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Röportajları yapan ve lurıarda re ... 
aimleri çeken: Samih Tiryakioğlu 

Atölye 1064 

Fransa hudutta tedbirler alıyor 
ENTERNASYONAL VAZİYET DOLA YISİYLE 

iHTiYATLAR SiLAH ALTINDA! 
Mezun subaylar ve 

derhal garnizonlarına 
askerler 

dönüyorlar 

A~all§ töreninde Halk Banka11 idare mecli•i rei•i B. Muvallak lfmen nutuk aöylerlıen 

Paris, 5 a .a. - Havas bildiriyor: Enternasyonal vaziyet dolayısiyle ı 
ve Almanya'nın şark şimali hududunda tevessül ettiği mühim tedbirle
rin ve asker ve levazım mevcudunu takviye etmesi neticesi olarak hü
kümet bir takım emniyet tedbirlerine müracaat etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Bu suretle ve bilhassa müstahkem mevkiler kıtalannı tam 
mevcutlu kılmak için ihtiyatlar silah altına çağırrlmrştır. Halkın küçük 

çok kıymetli 
kredi 
bir 

ihtiyacını karşıhyacak 
müesseseye kavuştuk 

Mezunlar - subay ve efrat - derhal garnizonlarına dönmek emrini 
almışlardır. Göriilüyor ki, bütün hu tedbirler zaruri tedbirlerdir ve hal
kı endişeye düşürmemelidir. Esasen soğukkanlılık sulhun muhafazası
nın esaslı unsurudur. Diğer taraftan da son gelen haberlere nazaran 
umumi vaziyet mahsus bir salaha doğru gitmektedir. 

Halk Bankası ve Ankara 
halk sandığı dün a(lldı 

Hull Vaşington'dan uzaklaşmıyor 
Vaşington, 5 a.a. - Hariciye Nazırı Hull, Orta Avrupa vaziyetini 

y~kmdan takip edebilmek için mezuniyeti esnasında da Vaşington'dan 
uzaklaşmıyacaktır . 

.. .. S. M. Kıral İkinci Piyer 

İktisat Vekilimiz ile banka İdare Meclisi Reisi B. Muvaffak Dost Yugoslavya'nın 
sayıh bir bayramı 

İımen 
büyük 

bankanın halka hizmet bakımından 

nutuklariyle tebarüz 

yapacağı 

rolü çok 

Türk 
şarapçılığı. 

F. R. ATAY 

Galiba geçen sene bir Holan
da ticaret evinden şarap sipariti 
almııtık: Bu tek ıipariti yerine 
getırt:\.~1_,ek için İzmir hinter
landı üzüm rekul\o....; .... in varısrnı 
iılemek lazımdı. Fransız tarap 
istihsali nüfus ba§ına 150 litre
dir. Biz henüz yarım litre üze
rinde dola§ıyoruz. Bu miktar 
sürat le artabilir: Fakat bunun 
için bir p.rapçılrk politikamız ol. 
mak lazımdır. 

Mesul mütehassısların söyle
diklerine göre bugünkü kayıtla
rımız ağır, monopol idaremizin 
istif adeıi ise, milyonlarca tutan 
gelir bütçesine nispet olunursa, 
pek de ehemiyetli değildir. [l] 
Şarap fabrikalarından en büyü
ğü, yanlıt yere kurulmuttur. Fa
kat buna kartı türk şarapçılığı, 
bazı cinsler üzerinde, tamamen 
muvaffak olmu§tur. 

Birkaç bakımdan türk şarabı
nın istihsal ve sürümünü artır
mak mecburiyetindeyiz. Evvela 
üzüm müstahsillerini daha iyi 
himaye etmek için; sonra halkı 
kuvetli alkole karşı müdafaa et
mek için; nihayet şarap istihsa
l inden ba§ka bir işe yaramıyan 
üzüm bağlan ile Anadolu yayla
sının çıplak ve çorak tabiatini 
yeşertmek için! 

Eskişehir' den yaylanın sonla
rına kadar, ye§ illik olarak ne gö
rüyoruz? Su akan dere boyların
da söğütler ve kavaklar, yahut 
dağların bağrında bağ parçaları! 
Eski Karadağ, Çetine etrafındaki 
dağları ağaçlamağa bağlardan 
başlamıştı. Yaylanın muayyen 
bir kısmı ve mesela tren hattının 
iki tarafındaki muayyen bir sa
ha üzerinde cinsini Ziraat Ba
kanlığının tesbit edeceği üzü
mün kilosunu satın almağı teah
hüt ettiğimizi tasavvur ediniz. 
Köyler bugünkü boz toprağı 
bağlarla donatmak için biribirle-

, (;'""" 8 rnci sayfada) ------lll Eger bana vcrılen rakamlar doğru ise 
bu gelir 300 bin lira kadarmış; bunun 
da yarısı kontrol ve idare masrafına gi
diyormu1-

değerli ettirdiler 
Halkın ucuz ve bol küçük kredi ihtiyacını kartılıyacak bir mü

essese olan Halk Bankası dün seçkin bir kalabalık huzurunda sü
zel bir törenle ve Ekonomi Bakanımız 8. Şakir Ke.ebir'in eliyle 
açılmıttır. Bankanın, teıkilit kanununa göre ıube mahiyetinde 
kuracağı sandıklarda·n birincisi de dünkü törenle Ankara' da açıl
mıt ve ilk muamelelerini davetlilerin önünde yapmıştır. 

Kral ikinci Piyer 
bugün 15 yaşında 

Bugün dost Yugoslav milletinin sa
yılı bir bayramıdır. Yugoslavya Krra
h Majeste İkinci Piyer 1923 sencain· 
de bugün dünyaya gelmişti. Kahraman 
ve asker kıral • Birinci Aleksandr'ın 

asil oğlu bugün on beş yaşını dolduT
maktadır. 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 
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Belediyeler Banka11ı umumi heyet toplantı•ı 

Belediyeler Bankası Umumi 
Heyeti dün toplandı 

1Bankanın belediyelere verdiği para 
3. 706.807, bu seneki 

safi kôr 318.045 liradır 

Dost Yugoslavya'nın çok sevilen kı
ralı İkinci Piyer'in hayatına ve nasıl 
yetiştirildiğine dair çok dikkate değer 
bir yazıyı bugün 5. inci sayfamızda 
bulacaksınız, 

HATAY 
Hükümeti 
Başvekilliği 

lktı•at Vekili B. Şakir Ke•ebir nutkunu aöyliyor 

Belediyeler Bankasının mayıs 1937 sonunda biten beşinci he
sap senesine ait bilanço, kar ve zarar hesaplarını tetkik etmek 
üzere içtimaa çağnlan umumi heyet dün Belediyeler Bankasında 
toplanmıttır. Toplantıda Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri 
B. Şükrü Kaya da hazır bulunmuıtur. (Sonu J. üncü sayfada) 

B. Abdurrahman Melek 
Baıvekil tayin edildi 

Tayfur Sökmen'in ı 

Atatürk' e telgrafı 
Ankara, 5 a.a. - Hatay hükümeti 

reisi ekselans Tayfur Sökmen tara -
fından çekilmiş olan ve 4/ 9 tarihin
de neşredilen telgrafın metninde de 
bir sehiv bulunduğu görülmüş oldu
ğundan aynı telgrafı arzı itizar ede
rek tekrar dercediyoruz. 
Ekselans Kemal Atatürk 

Türkiye Cümhuriyeti Ba§kanı 
ANKARA 

Hatay Millet Meclisi tarafrndan 
bugün Hatay reisliğine seçildiğimi 
ve bu vazifeyi ifaya başladrğ1mı yük
sek huzurunuza arzeykmek/e şeref
lenirim. 

Türkiye'nin Ulu Ônderi tarafından 
gösterilen yüksek alaka ve yard1m 
sayesinde istikl§line kavuşmuş olan 
Hatay'rn Ulu Şef'i Atatürk'e ve bü
yük türk milletine kaqı beslediği 

minnet ve şükran V't' bağlrlrk hisleri
ni bu vesile ile de arzctmekle son de
rece bahtiyarım. 

Vazifemin ifası sırasında yüksek 
alaka ve iqatlarınrzrn esirgenmemesi 
'dileğiyle candan bağlılrğırm ve son
'saz saygılarıllll sunarım. 

Finlôndiyah güreşçiler 
dün İzmir'e gittiler 

Finlandiyalı güreş ekipi d~n şehrin muhtelif yerlerinde gezintiler yap
mış, öğleyin Çubuk Barajı'nda Türk Spor Kurumu güreş federasyonu ta
rafından verilen ziyafette bulunmuş ve Ankaragücü kulübünü de ziyaret 
ederek saat 19.50 de İzmir'e hareket etmiştir. Yukardaki resim, Spor Ku
rumu AsbaJkanı B. Adnan Menderea'i Baraj'daki ziyafette nutuk verirken 

&ötitcrmcktcdir, Tafıilit 7 inci uyfl,"1ır. 
ı 
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Atatürk' ün 
Sivas'a seref 

.:> 

verdiği gün 

Antakya, 5 a .a. - Anadolu Ajanttt
mn hususi muhabiri bildiriyor: 

tık Hatay kabinesini tcşkile bugü
ne kadar Hatay valiliğini yapmakta 
olan doktor Abdurrahman Melek me
mur edilmiştir, 

Başvekil yarın meclis karşısına çı
karak yeni kabineyi takdim edecek 
ve beyannamesini okuyacaktır. Dok
tor Abdurrahman Melek'in kabineyi 
şu suretle teşkil edeceği zanncdil • 

Sivas, 5 a.a. - Ulu Önderin Sivas'ı mektedir: 
şereflendirdiği günün yıldönümü olan Başvekil, Dahiliye, Hariciye, Mü • 
dünkü 4 eylül, şehrimiz için en kutsal dafaa nezaretlerini bizzat üzerine a
bir bayram olduğundan kendisine lacak, Adliye Nezaretine Cemil Yurt
iatiklal tarihimizde çok şerefli sayfa- man, !ktısat, Maliye, Gümrük Neza
lar ayrılmış olan lisemiz önünde binler retleri ne Cemal Baki, Nafıa ve Zira· 
ce halkın iştirakiyle yapılan toplantı- at nezaretlerine Kemal Alper, Maarif 
da çok heyecanlı nutuklar söylenerek ve Sıhat Nezaretlerine Ahmet Faik 
yaşanılan günün ehemiyeti tebarüz Türkmen getirilecektir. 
ettirilmiş ve bir geçit resmi yapılmış- Nezaretler müsteşarhklarma da 
tır. Gene bu günün şerefine lisedeki şunların getirileceği tahmin edilmek-
Sivas kongresi salonu ve gene lisede- tedir: 

ki atamrzın yattığı oda açrk bırakılmış Müdafaa için lnayet Mursaloğlu, 
ve gece yarılarına kadar halk, bu u- 'Hariciye içi.n Posta Telgraf Müfet -
ğurlu yerleri ziyaret etmiştir. Gece de 'tişliği uhdesinde baki kalmak üzere 
halkevinde büyük bir balo verildiği Besim Tecer, adliye için Feyzi Ata -
gibi bayraklarla ve bol ışıklarla süsle- han, Nafıa için mühendis Kişişiyan, 
nen Sivas'ın umumi meydan ve cadde- ziraat için Mahmut Havvas, maliye 
lerinde eglenceler tertip edilmiş ve için Huri Rad, lktısat için Celal Ak
halk geç vakitlere kadar bu güzel gü- 'kuş, maarif icin Mardiros, sıhat için 
nü ncıe içinde yaıamııtlT. 'doktor Sıtkı Osman. 
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Makine ve İptidai maddeler 
muafiyetlerinden faydalanma 

Sanayi Genel Direktörünün 
sanayicileri çok alôkalandıran bir izahı 

~ eşviki sana!i kanununun makine ve iptidai madde muafiyet
lerı hakkm~~ı hükümlerini sanayiimizin inkişafına daha uygun 
gelecek ve ıhtıyaçları daha fazla karşılıyacak şekilde değiştiren 
3537 sayılı kanunun ana hatlarım, tatbikatını ve yeni ka·nunun 
vazettiği tesis müsaadesini izah etmek; sınai mamulatımızın ka
litelerinin yükselmesi ve fiyatlarının ucuzlaması imkanları üze
rinde durmak ve sanayicilerimizin dileklerini tesbit etmek üzere 

. d ' sanayı umum mü ürü B. Reşat Bener'in reislig~ i altında lstanbul 
T

. 1 

ıcaret ve Sanayi Odası'nda bütün sanayicilerin iştirakiyle bü-
yük bir toplantı yapıldı. 

Bu toplantıda Sanayi Umum 
Müdürü B. Reşat Bener tarafın
dan verilen izahat ve içtimada 
konuşulanlar, bütün memleket 
sanayicilerini pek yakından ala
kadar etmektedir. 

B. Reşat Bener ezcümle şun • 
ları söylemektedir: 

1 "Şimdiye kadar 2/ 153 sayılı karar
name hükümlerine göre muayyen ba
zı sanayi için, memleketimiz dahilin
de yetişmiyen iptidai maddeler, mah
dut miktarda olmak üzere gümrük 
resminden muafen ithal ediliyordu. 

Bir çok formalitelere tabi tutularak 
tanzim edilen bu iptidai madde mua
fiyet listelerine göre yapılan muay
yen ve mahdut miktardaki ithatat 
milli sanayiimizin ihtiyacını karşılı
yamıyor ve işleri bir çok formalitelere 
boğuyordu. 

İşte bu sebeplerle, 1937 mali yılı so
nunda nihayet bulan beş senelik ipti· 
dai madde muafiyet cetveline devam
dan vazgeçilerek 2/ 9160 sayılı karar
nameyle ve 1 haziran 1938 tarihinden 
itibaren kullanılan ve memleketimiz
de yetişmiyen iptidai maddelerin 
gümrük resmi muafiyeti kaldırılmış 
ve bu nevi iptidai maddelerin asgari 
gümrük resmiyle ithalleri temin edil
miş bulunmaktadır. Bu suretle sana
yicilerimiz ihtiyaçları olan ve memle
ketimizde yetişmiyen ham maddeleri 
kolayca ve ihtiyaçlarını karşıhyacak 
miktarda ithal edebileceklerdir. Di
ğer taraftan ithal sırasında muamele 
vergisine tabi tutulan iptidai madde
lerden alınan vergi, mamulün satışın
da tenzil edileceğinden maliyet fiatı
na tesir etmiyecek ve sanayicilerimiz 
muamele vergisi muafiyetir.in kalk
masından zarar görmiyeceklerdir. 

Keza bu usul sayesinde, şimdiye 
kadar olduğu gibi mahdut sanayie mu
ayyen zamanlarla ölçülü dar muafi
yetler vırilmesi nihayete erdirilerek 
memleketin büyük ve küçük bütün 
sanayiine şamil ve sınai mamulatımı
zın maliyetinin ucuzlamasına müessir 
bir muafiyet temin edilmiş, gerek dev
let müesseseleri ve gerekse iş sahip · 
leri lüzumsuz formalitelerden kurtul
muş ve nihayet iptidai madde işi tah
ditçi ve mütehavvil usulden beynelmi
lel, sabit ve normal bir sisteme bağlan
mış bulunmaktadır. 

11 Evelki kanun hükümlerine göre, 
aanayiimizde kullanılan makine, alat 
ve edevatiyle bunların yedek parçaları 
gümrük resminden muafen ithal edi
lirdi. Fakat bu muafiyetlerden istifa
de etmek istiyen sınai müessese sahip 
lerinin bir çok yorucu ve uzun forma
liteleri yerine getirmeleri lbımdı. 

müesseselerin tesisi ve tevsileri için 
müsaade almıya lüzum yoktur. 

Bununla beraber makine ithalinin 
serbest bıraktlmasr, bazı sanayiin hu
dutsuz bir şekilde ve mmeleket iktı· 
sadi vaziyeti aleyhine genişlemesine 
sebep olacağı endişesini asla uyandır
mamahdır. Çünkü on beygirden fazla 
muharrik kuveti olan ve senede bin 
beş yüzden fazla işçi çalıştırmak üze
re yeniden kurulacak veya bu büyük
lüğe tevsi edilecek olan müesseseler 
sürprodük.,iyon nizamnamesi hüküm
lerine tevfikan, lktısat vekaletinden 
müsaade almıya mecbur tutulmuş ve 
bu gibi müsaadelerin muhtemel spe· 
külasyonlara mevzu olmaması için de 
fabrika tesisi müsaadesi istiyenlerden 
sermayelerinin yüzde 25 inin teminat 
olarak alınması ve tesisata en geç al
tı ay içinde başlanması mecburiyeti 
vekaletçe kabul edilmiştir.,, 

Sanayi umum müdürünün sanayici
lerin mütalea ve dilf klerine verdiği 
cevapları da yarınki sayımızda neşre· 
deceğiz. 

Taşdclcmlc yeni tesisat yapıldı 
Taşdelen membaında yapılan yeni 

tesisat bitirilmiştir. Almanya'dan ge· 
tirilen makineler yerlerine konmuş, 

bu suretle Taşdelen, modern tesisatı 

havi bir memba haline sokulmuştur. 

Hava seferlerinde değişiklik 
Devlet hava yollıtrt sefer progra

mında değişiklik yapmıştır. Cumarte· 
si günleri Ankara'dan İstanbul'a 16 
da yapılan seferler badema sabah sa
at 8,30 da yapılacaktır. 

Diin Ankara'da ısı gölgede 
33 dereceydi 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
az bulutlu geçmiş ve rüzgar garp isti· 
kametin~en saniyede en çok 3 metre 
hızla esmiştir. 

En yüksek ısı gölgede 33 dereceye 
kadar yükselmiştir, Yurtta Kocaeli, 
E ge bölgeleriyle cenubun doğu kı • 
sımlarında hava açık dieğr bölgelerde 
az bulutludur. 24 saat içinde doğu A· 
nadolu bölgesiyle Karadeniz kıyıla • 
rındaki mevzii yağmurların metre 
murabbaına bıraktıkları su mikdarı 

Ordu'da 3, Giresun ve Trabzon'da 2, 
Rize'de bir kilogramdır. 

Rüzgarlar: Cenup bölgelerinde 
garptan, diğer bölgelerde ekseriyetle 
şimal istikametinde saniyede en çok 
5 metre süratle esmiştir. 

Yüksek ısrlar: Kocaeli'de 30, İz • 
mir'de 31, Eskişehir'de 32, Balıkesir
de 3, Adana ve Edirne'de 34, Siirt'te 
35, Erzincan'da 36, Diyarbakır'da 38 
dir. 

ULUS 

Balkan Tıb Kongresi 
toplanıyor 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Balkan
lararası tıp kongresi bu çarşamba gü
nü saat 11 de Yıldız sarayında Sıhat 
ve İçtimai Muavenet müsteşarı Dr. 
Asım tarafından Sıhiye Vekili namı -
na irat edilecek bir nutukla açıla -
caktır. Kongrede birçok tıbbi mevzu
lardan maada bilhassa müşterek bir 
malarya mücadelesi işi de görüşüle -
ccktir. 

Murahhaslara, Sıhat Vekaleti ve 
İstanbul belediyesi namına müteaddit 
ziyafetler verilecektir. Kongreye 120 
kadar murahhasın iştirak edeceği an
laşılmaktadır. 

Kongre, dört gün şehrimizde, üç 
gün de İzmir'de, vapurda olmak üze
re bfr hafta devam edecektir. İzmir 
vapuriyle yapılacak bu gezintiye şeh
rimizdeki doktorlardan bir kısmı da 
iştirak edeceklerdir. 

Haman hekimler l>irliği 
kongresine davet 

İstanbul, 5 a.a. - Balkan hekirr.lcı 
birliği türk komitesinden tebliğ edil
miştir: 

"Balkan Hekimler birliği türk ko
mitesi bütün meslekdaşların 7 eylül 
çarşamba günü saat 11.30 da Yıldız 
konferanslar sarayında beşinci Bal
kan tıp haftasının açılma celsesine ·ıe 
müteakip toplantılarına iştirak buyur
malarını saygılariyle rica eder. 

İstanbul valisi B. Muhittin 
Üstündağ ıehrimizde 

İstanbul valisi ve belediye reisi B. 
Muhittin Üstündağ dün sabahki tren
le şehrimize gelmiştir. B. Muhittin 
Üstündağ dün Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Ka • 
ya tarafından kabul edilmiştir. İstan
bul valisi Dahiliye vekilimizle vila · 
yet ve belediye işleri hakkını.la gö • 
rüşmü~tür. 

İstanhul'cla bir harmma 
~vi kuruluyor 

İstanbul, 5 (Telefonla) - İleride 
ihtiyaç nisbetinde adedini arttırmak 

ü~ere şimdilik 300 bekar ve esnaf için 
bir barınma evi yaptırılması karar
laştırılmıştı. 

