gün komisyonumuzda görülür ve parasız alınabilir. 

M. Bedeli (3194) S826 
Kilo Cinsi L. K. lhale günü Saati lhale tarzı 

12200 K. Fasulye 
8000 Pirinç 

29000 Bulgur 

46000 Saman 
5000 K. Soğan 
5000 Patates 

88200 Arpa 
72000 Kuru ot 

7600 Sade yağ 
220000 Un 

1220 00 
2000 00 
2900 00 

8400 00 
200 00 
200 00 

3528 00 
2880 00 

7600 00 
30800 00 

2 Hangar yaptlnlacak 1 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Uşak garnizonunda inşa edi
lecek iki hangar kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuş ve 22-8-938 pa
zartesi günü saat 17 de icra kılınan 
münakasaya talip çıkmadığından 2490 
sayılr kanunun 40 ıncı maddesi mu -
c.ibince iş pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlığı 10-9-938 cumartesi 
günü ,saat 16 dadır. 

3 - Keşif tutan 4911S lira 37 ku
ruş muvakkat teminatr 3633 lira 6S 
kuruştur. 

4 - Bu işe ait şartname plan ve 
projeler Manisa'da tümen satın al -

ma komisyonunda görülebilir. İstek
lilere ıso kuruş mukabilinde posta i
le gönderilir. 

S - Pazarlrğa iştirak edecekler 
teminatı muvakkateleriyle birlikte 
pazarlığın icra kılınacağı belli olan 

saatte Manisa'da tlimcn satın alma 
komisyonuna müracaatları. (3447) 

6246 

8-9-938 ıs 

" " " " 
Jt tf ,, .. 
ıo-9-938 " 
u " " " 
!it ,, ,, 

" 
12-9-938 

" ,, ,. ,, 

15-9-938 .. 
" ,. " .. 

Açık eksiltme 

" .. 
.. " 

Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

" " .. .. 
" .. 

Kapalı zarf 

" .. 
Sömikok, krible kömür 

ve odun alınacak 
Türkkutu Genel Direktörlüğün

den: 
Türkkuşu teşki!Stı için teman 2SO 

- 300 ton yerli sömikok, 45 ton krible 
kömür ve 10000 - 20000 kilo kuru me
şe odunu mübayaası kapalı zarf uau
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin olunan bedel yerli sl>mi
kok için beher tonu 2S lira, krible kö
mür için beher tonu 20 lira ve odun 
için beher kilosu 2,5 kuruıtur. Tek· 
liflerde her üç cins mahrukat ayn 
ayrı zikredilmelidir. 

İhalesi ı9-ey1Ul-1938 tarihine ru
lıyan pazartesi günü saat 11 de ya -
pılacaktır. Muvakkat teminatr 667.50 
liradır. Şartnameai her gün Türkku
şu levazım bürosunda görülebilir. İs
tekliler muayyen günde eksiltme sa
atinden bir saat evetine kadar uaulü 
daireainde kapatılmıf zarflarını mak
buz mukabilinde Türkkutu Levazım 
Bürosuna teslim etmi§ bulı•.,'1'alrdır. 
lar. 626S 
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ve BAGI 
sayesinde 

Bir çocuk gibi korkusuzca 
koşar, atlar, at a ve b isiklete biner, kürek çeker, tenis 
oynar, dans eder, güneş banyosunu alır ve bütün spor 

""" hareketlerinize rahat ve neşe ile devam edebilirsin iz. 
FEM İ L 
F EM İL 
FEM İ L 

ve B A G f Artık kadınlara ayın üzüntülü günlerini tamamen unutturmuştur. 
..., O kadar pratiktir ki; en ince elbiseler ve dar mayolar altında bile sezil-

B A G 1 m:z• kullanan kadın m~vcudiyetini kati yen anlıyamaz. ve 
Mıkrop yuvası olan eskı usul bez ve pamuk tamponların Bayanların bütün 

B A G._, 1 h~ya.tlarına mal olan rahim, tenasül ve sinir hastalıklarının önüne geç
mıştır. ve 

Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti Bayanların (Aylık 
şükran ve takdirle kabul etmiştir. Sıhatile alakadar 

• 

temizlik) !erinde yalnız FEMİL ve BAGLARINI 
olan her bilgili bayan her zaman ve her yerde 