Esnaf cemiyetleri müşterek yar
dım hey eti bu hususta tetkikatına de
vam etmektedir. Barınma evlerinin 
inşasına ne vakit başlanacağı katiyet
le malılm değildi. Şimdiye kadar ya
pılan tetkikat bu işin mümkün oldu • 
ğu kadar kısa zamanda ikmali lüzu • 
munu ortaya koymuştur. Bunun üze
rine ilk barınma evinin Eminönü ci • 
varında mürtasip bir yerde iki aya 
kadar inşasına başlanması kararlaştı
rılmıştır. 

lstanlnıl' da bir otelcilik 
mektebi acılacak 

İstanbul, 5 (Telef~nla) - Turing 
ve otomobil kulübü, memlekette tu • 
rizmin inkişafı için yaptığı tetkikle • 
rin neticesini bir rapor halinde İktı
sat Vekaletine bildirmiştir. Buna gö
re, Turing kulüp, şehrimizde de bir 
(otelciler mektebi) açılmasını teklif 
etmektedir. Ayrıca bir de otelciler 
birliği kurulması mevzuu bahistir. 

t~tanhu1 Şehir tiyatrosu 
İzmir f uvarmda 

İzmir, 5 (Telefonla) - İstanbul 
Şehir tiyatrosu fuvar münasebetiyle 
buraya gelerek temsillerine başladı. 
Sanatkarlarımız ilk olarak Sözün 
kısası'nı temsil ettiler. 

! 
..................................................... , 
Rakamlarla Türkiye .................................................... : 

Bankalarımız 
Banka denince ilk anda hatmnı

za, kasasında bir sürü, sayısız, he
sapsız para bulunan bir müessse 
gelir. Fakat bankadaki para, itli
yen paradlT. Türlü ~killer ve türlü 
vaziyetlerle... Bilhassa memleketi
mizde, en mühim İ§ ıubeler.i üze
rinde bankalarımızm yaratıcı vcuıf
lariyle rol aldıklarını ve vazifeleri
ni muvaffakiyetle ba§ardıklarını 
görürüz. 

Fakat, mesela aynı günde, ban
kalarımızın kaaalarında kaçar lira 
bulunduğunu, hiç bir neticeye var
mıya delalet etmeksizin, kut bakıtı 
gözden geçirmek, rakam itibariyle 
§Üphesiz ki enteresan olacaktır. 

Mesela bakınız: içinde bulundu
ğumuz yıl olan 938 gireceği gün, 
Türkiye Cümhuriyet Ziraat Banka
sının kaaasın•da 14.595.527 lira var· 
dı. Türkiye it bankaamda aynı gün 
içinde bu miktar 11.890.479, Os
manlı bankasında 8.071.666, Sü
merbank'ta 1.032.902; Türk Ticaret 
bankasında 1.006.283 lira idi. 
Aynı gün Banka Komerçiyale 1-

talyana' da 917.061; Selanik banka
sında 554.377, Hollanda bankasın
da 521.809; Doyçe Oryant bank'ta 
327.73$, l:zmir esnaf ve ahali ban-
kasında 153.645; Eti Bank'ta 
148.694; Banko Di Roma'dn 
152.568, Emlak ve Eytam bank.a
sında 135.740; Adapazarı Emniyet 
bankasın•da 98.942 lira vardır. 

Gene aynı gün Türkiye imar ban
kası kasasında 92.000; İstanbul em
niyet sandığında 68.195; Doyçc 
Bank'ta 66.201; Akseki Ticaret 
bankasında 41.981; Denizli lktısan 
bankasında 41.832 lira vardı. 

Bunlardan batka geride kalan 27 
banka ile beraber, 938 senesi girer
ken bankalarımızın kasalarında bu
lunan para yekunu 40.193.222 lira· 
dır. Bu paranın cinsini belki merak 
edersiniz: Kırk küsur milyon lira
dan 4.7G3.953 lirası bir liralık; 
8.728.570 lirası be:t liı-alık; 
2.071.310 lirası on liralık; 4.269.700 
lirası 50 liralık; 48.000 lirası yüz 
liralık; 7 .319.500 lirası 500 liralık; 
4.582.000 lirası biner liralıktır. 

Bankalarımızdaki paraların cin -
si de, gene ihtiyaçlara ve bankala
rımızın hususiyetlerine göre tayin 
ediliyor: Mesela, sandık te§kilatı 

daha egniı olan ve daha fa-zla köy
lü ve çiftçi ile münasebette bulunan 
Türkiye Cümhuriyet Ziraat banka
aında bulunan 14.595.527 liranın 
3.594.429 lirası teker liralıktır. 

O gün en çok biner liralık, h 
bankasında idi: 2.529.000 liraya 
tekabül etniek Üzere 2.527 adet ... 
O gün en az para da Diyarbakır 

bankasında idi: 36 lira ... 

Toılrak mahsulleri ofisi 
miicliiri.i Ankara'ya geldi 
Toprak mahsulleri ofisi umum 

müdürlüğüne tayin edilen Hamza Os· 
man Erkan dün akşamki ekspresle 
Ankara'ya hareket etmiştir. 

Hamza Osman Anı,,,..ı.;•.ıa yeni ku
rulmakta olan toprak mahsulleri ofisi 
tesisatı hazrTlrklariyle meşgul olacak 
ve bu hususta alakadarlarla temaslar 
yapacaktır. 

E1 tezgfıhları ıslah e<lilecck 
1ktısat Vekaleti Sanayi Umum 

müdürlUğU memlekette mevcut el 
tezgahlarının ıslahı etrafında tetkik
ler yapmaktadır. Anadolu'daki el tez
gahlarının ıslah edilmesi kararlaştı -
rılmıştır. Sanayi umum müdürlüğü, 
bu maksatla tezgah sahiplerine yar -
dımlarda bulunacaktrr. 
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Köylerin imör işlerine 
hangi mevzular gi'recek? 
Sıhat ve 
birçok 

ekonomik inkişaf . . 
iÇ 1 

yeni tedbirler al ınıyo 
Hükümetin, türk köyünün bütün mevzularrm en kısa bi 

manda ve kökten halletmek gayesiyle yeni baştan tanzim v 
zırlamış olduğu köy kanunu projesinde köy işleri ve iş prog 
ları için bir çok hükümler konmuştur. 
Köy mahalli idaresine bırakılmış 

olan aşağıda yazılr işler, köy derneği 
karariyle iş programlarına alınacak 
ve tahsisatı köy büdcesine konulmak 
suretiyle yapılacaktır. 

Nafia ve im.ar iıleri : 
Köy içindeki yolları ve sokakları 

korumak, ihtiyaca kafi gelmiyenleri 
geni§letmek, lüzumlu görülen yerler
de yenilerini açmak, ve kabil olan 
köylerde köyün bir başından öbür ba
şına giden iki yol yapmak; bu yolla
rı ve sokakları kaldırımlamak imkanı 
olan köylerde insan yollarıyla hay
van yollarını ayırmıya çahşmak bu 
bahsin başlıca mevzuudur. 

Nafıa ve imar işlerinde diğer iş 5a
haları şunlardır: 

Köyün en münasip yerine köy 
meydanı açmak (köy konağını, cami, 
mektep gibi resmi binaları ve köy 
çar§ısınr bu meydan etrafına topla
mak bir hedef olacaktır.), 

Köy hayvanlarına su temin etmek, 
Köy sınırları içindeki yolları ve 

köprüleri geçebilecek şekilde yap
mak ve onarmak; 

Köyün sulanması kabil toprakları
nı sulayacak harklar yapmak; sula
mayı temin ve idare etmek, büyük su
lar üzerinde geçit kayıkları veya sal
lar yapmak; 

Köy konağı yapmak ve mevcudunu 
onarmak, 

Köy mektebi, camii yapmak ve el
dekini tamir etmek; 

Köyde imkan varsa bir otel veya 
konuk odasL yapmak; 

Nalbant, demirci, arabacı, bakkal 
gibi köyce lüzumlu dükkanlar yap
tırmak: 

Pazar ve çarşı yerleri yapmak; 
Sel basan yerleri bunlardan kurtar· 

mıya çalışmak; 
Köyün içini aydınlatmak; 

Sılwı i~leri : 
Köy iş programının sıhat ve sağlık 

i§lerini aUikalıyan kısımları §Unlar
dır: 

Sıtma yapan su birikintilerini ku
rutmak ve sıtma mücadele kanunu
nun bu husustaki hükümlerini tatbik 
etmek, 

Köye temiz içme suyu temin et
mek; 

Köyde imkan varsa akıntılı lağım 
ve kehriz tertibatı yaptırmak; imkan 
olmıyan yerlerde lağımlı ve kuyulu 
helalar yaptırmak ve köyün münasip 
yerine gene !Sğımlı ve kuyulu umu
mi helalar yaptırmak; köye umumi 
mezarlık temin etmek· mezar1ı1'1~-
etrafınt div"·· •·-·•ucıc' veya çitle çe· 
vırıp 1çine hayvanların girmesine 
meydan bırakmamak; mezarlıkların 

içlerini temiz tutmak; 
Köylere umumi hamam ve çamaşır· 

lık yaptırmak; 

Yeti§tirme işleri : 
Köyün ekonomik vaziyetiyle alakalı 

olan bu iş sahası üzerinde şu mevzu
larda çalışılacaktır: 

Köyde nalbant, demirci, arabacı, 
dülger, kalaycı, ayakkabıcı, berber, 
sağlık korucusu, ebe, küçük baytar, 
ziraat memuru ve aşıcı yetiştirmek; 

Köyde boş zamanda erkeklerin ve 
kadınların birer sanatla da meşgul o
labilmelerini temin edecek tedbirler 

almak: 
Ustalar ve öğreticiler tedari 

mek ve köylünün kendi elbisel 
kendilerinin teminine ve dikmesin 
çalışmak; köye peynir, süt sanatları-
nı sokmak; 

Köy hayvanlarını ıslah edecek ve 
köylüye iyi hayvan bakımını öğrete
cek tedbirler almak; iyi cins huğa, 

aygır, teke, koç satın almak; 
Köyde ziraati, bağcıhgı, her türlü 

bahçeciliği ilerletebilmek tizere iyi 
cins tohum ve aşı, fıdan teminine ça
lışmak; imkan görülUnce tecrübe 
tarlası, bağı ve bahçesi, fidanlık ve 
fidelik yapmak; 

Kağnıları dört veya iki tekerlekli 
arabaya çevirmiye çalışmak; köy pa
rasıyla araba, sapan, diğer ziraat a
letleri yapacak ve o~aracak bir tez
gah açtırıp köy namına idare etmek; 

Köyde, köylüye güreş, binicilik, ci
rit, avcılık nişan talimleri gibi milli 
oyunları yaptırmak ve bunları teşvik 
ettirmek, at koşuları yapmak; 

Köyün ihtiyacına kafi veya hiç or
manı yoksa köye bir orman veya ko
ru yetiştirmek ve mevcut olanı ko
rumak büyütülmesine çalışmak; 

Köye, halka faydalı kitaplar getirt
mek 

Köye ortak saman ve orak makine
leri, pulluk, traktör, peynir, yağ ma
kineleri ve diğer lüzumlu ziraat a
letleri ve edevatı almak; 

İhtiyaç varsa köye ortaklama de
ğirmen yapmak veya değirmen ma
kinesi getirtmek; çiftçilere gübre ge
tirtmek. 

Bu işler mecburi olacak 
Köyün kalkınmasını temin edecek 

olan bu faaliyetin aksamaması için, 
tastikli iş programlarına giren işle
rin yapılması, mecburi olacaktır. Her 
yıl bunlar için köyün para imece 
kudretine ve ihtiyaca göre köy büd
cesine tahsisat konacaktır. 

Muhtar ve köy derneği yeni seçil
diklerinde üç ay içinde dört yıllık iş 
programı tanzim edip kaymakamlığa 
ve merkez kazalarında vilayet maka
mına vermeğe mecbur olacaklardır. 
Yeni program tastik edilip gelinciye 
kadar eski programın tatbikine de
vam olunacaktır. Henüz programı ya
pılmamış olan yerlerde yeni program 
beklenecektir. Eski programlarda 
bitirilmemi§ işlerin yeni progma a
lınması mecburiyeti vardır. 

Kaymakamlar, merkez t--Ma.ıarda 
valinin 1$öv ;,.1-~ ı~ın seçtiği zat, 
a.cııuııerıne verilen köy iş program
larını kaza idare heyetine tetkik et
tirdikten sonra aynen veya tadilen 
tasdik edeceklerdir. Tetkik ve tasdik 
işlerinin iki ay içinde bitirilerek 
muhtarlara bildirilmesi mecburi ola
caktır. 

Nahiyelere tabi köylerde tasdikten 
önce nahiye müdürlerinin mütalaasr 
alınması mecburiyeti konulmaktadır. 
Pragramın tasdikinde yapılacak ta

dillere göre köye tebliğinden itiba
ren on beş gün içinde muhtar veya 
köy meclisi vali nezdinde itiraz ede
bileceklerdir. Vali, en çok bir ay 
içinde, vilayet idare heyetinin müta
leasını aldıktan sonra itirazlarmı ' ka

bul veya reddedecektir. Vali tarafın
dan aynen veya tadilen kabul edilen 
köy programları kati olacaktır. 

Yeni kanunla bütün bu formalite
ler de kaldırılmış; sanayide kullanılan 
makine, filit ve edcvatiyle bunların 
yedek parçalarının asgari gümrük res
mine tli.bi tutularak serbest ithali im
kan dahiline girmiştir. Şimdi kabul e
dilen gümrük resmi, ithal olunan eş
yanın sif fiatının vasati yüzde bir bu
çuğudur. Bu para ise eski mevz:uata 
göre muafen ithal halinde ikmali za
ruri bulunan formalite~erin icap ettir
diği masrafların bile çok dunundadır. 
Keza diğer taraftan yeni mevzuata gö
re makine Uat ,edevat ve yedek parça
larının ithali muamele vergis inden 
de istisna edilmiştir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Müstacel veya fevkalade hallerde 

tasdikli programlarda değişiklikler 
yapmak lazımgelirse, bu değişiklikler 
ancak viHiyet idare heyeti mütalaası 
alındıktan sonra vali tarafından ya· 
pılabilecektir. Tadiller talebi, köy 
derneği karariyle muhtar, nahiye 
müdürü ve kaymakam tarafından ya
pılabilecektir. 

Bu husustaki 2/9406 sayılı kararna
me ve buna bağlı tenzilatlı liste 3998 
sayılı resmi gazetede ve diğer gazete· 
lerde ilan olunmuştur. 

Bu makine, filat ve edevatiyle bun
ların yedek parçaalrmı getirmek isti
yen birinci sınıf evsafını haiz sınai 
müesseselerle bu evsafı iktisap ede
cek derecede tevsi edilecek veya yeni· 
den kurulacak sınai müesseseler, teş
viki sanayi muafiyet ruhsatnamesini 
haiz olsun olmasın, ithalat hakkında
ki umumi hükümler dahilinde serbest
çe ithalde bulunabilecekler ve ayrıca 
bir müsaadeye tabi tutulmıyacaklar

dır. 

111 Yalnız yeniden tesis ve tevsi e
dilecek müesseseler ihtiyaçları olan 
makineleri getirmeden evel ancak bu 
tesis ve tevsi için İktısat Vekaletin
den tesis veya tevsi müsaadesi istihsal 
edeceklerdir. 

Bu kayıtlar birinci sınıf evsafında
ki veya bu evsafa yükselecek endüstri 
müesseseleri içindir. Netekim birinci 
ıınıf evsafını haiz bulunmıyaıı lml.i 

!lir nwlıkiimun .4likli.veıi ! ran bir meraklı ıu cevabı almıı : 
-------·--~--·-- "- O halde kur§unU ortadan 

Mebuslar, hukukçular "e gaze- kaldırınız!,, 
tecilerden mürekkep bir heyetin Eğer her kurtunu olan böyle 
baıında lmralı'daki ceza evini dütünsey<li, dünyanın hali nice o-
gezen Adliye Vekilimize mah- !urdu ? 
kumlardan birisi, iftiraya uğradı
ğından dem vurarak tiki.yet et
miı; bu ıikayetçi mahkUnımı dert 
yanarken alınmıt bir resmini gör
düm de aklıma eski bir İngiliz 
hikayesi geldi : 

Hapisaneyi dolatan İngiliz 
prenslerinden birisine bütün mah
kumlar, .haksız yere yatırıldıkla
rından, iftiraya uğradıklarmdan 
bahsetmiıler. Bir tanesi hiç sesi
ni çıkarmıyonnuı. Prens ona sor

.mut: 

- Sen ne sebeple bıµ-ada bulunu
yorsun 7 

Mahkum, boynunu bükmüı : 
- Malesef, demif, ben bir kaba

hat itledim ve haklı olarak bura
da yatıyorum. 

Bunun üzerine prens, hapisane 
müdürüne dönmüı ve : 

- Bu kadar masum adamların 
yanında bu suçluyu bulundurmak 
doğru değildir; onu aahverin de 
ötekilerin abl-.ı bosmum 1 

Fakat eski İngiliz liapisanesiy
le yeni türk cezaevinin araaında
ki farka dikkat ediniz : 

Birisinde tikayet etmiyen, ikin
cisinde tiki.yet eden bir kiti ol
muıtur. 

Ôlüm ve masal! 

lngiltere'de bir aktör, "Ölüm 
masal aöylemez,, isimli bir piyeste 
rolünü yaparken birdenbire kalbi 
durarak ölmüf. 

Zavallı aanatkarl ölümün ma
sal aöylemediği doğru; fakat Ö· 
lüm masala ve takaya da gelmi
yor demek. 

600.000 av: 

Bilmeyiz, §U rakamlan, hayvan
ları koruma cemiyeti azaları oku
dukları zaman ne diyeceklerdir: 
lngiltere'nin av mmtakaaı Ol•!\ 
Iekoçya'da Lort Gürel: işip.1=4, 

gin ve tanınmıı bir avcı 50 senede 
600.000 hayvan avlamı~tır. Ba~ı
nız dönmeden taksimi yapmız: 

Senede 12 bin, ayda 1000, günde 
33 hayvan ... 

Lort Gürey'in avladığı hayvan
lardan 240.000 i sülün, 125.000 
i keklik, 100.000 yaban horozu, 
40.000 i ada tavtanı, 30.000 i dağ
tavıanı, 3000 i çay horozu, 400 ü 
lskoçya geyiii, 190 ı büyük geyik, 
12.000 den fazlısı diğer hayvan
lardIT. 

Elli aenedir yarım milyondan 
fazla can yakan ihtiyar avcı, gözü 
görüp eli silah tuttuğu müddetçe 
elinden çiftesini bırakmamak az
min-de olduğunu söylemiş. Her gün, 
dünya cennetinde otuz üç hayat 
söndürmeyi en tatlı zevk olarak 
benimaiyen ingiliz lorduna bundan 
biç qap dUJ.11p duY.JD&<lıiını ao-

Biitiin insanlık için ••• . 
Unumuzdckı ııonteırın ayında 50 

millet inıanlığı kemiren mülhit bir 
afete kartı mücadele açacaklardır: 

Kanser .... 
Bu haftayı tertip edenler, belki a· 

!imlerin buluı ve ilim kudretlerini 
mesut bir yıldönümüyle kuvvetlen • 
dirmek için bu haftayı, radyom'un 
icadının 40 ıncı yıldönümüne raıt • 
latmıılar. Fransa P. T . T. Nezareti, 
bir pul çıkartmış ve bunun gelirini 
kanserle mücadele birliğine tahsis 
etmi,tir. 

Pariı'in keıif sarayında ikinei
teırinin son haftasında elektron, X 
ıuaı ve Herç mevcelerinin habrala
n için büyük tezahürler yapılacak
tır. Tıpkı hiiriyetlerin kutlanması 
gibi.. insanlık, bunlann her biriyle 
tabintın, hayatı ölüme eıir eden zin
cirlerinden birisini kırmııtlT. 

Bir sıhat istatistiği, dünyada 
kansere tutulmut olan bahtaızlann 

Köy içini veya tarlahk, bağ ve bah
çeliklerini, çayırlarını ve basacak du
rumda bulunan sel yataklarını, köyün 
her işinden önce imeceyle ve sair 
yardımlarla zarar vermiyecek hale 
getireceklerdir. 

lki veya daha fazla köyü zarara 
uğratan sel yatakları ve taşına yapan 
dere, çay ve ırmakların taşma yapan 
yarınlarını, bu köy idarelerine her 
şeyden üstün tutarak yaptırtmıya ve 
zararsız hale getirtmiye vali ve kay· 
makam mecbur bulunmaktadırlar. 

Projenin diğer vasıfları köy biid
celerine, gelirlere, seçim işlerine, 
derneklere, derneklerin göreceği va· 
zifelere aittir. 

sayısının milyonlan aıtığını haber 
vermektedir. Bir karıı toprak veya 
bir ideoloji anlaımazlığı için çetin 
mücadeleler yapan insanlığın asıl ıı· 
tırabı ve düşmanlannı unutmaaı ne 
kadar hazindir! 
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lNÖNU HAVACILIK ŞEHRİNDEN/ RÖPORTAJLARI 

I Kültür aleminde 
hancı mütehassıslar havacılığımız 
hakkında neler düşünüyorlar? 

Bir eğitmen kursunda 
Ankara : 

Uğle Neşriyatı : 
14.30 Karışık plak 

Kampta B. An oh in 
havacılık tarihimizde 

doat Sovyetlerden gördü
bir alaka faslı vardır. Türk

ıene evel kurulduğu zo.
i Sovyetli mütehassıs gel
omanof ve Anohin .. İki se
tıktan sonra B. Romanof, 
etine dönmüş ve onun ye-
Garviş gelmiştir. Bugün, B. 
ve Garviş, İnönü'nde grup 
idirler. 

Sovyet Rusya, planörcü
ıivil havacılık bakımından 

ın en ileri memleketleri a
ır. Bilhassa, adet fazlalı-

bavacılığın gençlik arasında 
halinde yayılmış olması iti

ön safta geliyorlar. 

ve Gavriı'le bir 

i memleketlerinde de birçok 
l&hibi olan iki Sovyetli mü

acaba bizim havacılığımız 
e düşünüyorlardı? C tepesi B. Fuat Bulca, GavriJ'ten izahat alıyor 

rken yolda B. Anohin'e bu-
dum. 
nohin, mükemmel türkçe ko 
ktadır. Hatta hazan Higat bi· 
lanıyor. Mesela, nereden öğ
iıe, "fevkalade, mükemmel, 

yetli" kelimelerini bol bol 
or. Şivesine dikkat ettim: 
bir İstanbul şivesi... Asıl su-
cevap vermeden evel,, türk
kolay öğrenilir ve cidden 
1 bir lisan olduğunu ve çok 
kavrayabildiğini söyledi: 
Şimdi sualinize cevap vere-

Biliyorsunuz ki havacılık her 
n evci bir istidat meselesidir. 

t ve sağlam vücut bu istidat 
irleşccektir. !şte bu iki şart 
gençlerinde, umumiyetle var

hem sıhatleri, hem de isti-
ı, bir havacıda bulunması la

elen normal ölçünün üstünde-

ya gelen gençler her bakım
tunife tabi tutuldukları için 

ak ki bir kalite gençliğidir. 
t eğer Türkkuşuna müracaat 
lerin hepsinin buraya alınma
imkan olmuş olsaydı,· gelen 

gençlerin buradakiler kadar 
ff~k olacağına emindim. Ça
öireniyorlar, öğrenmek isti

' cesurdurlar ve tabit kuvet
bikmetmesini biliyorlar. 

onra, devamlı olarak kalite 
yükselmektedir. Mesela ge

ıene ile bu sene arasında bir 
ıte farkı vardır. Havacılık, öyle 
mevzudur ki, onun prensipleri, 
ileri, formülleri, zamanla birle
Miaali biraz garip bulacaksınız 

mesela göre göre veya baka 
öğrenilen şeylerden yemek 

k, yazı yazmak falan gibi... ki, 
buna ananeleşmek adını veri-

uz. 
etela sizde üç, beş nesil asker 
k yetişmiş ve büyümüş olan 

ler vardır. Bunlar da kendi 
ıleklerine, veraset halinde geçi
• O hava içinde yetişen çocuk 

talim devresine girmeden 
çok bilgilere sahip olmuş olu-
r. Buna bilhassa havacılıkta lü

vardır. Çünkü gökler, yerlere 
re bilinmiyen bir varlıktır. Şim-

• 

B. Anohin, Türkkuıu'na ilk 
gelen aovyet mütehaHı•ıclır 

di bı.ı sene lnönü kampına gelen ta· 
lebeler, geçen sene arkadaşların

dan kamp hayatını dinlemişler, bu
radaki çalışmanın zevkine karşı bir 
hasret duymuşlar ve hiç bilmedik
leri bir yere gelir gibi değil de, ar
zuladıkları bir yere gelmenin zev
ki içinde aramıza katılmışlardır. 

Tabii bu hal, seneler geçtikçe ar
tacak ve şimdi üzerinde konuşmak
ta olduğumuz, yüzler rakamları 
binlere, on binlere çıkarak Türkiye 
için havacı kadroyu kuracaktır." 

B. Anohin, Türk ve Sovyet genç
lerini mukayese ettiği zaman, ora
da havacılığın daha eski tarihine 
rağmen hiç bir fark olmadığını söy
lüyor ve diyor ki: 
"- Havacılık, bir mertebeye gel

dikten sonra şahsi istidada kalıyor. 
İstidat ve kabiliyet bahsinde de 
türk genci şüphesiz ki mükemmel
dir." 

B. Garviş, gençlerimizin intibak 
kabiliyeti üzerinde durdu: 
"- Bakınız, diyor. Otorömork 

yepyeni bir şeydi ve çok kolay de
ğildir. İnsan elinin makine kuveti 
temposuna uyması lazımdır. Türk 
gençleri çok az bir zaman içinde 
bunu muvaffakiyetle benimsediler. 

Bütün bu kabiliyetler, bir milli 

GÖKLERİN CASUSU 
Ya.zan: Allrecl Mafar 

llb::==============================--18--===~ 
Kadın kısa bir an şaşmış gibi ona 

ı. Mühendis bu bakışı farketmiş
Bunun manası neydi? Düşündü ... 
kartı istihkar edici sen diye hi

etmekten ilk defa olarak vaz geç-

Sahi, ona neden "siz" demişti? An
n buna hayret etti. Muhakkak ki 

yle bir nezaket beklemiye hakkı 
ktu. 

gideceğim ... Burada, yakında su bul
dum! 

Bu cümlede ne "sen", ne "siz" var
dı. Mahsus cümleyi bu şekle sokmuş
tu. Tabii bu şekil gururunu ve ani 
sıkıntısını tatmin ediyordu. 

llaç çantasında, itina ile katlanmış, 
açılınca içine bir kaç litre mayi ala
bilecek şekle gelen kauçuktan derin 
bir kap vardı. 

Onu alıp su birikintisine gitti. 
Bununla beraber, şimdi sanki, ona Gene birkaç defa kulaklarına motör 
ıtap ederken kaba davranmaktan gürültüleri gelir gibi oldu. 

ki bir şey kendisini menediyordu. Her seferinde, kalbi yerinden hop-
Hiddetinin sükunet bulması mı? ... lıyarak, yaprak kubbelerin arasından 
dmlığa karşı hürmet hissinin u- çıkarak kurtarıcı göğün altına doğru 

anması mı? Fakat sebebini daha faz- koşmıya hazırlanıyordu. Heyhat! 
ı. tahlile lüzum görmedi. "Sen" veya farketmekte gecikmiyordu ki o gü
•ıu" sanki bunun ne ehemmiyeti var- rültüler iri böceklerin kanatlarından 
dı? O, kendisinin can düşmanı olarak gelmektedir. 
blacaktı. "V-ttcı hayvanların hücumuna ma-

Kanunların, nizamların, şekillerin ,t,du. ~ktan korktuğu için karabi
caıi olmadığı bu uzlet diy~r.md~ onu..- buldu, ·.. yanı.~~.~n a.yırm.~yordu. 
kendi nefsinin müdafaası ıçın hır o· ~':ti. Robw, bts goguse bır mucadele 
~ g:bi kullanmıya karar vermif\1 "" .. iinden clola~i müdafaa için bir de 

"u;~ u\tltPl~ ·~-ihtar !._tti: d .. ifmediiini hl Umdilik bunu, yalnız, 
" aM1°1. .... u A•11•n Vf! ._r-

Yazan 

Cemal Kutay 
müdafaa personelinde bulunması 

Iazımgelen şartlardır. Sizin genç
leriniz buradaki faaliyetleriyle bu 
şartları taşıdıklarını göstermişler
dir. Tayyarecilikte esas olan mal
zeme değildir. Malzeme, nihayet 
milletin maddi fedakarlıklariyle 

temin edilir, fakat esas elemandır. 
Bu da bir kabiliyet meselesidir. Ki, 
sizde bu fazlasiyle var." 

8 izim havacılığımız üzerinde 
konuşan yabancılar, daima 

aynı şeyi söylemişlerdir: Milli ka
biliyet! İki Sovyetli mütehassıs, 
bu kabiliyet üzerinde işlemiş ve 
çalışmış olarak konuşuyorlardı. 

B. Garviş, lnönü'nün tabii im
kanlarının bir havacılık şehri ku
rulmasına ne kadar müsait olduğu
nu bilhassa tebarüz ettirdi: 

"- lnönü'nde termik cereyanlar 
pek boldur. Vadi ve dağlar pek 
mUaaittir. Bu kadar elverişli yer
ler az bulunur. Bu itibarla daha u
zun seneler, lnönü'ndeki havacılık 
şehrinin ihtiyaç nisbetinde inkişa
fiyle hava kadronuzu burada yetiş
tirebilirsiniz. Fakat Türkiye'nin 
topraklan arızalı olduğundan bu
rada havacılık tesislerine müsait 
yerler kolaylıkla bulunabilir." 

B. Anohin, bir muallim kadrosu 
yetiştirmenin lüzumu üzerinde is
rarla duran Türkkuşu teşkilatının 
bu yolda iyi neticeler almış oldu
ğunu anlatıyor : 
"- On beş muallim namzedi, va

sati olarak 25 saat uçuşla mükem
mel bir varlık göstermişlerdir. 12 
kişi, bin metreden fazlaya çıkmış
lardır. üç kişi, iki bin metreye ka
dar yükselmiştir. 

Bütün bu uçuşlar rekor maksa
diyle de yapılmış değildir. Unut
mamalıdır ki, rekor, bir ihtisas ve 
tecrübe devresinden sonra başlıyan 
bir tekamül halidir. Böyle olmakla 
beraber bu uçuşlar, birer rekor u
çuşunu andırmaktadır." 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Ağzına kadar suyla dolu kabı taşı
yarak geri döndü ve onu kadının ya
nına koydu. Kadın,. derhal ferahlatı
cı suya eğilecek kadar kuveti kendin
de buldu. Acele ile ellerini içine sok
mak üzereydi ki Vidal mani oldu : 

- Durun 1 Diye emretti. 
Bir şişe aldı, güçlükle tapasını aç

tı, suya dezenfektan mayiden bir 
kaç damla akıttı. Ancak o zaman, 
kendisine bir avuç pamuk uzatarak: 

- Şimdi temizlenebllirsiniz, diye 
müsaade etti. 

Kadın, suya bir an evel kavuşmak 
için duyduğu büyük arzuya rağmen 
bu ihtara itaat etmişti. Belki şuurlu 
olarak .. Belki de, şimdiden, farkında 
olmadan, hamisinin otoritesine inki
yat ediyordu. 
Kadın bir teneke kutunun kapağını 

eline almış ayna yerine kullanıyor
du. 

Rahata kavuşmaktan gözleri yarı 
kapalı, burun kapakları ürpererek, 
çizilmiş yanaklarını, vurulmuş alnı
nı, şişmiş kaşlarını yıkıyordu. 

Mühendis, endişeli bir bakışla boş 
ufukları tarassut etmekle beraber, ka
dının kan ve tozdan yıkanan yü
zünde yaraların hakiki mahiyetlerini 
görmeyi bekliyordu. 

Çok geçmeden - elektrik llmba
sını attığı zaman katların üzerinde 
husule ıeten fİI ve çürük müstea~
eai pbcmdald hafif bi~ d n 

• 

1936 yılında Kültür Bakanlığı Es
kişehir'in Mahmudiye köyünde ilk 
eğitmen kursunu açtığı vakit bazı 

kimseler tarafından tereddütle karşı
lanmıştı. Halbuki Bakanlık Parti 
programımızın kırk ikinci maddesin
deki B fıkrasını gerçekleştirmek yo
lunda ilk adımını atmış bulnuyordu. 
Bu fıkra şudur: 

"Köy çocuklarımıza kısa zamanda 
pratik hayat için lüzumlu bilgiyi ve
rebilecek üç veya dört sömstrli köy 
okulları açılacaktır. Bunların, çocuk
ları yüksek öğretim derecelerine ha
zırhyan ilk okullardan ayrı bir tip 
olarak kurulup artırılması planlana
caktır. Bu tip, köy okullarında, ço
cukların daha olgun yaşta okumağa 
başlamaları ve okumanın arasız de
vam etmesi ve bu işi devletin, asker
lik borcu gibi, sıkı tutması lüzumlu
dur." 

Kültür Bakanlığı bu "lüzumlu" işi 
gerçekleştirmek için ne yapabilirdi? 
llk okullara öğretmen yetiştirmenin 
güçlüğü karşısında, sayısı belki otuz 
bini bulan köylerde okul açmağa ve
ya açtırmağa muvaffak olsa da, öğ
retmenlerini nereden bulacaktı? As
kerlikte iyi başarılar gösterenleri, 
bir kaç aylık bir kurstan geçirdikten 
sonra, bu işte kullanmak mümkün o
labilecek miydi? Bunu denemek la
zımdı ve Eskişehir'in (Mahmudiye) 
köyündeki kurs bu denemenin ilk a
dımıdır. 

Bu kursun neticesine yakın, ben de 
yeni eğitmenlerin nasıl yetiştirildi
ğini görmek istedim. Eskişehir'den 
elli altı elli yedi kilometre uzakta 
bulunan kurs yerine gittim; eğitmen
lerle konuştum; çalıştıklarını gör
düm. İçimde uyanan ümitleri o vakit 
mecmuamda yazdım. 

Erler arasından seçilerek yetiştiri
len bu eğitmenleri köylerde iş başın
da da görmek lazımdı: Bir kaç ay 
sonra Ankara'nın on sekiz kilometre 
kadar şimalindeki (Saray) köyüne 
gittim. Başlarında eğitmeniyle otuz 
kadar kız erkek köylü çocuğunun ça
yırda toplandıklarını gördüm. Bun
lar, biraz daha garpte görünen 
(Mahmudiye) köyünün çocuklarıydı. 
O günkü ders üniteleri (köy ve köy 
sınırları) olduğu için, tarlalar ara
'Sında geze geze bu köye kadar gel
mişlerdi; Saray köy arkadaşlarını 

bekliyorlardı. Onlar da, eğitmenle
riyle koşa kota geldiler. 

Çayırda oturduk; çocuklarla ko
nuştum. Bana eğitmenden öğrendik
leri manzumeleri, şarkıları okudular. 
Hepsi de gri gömlckliydi; saçları ta
ranmış, yüzleri yıkanmıştı. Orada e
ğitmenlerin köy kalkınmasında çok 
faydalı işler yaptıklarını gördüm. 

Bu denemeden başarılar alan Kül
tür Bakanlığı, geçen yıl kursların sa
yısını, sanırım, altıya, bu yıl da daha 
fazlaya çıkardı. Üzüm bayramı dola
yısiyle geçen gün Manisa'ya gittiğim 
vakit, bayramı görmeğe gelen yirmi 
kadar eğitmenle görüştüm. Bunlar, 
Manisa'nın ~ kilometre garbi şimali
sinde (Horosköy) deki eğitmen kur
sundan idiler. Onlarla Halkevinde o
turduk, uzun uzun konuştuk. Yanım
da kültür direktörü Rauf vardı. Bu 
genci, öteden beri, değerli yazılariy
le iyi bir eğitmenci olarak tanırım. 
O yeni terbiye sistemini ilk önce 

• • kurmağa muvaffak olan şu Delfus-
1:an önceki Viyana'da tahsilini bütün
lemişti. 

Bunu müşahade etmekten birdenbi
re içinde gizli bir ferahlama duydu. 
Demek ki uzlet arkadaşının mevcudi
yeti tehlikede değildi. 

Gizli bir ferahlama mı? ... 
Hadi canım 1 Onu adaletin pençesi

ne teslim edecekti.. Hoşnutluğuna 
gösterdiği sebep bu oldu. 
Kadın, tuvalet odasındaymış gibi, 

kirli pamuk parçalarını, ihtimamla 
bir yosunun üzerine bıraktı. Leğen
deki suyu kirletmemeye de itina et
tiği aşikardı. 

Bu işler bittikten sonra rica etti: 
- Dönünüz! 
Vidal ilk önce anlamamıştı. 
Hayretle: 
- Ne? Dedi. 
Kadın, izah etti: 
- Yıkanacağım, dönünüz t 
Mühendis kayıtsızlıkla: 
- Ha 1 Peki ... dedi. 
Onun yıkanırken arzedeceği cazip 

manzaraya karşı tam manasiyle ala
kasız olduğunu göstermekten mem
nundu. 

O zaman tüfeğini önüne bırakarak 
yere uzandı. Şimdi yüzü güneşin tu
tuşturduğu kıra karşıydı. Uzakta, 
tayyarenin pencerelerinden biri sü
kuti kıvılcımlardan bir buket halin
de ıtıldıyordu. 
Yabancı kadına arkasını dönmüş

tü. Şimdi o, güçlükle soyunuyor ol
malıydı. Elbiselerinin yere dü~esi
ni ititiyordu Sonra birkaç yorgun

dcıp ~ i1' • eli~le 'ril· 

neşriyatl - 1-4.50 Plakla turk musıkisi ve 
Eğitmenler, bana Eşme, Kula, So- halk prkıları - 15.15 Ajans haberleri. 

ma gibi yerlerin başka başka figür
lerdeki .zeybek oyunlarını oynadılar; 
bunların içinde en hoşuma gideni 
beş altısının birden, insicamlı hare
ketlerle oynadıkları oyunlardı. As
kerliğe yakışan, oyuna başka bir er
tik çeşnisi veren hareketleri derin 
bir zevkle seyrettim. 

Ertesi gün (Horosköyü) ne gittim. 
Bu vakarlı arkadaşları bir de iş ba-
1ında çalışırken görmek istedim. Bir 
kısmını atölyede buldum. Bu atölye

Akşam Neşriyatı : 
18.30 Plakla dans 

musikisi - 19.15 Tiırk musikisi ve halk 
şarkıları (Hikmet Rıza) - 20 Saat ayarı ve 
arapça neşriyat - 20,15 Tiırk musıkisi ve 
halk şarkıları (Mustafa Çaglar, Muzeyyen 
Senar) - 21 Keman solo- Prof. Necdet A· 
tak, piyanoda Georg Markovitz) - 21.15 
Stiıdyo salon orkestrası: 1- Walter Noack: 
Flitter Wochen. 2- Ciovanni Brusso: Gpn
zonatta. 3- Bernard Derksen: Tarantella 
Napoletana. 4- Franz Grothe: Barca role. 
5- Bartholdy: Ruy Blus - 22 Ajans haber
leri ve hava raporu - 15 Yarınkı proıı:ram 
ve son. 

de marangozluk, bir köşesinde teneke- İstanbul : 
cilik yapılıyordu. Başlarındaki Anka
ra Gazi Enstitüsünün resim-iş şubesin 
den yetişen genç öğretmen, on gün 
iç.inde onları yalnız alet tutmağa de
ğil, etajer, dolap, elbise askı:sı, kar
yola ... gibi bir köy evi için en lüzum
lu eşyayı temiz ve düzgün yapmağa 
alıştırmıştı. Tenekeciler maşraba, 

kandil, huni yapıyorlardı. Yapılan 

şeyleri burada sayıp dökmeğe imkan 
yok; yalnız şurasını söylemeliyim : 
Her işi yapan bir kere krokisini çi
ziyor, ölçiip biçiyor, sonra çizdiğine 
uygun olarak, istediği şeyi yapıyor
du. 

Buradan göğsüm kabararak çıkt•m; 
istasyon sundurmasında çalışanların 
yanlarına gittim. Egitmenlerden biri 
türk yurdu haritası üzerinde istiklal 
harbinin tarihfhi anlatıyordu. Biri
nin eksiğini öteki tamamlıyordu; su
allerime sıkılmadan, yılışmadan ce
vap veriyorlardı. 

Yemek vakti gelmişti; öğle yeme
ğini birlikte yedik: Bir sahan dolusu 
köfte ve istediğin kadar soğuk ay
ran. ·Güle oynıya, eğlene konuşa ye
meğimizi yedik. Yemeğin sonunda 
biri ayağa kalktı; o günkü kuryenin 
getirdiği haberler arasında (Kızılçul
lu) daki eğitmen kursu arkadaşların
dan gelen bir mektubu okudu. Bu 
mektubun birkaç satırını buraya ge
çirmekten kendimi alamadım : 

''Biz arkadaşlarınıza yapmış oldu
ğunuz işleri anlatıyorsunuz. Arka
daşlarım bizleri de soracak olursa
nız çalışıyoruz. Sabahleyin 7 den se
kize kadar eğitim bilgisi dersi yapı
yoruz. Sekizden ona kadar ziraat 
dersleri yapıyoruz. Ondan on ikiye 
kadar da atölye işlerinde çalışıyoruz. 
On ikiden sonra da kültür dersleri 
ıyapıyoruz. Çok güzel bilgiler öğren
mekteyiz. Biz kursa yeni geldiğimiz 
zaman bayağı bir cahildik. Şimdiyse 
bayağı bir canlılık ve bilgi edindik. 
Arkadaşlarım merak etmeyin. Yalnız 
çok çalışın. İnşallah iyi bilgi sahibi 
~lacağız... Yalnız dünyada her güç
lüklere göğüs vermeliyiz .... " 

Bu sözler, kafi derece beliğ değil 
mi? Onları şerhetmeğe lüzum var 
mı? 