\,J 

1 ve 
Candan gelen bir sevgi ile kullanır. FEMlL her eczahane ve büyük ticarethanelerde daima bayanları-

mızın hizmetine hazır bulunur. 5644 

Bakkalların 

Belediye 
tesçil muamelesi 
Reisliğinden : 

Maktu fiyatla satış ve kalite ilanı hakkındaki kanunun tatbikatı 
dolayısiyle yapılacak kontrollere esas olmak üzere evelemirde gıda, 
maddelerıi satan esnaftan bakkalların dükkanlarına ait kontrat, kü
şadiye ve sair evraklariyle birlikte 5-ey!Ul -938 pazartesi gününden 
itibaren bir hafta zarfında Belediye İktısat Müdürlüğüne müraca
atla tescil muamelelerini yaptırmaları lüzumu alakadar esnafa iliin 
olunur. (3512) 6262 

Fevkalôde toplantı 
Aksaray Halk İktisat Bankası 

idare komitesinden 
Bankamızın 25-8-938 tarihindeki toplantısında ekseriyet hasıl 

olmadığından fevkaliide toplantı 26-9-938 tarihine müsadif pazarte
si günü saat on dörde talik edildiğinden vakti mezkürde aşağıdaki 
ruznameyi müzakere etmek üzere ortakların banka merkezinde ha
zır bulunmaları rica olunur. 

(RUZNAME) 
Bankamız esas mukavelenamesinin 2999 numaralı kanun h üküm-

lerine uydurulması. 6271 

Kömür 
Çekmeyiniz. Kömürünüzü şimdiden alınız. 

Vehbi Koc 
..> 

Ve ortağı 

Cebecide Yeni 

Bu akşam 

6200 

Doğan bahçe sineması 
1 - Çoban kızı TÜRKÇE 
2 - Volga mahkumları 

~1111111111111111 1 111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Otomobilinizde 
Fazla Kilometre 

Yapan Yağı 
Kullanınız ___. 

1 1 

D aha UCU Z A MAL OLAN yen i 
V Er OL Yağı. fn ekonomik bir yağ 
dır. -. un ki 0

/ 0 23 daha dayaoıklıdır. 
iTAATLİ KUVV E T.. . Pistonlar, ko
layca ı. ve 'Ulhmetsizce yeni VEE.DOL 
yağının t .. bakuı üzerinden kayarlar. 
S l!SSIZ ÇALl$ MA ... Yeııi VEEDOL 
yağı ilt yaQ-lanmış bir l motör 1 daha 
•esaiı: çalı$ır. Bu da, tfmas yorgun~ 
luğu ve zahmeti azaltmı$ demel..tir. 
E MN iYETL i B iR YAGLAMA ... Veni 
V EEDOL yağı bilhusa f yağ haıiııe
ainin tahammuıuna ve lortulaomıısına 
"arşı' mukavemeti ile tanınmıştır. 
Hemen bugünden otomobıliniı:de _ bu 
mükemmel, yağı kullaoıoız.ı 

% 23.,daha · dayanıklı 

Turkiye- Umum lıepozlttr ve satış Merkezi 
Amerikan Madeni Yağlar Ev i 

Y. KARAYANOPU LOS 
Balık Pazar Vağcl sokak No .~O 

3 r.0 ka t İST AN BUL 

Ankara' da 

Avrupa oteli 
remiz ve konforlu olarak açıl· 
dığını sayın müşterilerine arze-
deriz. 6014 

- Kiralık otel 
Samanpazarmda 1 No. lu !s

tihlas oteli kiraya verilecek, için
deki eşya ayrıca bir kiracıya sa
tılacaktır. Muteber kefil göste
rilmesi şarttır. Taliplerin T abak
hane caddesinde 65 No. lu yazı
hanede Bay Hulusi'ye müraca
atları. 6125 

Kazalar 
Hükumet konağı yaphnlacak 

Diyadin Malmüdürlüğünden : 
1 - Diyadın'da inşa edilecek hü

~ümet konağına ait 22168 lira 36 ku
ruşluk keşif muhteviyatı eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve diğer 
evrak şunlardır : 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavelename 
C) Proje 
Ç) Silsilci fiyat cetveli 
D) Fenni şartname 
E) Hususi keşif bedeli d6fteri 
lstiyenler bu şartname ve evrakı 

parasız Diyadın malmüdürlüğünde 
müteşekkil komisyondan veya Ağrı 

nafıa direktörlüğünden suretlerini a
labilir!er. 

3 - İşbu inşaat 26. 8. 938 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle eksilt
meya konulmuştur. İhalesi 9. 9. 938 
cuma günü saat 14 de Diyadın mal
müdürlüği.i daire!>inde müteşekkil 

komisyonda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

olacak. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 

şartnamede yazılı 1662 lira 63 kuruş 

muvakkat teminat vermeleri ve ek
siltmeye iştirak edeceklerin kanuni 
evsafı haiz olduklarını isbat eylemele
ri. 
. 6 - Talipler üçüncü maddede ya
zılı saatten bir saat eveline kadar 
malsandıklarından alınacak makbuz 
veya bankalardan almış oldukları mu
vakkat teminat mektuplariyle bera -
her teklif mektuplarım Diyadm Mal
müdürlüğünle müteşekkil komisyo -
na müracaatları. 

7 - Posta ile gönderilecek mek -
tupların nihayet üçüncü maddede ya
zılı gün ve saate kadar gelmiş olması 
ve zarfın mühür mumu ile iyice ka -
patılması lazımdır. Postada vukubu
Iacak gecikmeler kabul edilme . 

( 3427) 6088 

Santral binası yaptırılacak 
Osm aniye Belediyesinden : 
Osmaniye kasabasının Nafıa V eka

letinden musaddak idro elektrik tesi
satının tutarı olan (35037) lira (95) 
kuruştan yalnız (7242) liralık merkez 
santral binası inşa ettirileceğinden 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2-3 cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
belediyemize müracaat ve l stanbu l'
dan bu işe girmek istiyenlerin ( Gala
ta Karaköy Palas 6 ncı kat No. 13 te 
elektrik mühendisi Hamdi Arıelde) 

keşifnameyi görebilecekleri ilan olu-
nur. 6090 

f 111 TA l E BAL 1 K 1111
\ - -- Ycnişehir'deki muhterem : 

müşterilerimize : -- Bugiinden itibaren her gün ta- : --
ze balık bulundurmaktayız. Ye - -

:;: nişchir Emcilcr caddesi 45 numa- : 
: rada balıkçı Aziz Tl: 2766 6128 : 

~ •• ,,,,,,,,,,,,,111111111111111111111~ 

sık hasta lanmama lıd ı r : 
Zayıf, çelimsiz ; sık sık keyfi bozulan huysuzlanan çocuk
ların daima besilenmelerinde ve gıdalarında kusur arayınız, 

YER 
yedirilen çocuklarda bu ku
surlardan eser bulunmaz, 
bünyeleri kuvetli, sinirleri 
sağlam, sıhat ve neşeleri 

her zaman yerindedir. Has
talık onların mukavim bün
yeleri için pek müstesna 
bir haldir. 

Çocuğunuza, devamlı bir 
surette, Fosfatin Falyer 
yedirmekle aile tabibini
zin de arzusunu yerine ge
tirmiş olursunuz. 

Çünkü: 
- O sizin en büyük ve 

en yakın dostunuzdur. 

- Sıhatiniz ve yavrularınızın sıhati ona emanettir. 

- O bu emaneti, sizden çok, korur ve bundan dolayı da· 

"-FOSFAT1N FAL YER tavsiye eder. 

4 Kalem • • 
pıyım alınacak eşyası 

fnıaat Usta O kulu Direktörlüğün den : 

Muhammen Tutarı Muvakkat 
Miktarı fiyat Lira T . 

1. Bej rengi keten kumaş 1400 metre 50 K. 700 52.50 
2. Amerikan bezi 2000 ,, 33.90 ,, 678 50.85 
3. Postal 200 adet 500 ,, 1000 75.00 
4. İskarpin 200 500 ,, 1000 75.00 

1 - Yukarıda adları, miktarları, muhammen fiyatları, tutarları ve mu· 
vakkat teminat akçeleri yazılı dört kalem giyim eşyası açık eksiltme sure· 
tiyle ve ayrı ayrı olarak taliplerine ihale edilecektir. 

2 - İhale eylülün beşinci pazartesi günü saat onda, Ankara'da okullar 
sağışnıanlığında toplanacak, okullar komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Taliplerin ihale saatinden evci teminat akçelerini yatırmış olmaları 
lfizımdrr. 

4 - Talipler bu dört kalem giyim eşyasına ait şartname ve nümuneleri 
her gün İnşaat Usta okuluna başvurarak görebilirler. 