Eğitmenlerden tatlılık ve hoşnut
lukla ayrıldıktan sonra, yakındaki fi
danlığıa gittiğimizi, orada eğitmen
ler için yapılan ziraat dersleri hi"~
sını gezdiğimizi. '"nu bun~ a~l~tma
'ğa ne vaktim, ne de yer musaıttır. 

Bu kurs bana, kursu idare edenle
Tin iki yıl içinde ne kadar dikkate 
değer ilerlemeler ve başarılar kazan
dıklarını gösterdi. Programımızın 42 

nci maddesindeki B fıkrasının ger
çeklenmek yoluna girdiğine inandım 

ve sevindim. 
Eğitmenler, bir kere köyden gelip 

köye gidiyorlar. Askerlikte geçirdik
leri hayat onlar için terbiye edici ve 

cuduna çarptığı suyun sesini duydu. 
Şimdi çıplak olmalıydı. Fakat bun

dan ne merak, ne de arzu duyuyordu. 

Yıkanma uzun sürdü. Sonra sükut 
avdet etti. 

Nihayet, kadının sesi haber verdi: 

- Bitti! 
Ve hatta ilave etti: 
- Mersi! 
Vidal geri döndüğü zaman onu gi-

yinmiş buldu. 
Yalnız makinist caketini giymemiş

ti. Onun gibi üzerinde erkek gömle· 
ği ve pantalonunu taşıyordu. 

Onünde, leğen boş duruyordu. Ge
niş bir sahada, kuru ve sert toprak, 
bir şampanya fışırdamasiyle suyu içi
yordu. 

Mühendis birden kızdı: 
- Benim de yıkanmak isteyip iste

mediğimi sormadınız bile 1 
Kadın, samimi olarak yahut da ta-

riz makııadiyle: 
- Düşünmedim!... Dedi. 
O zaman erkek tehdit etti: 
- Ya size gidip bu sefer de siz su 

doldurun dersem 1 
Kadın hiddetini yendi, otoriter yü

zü takallüs etti: 
- Müsterih olunuz 1 Ayakta dura

cak kadar kuvet topladıktan sonra 
sizden bir ıey istiyecek değilim. 

Mühendis homurdandı: 
- Bakalım, ıörüriiz 1 

Ugle 1 cşriyatı 
12.30 Türk muıilri

kisi (plak) - 12.50 Havadis - 13.05 Tiırk 
musikisi (plak) - 13.30-14 Muhteli fplik 
ne§riyatı 

Akşam Neşriyatı · 
18.30 Dana musi

kisi (plak) - 19 Konferans- Eminonu hal
kevi namına, muallim İbrahlm Kongar 
(Mekteplerde dısiplin meselesl) - 19.30 
Dans musikisı (plak' - 19.SS Borsa haber
leri - 20 Saat ayarı: Grenviç rasatanesin
den naklen - Suzan ve arkadaşları tarafın
dan tiırk musikisi ve halk prkıları - 20.40 
Hava raporu - 20.43 Ömer Rıza Doğrul ta
rafından arapça soylev - 21 Saat ayarı: 
Orkestra: 1- Tomas: Rymond. 2- Çaykov
sky: Şan dotomn. 3- Vagner: Sen do fet do 
Tohengrin - 21.30 Cemal Kamil ve arka
daşları tarafından türk musikisi ve halk 
şarkıları - 22.30 Gitar solo: Flarder. 1-
Arp takliti. 2- Al beniz: Asturya fantazisi. 
3- Mugribin inzivası - Mosk. 4- Espanyola
da - Kaleodoskop. 5- Yanık kalp - Vals. 6-
Marş - '22.50-23 Ajans haberleri ,ertesi gu
nün programı, saat ayarı son. 

Avrupa 

U.t'.t:.ı A v ~ OPERETLE;R: 16 Kolon
ya - 17 Konigsberg, Sottens - 18.50 Ko
lonya - 20 Bruksel. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 18 Kolonya -
18.30 Droytviç - 19 Hamburg - 20.10 Ko
penhag- 21.10 Prag- 21.45 London - Rec
yonal - 24 Ştutgart. 

ODA MUS1K1St: 11 Droytvic; - 15.15 
Doyçlandzender - 17 Bruksel - 22.20 
Doyc;landzender. 

SOLO KONSERLERİ: 14 Laypsig -
15.15 Keza ve Strazburg - 15.25 Hamburg 
- 17.15 Milano - 17.40 Prag - 18 Doyç
landzender - 18.30 Keza, Paris - P.T.T. -
19 Laypsig - 19.15 Beromunster - 21 40 
Milano. · 
NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V.S.): 5 

Konigsberg - 6.30 Frankfurt - 13.40 Ko
nigsberg - 17 Doyc;landzender - 18.30 
London • Recyonal - 22.45 Budapeşte. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
20.15 Beromunster - 21.40 Keza. 
HAFİF MÜZİK: 6.10 Hamburıı:: - 6.30 

Kolonya - 7.10 Keza - 8.30 Frankfurt, 
Kolonya - 10.30 Hamburg - 12 Ştutgart 
13.30 Berlin, Breslav, Laypsig - 18.15 
Frankfurt - 18.20 Munih - 19 Alman is
tasyonları - 19.30 Var~va - 20.15 Ştut
ıı::art - 22.30 Hamburg, Ştutgart - 22.35 
Droytviç - 23 Doyçlandzender. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştutgart - 18 
Sarbrtik - 19 Breslav, Frankfurt - 22.S 
Droytviç. 

DANS MÜZtôt: 22.30 Milano - 22.35 
London - Recyonal - 23 Floransa, Milano, 
Roma - 2'3.30 Droytviç. 

Aleni teşekkür 
14 sene acı ve istırabmı taşıdığmı 

çenemdeki yarayı diğer t...ı ... uerden 
başka müı:+.-,. .. uır maharetle beni aı
hate kavuşturan Nümune hastanesi 
Rontken mütehassısı Dr. Şemsettin 
Üstel'e bütün ailem ve yakınlarımın 
da iştirakiyle teşekkürlerimizi bildiri-
rim. Hacer Çarkçı 

öğretici oluyor. Milli ve sosyal ka
rakterleri bozulmadan köyün ihtiyaç
larına karşılık olan bilgilerden bir 
hayhsını ediniyorlar. Yaşama tarzın
da köylüye örnek, ziraat işlerinde ö-

ğütcü oluyorlar. 

Kazım- Nami DURU 

Sonra kalktı, yerden evcla karabi
nasını, sonra kauçuk leğeni aldı, ve 
çeneleri kısık, sessiz, su birikintisine 
doğru yollandı. 
Ağacın altına varınca, evela yUzü

nü yıkadı, bu iş bitince elbiselerini 
çıkarmıya başladı. 

Çıplak soyunduktan sonra, iki e
li yle leğeni tutarak başının üstüne 
kaldırdı, sonra birdenbire tersine çe
virerek üstüne boşalttı. 

Bu ferahlatıcı duş ona büyük bir 
haz verdi. 

Soyunmadan kadına dönmesini ih
tar etmemişti. Bu suretle onu bir ka
dın hatta insan yerine bile koymadı
ğını, kendi nazarında bir taştan, bir 
çalıdan, bir saman çöpünden farksız 
olduğunu ona anlatmak istemişti. 

Fakat, daha o soyunmıya başlar 
başlamaz, kadın kendiliğinden başını 
çevirmiıti. 

Fasıl Vll 
" Ağaçta ,, -

Kırdaki otları alevsiz kavuran kız
gın günün devamınca, Vidal kurtarı
cı tayyarelerin gelmesini hep ümitle 

klemişti. 

Nafile. Tutuşmuş gökte hiç bir iz 
belirmemişti. 

(Sonu var) 
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1 D 1 Ş PO L i Ti K A -ı 
Fransa • İtalya 

İngiltere ile halya arasınd~ 16 ni
sanda imzalanan ititaftan sonra hal
ya ile Fransa arasındaki münasebetle
rin de düzeleceğini sananlar yanıhmı
lnrdll'. Bu :zan ve tahnünlerin aksine 
olarak, 16 nisandan beri, Fransa ile 
1 talya arasındaki münasebetler gittik
çe gerginlqmiı ve bugün de çok had 
bir safhaya girmiş bulunuyor. 

Mnlumdur ki iki latin devleti ara -
ıındaki münasebetler büyii.k harbın 

sonundan beri samimi olmaktan uzak
tır. Fakat Laval 1935 senesinin baı

langıçlarında l tal ya ile anlaşmak için 
ciddi bir teşebbüs yapmıştı. Laval'in 
teşebbüsiyle halya ile Fransa arasın -
da büyük harptan evelki zamanlara 
kadar geri giden ihtilafları halleden bir 
anlaşma yapıldı. Hadiselerin garip te
cellisi olmak üzere, bu anlaş.ına, Fran
sa da dahil olduğu halde bütün Avru
pa devletlerini ltalya ile bir har:ba sü
rüklemek istidadını gösteren vahim 
anlll§1118zlıkların başlangıcı olmuştur: 

Lavnl, 1 tal ya ile yaptığı pazarlık cüm
lesinden olmak üzere, 1 talya'ya Ha
beşistan' da hareket serbestisi vermiı
ti . Musolini bir dereceye kadar da bu 
nnhışmaya gÜvenerck Habeşistan'daki 
teşebbüse girişince pazarlıktan haberi 
olmıyan lngilterc'nin mukavemeti ile 
knrıılnştı. 

Fransa mü:tkül vaziyet karıısında 

krudı. Ve bir müddet İngiltere ile be
raber yürümek ve ltalya'yı gücendir -
mcmek ;ibi bir "idarei maslahat" siya
seti takıp ettikten sonra, ltalya'dan 
büsbütün aynldı ve İngiltere ile be -
raber yürümiye batlaclı. Bundan sonra 
ve bilhassa 1936 mayıs seçimini müte
akip halk cephesi hükümetinin ikbda
ra geçmesi üzerine, Fransa'yı kayıtsız 
şartsız, İngiltere'nin cephesinde görü
rüz. Musolini, Habcşistan'ı i:>tila eder· 
ken karşılaştığı iki büyük devletten 
Fransa'ya daha ziyade hiddet etmiş • 
tir. Bir tnraftan İngiliz • fransız tesa -
nüdü, diğer taraftan da Roma • Berlin 
mihveri bu kanşık enternasyonal va -
ziyct içinden doğmuştur. · 

l tal ya ile iki garp devleti arasın

daki münasebetler çok tehlikeli safha
lara girip çıktıktan sonra nihayet 16 
nisanda ltalya lngiltere ile itilafı im
zaladı. Bu itilafın imzası dört büyük 
devletin karşılıklı münasebetleri bakı
mından şu iki neticeyi doğurabilirdi: 

D. :o. N Y A · H A lf E R L. E R 1 
Romanya'nın 

(EKOSLOVAKYA, TECAVÜZE UGRARSA 

Romanya Çekoslovakya 
tarafını iltizam edecek 
Bükreş, 5 a.a. - Havas Ajansından: Bugünkü enternasyonal 

vaziyette Romanya'nrn hattı hareketi, alakadar makamatça ,öy
le tesbit edilmektedir: 

Avrupa' da umumi bir ihtilaf 1 
halinde Romanya bitaraf kala -1 o G .. b 1 / • 
~az. ?~un yeri Fr~ns~'nın, ln- r • 0 e S 1 n 
gıltere mn ve Amerıka nm ya. . 
mndadır. Bunun sebebi yalnız k • d d ı • 
anane ve şükran hissi ~eğil a~~· ç o s 1 et 1 
zamanda orta Avrupa da slatu- -" 

konun muhafazasında menfaati b • k ' 
o)uşudur. · 

Filhakika, bu hattı hareket sene • 1 r n u t u • 
lerdenberi tesbit edilmiş bulunmak -
tadır. Bu cihet parlamento müzake. 
relerinde muhtelif hükümetlerin pro
gramlarında ve bilhassa kırat Karo
l'un beyanatında açık bir ifadesini 
bulmuştur. 1 

Buna muarız olan ve Almanya ve 
İtalya ile ittifak istiyen yegane te. 
şekkül "Demir muhafızlar,. Roman -
ya'yı şimdi idare etmekte olan reji
min şiddetli hareketiyle ortadan kal
dırılmıştır. 

Esasen Romanya efkarı umumiyesi, 
Almanya'ya müsait bir cereyan hasıl 
etmek ve bir harp taktirinde hiç de
ğilse Romanya'nın bitaraflığını temin 
eylemek için Berlin tarafından yapı
lan propagandalara asla kapılmamış· 
tır. 

Ştutgart, S a.a. - Ecnebi memle· 
ketlerdcki almanlar kongresi dün ak
şam propaganda nazırı Göbels'in bir 
nutku ile ve büyük bir fener alayın

dan sonra kapanmıştır. 

Propaganda nazırı, ecnebi memle
ketlerde bulunan almanlara karşı Al· 
manya'ya düşman bazı gazeteler tara
fından yapılan tenkitleri bir kere da
ha reddetmiş ve demiştir ki: 
"- Biz düşmanlarımızı tanıyoruz. 

Fakat yakında onların da bizi tanıma
ları fırsatını bulacakları ümidindeyiz. 
Bizler imparatorluk ve sosyalistlik 
Almanya'smı idare etmiş olan al~aklar 
değiliz. Biz ,Londra'da ve daha başka 
yerlerde eğer ellerinden gelse bize ne 
yapacaklarını çok iyi biliyoruz. 

1 Macaristan'ın 
dış politikası 

Macar Başvekilinin 

mühim bir nutku 
Budapeşte, 5 a.a. - Macar ajansı 

bildiriyor: Başvekil İmredi Kapos
var'da söylediği büyük bir nutukta 
Macaristan'ın harici siyasetinde hiç 
bir değişikl~k olmadığını ehemiyetle 
kaydetmiştir. 

Bu siyasetin temeli adalet ve sulh
tur. 

İtalyan - Macar dostluğu kuvetlen
miştir. 

Kıra! naibinin Almanya'ya yaptığı 

ziyaret, almanlarm ötedenberi Maca
ristan'a karşı olan muhabbetlerini halk 
kütleleri arasında da tarsin eylemiştir. 

"Küçiik antantla anlaşmalarımız bu 
memleketlerde bulunan macarların 
vaziyeti düzeldikten sonra tahakkuk 
edebilir. 

Sonbaharda meclise tevdi edil,ecek 
kanun layihası ile umumi ve mecburi 
askerlik hizmeti tesis olunacaktır. 

Bundan maksat kılıçları şakırdatmak 
değil, beden' kültürüne ve disipline 
hizmet etmektir.,, 

Başvekil lmredi, saydığı bir çok 
sosyal tedbirler meyanında büyük 
çiftliklerin topraksızlar arasında ted
ricen taksimine başlanacağını bildir
miştir. 

Başvekil, sözleriııi şöyle bitirmiştir: 

- Maksadım, kumanda etmek değil, 
milleti sevk ve idare ve icabında şid
detle müdahale etmektir. Bu, benim 
vazifem ve kati azmimdir. 

Romanya halk kütleleri her gün bir 
az daha iyi anlıyor ki, alman genişle
me hareketi Romanya hududunda 
durmıyacaktır. Binaenaleyh Roman
ya, Nasyonal - sosyalist Almanya ile 
Sovyet Rusya arasında harp sahası ol· 
maktansa Çckoslovakya'nın müdafa
asına yardım ederse daha iyi olacak

• Çek hükümeti yenı 

hazırladı teklifler 
tır. Röyter Ajansına göre 

Yeni teklifler S·üdetleri 
tamamiyle tatmin ediyor 

Tuna Kıyıları 
muharriri: 

Falih Rıfkı ATAY 
En eski tarihi zamanlardan 
bugüne kadar Yugoslavya: 

Tarih - Seyahat mektuplan • 
rakamlarla Yugoslavya. 

Yakında çıkıyor 

Denizaşırı 
muharriri: 

Falih Rıfkı ATAY 
Türk edebiyabnm baılıca seya
hat eseri olan bu kitabın ikinci 
ve nefis tabı Remzi Kitabevi ta
rafından basılmaktadır. 

Yakında çıkıyor 

75 Kuruf. 

Maktu satış 
kanunu 

Bir Yunan gazetesi 

kanunun kendilerine 

örnek olmasını istiyor 
Yunanistan'da çıkan Katimerini 
gazetesi, Türkiye'deki maktu sa
tış kanunu dolayısiyle bir yazı 

neşretmiştir: Bu yazıyı sütunları· 
mıza alıyoryz: 

Türk aazetelerinin verdiği malu • 
mata göre, 1 eyh11den itibaren türk 
halkı en büyük bir eğlencesinden 

mahrum kalacaktır. Eıaıen ıarki Av
rupa milletleri de bunu eğlence adde
derlerdi. Yapılan bir kanunla pazarlık 
yasak edilmektedir. Türk gazeteleri, 
bu kanunun çok zor tatbik olunacağı
nı iddia etmektedirler. 

Bunu biz yapmıı olsaydık, Atina 
kadınlan mal sabn alamazlardı; çün -
kü pazarlık bizde de çok köldeımiştir. 
Türkiye'nin aldığı bu tedbir, medeni
yete doğru yeni bir adnn te§kil eder; 
ve bize Örnek olması icabcttiğini de, 
itiraf etmeliyiz. 

Bulgar kırah londra'ya gidiyor 

1 - İngiltere ile Fransa arasında
ki tesanüdü bozabilirdi ki Almanya 
da bunu ümit ediyordu. Eğer böyle bir 
netice elde edilmiş olsaydı, Berfin • 
Roma mihveri, fakat daha çok Berfin, 
büyük zafer kazanmış olacaktı. 

2 - ltalya'nın Fransa ile anlaşma
sına yol açardı ki bu da Berfin - Ro· 
ma mihverini sarsmış olurdu. Fransa 
da bunu ümit etmİ§tİ. 

Romanya'nın Çekoslovakya'ya mü
zahareti yalnız 1921 Romanya- Çekos
lovakya ittifakı ve Cenevre'de imzala
nan 16-2-1933 Küçük antant paktı da
hilinde temin edilmiş bulunmuyor. 
Aynı zamanda iki memleket arasında 
çok sıkı iktısadi ve askeri teşriki me
sai vardır. Bu cihet her iki devlete de 
büyük bir harp kudreti vermekte ve 
bunların hudutlarını melhuz harbin 
ilk harekat sahasından oldukça uzak 

Londra, 5 a.a. - Siyasi mahfiller bir Hitler • Runsiman müla
katı ihtimalini bahis mevzuu eylemekte ise de bu ihtimali teyit 

Londra, 5 a.a. - Bulgar kıralı Bo
ris ve kıratiçenin bu hafta ~ndra'ya 
gelmeleri bekleniyor. Bulgar hüküm
darlarının ingiliz hükümdarlarına ya
pacakları bu ziyaret huıuli mahiyet
tedir. lngıliz - İtalyan itilafı imza edilir 

edilmez, Fransa ile ltalya Aralında da 
müzakereler baıladı. Fakat Bu gÖrÜ§· 
meler kısa kesildi. ltalya'nın Fransa 
ile anlaşmak istemediği anlaşıldı. Bu -
nun sebebini anlamak için anşlustan 

sonra İtalya ile Almanya arasındaki 
münasebetlerin an§lustan evelki müna
sebetlerden çok başka olduğunu dai -
ma hatırlamak laznndır. Y etmiı bcı 
milyonluk Almanya Brener geçidine 
geldikten zonra, İtalya için bu büyük 
ve kuvctli kolll§uıuyla iyi münasebet-

te bulunmak bir zaruret meselesi hali
ni almıştır. Hitlcr tarafındnn verilen 
len ti teminata rağmen, 1 talya geçen 
marttan beri Brener'in timalindeki al· 
mnn tazyikini hiuctmektedir. Bundan 
başka İtalya, Akdcniz'de henüz Al
manyn'nm yardımına muhtaçtır. Bina
enaleyh Almanya'ya rağmen Fransa 
ile anlaşmak işine elvermez. Bu sebep
ledir ki İngiliz - italy&n itilafından 
sonra Fransa ile anlaşmak için yapı -
lan teşebbüs müsbct bir netice verme
miştir. Ve iki lntin devleti arasındaki 

münasebetler o zamandan beri gergin· 
leşmekte devam etmiıtir. 

Bu gerginliğin tezahürlerinden ol
mak üzere, İtalya hükümeti birkaç 
hafta evci, İtalyanların f'ransa'ya se • 
yahatlcrini tahdit eden bir takrm ka -
rarlar almışhr. Fransa da misliyle 
mukabele etmek istediğinden fransız 
tebn sının ltalya'ya seyahatleri Üze • 
rinc kayıtlar koymuı. Ve neticede İ
talya ile Fransa arasındaki hudut ade
ta kapanmıştır. Turizm Fransanın baş
lıca endüstrisini teşkil ettiği için 
bundan ltalya'dan ziyade Fransa'nın 
mütezarrır olacağı şüphesizdir. 

bulundurmaktadır. 

Şuraı>1 muhakkak ki, Çckoslovakya
ya karşı herhangi bir tecavüz taktirin
de Romanya diğer devletlerle birlikte 
harekete geçmekte gecikmiyecektir. 
Diğer taıaftan Macaristan'ın Çe

koslovakya'ya yapılacalC teca üze ;ş
tiraki ve hatta alman ordularının Ma
caristan'dan geçerek Çekoslovakya'
nın slovak hudutlarına yürümesine 
seyirci kalması taktirinde, küçük an
tant paktı kendiliğinden işliyecektir. 

Mareıal (akmak 
Gazianfep'te 

Gaziantep, 5 a.a. - Genel Kurmay 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak bera
berlerinde Orgeneral Asım Gündüz, 
Korgeneral Galip Deniz, Tümgeneral 
Muharrem Mazlum olduğu halde bu
gün şehrimize gelmiştir. Mareşalimizi 
vali vekili, yüksek memurlar, parti, 
belediye ve halkevi heyetleri Narlı is
tasyonunda selamlamışlar, subaylar, 
memurlar ve on binlerce halk da şehir 
methalinde coşkun sevgi tezahürleriy
le karşılamışlardır. Mareşal, ikameti
ne tahsis edilen halkevinin önündeki 
meydanlığa toplanmış bulunan binler
ce halk tarafından da . Yaşa varol -
diye selamlanmıştır. Mareşal şerefine 
C.H.P. tarafından yüz kişilik bir ziya
fet verilmiştir. 

Hariciye Vekilimiz 

İzmir'e gitti 

ed~ek hiç bir teY öğrenilememittir. 
Bütün fikirlere hakim olan düşünce şudur: F evkalide karıtık 

enternasyonal vaziyet karşısında müteyakkız bulunmak. 
Prag, 5 a. a. - Royter ajansı mu - -----------·-----~----------------

habirinden : 1 
Bugün nazırlar, fevkalade bir içti

ma aktine davet edilmişlerdir. Öğre -
nildiğine göre, son derece mühim ka
rarlar alınacaktır. Hükümetin südct
lere vermiye amade olduğu ve zanne
dildiğine göre müzakerelerin esasını 
teşkil edeceği imtiyazları tayin ede
cek olan içtimadan sonra bir tebliğ 

neşredilmesine intizar olunmaktadır. 
Röyter muhabiri ilave ediyor: 
Hükümetin bu mühim kararı itti

haz etmesine saik, NUremberg kong -
resinden evet meeelenin hallini teshil 
etmek olduğu bedihidir. 

Kati plan 
Prag, 5 a. a. - Kabine ıçtımaının 

sonunda neşredilmiş olan bir tebliğde 
nazırların kati bir plan vücuda getir
miş oldult!arı ve bu planın asgari bir 
mühlet zarfında südetler fırkasına 

tevdi olunacağı beyan edilmektedir. 

Siidetler tatmin ediliyor mu? 
Prag, 5 a. a. - Röyter ajansının i

timada şayan bir membadan öğrendi
ğine göre hükümetin yeni teklifi, 
Karlsbat'ta ileri sürülmüş olan sekiz 
noktada sUdetleri hemen hemen ta • 
mamiyle tatmin etmektedir. 

Donanmamızın 
manevrası 

Nurenberg nasyonal 
sosyalist kongresi açıldı 

I 

(ek meselesi henüz görüıülmedi 
Nürcmbergı 5 a.a. - Hitler saat 1 mekte ise de bundan maksat aşağıdaki 

10:55. de Münih'ten Nüremberg'e gel- umumi mülahazayı ileri sürerek harp 
mıştır. f'k · · b f k · ı rını ertara etme tır: 

Nasyonal - sosyalist partisinin bü- . v. • • • 

yük senelik kongresi açılmıştır. Vazgeçemıyecegımız hır şeyı tahak-

Diplomatların treni, saat 15 de bura- kuk ettirmekten bizi menetmek için 
ya gelmiştir. B. Rudolf Hes, Nasyonal bize karşı harbetmek caniyane bir ha
- sosyalist fırkası namına diplomatları reket olur. 
istikbal etmiştir. 

İlk gün, bu akşam Vagner'in "Mays
ter Zinger., adındaki üç perdelik mü
zikli komedisinin temsili he nihayet 
bulacaktır. Viyana'nın filarmonik or
kestrası ile Viyana'da Viyana ve Nlı
remberg'in koroları orkestra partisini 
temin edecektir. Hazır bulunanlar a· 
rasında alman nazırları, ecnebi diplo
matları, faşist milise mensup bir çok 
yüksek rütbede zabitler ve nihayet al
man ordusunun yüksek zabitleri naza
rı dikkate çarpmaktadır. 

Hitler, saat 17.45 te içeri girmiş ve 
temsil derhal başlamıştır. 

Harptan da dolayısiyle 
bahsediliyor 

Hitler'in !Özleri 

Nüremberg, 5 a.a. - Führer, Nü

remberg belediye dairesinde kabul e

dildiği esnada §Öyle demittir: 

"- Fırka kongresinin önümüzdeki 

seneye ait işler için bize kuvet bahtet· 
mesi lazımdır. İlk defa olarak şarkta
ki hudut eyaleti Almanya hudutları 

dahiline girmit bulunuyor. Kendisi

nin bu kongrede mümenilleri buluna

caktır. Nı.iremberg'de binalar ve tatlar 
alman kuvet ve azametini ifade et· 

mektedir. İmparatorluk tacı milcevr 
herlerinin Ntiremberg'e dönmesi, ye

ni Almanya'nın kuvet ve azametinin 
remzidir. 

Belediyeler 

umumi heyeti top 

İdare meclisi umumi heye 
raporda bankanın kuruluşu 

teşkil eden ihtiyaçları kısa 
etmekte ve 942 de tamamen 
şecek olan 58 şehrin su pro 
bu. gün içinde bulunduğu du 
etmektedir. Büyük Şef'in işa 
leri (Belediyelerimizin türe 
rette aydınlanması ve kılavuz 
ması) vazifesi, belediyelerin 
yeti teşkili ve belediyeler 
bir kredi cihazı haline getiril 
çekleşmekte olduğu, bu varlı 
Dahiliye Vekilinin teşebbüs· 
kında bir mahalli idareler b 
linde büyük ve verimli mesai 
nişleteceği anlaşılmaktadır. 

Banlt-anın mevc ' 
Banka binasının inşası bitm 

ğundan kasa muameleleri biri 
rin 937 bapndanberi yeni bina 
kal etmiştir. Bankanın milli b 
daki mevcudu 6.237.429 liradır. 
ralar bankalarda muayyen mil 
gelirlerle bulunmaktadır. 15 
liradan ibaret olan ve beledi . 
yapılacak tahsilattan yirmi se 1 

detle ayrılacak yüzde beş mec. P:· 
tirak hisseleriyle sair gelirlerd -
rekküp edecek olan sermayede 
mali yılı sonuna kadar belediy 
5.357.914 lira, ve 937 mali yılı 
1.109.605 lira alınmış, 1936 için 
dan sermayeye ayrılan 116.175 
1937 sonunda tahsil edilmiş ol 
maye 6.583.694 liraya varmıştır. 
mayenin seneden seneye artın 
lediyelerin kanuni vazifelerini 
mekle beraber şehirlerimizin · 
kalkınma emrinde takip edilen 
nin bir an evel gerçekleşmesi 

kendilerinin muhtaç olduğu k 
bir kredi müessesesinin vücuda 
rilmesi için emek harcadıkların 
!atmaktadır. 

İhaiyat ve fevkalade ihtiyat 
riylc haznenin istikraz tahvili 
yüzde 5.5 faizli hazne bonoları 
mıştır. 1937 mali yılına ait saf 
ihtiyata ayrılacak meblağlar da 
kalar kanunu mucibince Maliye 
}etinin tayin edileceği menkul h 
te tahsis edilecektir. 

Belediyelere yardım ;: 
Bankaya esas amme hizmetl~d

sarf edilmek üzere kurulU§undan 1 

mali yılı sonuna kadar 184 belediJ;ı. 
Dahiliye Vekaletinin tasvip vem iş 
fakatiyle borç ve kefalet mukablğa 
larak 3.706.807 lira vermiştir. Bu ı::a
dan gene muhtelif senelerde 1.37~r. 
lira tahsil olunarak 1937 mali yıl1ve 
nunda 2.335.470 lira matlubu kal!e
tır. Belediyeler taksitlerini yaktia. 
ödemektedirler. m 

Bundan başka bir çok belediyeµa 
muhtelif işler için daha 3.287.287 J· 
ikraz ve kefalet kararı verilerek, 
nun 2.377.705 liralığı mukaveleye ifa 
lanmıştır. Belediyelere verilen Uç 
yon 706.807 liranın, 1.644.790 lirası 
me suyu için; 1.105.880 lirası elek 
işleri için; 956.137 lirası muhtelif iın 
içindir. lk 

1937 yılında, banka, Anadolu ıigk 
ta şirketinden 18.871 lira prim al 
tır .Banka, şirketle mukavelesini ycı 
}emiştir. Bu sene alınacak primin ?r. 
mi bin lira olacağı tahmin edilmc~ı 
dir. 

Gayri menkuller hesabında, ~ 
binasının umum bedel olan 463.718 
ra vardır. 

Gii.nırükforclen yiizde on 
lıisseler 

Bilanço haricinde ve belediyele 
dagıtılması bankaya mevdu vazifele. 
den olan gümrüklerdeki belediye 
sesi yüzde onların, tutariyle dağıtıl 
şekli şu seyri takip etmiştir: 

1933 den 1937 ye kadar yekGn ola 
İnhısarlar vekaletinden 21.034.648 li 
alnmış ve bu paradan belediyele 
20.960.447 lirası dağıtılmıştır. Ar 
74.201 lira 938 mali yılında belediye! 
re yollanacaktır. 

Bu yüzde onlarn her üç aylı~ taıhı 
latı; Dahiliye Vekaletinin tensibiy 
ertesi ayın içinde banka vasıtaıiy 
ve nüfusları nisbetinde belediyele 
gönderilmekte olup son 1937 mali y 
lının dört defadaki tevziatı şu mikw 
ve nispetlerde yapı1mıştır: birinci U 
ay için nüfus başına 24 kuruf olara 
1.007.423 lira; ikinci üç ay için nüf 
başına gene 24 kuruş olarak 1.007. 
lira; üçüncü üç ay için nüfus bafı 
27 kuruş olarak 1.133.871 lira; dördün 
cü üç ay için nüfus başına 53 kuruş 
larak 2.224.143 lira olarak 5.373.322 li 
ra olmuş ve nüfus başına isabet ede 
miktar 128 kuruşu bulmuştur. 

Bankanın karı 
Birkaç gün evci de İtalya hüküme

ti fransız hududuna yakın bazı mınta
kalarda istihkam yapacağını bahane 
ederek bu mıntakalarda fransız tebaa
sına ait çiftlikleri istimlak etmiştir. 

İzmir, 5 a.a. - Hariciye Vekili Tev
fik Rüştü Aras bu sabah saat 10 da İz
mir vapuru ile şehrimize gelmiştir. 

Vekil ilbay Fazlı Güleç, Müstahkem 
Mevki komutanı Rasim Aktuğ ve Be
lediye Başkanı Behçet Uz ve zevatı 
saire tarafından vapura gidilmek su
retiyle karşılanmış ve kordonda bir 
bando mızıka ile askeri kıta tarafın

dan seHimlanmıftır. 

İzmir, 5 (Hususi muhabirimiz tele
fonla bildiriyor) - İzmir limanında 
bulunmakta olan donanmamız, yarın 

müfterek talimler yapmak için limanı
mızdan ayrılacaktır. Donanma, 9 ey
lülde tekrar limanımıza gelecektir. 
Pazar günü, on binlerce İzmirli gemi· 
leri gezmişlerdir. 

Paris, 5 a.a. - Havas ajansının Nt.ı
remberg'deki muhabirinden: Südetler 
meselesi, Nüremberg kongresinde he
nüz resmi surette bahis mevzuu edil
miş değildir. Maamafih bütün görüJ
melerde bu Jlleseleye temas edilmekte· 
dir. Siyasal fırka reisleı-inden alelade 
milis efradına kadar herkes, bu mese
leden bahsediyor. Şöyle bir takım söz
ler işitilmektedir: "Hitler, muharebe 
yapmıyacaktır, fakat Almanya, Al
manya hududu haricindeki alınanların 
ezilmesine müsamaha etmiyecek ve 
oı;aıarı laer çareye bafvurarak müdafaa 
• ektb , Harpten aruıra babaedil-

Adi• V kiJ• • Jd• 1937 mali yılı içinde bankanın muh
ıye e ımız ge ı telif muamelelerinden elde edilen ge-

Her iki hadise de Franıa'da büyük 
iğbirar uyandırmıştır. Bu hadiseler 
haddi zatında ehemiyetli olmamakla 
beraber, İtalyan - fransız münasebet • 
lerindcki gerginliğin derecesini gös -
termesi itibariyle enteresandır. 

A. Ş. ESMER 
B. Tevfik Rüştü Aras lzmirpalas'a 

misafir olmuıtur. 

Belgrat'ta fener alayı 
Belgrad, 5 a.a. - Bütün memleket, 

bugün kıra! ikinci Piyer'in doğumu
nun on altıncı yıldönümilnü teeit et
etmektedir. Bu akşam, Belgrad'da ·bir 
fener atayı tertip edilecek ve Belgrad 
şehri adeta peri maaallarmdaki ıen· 

liklerin manzarasını arzcö-"'-~ 

lirlerden, gene bu yıl içindeki umumt 
Bir mUddettenberi lstanbul'da masraflar ve amortismanlar çıkarıl-

buluıunakta olan Adliye Vekilimiz B. dıktan sonra kalan safi kar 318.045 lira 
Şükrü Saracoğlu dün sabahki a. ·"~. . 40 kuruştur. 
le §ehrimize gelmiftir. • en zın- ... Umumi heyet 1937 bilançosunu taa-

• • • . .. ıtır. ~ 11 ' .. re heyetini ibra ctmittir. 
Adlıye Vekılımtz iıciği, dünya~. "'. 1 b d l v d bil ilk 

~ • .:,.T ayın ır ıgın a y 
kiimet, parti ve vekilan bahtaızlanı ~ :. · :ı· tuı bankanın verimli meai-
f'ıQıdan kartıl~tu. ~~ .c-. .. . . . . 
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Alacağınız kızın kilosu 
Demek ki evlenmiye karar verdi- rüp giden zayıflık modaa.r erkekler

niz, delikanlı ... Pek iyi ediyonunuz. den bazılar&Dlll da zeWrini aldatıyor. 
Arbk yaımız da yirmi beti geçti. Ne Tüy gibi narin kızlan &'Öl'• ıöre deli

adar geçtiğini aöylemiyorum, kız- kanlılarıdan bazıları aiizelliii •
ar duyarlaraa size ne diyeceklerini yıflıkta buluyorlar. 

bilirainiz. Şimdi İfİn.İz kendinize mü- Zevk ve renk itlerinde miinaıkafa 
aaaip bir kız bulmıya kalıyor. olmaz, derlene de kadmm pzelli-

F akat aiz onu ararken, aizi evlen- iini zayıflıfmcla bulan erkeiin zev
nıekt .. vaz geçirmek iatiyenler de kine hürmet edilemez, Çünkü bu 
bulunur, Onlar& kulak asmayınız. türlü zevk aileye felaket hazırllJOI' 
Bekirbk sultanlıktır, derlerae inan- elemektir. 
nıaymız. Öyle olaaydı vaktiyle sul- Tabiat kadım erkekten el.ha yai
tanlarm kendileri yüz kadm almaz- lr olarak yaratmıtbr. Tabialin bu 
lardı. Zaten aultanlarm ve sultanlı- kaideaine kartı gitmek kaduun kell-
im pabucu dama atıldıktan aonra disi iç!n, doiuracaiı çocuklar için, 
arbk,o sözün de yeri yoktur. haatıılıia yol açar. Bir kadmın aai-

Bilir.im, siz felsefe kitapları oku- lam vücutlu olması, çocuğunu kar
nıayı aeveniniz. O kitaplarda evlen-ı nmdeyken iyi büyütm\it, 80Dl'a da 
lllıek aleyhinde aözlere belki tesaduf ona iyi süt vsebilmui için ricucliin
ebnİfsİDİzdir. Diyojen'in kitabı yok- de, ihtiyat hazneai gibi, biraz yafla
aa da onun sözünü batkaları tekrar rı bullMlmaaı, yani yuvarlac• olma
ederler: Bekir adam pupayelken sı laznnchr •.. 
&iden gemiye beazermit de evlenin- Kızları kocaya Yeriııke11 tartmak, 
ce demir atmıt ıemi gibi yerinden gerçi, adet deiildir, aiz etinizin ve 
lumıldıyamazmıt. inanmayınız. Di- ondan cloiacaık çocuklaruuzm •i· 
yojen. içinde oturduğu küpe girmi- lam olDYırm İll•aeniz, kendiaiyle 
ye razı olacak kız bulamamıt ola- niıanlanacaiını~ kıza boyunu v~ ki
cak ... Sokrat'm evlilik aleyhinde aö- losunu aorunuz: Boyca bir metrenin 
zü de karıamm pek huyıuz olmaaın- üstündeki •ntimetre kadar kilCMu 
dan.- Firagur'un kanaı cüzel huylu olmalı, tabü ortalama he•pla ... 
ve Üat iİale çocuk cloiurmayı kendi- Evlenecek delikanlıların hepsi 
aine bir zevk yaptıiı içln kocuı da böyle yap•lar kocaya varacak kız
evlilikten daima hotmıtluk ıö.ter- lar da zayıflamak aevdaamdan elbet-
IDİt··· Kant'a gelince onun bek&rlıiı, te vazgeçerler. GA. 
temenni etmeai, fÜphesiz, bir k.adı-
ıun yuzune bakamıyacak kadar 
nıahçup olmasmdan. Dera vwirken 
kartısında bir kadm bwununa ke
keliyen adam .•. 

Netice bu iti, filozoflar değil, bü
yük bir romancı kökünden faalet
nıittir: Emil Zola kitaplarınm bi
rinde, hayatta yalnız kalmaya ta
hammül edebilen insanlar ancak i
radeleri pek kuvetli olan adamlar
clar, diye yazar. Oyle adamları da 
tabiat pek az yetitlirmiıtir. Onun 
iç.in, inaanlarm en çoiu, hemen hep
lıİ, hayatta yalnız kalmıya taham
nıiil edemiyeceklerindea evlenirler. 
EYienmek iradeai kuvetli adam ola
nııyaalar için, tabii bir ihtiyaçtır ... 
Ondan dolayı sailak için de evlen
mek lüzumlu, zaruridir. Tabiı bir ih
tiyaç üzerine de münakq.a edilemez. 
Bunu en iyi anlıyan Zola olduğu için 
onun Feconclite (iateraeni:m, buna, be
reketli nesil, diyebiliniıııiz) ne kadar 
güzel olmU§tur. Şimdiye kadar oku
nıadrnızaa, evlenmeden önce, onu 
nıutlüa okwnalıaınız. Hayatta en 
büyük aaadetin çok çocuklu aileler
de olduğunu en iyi orada ıörürsü-
nüz .•. 

Alacağınız kızı sizin beiemneniz, 
aizi de onun beğenmesi, dünyaya 
-.-...t--.eiiab Ç04:'*'-mıam aajbiı 
v~ aü•ellıaı ıs:-. ltirind futbr. He
kimler aaarlardanlteri G&ı..., .. tmit· 
lerclirı Gerçekten aevıi mahaulü o
lan çocuklar daima •ilam ve ıüzel 
olurlar. Bu umanda öjenik yani 
aailMD çocuk yetittmnek meaeleai
llİD ne kadar ebemiyetli tutulduiu
ııu biıinİlli:m. Doia~ çoculıdarm 
aatlam olmaları için ~&nkoca ara
uncla ıerçekten aevıi bwunmaaı lü
zumunda bu meaeleyle menul olan 
JnütebaNıalBıD hepsi ittifak eder
ler, 

S.ieneceiiniz, aeveceiiniz krzm 
aail.m vücutlu olacaiına pek çok 
İlıtimal vardır. Fakat bu zamanda 
kızların arumda bir ulırn ıibi aü-

inönü havacdık 

şehrinden röportajlar 
( Bqı 4. Dncü sayfada ) 

B. Anohin'e ıon bir sual tK>nnak 
istedım: 

"- Bugünkü çalıtma neticesin
de dünya biriaciliklerine namzet 
olduğumuzu tahmin ediyor musu
nuz? 
"- Şüphesiz ... Fakat pllnörle re

kor yapmak havanın müsait iDıkin
lar vermeıi ve saire gibi tabii prt
larla da alikah olan bir ittir. Bu 
şartlar mevcut olduktan sonra re· 
korlar yapmanız kadar normal bir 
şey yoktur. Çünkü tayyarecileriniz 
saatlerce ve hattl günlerce havada 
kalacak kadar vi.lcut ve fikir mu
kavemetine Hhip insanlardır.• 

B. Garvit bu 9ilout " fikir mu
kavemeti bahıi iberinde, tilrk kı
zını da unutmamak llzımgeldiğini 
söylüyor: 
"- Ben burada kızlarla erkekler 

arasında muvaf fakiyet ve yetişme 
bakımından hiç bir fark görmedim. 
ikisi de aynı derece milıtaitdirler 
ve verilen vazifeleri hemen hemen 
aynı bapriyle neticelendiriyorlar. 
Ki, tayyarecilik gibi bir mevzu ü- • 
zerinde bu beraberliii temin eden
ı..-, ~tün difer itler ve faaliyetler 
üzerinde ayu~ nmvaffakiyeti g&
terirler." 