(3138} 5745 

Her Bakkaliyeye 
. 

nevı ihtiyacınızı ait 

EM AR {00 

Mağazalarında tedarik etmeniz menfaatin iz icabıdır. 

Urfa'nın halis sade yağları ile Edirne'nin 

nefis peynirleri mahallerinden hususi 

su rette getirilmiştir. 

Her . . 
şeyın en ıyısı, 

En tazesi 

ve en ucuzu .• 
Siparişler evlere gönderilir. 

Merkez-n:ıağazası Tel. 1427. Yenişehir mağazası Tel. 1864 

Sığır eti ahnacak 
Çanakkale Jandarma Mektepleri Sa tın Alma Komisyonundan : 

Cinsi Miktarı Tutarı M uvakkat lhale Gün Saaati Şekli 
Kilo Li. Kr. teminatı 

Li. Kr. 
Sığır eti 101800 28504 00 2137 80 9.9.938 Cuma 15 de Kapalı § .... 6 ve 12 ay taksi le ~ ~ 

= C1J -=- ~= 
~ ·- -- Sahhk odun deposu: 

1 - Çanakkale'de birinci jandarma alayına bağlı 2, 3 üncü jandarma ta· 
burları "3. 9. sayılı jandarma okulların" 1 eyliil 938 günlemecinden 31 a
ğustos 939 sonuna kadar bir yıllık ihtiyacı bulunan yukarıda yazılı bir ka
lem erzakın hizalarında gösterilen günlemeç ve günlerde I. jandarma ala
yı satın alma komisyonunca eksiltmesi yapılacaktır. 

- "' - -- ·- o -- --- (/) .... - o -- -- ·- -- ~ CQ ----- En iyi, en sağlam, en ucuz ve en iyi şerait --Yıldız ticaretevi M. Bilman, Ulus meydanı No: 6 Telefon: 1847 - : 
_ Telgraf: Bilınan - P.K. No: 399 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Duvarcı ustası aranıyor 
Türkiye Kızılay cemiyeti umumi merkezinden 

Kırşehir hava lisinde zelzele felaketzedeleri için yaptı
rılmakta olan evlerin inşaatında çalışmak üzere duvarcı 
ustalarına ihtiyaç vardır. Bu işte çalışmak ist iyenlerin , 
şartları öğrenmek üzere Yenişehir'de Cemiyet Umumi Mer
kezine üç gün içinde müracaat etmeleri l azımdır. 6232 

39 Modeli 

Ticaret Türk Anonim Şirketinden : 
2 - Teminat ve teklif mektupları ihale günü saat "14" e kadar komis.yo

na teslim edilmiş bulunacaktır. Şirketimizin Çankırı caddesinde ka in odun deposu bütün müş
temilatı ile satılıktır. Taliplerin Ulus meydanında Koçak apartı- 3 - Şartnameler parasız olarak komisyonda görülebilir. 

manındaki şirketimize müracaatları. 6269 (5729/ 3334) 5992 

Zayi - Ankara belediyesinden al
dığım 112 numaralı motosiklet plaka
mı kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Yahya Arat 6243 

ULUS - 19. uncu yd. - No: 6141 

İmtiyaz Sahibi 
Nure ttin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Fajk FENiK 
ULUS Baımnevi : ANKARA 

~====================~ 

t 

• 
YENi SİNEMALAR HALK 

BU GECE 

Armand Bernard tarafından oynanan 
emsalsiz komedi filmi 

BAŞKASININ KILIÔINDA 
... _ Ciün9}iJ iki film birden 

1 - BAŞKASININ KILIÖINDA 
2 - SON RUMBA 

SEANSLAR 
2.30 - 5.4S - Gece 21 de 

Ayrıca 
11 de ucuz matine Fiatlar- 20 - ıs 

....... L. ----- -- -- -- -- --- -- -- -- --- -- -- -- --..., ........ 

BU GECE 

UÇAN KOVBOY 
Glindüz iki film birden 

1 - SARI I~S1RLER 
Mümessili 

PAUL MUNİ 
2 - UÇAN KOVBOY 

SEANSLAR 
2.30 - 5.30 Gece 21 de 

Aynca 
11 ve 1 de ucuz matine Fiatlar : 20 - ıs 

Bu Gece Saat 21 de Açık Hava Sinemasında 

LA BOHEME 

Baş Rolde : Martha Eggerth 

Kôzım Rüştü · 
Ankara Adliye Sarayı caddesi 
Gençağa apartımanı No. 6 Ti. 2208 