B. Anohln'in TUrkiye'de bir de 
çocutu olmuıtur. !ki mütehanıı 
memleketimize, bilhassa havacıları
mıza çok alıtmıtlardır. Gençleri
mizin nazikliii ve centilmenliğin
den takdirle bahsediyorlar. Yüzler
ce talebeden hepıinin i1mini bill· 
yorlar ve hiç unutmuyorlar. 

!nönU kampında iki d01t yaban· 
cı mütehanl9tan kanatlı neıil hak
kında güzel sözler ve müıbet fikir· 
ler dinlemek, ayrı bir zevk oluyor. 

• 
S. M. ikinci Piyer 
nasıl yetiştiriliyor? 
B ugün, dost Yugoılav milleti- deralerinde her teyi 8ğrenmek için 

nln sayılı bir bayramıdır. bUyUk bir al&ka gCS.termekte ve 
Filhakika, Yuıoslavya kıralı Ma- yerinde mUphedeleriyle öğretmen-
jeate ikinci Piyer, 1923 ıeneainde leriııi hayrete dilfilrmektedir. 
bugün dünyaya gelmitti. Kahraman Genç kırat, bünye itibariyle de 
ve asker kır&I birinci Alekaandr'ın süratle inkipf etmektedir. Şimdi-
asil oğlu, bu&ün 15 yqmı doldur- den, babatmdan daha uzun boylu, 
maktadır. güzel bir delikanlıdır. Bir süvari 

Müteveffa babasının genç kıralın zabiti meharetiyle ata binmekte, 
tahail •• ttrblJ•l lfla nsetmit ol- mükemmel yiizmekte, ni,ancıhkta 
duğu pren.lp ıml6mdur. Aleks - meharet göstermektedir. El itle-
andr: "- Piytr bitin diler ımıf rini de sevmekte ve serbest saatle-
arkadafları gibi phtmaJıdır, de- rinde saray atölyesim.:' severek 
mitti. Onun lehine oıar.k hiç bir meıgul olmakta, bahçesine bizzat 
iıtiana yapılmamabdır, '°nkil bir bakmaktadır. 
gün o da tahta çıkacaktır... Kıral Piyer gevezelikten hoılan-

Majeate kıralın tahsili uhdeleri- mu ve sözlerini gerek konuıurken, 
ne tevdi edilmif olan profmrler gerekse yazarken ölçülil olarak kul-
bu prenıipi tamamiyle tatbik et- lanır. BütUn söyledikleri sarih ve 
mitlerdir. Alınan neticeler parlak- açıktır. Alellde mllphedelerle ik-
tır. Majeate kıral lise betind ıını- tifa etmiyerek daima sebepleri ve 
fın imtihanlarını mükemmel bir izahları arar. Kendisine kasden 
ıekilde ikmal etmittir. Guvernörü yanlıt hal ıuretleri veya hatalı me-
B. Jerevni.ya Givanoriç, ıenç kıra- tamatik problemler gösterildiği za-
lın hayatı ve çalıpnaları hakkında man, bu hataları derhal tefrik ve 
kıymetli malOamt nqretmiftir. tashih eder. 

Majeste lkinc.i Piyer, diier mek- Genç kıral hiç mütekebbir değil-
tep talebeleriyle aynı dersleri ta· dir. 'Mektebin nizamlarına riayet 
kip etmiştir. Fakat rilft yqı için eder. Tltillerinde arkadaılariyle 
mahdut bir mühlet bulunmuı ve imtiyazlarını olduğu kadar mUıte· 
kendisini beldiyen yübek vazife- rek vazifelerini de paylaıır. Profe-
ler dolayısiyle, tahtili taınamiyle sörlerine kartı daima dürüst ve hür-
mektep programlarmm aynı yolu metklr hareket eder. Tebeısümil 

le oyunlar, sarayda verilen konser
ler ve tiyatro temailleridir. Basan, 
çocuklar için lrilçü:k piyeelerde biz
zat rol alır. 
Kıralm bedeni terbiyesini, ıpor

lara kartı ıevpi çok kolaylaftu
maktadır. 
Yularını kıamen Bled'de, Sloven 

alplarındlı kmnen de Yugoılav Ad· 
riyatiki'nin cenup kıyılarında bu
lunan Miloçer malü:ineainde geçi
rir. Orada biltUn ıporlarla mef1Ul 
olur: Yüzer, kürek çeker, balık tu
tar. Spor yapması kendiıine sür· 
büz bir ııhat vermittir. Bilnyeıi 
çok canlı ve mukavimdir. 

Genç kıral milleti tarafından çok 
ıevilmektedir. Geçen ıene on dör
düncü yaıı heyecan ve ıevgiyle 
kutlanmıttı. Kendiıine bütün ya
kınlarının ıempatiıini kuandırmıı 

olan ,.ıı.t vasıflarından bafka kll'al 
Piyer, babalı merhum kırat Alek
ıandr'dan, yugoalav milletinin sev
rtılni tevarlie etmittir. Bu derin 
sevgi iıti.kbal hakkında en kati bir 
teminattır. 

takip etmemi9tir. Birkaç sene sar- halim tabiatinin ve cömert kalbi- • 

Genç ve aıfl yugoalav milletinin 
genç ve un kıralma usun ve me
ıut bir ösnilr dilemekle, Uluı, dost 
memlekete kartı tUrk milletinin de
rin teveccWıUne terceman olduğu
na kanidir. 

fmda uhdesine alacalı itlere husu- nin ipretidir. 
ıi bir ehemiyet atfedilmittir. En ziyade hangi manevi vasıfla-

Majeate İkinci Piyer derslerini ra kıymet verdiği sualine "vazife 
Dedinye aarayınm genit ve güzel ve adalet,, diye cevap vermittir. Dost Yugoslavya ktrah 
küçük pavyonunda almaktadır. Ça- Kendi yqında bir çocuk için bu ce-
hıma saatleri sabah 8.30 dan öile- vap alelade değildir ve karakteri-
ye kadar, ve haftada iki defa, öile- nin hangi iıtikamette inkipf ede-
den sonra 5 den 6.30 a kadardır. Gil- ceğine bir delil tefkil eder. 
nün diğer saatlerini jimnaatik yap-
mak, ata binmek, muhtelif sporlar 
ve ders vazifelerini hazırlamakla 

geçirir. 
Genç kıral tahsili huıu1Unda çok 

ciddt ve ıuurlu davranmakta ve bü
"liin yplfelerlni itina ile yapmak
tadır. Aa1a derelerinden ıerl lral
mu ve daima vaktinde hazır bulu
nur. BikUn sınıfları en iyi notlarla 
ikmal etmiıtir. 

Bilhassa yaşıyan dillere, tecrübi 
ilimlere (fizik ve şimi) ve teknik 
ihtiralara alaka g<Sstermektedir. 
Çocukluğundan beri m,mzce ko
nuşmaktadır. Fransız ve alman dil
lerinde de çok terakki etmiftir. Ta
bii yurdunun dilini çok iyi bilmek· 
te ve hi•etmekte, battl en nadir 
tlbirlere bile vakıf bulunmaktadır. 
Sırp • Hırvat diline çok benziyen 
bulgarcayı rahatça okumakta ve ti· 
tilleıini Slovenya'da ıeçirdiii için 
slovenceyl 9a kili derecede bil
mektedir. Bu ıene içfiiae .litiaceyi 
de öğrenmiye ba9lamııtır. 

G enç kıralın makine ve motar
lerin itleme husuıiyetlerini 

temyizde g&terdiii kabiliyet dik
kate çarpmaktadır. Mekanik ihtiri
larını tekemmül ettirmek için biz
zat araıtırmalarda bulunmaktan da 
hotlanmaktadır. Tecrübi ilimler 

Kırat sabahın saat yediıinde 

kalkar. 8,30 da derse batla
mıştır. Haftada üç defa jimnutik 
dersi alır. 

Saat 12.45 de öile yemeiini ye
dllrtıen ..._ IUt ıs-11 ı.clu' iltlra
hat eder ve kıraüle m..,.al olur. 
Ondan sonra kıral <bedeni temrin
lerle uiraıır, ata biner (haftada iki 
defa) yaya gezintiler yapar. 

Saat 16.30 da kıral ailesiyle ye
mek yer. 

Akfam yemeği saat 19.30 dadır. 
Vulfelerinl bitirmipe kıral, akp· 
mı Majeste ana kıraliçenin yanın
da geçirir. 

Bu program yazın hafifçe deli • 
gir: Kıral aabahları erkenden at 
gezintiıi yapar. 
Kıratın tahsili yugoalav liseleri

nin fen ıubesi eauına ı&e ayar
lanınıttır. 

Hava prtları mUuit oldukça kı
rat derslerini açı.Jc havada alır. 
Kıralm en sevdiii meıgalelerden 

biri de ıokullarla beraber jlmnaıtlk 
temrinleri yapmaktır. Kıralla :vatıt 
olan ve cemiyetin her ımıfına men
ıup on bet kadar genç llaeli kıral 
sarayına gelerek orada bir iki ıaat 
kalır, kırana birlikte jimnutik ya
parlar. 
Kıralm eğlenceleri: Kardeılerly· 

için bugün elçilikte 
merasim yapılacak 

Dost ve müttefik Yugomlavya'nm 
genç kıralı S.M. İkinci Piyer'in do

lum yııldöaUmll münaeebetiyle bu ea
balı saat 10 da f ran11z 1efaretaaai ki
ıı...inde rubmıi bir iyin yapıWaktır. 
.... .-t il ...... .,..HILU,. el
çillilnde kordiplomatiliıı tebrikleri· 
takip edecektir. 

.Akpm Mat 18 de de gene elçilikte 
koloni için bUytlk bir remıi bbul ter

tip edilecektir. 

Kıza~ Vergisi 

3470 numaralı kanunu da ihtiva 
etmek Unre en IOD hükümlere 

ıtire yuılmııtır. 

Yuuı: 

Nihat Ali Üçüncü 
616 bllytlk uyfa, fiatı 3 liradır. 
Hqct ıubelerinden, dlier kitap

çılardan araymıs. 

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

Makiyıj k1rahnın ölümü 
Tabiat her fe7İ, bizim görüıleri

mize gön, daima mükemmel yarat· 
maz. Hele insanlar bahis mevzuu o
lunca tabi.attaki hat&lar zevk aahip
lerinin gözlerine batmamak kabil 
dejilclir. Bunları tadil ve taahih 
haldumız nuclw, deiil midir? Bir 
ıöl parçaunm kenarına bir nhtmı, 
bir kaç aiaç, bir küme çiçek Yetlet
tirerek bayaHerimizdeki cennettea 
__ _._ b" k;:.._;ı,. L-U-edi F' 
_.._. .. ...,.-.- Dala~. ·-

lan yw bava cereyamndan mahrum-
clar: Bir kıanal ~. iki y-.acı 
dibeltiyor, 8iUl kaidelerini burada 
hikim lulıyoruz. Bir atepi ele alqor; 
au w toprak ıetiriJor, aiaç dikiyor, 
kıtm 10iufunu. yaza ucapy ,..._ 
,aruz, Holancla clenizden kazaml
IDlf koca bir memlekettir. Siiven ve 
Panama kanalları yok iken, bunla
rın bugün biribirine bağlamakta ol
dukları denizler an....,ı.. biç bir 
münaaebet mevcut deiildi. 

T abiatıin çıeıhrelini lr.e) fimiae veya 
ihtiyacımıza &'öre deiittiriyoruız. Ya 
inaanlar? 

Zayıf, haetahldı bir çocuğu ele•
lıyor, iUetini ketfediyor, tibatli bir 
delikanlı haline getiriyaru.s. Çarpık 
bir bacağı kalem .gibi doecloiru, bir 
pat burunu ApoHon'unki kadar mi.
nalı bir buran, bozuk clitlwi inci dit-
1.-yapıyor, YIPl'&llllllf harap bir göi
sü ıenç kızlU'I İmlımaciirecek aibi 
mıiicleYYer ve zinde bele getia menin 
,oN&nnı bıilıiJVI uz. 

Bizi bu taahih '" tadillere anke
clea aeıbepler ihtiyaca Y9:Ja zevke 
mütealliktir. Sadece çirkini 8'&zel, 
yahut güzeli daha güzel, v~a -
manm makhal bilc!iji çiqileri ibti
Ya etmek prtiyle güzel g~ aa.
tedifimiz zeman kadın Yeya _.... 

-......ı. boyayı, fırçayı, mekeu 
tıpkı r1111amm frrçw, veya beykel
tratm kalemi gibi kuUanabiliriz. 

bci aylık bir haatal•t.an _.a 
aJlmJt aekiz yqmda öldüğünü öi
nncliiimiz makiyaj kıralı Maka 
Faktor böyle düfüaiip diifünceaini 
tatbib iınkin bulmut ...... adam
lardan biridir. Dünyanın b.yNn ol
duiu .. aüzel kadmlv, Ol..a camı

zına kaflannı, renk renk amelerine 
kirpiklerini, boyalarına ,.analdarmı 
tevdi etmekt.a çıekinmemitlenlir. 
M.ka Fektıcr b...p..,....... kadm ıü
aelliii Mkkmcla ilk ve Mil eözii .Ö:f'

li,.n erkek olmuttur. Bir ........ 
kumral, bir kumralm a&l'l!ID, bir•· 
rıtmm platine olabileceğini ve .Wliık 
bir yüzün beyzi, kaim kqlarm ince, 
ince dudaklann kaim &'örüameei la
z .. •eleceiini tiyiacle nehinde ..... 
ret gören rahmetli makiyaj kıralı 

büıldimranbk haYaesH • wik 
mllllleir•larda tem etmi§ ve yıllarca 
aakanat IÜrmÜftür. 
Onım koimut olıduju kaidelere 

basüa yaib makine b&flQda, il• •· 
lonuncla, büroda, eYde, her kaclm u 
çok boyan etmektedir. Pudra kutu
sunu eline alan ka.clmlar Maka Fak-. 
tor'a ...._borçlu olduğunu öteki e
lini vicc:lenma koyarak düpinmek ve 
onu bayft& •!MD!lk medn .. iyetinde
ctirl•. 

Bu böyle... Fakat, erkekler maitiJ 
yaj luralnu hayırla nuıl yadetain
ler 7 - N. Bayclar 

Onu aldatmak, aahte vaidlerle u~. o• 
na: ''Kımıldanma. Arllk telitlanma, oldufun Y• • 
de kalanan yemin ederim ki bundan böyle botuna 
ıitmiyen hiç bir pyi yapmıyacaiım. Arzuna mu
tavaat ecleceflmi vadediyorum.,, demek &rZUMID· 

elaydı. Fakat J.ir mezarın ü:m.U.de yalan a6:rlemi • 
ye cüret edemiyordu; ve bunm:a faycla.aız olacaim· 
dan, ölülerin her teYi bildiklerinden emindi. 

GOLONC HiKAYE 
lrM'll'li idi. A.a li:rlerdi, Ye ikimiz konutmakaızın 
W.maimia ..ı.cı .. Beni çok ... enıı .. Roher'im, 
-, çalE. pek ~ zaman anra, köyde mini mini 
Wr evim .ıeeelııtır. Ve ... oraya gelcliiin :zaman
lar, beni, ima eteklilde t&VVıldan:na yem verir bu
lecaDm 

Biraz yorgun, yalvanılarma, dualarına, bir 
müddet daha, daha gevıek, devam etti, ve kabir
lerin kendieine vermekte olduiu korkuyu bu .n.r 
biaaetmediii.ni, ve ölüden de korkmadıirnı farket
ti. Bunun aebebini aradı ve onclua kor.Jnnaclıjmı, 

çünkü onun orada olmadığını ketfetti. 
Ve dütündü: 

-O burada deiil; hiç bir zaman burada delil; 
ıömülmüı olduiu yer müateana, her yerele. Sokak
larda, e•lerde, od..ı.rda. •• 

Ve fimcli, mezarlık hariç, oea her tarafta te• • 
düf eodeceiinden emin, ümiteis, kalktı. 

XVI 

On bet gün aabrettikt.. aonra Linyi ona mi 
hayata avdete icbar etti. Bizzat kendİIİDİD teebit 
elmİf olduiu vade ıelmifti. o.ha f.zla beki-ek 
İlıtemiyorcla. Feliai de kendini ona tealim edeme
mekten Rober kadar ubrap çekiyordu. Fakat ölü..ı 
Din ıeri ıeleceiinclea koNu;ronlu. Randevuları 
talik için becerikeizce bahane._ balda, ve Dİba· 
J'et korkmakta oldutunu itiraf etti. Rober, IMa ka-
-~ .. ~clola~o-

'l:::===============:========.-43-=~ 
Yazan: A.N.4TOL FIUNS 

l&znngeldijini darmayıp -ıatıyonla. 

O zaman, çetia sini• ve nankör aaatlıer pkH. 
Feliai onanla birlikte hiç bir çab altma strmei• 
ceıant edemecliiinclea bir •• ,. bini:rw ve..
hiır ciTarmda asma saman ıescfilden IODl'a nemli 
caddelerde ....lwl• inerek Ml't cloiu rbıln al
tında, ıöze ıöriİlllaft bir l•J'Z• nefeü ile Ump· 
lamyormQfC&ama, ıenit acl...ı.rla ~ 
~unla .,..._ bir sün hava o kadar ılıktı ki 

tatlıbiı ta içl..m. kadar nüfua etti. Baloa,a ~ 
m•nmm tenha :rollannı, Y'&n ,...., takip etta.. 
ince ve ai7ah clallarm acunda Uharma~ olan 
tcımarcaklar, pembe wna akmda aiaç tepelerini 
morumMI ıöatwiyorda. Sol taraflarmcla çıplüı a
iaç lriimel-va. dola ~yır llUDJY'OI', .. Otö:r ..ı. 
ri ~ lhti7arlarm pencereleri kapalı, 
.,_. ai8' sicim ....ı..Juıı yoldan &'eçlyor, ve aütni
...._ çocuk .. w.nm Miriiyorlardı. Bir otomo-
bil, hamartaR ile ormanm aeuizliiini J•l'IP ıeçti. 

FelW eorduı 
- Bu nwkbeleri befmiyor mwan? 
- Kalluutlı w.,.._., ve itte o kadar. 
Filftld tofir dellWI. Hiç bir ..,...._ ... al-

ÇeyirenıN.4SVHIBAlD'4R 

- ....... ıördüa mıii? 
- Hqır. 
- AraHda J• P ...... n'le INr kaclaa vardı. 
Ve RolMr, ita hal brtumcla Mkin bir byıtaıa

ı• ailllerclifW .. ,.,,_ eclercıline: 
- S.. ele cloktar Sokrat ıibiain: Buna tabii mi 

ltulayw... ' 
Göl, çamlann ko:ru renk divan ......... 1*-ralı 

"- rahat duruyordu. Saia, beyaz balarla kula· 
lum .,...._ pufattMan layı bo,wa dwam 
ec1 .. dar yola 1&ptılar. 

<>.ı.r 7U1.,.._ bir ördek aüriiei, lto)mdamu 
ıemi batı silti knlrarak, c:Malı kaY'lklai' halinde, 
kendilerine dolta aalan ,.rdı. 

Feliei, ..ı edwceeine, onlara verecek ltir ~ 
ohaadıimı eö:rlecli, ve ilave etti: 

- Küçükken b.lNım beni, paw ı&nl.-i. lia:r· v......._ ,_ ""8efe aötirürcli. Bütün hafta l:rl 
çalıfll'l&lll mikifabm bu idi. Beham köy ha,..ma
dan hotlan••cb. Köpekleri, atlan, Mima ha,vaala
n 1n•cli. P• m&liY'im, pek aeki idi. Çok pı...,.. 
dı. Fa.t ..,..ti .... IY'llB ltir .-.. için :ra,...k 
........ z ........ ,... .............. _ ...... ..... 

...._, ond .. , tiyatroya ıirmek fikri aklına ne
reclea ıelsnit olduiıma IOl'Clu: 

- ETı..ımiyecejimi Wliyorclum, çünkü draho
....... yoldu. Ve kendimden büyük arkaclqlarmu 
moda itl.-incle ~· telırafhaae memuru ıördük
çe onlar ıibi hareket c:euretini kendimde bulamı· 
,...ı-. Dalaa lriİçÜkık• aktrialiii giizel buluyor
chmn. M .... te Hı .. Sen-Nikola j'Oril!M"Mla, kü
çlk Wır piyeete OJDUIUfbm. Hotuma giıtmifti. Oi-
,......,.,. iJi OJDMDMlıimu söylüyordu; fakat an
nemin ona üç a7bk borca olduiu için böyle aöylü
,...da. On bet Y&f9D& ıirince tiyatroya cicldi aaret
t. dütiindilm. ıc-.attnara girdim. Çabftım. 
çok çallflma. S...tmua yıprabcadr. Fakat muvaf
fak ohmca da diNımclirir. 

Madm kötk hbaama ıeldikleri zaman aanda
lı asıla ltailı ltaldat.r. Rober F elili'yi J)efi ura 
~--..-.......... 
Felbiı 

- Bu "'7Gk afllÇlar, pprakuz da olea glzel, 
decli.. Fakat k meYIİIDde kötkiin kapalı oldu.fana 
....,...-. 

5uKlala oaa, risel kıt günlerinde, gezinenlerin 
aclaya ~ çünW Qrada rahat ettiklerini 
,,. bina _... ele iki bdmı aötüırmüt olduiuaa eö:r
W. ".fi 
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Halk Bankası ve Ankara 
halk sandığı dün a(ddı 

(Başı ı. ıncı sayfada) 
Üst katları bankanın umumi idare 

merkezi ve alt katları da Ankara san
dığı olarak hazırlanmış olan Işıklar 

caddesinde Saylavlar sokağında Türk 
Ticaret Bankası sırasındaki banka bi
nası bayraklarla süslenmiş ve üzerine 
vecizeler asılmıştı. Törende Kamutay 
Başkanı B. Abdülhalik Renda, Dahi
liye Vekili ve Parti 'Genei Sekreten 
B. Şükrü Kaya, Adliye Vekili B. Şük
ni Saraçoğlu, Maliye Vekili B. Fuat 
Agralı, Giımrük ve İnhisarlar Bakanı 
.B. Rana Tarhan, Ziraat Vekili B. Faik 
Kurdoğlu, mebuslarımız, Başvekalet 

Müsteşarı B. Kemal Gedeleç, Ankara 
mebusu ve İş Bankası Genel direktörü 
B. Muammer Eriş, Cümhuriyet Mer
kez Bankası umum müdürü B. Kemal 
Zaim Sunel, Türkiye cümhuriyeti Zi
raat Bankası Umum müdürü B. Nus
ret Mithat Meray, Etibank Umum 
müdürü B. İlhami Nafiz Pamir, De
nizbank umum müdürü B. Yusuf Ziya 
Öniş, Türk Ticaret Bankası umum 
müdürü B. Sait Hfunit Başak, Maliye ,,_ 
ve İktısat vekaleti ileri gelenleri, ban
kalar idare meclisleri azalariyle finans 

Halk Bankası ve Ankara ' 
halk sandığı binasl 

ve ekonomi aleminin tanınmış şahsı
yetleri hazır bulunmuşlardır. 

B. Muvaffak lşmen'in nutku 
Sôzü evvela yeni bankanın idare 

meclisi reisi, İş bankası muhasebe u
mum müdürü B. Muvaffak !şmen al
mış ve bankanın kuruluş sebeplerini 
şöylece izah etmiştir: 

- Cümhuriyet Hükümetinin değer
li vekilleri ,aziz misafirlerimiz, 

Kemalist rejim yurdun ekonomi ci
hazına bu gün mütevazi, fakat müte
vazi olduğu kadar manalı ve lüzumlu 
bir kredi müessesesi daha ilave etmiş 
bulunuyor. Bu gün yüksek huzurları
nızda muameleye başlıyacak Halk 
bankası ve kapılarını balkın istifade 
ve yardımına açacağımız Ankara Halk 
sandığı, Cümhuriyet devrinde kuru
lan milli müesseseler silsilesine katıl
mış oluyor. 

Türk vatanının ve onun sahibi asil 
milletin varlığını yüksek şahsiyetine 
medyun bulunduğu Atatürk'ün eşsiz 
iradesinden doğan bu günkü müstakil 
ve kudretli Türkiye'nin ekonomik 
kalkınma yolunda başardığı harikalar 
arasında türk bankacılığının da müs
tesna bir mevkii vardr. 

Kü<,;üli kredi ihtiyacı 
Dahil olduğumuz bu şerefli çerçeve

nin içinde biz de kendimize düşen va
ı:ifeyi liyakatle ve heyecanla yapmak
tan geri kalmıyacağız. 

lktısat Vek ili B. Şakir Kesebir 
bankaya ilk defa para yatırıyor 

Halkçılık vasfının türk inkılabının 
asli karakterleri arasında yeralmış bu
lunması, müessesemizin kuruluşunda
ki büyük maksadı izaha kafidir. Çok 
yerinde bir hassasiyetle tefecile~ ~e 
tefecilikle mücadele yolunda cıdaı 
kararlar alan cümhuriyet hükümeti --
bir taraftan ödünç para verme işlerini 
nizam ve intizam al tına alırken, diğer 
taraftan halkın küçük kredi ihtiyacını 
en normal, en kolay ve en ucuz yol
dan karşılamak düşüncesiyle tedbir 
almakta gecikmemiştir. 

Halk Bankasının kıymetli 
direk törü B. Ata Evcim 

mal mertebesine getiren sayın Celal 
Bayar'ın eseri oluşudur. 

Bu sevinçli günümüzde huzurları

nızla bizleri bahtiyar eden sayın ve
killerimize ve aziz davetlilerimize ha
raretle teşekkür etmeyi vazife bilıriz . ,, 

İşte müessesemiz böyle bir ihtiya
cın mahsulü olarak doğmuş, halka hiz
met gibi şerefli ve zevkli bir vazifeyi 
üzerine alarak emniyetle ve en iyi ni- l ktisaı r ek ilimiz konuşuyor 
yetleriyle çalışmıya hazırlanmıştır. B. Muvaffak İşmen'den sonra İk-

Büyüklerimizden göreceğimiz mü- tısat Vekilimiz B. Şakir Kesebir, sôz 
zaharet, halkımızın göstereceği rağ- almış ve ezcümle şunları söylemiştir: 
bet; muvaffakiyetimiz için istinat "-Halk bankası idare meclisi reisi
noktamız, inkişafımız için takdir ve nin şimdi dinlediğiniz sözleri, banka
teşvik kaynagı olacaktır. nm deruhte etmek üzere bulundugu 

Bu sayede bu günkü kü!iük serma- vazifeler hakkında kafi bir fikir ver
yemizin yarının büyük rakamları ara- miş bulunmaktadır. 

merkezde biribirini takiben diğerleri 
açılmış bulunacaktır. 

Arkadaşımız beyanatında memleke
timizde kredi teşkilatının almış oldu
ğu hızı işaret eylemiştir. Memleketi
mizde cümhuriyetten önce de bir iki 
mılli banka ve kredi müessesesi vardı. 
Fakat gene bunların tam manasiyle 
birer kredi müessesesi haline gelme
leri ancak cümhuriyet devrinde mü
yesser olmuştur. 

Bu gün memleketimizde bir milyon 
liradan fazla sermaye ile çalı~an 15 
müessese vardır ve bütün milli banka 
ve kredi müesseselerinin yekunu ise 
40 dan fazladır. 10-15 sene evelisine 
nazaran bir mukayese yapacak olursak 
görürüz ki, tasarrufta 350-400 bir fark 
vardır. Kredi muameleleri miktarı ise 
mukayese edilemiyecek derecededir. 

Kredi teşkilatlanmasındaki bu ge
niş inkişaf, hiç şüphesiz Kemalist re
jimin krediyi kolaylıklar temin etmek 
yolundaki aldığı tedbirlerin neticesi
dir. Rejimimiz bununla bihakkın ifti
har edebilir. Bu münasebetle Halk 
bankası kanununu bizzat hazırlamış o
lan Başvekilimiz Celal Bayar'ı huzu
runuzda anmak bir borçtur. Halk ban
kasını büyük bir ümitle açmış bulunu
yor ve muvaffak olacağmı da şüphesiz 
addediyorum.,, 

Bundan sonra İktısat vekilimiz, 
bankanın ilk tasarruf mudii olarak 
kaydolunmuş ve uğurlu eliyle bu mil
li müessesenin ilk işini yaparak ona 
bayırlı ve verimli bir çığır açmıştır. 

Davetliler, yukarda hazırlanan büfe
de ağırlanmışlardır. 

Banka'nın l stanbul sandığı 
açılıyor 

B. Şakir Kesebir, dün Belediyeler 
bankası toplantısı dolayısiyle şehrimi

ze gelmiş ve yeni bankanın açılış tö
reninde bulunmuş olan İstanbul Vali 
ve Belediye reisi B. Muhittin Üstün
dağ'ın banka sandığının ne zaman a
çılacağc hakkındaki bir sualine cevap 
olarak, Ankara'dan sonra ikinci sandı
ğın İstanbul' da açılacağı cevabını ver
miştir. 

Kır al Faruk' a bir 
suykasl bahis 

mevzuu değildir 
Kahire, 5 a.a. - Kırala karşı ateş et

miş olmak suçiyle tevkif edilen tale
benin ifadesine göre, bu talebe meçhul 
bir şahsın cebinden düşen bir taban
cayı yerden alırken kazaen tabanca a
teş almıştır. 

Binaenaleyh kırala karşı her hangi 
bir suykast mevzuu bahis değildir. 

Cinai bir kasıt yok 
İskenderiye, S a.a. - Röyter ajansı 

muhabirinden: Mesul mabafil, dün kı
ralın hazır bulunmuş olduğu merasim 
esnasında atılmış olan rövelverin kur
şunu hakkında yapılan tahkikat neti
cesinde cinai bir niyet mevcut olmadı
ğının ve krala karşı yapılmış herhangi 
bir suikast mevzuubahs olmayıp bu 
baptaki bütün haberlerin tekzib edil
mesi icap edeceğini beyan etmektedir. 

İzmir'de feci 
bir cinayet 

İzmir, S (Telefonla) - Bu gün şeh
rimizde feci bir cinayet oldu: Cumao
vasından Hüseyin, sevdiği Ayşe ismin 
deki kızı kaçırmak üzere, iki arkadaşı 
ile biırlikte kızın çadırını basmışlar, 

evvela tehdit için havaya silah atmış
lardır. Sonra bıçaklarını çekerek çadı
ra girmişlerdir. Ayşeyi annesi ve kar
deşleri Mustafa ile Hüseyin müdafaa 
etmek istemişlerdir. Çadırda kanlı bir 
boğuşma olmu!?, Mustafa ölmüş, Hü
seyin ve Ayşe ağır yaralanmışlardır. 

Katiller yakalanmıştır. 

Bek Berlin yoluyla 

Cenevreye gidiyor 
Varşova, 5 aa .. - İyi bir membadan 

bildirildiğine göre B. Bek, çarşamba 
günü Berlin tarikiyle Cenevre'ye gi
decek ve Berlin'de bir kaç saat kala
caktır. Berlin'deki Polonya sefiri, B. 
Bek'le bir kaç saat görüşmüştür. 

sında sayılabilecek bir hale geldiğini Halk bankası, bilhassa küçük esnafa 
görmek, müesseseyi kuranlar kadar, kredi temin eylemek vazifesin i üzeri
onun için ~alışanlara, çalışanlar kadar ne almış olarak doğuyor ve bu müesse
da ondan istifade eden aziz müşterile- se memleketin her tarafında tesis e
ri türk halkına haklı bir gurur ve haz deceği halk sandıkları ile küçük tica-
verecektir. ret erbabının küçük kredi ihtiyacını Da\is kupası 

Muvaffak olacağız. Bu halk m:.:..:.ü~e~ss_e_-_ı_k_a_,r.:ş_ıl,_ı:_y_ac_a""k..._t__,ıur_. _ _ ..._,,__ _ _ ,;.-...--ı~_ı...,._,.G __ a_rn"n_t_,o .. v~n-,...61·-· P_a_n .. s_i_ıv_a~n_y __ a_.'_' _s ... a_.a_._-_.ı_ __ ..J.-:1......~-.L...r:;...ıw~---
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Neşeli Hereke lazları üzüm 
bayramm:fa 
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Finlandiyah güreı~ilerle beraber Baraj ziyafetinde 

EN GÜZEL iCKi : AYRAN ! 
Çoban, karnını doyurup 
6 bardak ayran içtikten 
sonra kendine gelebildi .. : 

Belvu :Palas'ın bahçeı:.indeyiı:. Fin
lanuıyaıı gure~çuer uu ak~am Anka
ra dan ayrılıp J.zmır'e gidıyorıar . .l:SO)> 

kalan bu bır günden istifade ederek 
şehrin muhtelif yerlerinde gezecek -
ler ve öğleyin Baraj'da Spor Kurumu 
Güre§ Federasyonu tarafından veri
lecek ziyafette bulunacaklar. Hep
si gürbüz, sıhatli gençler, sevimli ve 
cana yakın yüzleri insana hiç yaban
cı gelmiyor. 

Bizim güreşçilerle de çabucak an
laşmışlar... Kafile reisi Leino'nun 
sevgi dolu bakı§ları altında, karşılık
lı olarak öğrendikleri kelimeler ve 
işaretlerle anlaşınıya çalışıyorlar. 

Finlandiyalıların "merhaba" sına, bi
zimkiler "Beyve" diye mukabele edi
yorlar. 

* *. 
Sporcuları gezdirecek olan otobüs 

kapının önüne geldi. Finlandiyalı 

gençlerden bir kısmı koşarak fotoğ -
raf makinelerini aldılar ve neşeli. ne
şeli, kimi~i ıslık çalarak, kimisi şar -
kı söyliyerek, Orman Çiftliğinin yo
lunu tuttular. Her tarafı alaka ile 
gezdiler. Kendilerine verilen izahatı 

dik'katle dinlediler. 
Akıllarının almadığı şey, eskiden 

ha.taklık olan bu yerde, birkaç sene 
içinde bir mamurenin kurulması ve 
güzel bir ormanın yetiştirilmesi idi. 
Kendilerine ayran ve bira ikram o
lundu. Birkaç güreşçi yan gözle kafi
le reisine bakarak buğulanmı~ bira 
dublelerini dikerlerken, ötekiler de 
ayran içtiler. 

''Ava giden avlanır,, derler. Foto muhabirimizin dalgınlığından 
iıtilade eden Çoban, makineyi eline geçirerek 

onun bu reımini çekti! 
Baraj'a geldiğimizin farkında bile badayılık başka .... 

olmadıık, yol bize o kadar kısa gel- Tekrar gazinoya döndük. Birisi 
mişti. Gazinonun kapısında fotograf- sordu: 
lar çekilecek Fakat mersinli Ahmet - Yemek yesek mi? 
bir türlü şapkasını çıkarmıyor. Biri - Çoban gene atıldı: 
si bağırdı: - Vallahi fena olmaz, sabahleyin 

- Yahu, çıkar şu §apkanı ... Yok- kahvaltı da etmedim, onun için ''sı-
sa kimse seni tanıyamıyacak ! kıntıdayım I" 

Biraz sonra da Mustafa göründü. Etraftan gülüşenlere izah etti: 
Pansıman için hastaneye gitmiş. İki - Ben her zaman 11 de yemek ye-
ka§ınm üzerinde iki ayn pansıman rim de ... 
var. Hatırını soranlara: * • • 

- Zaten yaralı idim, diyor, eski 
yaralar açıldı, o kadar 

Sofraya oturduk. Her türk güreş
çinin yanında, bir finlandiyah spor -
cu var. Neşe yolunda. Yemekten ön -
ce, aperitif yerine ayran ikram edil -
di. Yanımda oturan B. Lcino. bardağı 
eline aldı ve bu beyaz içkinin adını 

sordu: 
- Ayran ... dedim. 

.· 

Spor te§kilatı erkanı Türk ve Finlandiya gürefçileriyle birlikte barajda 

Acaba ıu ti§ kebabı denilen ye
mek naııl §ey olsa gerPh? 

Jı\ğır ıiklet Mellavuo: "Şif keba
"bı da hiç fena değilmiş!,, 

Dünkü ziyafette teati 
edilen samimi nutuklar 

Yapılan maçlar, memleketler 
arasındaki dostluk ve spor 
bağlarını kuvetlendirmiştir 

Dün, Türk Spor Kurumu güreş fe
derasyonu tarafından Finlandiya ve 
Türkiye milli güreş ekiplerine veri
rilen ziyafette çok samimi nutuklar 
teati olunmuştur. Yemeğin sonlarına 
doğru söz alan Finlandiya gazeteci
lerinden B. Koyunen, Büyük Önder'e 
ve memleketimize karşı duyduğu de
rin hayranlığı ve iki memleket milli 
güreş ekiplerinin yaptıkları son te
maslar dolaysiyle hissetiği memnu -
niyeti anlatmıştır. Finlandiya sporcu 
]arının dostane selamlarını türk arka
daşlarına bildiren ve mühim.işleri a
rasında bu ziyafete iştirak etmek lüt
fünde bulunan B. Adnan Menderes'
le diğer zevata teşekkür eden B. Ko
yunen, gelecek sene türk milli ekipi
ni Fınlandiya'da memnuniyetle bek
liyeceklerini söylemiştir. 

B. Adnan Mendcres'in nutku 

de ettik. Yapılan her iki müsabaka· 
da da galip gelmemize rağmen gerek 
güreşteki yüksek kabiliyetleri gerek
se sportmenlik ve centilmence hare
ketleri itibariyle kendilerinin örnek 
tutulacak bir vasıfta olduklarını 

söylemek pek yerinde ~ur. 
Finlandiya matbuatını temsilen •· 

ramızda bulunan sayın Bay Koyune· 
n'in · Atatürk Türkiye'sini hayran
lıkla görmüş olduğu hakkındaki söz
lerini burada kaydederek memleket· 
lerine avdetlerinde bu görüşlerinin 
memleketlerinde de bilinmesine ve• 
satet suretiyle iki memleket araam -
da dostluk ve spor münasebetlerinin 
takviyesine yardım etmelerini ken• 
dilerinden rica ederiz. 

Giire§ôlerimizi tebrik 
Belvü Palas'a tekrar uğradık ve 

oradan Baraj'a doğru yollandık. Ay
nı neşeli hava içinde, asfaltın üzerin
de &üratle ilerliyoruz. Kafile reisi 
çok memnun. Türkiye'ye girdikleri 
andan itibaren gördükleri misafir
perverliği anlata anlata bitiremiyor: 

Kafile reisi de Mustafa'ya yaklaş
tı ve hatırını sordu. Sonra gençler 
hep birden Baraj'ı gezmiye hazırlanı
dılar. Fakat otelden beri karnının aç
lığından bahseden Çoban, pek iştahlı 

değil (yani Baraj'ı gezmiye iştahlı 
değil). Bardaktan bir yudum aldı, kelime- •' 

B. Koyunen'in B. Pellinen tarafın
dan tercüme olunan ve JİddetJe al
kışlanan bu samimi sözlerine Spor 
Kurumu Ar.başkanı B. Adnan Men
deres, aşağıdaki nutukla mukabele 
etmiştir: 

'Gene bu fırsattan faydalanarak bu
rada toplu olarak bulunan milli güreı 
takımımızın, dünyanın güreş üstatla
rına kar§ı elde ettikleri iki güzel gali,. 
biyetten dolayı tebrike şayan olduğu
nu söylemekle beraber sporda gayenin 
nın ve spor vasıtasiyle fizik moral 
kabiliyetlerin tenmiyc ve inkişafml 
temin etmenin gaye olduğunu spoı"'" 
arkadaşlarımıza tekrarlamak isterim. 
Çalışmalarında bu gayenin daima göa 
önünde tutulması icap eder. 

- Dört günlük yol yorgu~ğu
nu bu güzel kabul unutturuverdı, di
yor. 

B. Leino Ankara'ya üçüncü defa 
olarak gelmİ§. Her sene gördüğü ye -
niliklerden dolayı hayran: 

- Zaten, diyor, aradaki meaafe 
uzunluğuna rağmen biz Türkiye'yi 
çOk iyi tanır ve severiz. Gazeteleri
miz stk stk memleketinizden bahse -
derler. 

Benim sormıya hazırlanacağım su
alin cevabını da gene o verdi : 

- Güreş ekipiniz, eski senelere 
nazaran, bu sene fevkalade ... Gelecek 
yıl Finlandiya'da karşılaşacağımız 

için ayrıca memnunum. 

- Yemekten sonra gezeriz canım .• 
dedi, fakat ısrarlara dayanamadı. O 
da grupa katıldı. 

Baraj'ın üst kısmını dolaştıktan 
sonra, muazzam beton seddin altında
ki bendlere girdik. Loş dehlizler ve 
serin bir hava ... Fakat Çoban gene ge
ride ... Maamafih, serin havayı hisse
dince biraz içeriye girdi: 

- Oh ... dedi, şurada biraz uyu-
sam ... 

Sonra gene etrafına bakındı ve 
manzarayı gözü pek tutmamı' olmalı 
ki, tekrar kapıya doğruldu. Galiba 
Baraj'da 15 milyon metre mikabı su 
bulunduğunu birisi Çoban'a fıslamış 
olacak. Zaten pehlivanlık başka, ka -

Y emeji yiyip altı bardak ayranı devirdikten aonra Çoban' da 
galip_ hir kumandan hali var ... 

yi bir iki defa tekrarladı: 
- Ayran ... Ayran ... Ve ilave etti: 
- Çok güzeli 
Bizim çocukların kendisine "Ho -

ca" diye hitap ettikleri ve iki buçuk 
sene içinde öğrendiği oldukça düz
gün türkçe ile tercümanlık vazifesini 
de mükemmelen ba§aran B. Pellinen 
de söze karıştı: 

- Bizde de yoğurt vardır, dedi. 
Onun için, ayranı biz de yapabiliriz. 

Bu sırada, tabağına muazzam bir 
şiş kebabı yığını yapmakla meşgul 

olan Çoban atıldı: 
- Hele sütleri mükemmel, dedi, 

insan iki üç kilo içiyor da gene doy • 
muyor! 

Evet, ben de Çoban'ın yerinde ol -
sam iki kilo sütü bir hamlede içer -
dimi 

• • • 
Yemek çok ne§eli geçiyor. Söz ta

bii önce spora, sonra da güreşe inti -
kal etti. B. Pellinen hazan kafile rei
sinden, hazan da finlandiyalı gür~çi
lere refakat eden gazeteci B. Koyu
nen'den izahat alarak anlatıyor: 

- Bizde spor çok müteammimdir. 
Federe kulüplere kayıtlı sporcuların 
sayısı ıoo.090 dir. Bunların en az 
10.000 nini güreşçiler teşkil eder. 
Tahsil hayatında spor meoburidir. 
İlk mekteptefı itibaren haftada üç sa
at jimnastik dersi şeklinde başlar. 
Orta mektepte her gün spor yapılır. 

Türk gençleri liseyi bitird~kten 

ı;onra ekseriya sporu da terkediyor -
lar. Halbuki :Finlandiya'da spor üni
versitede de mecburi ve sporcu tale -
beler Avrupa'daki üniversiteler arası 
spor müsabakalarına iştirak ediyor -
lar. Vakıa ilk neticeler pek yüksek ol
mamış ama, bundan dolayı iilTlitleri 
kırık değil. Velhasıl, çocukluktan iti
baren spora alışan bir finlandiyalı 

genç, yaşı ilerledikten sonra da buna 
devam ediyor. 

Bunun en güzel misali, kafile rei
si B. Leino. 47 yaşında olmasıtlfl rağ
men 25 yaşında bir genç kadar dinç 
olan bu eski güre§Çi, müsabakalara 
iştirak etmediği halde hala idmanları
na devam ediyor ve sigara, kahve, iç
ki kullanmıyor • 

• • • 
B. Pellinen izahatına devam etti: 
- Bizde yalnız güreşle Jllefgul o

lan kulüpler de vardır. 17 • 18 yaşm -
(Soau 8. iacl •7f ada) 

Dün en çok rağbet gören 
içki ayrandı. 

AnlCJfmak için dil bilmek elzem 
değil, .amimiyet ve ıevgi kafi .•. 

- Spor Kurumu Asbaşkanı olarak 
ve teşkilatımızın ba~lı bulunduğu 
yüksek Partimizin Genel Sekreteri 
B. Şükrü }{aya adına bu güzel top
lantıda ve aranızda bulunmaktan do
layı derin bir sevinç duymaktayım. 
Finlandiyalı dostlarımızı ve onların 
güzel memleketlerini içinizden bir -
çoklarmız bir buçuk sene evel t~ı
dınız. Kafilemizin orada bulundugu 
esnada gördüğü misafirperverlikten, 
hususi itinadan, kafileyi teşkil eden 
arkadaşlar bize, seyahatten dönüşle
rinde hassasiyet ve teşekkürle bah -
settiler. Bugünkü fırsattan istifade 
ederek finlandiyalı dostlarımıza o 
&eyahatin güzel hatırası için teşek
kürlerimizi tekrarlarım. 

Finlandiyalıların hakiki sporcu ve 
sporda ileri gitmiş bir memleket ol
duklarını sporcularımız Finlandiya 
seyahatlerinde görmüş bulunuyorlar. 
Biz de burada yapılan iki karşılaşma 
esnasında kendilerinin spordaki yük
sek dereceleri ve spor karakterleri 
hakkında kuvetli kanaatler edinmiş 
bulunuyoruz. 

Yakınlık ve do&tluk 
Finlandiyalıların aramızda bulun -

dukları sırada göstermiş oldukları 
yakınlık ve dostluktan mütehassisiz . 
Bilhassa sportmenlik ve centil -
menlik vasıflarını sevgi ile müşahe-

-

Vasıta noksanlarına rağmen büyük 
himmet ve enerji ile çalışan milli gü
reş takımımızın bu iki galibiyetinin• 
ehemiyetini tekrarlarken sporcuları· 
mızm iyi ve dürüst çalışmalannm um. 
kaf atını .şimdiden elde etmiş olduk
larını da tebarüz ettiririm. 
Müsabakaların büyüklerimizin ve 

bilhassa sayın Başbakanımızın göde
ri önünde cereyan etmiş olması, w 
gene bilhassa sporcu buyük başbaka· 
nımızm güreşçilerimizin ayrı ayrı el
lerini sıkmak suretiyle kendilerini 
tebrik ve taltif etmiş olmalarının bl
tırasını bu galibiyeti kazanan sporcu• 
larımızın hayallerinde ebediyen ifti
harla sakhyacaklar en büyük mükifat 
olduğunda asla şüphe edilmemelidir. 

Finlandiyalı dostlarımıza Türkiye'
de bulunacakları günlerde iyi vakitler 
geçirmelerini temenni eyler, ve mem· 
leketlerine avdet için memleketimiz
den ayrılırlarken kendilerine şimdi· 
den hayırlı seyahatler temenni ederb. 

Diğer mıtukfor 
B. Adnan Menderes'in bu sözleri, 

Güreş Federasyonu umumi katibi B. 
Şinasi Özdemir tarafından ingilizce• 

(Sonu 8 ıncı sayfada) 

Mer•inli ile Kenan bir gün önce-u ı 
ki maçlar ve patlıcan dolma anı 

laalclanJa '' 6Örüfiiyorlar ! ,. ~ Finlandiyalı aporculaT, Baraj g~inosunurt öniinfle 
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Çekoslovak 
• 

meselesi karşısında 

·İtalyan gazeteleri 1ngi1 iz, Fransız, 
Türk 
şarapçılığı . 

Fransız ve 
yapılmasına 

lngilizler plebisit 
mua·rız ! 

(Başı 1. inci sayfada) 
riyle müsabaka edeceklerdir. An
kara' daki tecrübelerimiz yayla 
bağlarında yenmeğe yaramıyan 
üzümlerin ıarap için ne kadar 
kıymetli olduğunu ispat etmiştir. 
Eğer tarap, lüzumsuz kayıtlar 
kalkarak, bilakis kahveye kadar 
sokulmak için her türlü kolay
lıklar gösterilerek, "!e bira ile 
birlikte, meyhane malı olmak
tan çıkarılarak himaye edilecek 
olursa, hem fakir yayla halkının 
yeni bir kazanç menbaı ve sana
tı elde etmesine, hem alkol İpti
lası zararının tadil edilmesine, 
hem de yayla tabiatinin ferah
lanmasrna ve gerek meyva ağaç
lığı, gerek orman ağaçlığı için 
müsait zemin hazırlanmasına 
hizmet edecektir. 

şiddetle 
. 
llalyanlar da plebisit istiyorlar 

Paris, 5 a.a. - Fransız matbuatı bu
gün de Çekoslovakya meselesiyle 
meşgul olmaktadır. 

"Jur" gazetesi diyor ki : 
Eğer Almanya Südctlerin siyasi 

muhtariyeti hakkındaki iddialarında 

israr ederse, mutlak surette bir ihtilaf 
çıkmasını istiyor demektir. Bunu a
~ıkça itiraf etmesi lazımdır ve bütün 
dünya önlinde de bir mütecaviz mev
kiine düımcai icabeder. 
Aynı gazete, Hitler'in Çekoslovak

ya alınanları arasında plebisit yapıl

masında israr etmesinden korkuyor 
ve diyor ki: 

"Böyle bir şey istemek Fransa ve 
İngiltere'nin kabul edemiyeceği kati 
bir ültimatom vermek demektir. Fran
sız ve ingiliz hükümetleri, şimdiye 
kadar boJ yere yapılan tavsiyelerden 
çok daha sarih ve kati bir ihtarda bu
lunulmasını derpiş etmelidirler. 

"Epok" gazetesi de Amerika'nın ha
reket hattından ve Amerika büyük el
çisinin nutkundan bahsederek diyor 
ki : 

"Amerikalılar, hüriyete olan aşkla
rını, diktatörlükten nefretlerini ve 
her türlü şiddet siyasetine ve ırkçılık 
nazariyelerine karşı beşeri tesanüdle
rini muhafaza ediyorlar. Bu suretle a
merikalılar, Franaa'nın mefkuresini 
tamamiyle temsil eden franaız harici
ye nazırı Bone'nin hareketini beğeni
yorlar. Bone, bütün sulh ümitlerine 
dört elle ıarıhyor ve bütün uzlaşma 
teıebbüılerine muvafakat ediyor. Fa
kat, esasta hiç bir fedakarlıkta bulu
namaz. Yani Avrupa'nm zayıf millet
lerinin biribiri ardından ortadıın kal
dırılmalarına ve nihayet sıranın bizzat 
Fransa'ya gelmesine asla muvafakat 
edemez. 

"Popüler'' gazetesi şöyle yazıyor : 
"Amerika reisicümhuru Ruzvelt ve 

hariciye nazın Hull'un nutuklarından 
sonra, Amerika'nm Faris büyük elçi
si tarafından ıöylenilen sözler, bir 
harbın Almanya için nasıl akibetler 
doğuracağında hiç bir şüpheye mah~l 
bırakmamaktadır. Münhasıran bır 
Iran.sız dostu olarak söz söylemişcesine 
tefekkür etmek, ona hakaret etmek 
demektir. O, pasifik denizinin en bü
yük devleti ve bütün dünyanın ôa mad
di en kudretli memleketi namına ko
nusmu§tı.ır 

''Figaro,, gazeteı.i de diyor ki: 
"Eğer harp vicdan hüriyeti ve rrk

çılık nazariyesi mevzuları etrafında 
patlıyacak olursa, amerikan halkı er
geç mutlaka parlıyacaktır.,, 

l ngiliz gazetelerinin 
mütaleaları 

Londra, 5 a.a. - Taymis gazetesi 
diyor ki: Haber alındığına göre Hen
layn, Çekoslovak hükümetinin tek
liflerine mukabil tekliflerde bulun -
muıtur. Şurası muhakkak ki, eğer 
südetler meselesi sulhan halledilmek 
isteniyoraa, Henlayn'in Karlsbad'da 
dermeyan etmiş olduğu şartların ta
dili lazundır. Eğer bu şartlar olduğu 
gibi kabul edilecek olursa Çekoslo -
vak hUkümetinin tutunması imkansız 
olur. 

Henlayn, bazı tavizlerde bulunma -
ğa mütemayil gözüküyor. Fakat Hit
ler ne yapacaktır? 

Deyli Telgraf şöyle yazıyor: 
Hidisat ispat etmiştir ki, eğer sü

det meselesini kuvetle halletmek te-
9ebbüsü vaki oluraa, Avrupa demok
rasileri buna karşı koyacaklardır. 

Deyli Meyi gazetesi ise, s?det ~e
selesinin hal tarzının tamamıyle Hıt
ler'in elinde bulunmadığı ve ekalli
yetler vaziyetinin nazarı itibare ~lın: 
ması lazımgcldiği mütaleasmı ılerı 
sürmektedir. 

I tal yan gw:;ctelcrinin 
mütaleaları 

Roma, 5 a.a. - Relazioni İnterna
tionali gazetesi, "Çekoslovakya ingi
liz manevrası altında,, başlığı ile yaz
dığı mülhem bir makalede lort Runsi· 
man'ın varacağı neticeleri tetkik ede
rek vaziyetin her an daha ziyade va
himleştiğini kaydeyliyor ve diyor ki: 
"- Südet alınanları meselesinin 

münhasıran dahili mahiyette olduğu
nu mükerreren kaydettiler. Prag hü
kümeti ise bunu bir Almanya mesele· 
si yapıyor. Ve demokrasi için bir ha
yat ve ölüm işi gibi ortaya koyuyor. 
Lort Runsiman bütün gayretlerine 
rağmen çeklerden makul tavizler ko
parmıya muvaffak olamamıştır. Bun
lar, ancak tiddetli bir tazyik altında 
tavizde bulunacaklardır. Çekler, Av
rupa selametinin Çekoslovakya'nın 
tamamiyetine bağlı olduğu gibi boş 
bir iddiada bulunuyorlar. Çekoslovak
ya'nın düşüncesi de lngiltere'nin dü
şüncesinin aynidir: Südetlerin muh· 
tariyeti meselesini Çekoslovakya'nın 

tamamiyeti meselesiyle birleıtirmek. 
Çeklerin ne dereceye kadar taviz

lerde bulundukları henüz belli de
ğildir. Fakat öyle anlaşılıyor ki: Prag 
hükümeti ,işleri sürüncemede bırak
mak hususundaki ingiliz tavıiyelerine 
tam.1miyle riayet ediyor. Çekoslovak
ya hareket tarzını değiştirmedikçe 
mesele halledilemez. Prag hükümeti 
kendisini yedekte gitmekten kurtar
malıdır. 

Ekalliyetler meselesi ötedenberi 
Çekoslovakya'da vardır. Bunu, nasyo
nal - sosyalist Almanya icat etmiş de
ğildir. Herkes kanidir ki, namuskara
ne bir tarzda yapılacak bir plebisit 
meseleyi aydınlatacaktır. Çekoslovak
ya'nın Almanya ile bir mukarenet ara
ması çok makul olur. 

Korespondans Politik gaze
tesinin yazdıkları 

Berlin, 5 a.a. - Korespondans po
litik gazetesi, fransız hariciye nazırı 

Bone'nin büyük harpte ölen amerıkan 
askerlerine dikilen abidenin küşadmda 
söylediği nutku bahis mevzuu ederek 
diyor ki : 

- Bone'nin tatbikini tavsiye ve te
menni ettiği prensiplerden hiç kimse
nin şüphesi yoktur. Dünya harbi es
nasında fransız askerlerinin olduğu 
kadar karşı taraf askerlerinin de idea
li bu idi. Eğer Fransa bahis mevzuu 
ettiği hadisede, Pra~ hükümeti~i? a
dalete ve hüriyete rıayet etmedıgı hu
suslarında endişelerini izhar etse idi, 
sulh davasına en büyük hizmeti yap
mış olurdu. Çünkü Prag'da Fransa'nın 
ona katiyen müzahir olduğu kana
ati vardr ve işler fransız menfaati 
namına hareket ediliyormuşçasına 

gösteriliyor. Hadiseler sükunetle tet. -
kik edilirse, Fransa'nın son asırlar ı
cinde ekseriya bu nevi müşkilatı iza
le siyasetini takip etmemiş olduğu 
görülür. Paris'te bütün milletler ara
sında beşeri kardetlik her vakit ilk 
planda yer bulmamaktadrr. 

Binaenaleyh,, eğer Bone'nin nutku 
Fransa için bir propaganda değil de 
filen tatbik edilecek bir program o
lursa Almanya bunu derin bir mem
nuniyetle karşılıyacaktır. Almanya 
aynı yolda yürümekten başka bir şey 
istemiyor. 

Rangon'da 
şiddetli 

çarpışmalar 
Rangon, 5 a.a. - Din kavgaları do

layısiyle şehrin muhtelif mahallele
rinde birmanlarla hint müslümanları 
arasında vuku bulan arbedeler netice
sinde 10 kişi ölmüş, 40 kişi kadar yara
lanmıştır. Büyük mikyasta vahim bir 
kargaşalık şeklini alan arbedelere ma
ni olmak için ingiliz kıtaları sevkül
ceyş noktalarına yerleştirilmişlerdir. 
Akşama doğru askeri inzibat kıtala

rı hintlilere ait evleri tutuşturmuş o
lan birmanlara karşı ateş etmek mec· 
buriyetindc kalmıştır. 

Müthiş bir 
tayfun! 

Tokyo, 5 a.a. - 36 saattenberi Osa
ka ve Kobe mıntakalarını tehdid eden 
tayfun patlamıştrr. Ağaçlar sökülmüş 
ve bir çok damlar uçmuştur. Mamafih 
insanca ıimdiye kadar zayiat yoktur. 

Tayfunun yolu üzerinde bütün tay
yare ve vapur seferleri durdurulmuş 
ve mektepler kapatılmıştır. 

Tay/unun zararları 
Tokyo, 5 a.a. - Şikohu'da tahribat 

icra etmi' olan tayfun, japon denizi
ne ve Kobe ile Yokohama arasında 
Japonya'nın merkezine geçmittir. 
Tayfun, korkulduğundan az tahribat 
yapmıştır. Fakat bir çok evler, Ra dö 
Mare yüzünden Ozaka'nın atağı kıs

mında sµ altında kalmıştr. Nüfusça 
zayiat yoktur.Şikoku adasında hasarat 
mühimdir. 5 kişi ölmüttür, 8 kiti ka
yıptır, 38 ev harap olmuştur. Kagava 
pref ektörlüğü dahilinde bir çok kim
seler kaybolmuıtur. 

Ziraat ve içki mütehassıslarının 
itlerine fazla müdahale etmek 
salahiyetinde olmadığımız için, 
fikir ve delillerine itimat ettiği
miz zatların bize verdikleri ma
lumatı bu makalede hulasa et
miı oluyoruz. Herhalde türk şa
rapçılığı davası dikkatle tetkik 
edilmek, himaye tekil ve tarzları 
memlekete en faydalı olabilecek 
surette tesbit olunmak, ucuz, iyi 
ve çok farap istihsali üzerinde 
alakadar faaliyetleri teksif et -
mek günün meseleleri arasında
dır. Belki de önümüzdeki ziraat 
kongresini!! mevzularından biri 
de bu olmak lazımdır. Konuıtu
ğumuz bir mütehassıs: 

- Biliyor musunuz, diyordu; 
on beı kitilik kekte kullanılma
ğa kafi kuru üzümün aslı ne ka
dar ıarap verir? Yarım kadeh ! 

Üzümü yaı veya kuru satmak 
için çektiğimiz sayısız müşkülle
rimizi de bir defa hesaba katınız. 
Adam batına 150 yi bırakınız, 
5 litre §Arap istihsaline varmak 
belki de Anadolu'nun bazı böl
gelerinin istep çoraklığını tama
men tedavi edecektir. 

F. R. ATAY 

~ili' de bir isyan 
hareketi 

Santiyago-dö-Şili, 5 a.a. - Bugün 
burada bir isyan hareketi vukua gel
miştir. Bir takım eşhastan mürekkep 
bir grup amele sigortaıları sandığı bi
nasında tahasaün etmiştir. Diğer bir 
grup da üniversiteye hücumla içeri 
girmiş ve kapanmıştır.Mütearrızlar ka 
rabineler üzerine ateş açmışlar ve bun
lardan birini öldürmüşler ve bir çok
larını da yaralamışlardır. Asiler tara
fından bu suretle itgal edilmiş olan 
iki bina, askeri kuvet ve karabineler 
tarafından sarılmIJtn. 

Gerek payitahtta ve gerek memle· 

ketin her tarafında asayiş yerindedir. 

Japonlar 
ilerliyorlar 
Şanghay, 5 a.a. - Japon kuvetleri 

çinliler.i Loıan dağı önünde mağlup 

etmiştir. Çin mukavemeti, sağ cenah
larından çevrilmeleri üzerine kırıl

mıştır. Bu suretle japonlar bir çevir
me hareketi neticesinde Nahuliling'i 

ele geçirerek çinlilerin geri ile olan 

muvasalalarını kesmişlerdir. 

Tienain' deki japonlar imtiyazlı 
mıntakaları terkediyorlar 

Tiensin, 5 a.a. - İmtiyaz mıntaka

larını terketmeleri hakkında japonla
ra verilen emir üzerine japonlarla kü
çük japon firmaları tedricen ingiliz 
ve fransız imtiyaz mıntakalarmı ter
ketmiye ba!lamışlardır. Bu mıntaka

lardaki ecnebiler arasında sük\ınet hü
küm sürmekte ise de bunlar japon ma
kamlarının alaycı muamelelerine he

def olmaktadırlar. Japonya namına 

söz söylemiye selahiyettar bir zatın 

geçende söylediği gibi burada çıkan 

büyük bir Çin gazetesi de Avrupa'da 
bir harp vukua geldiği takdirde Ja
ponya'nın Almanya ve İtalya ile ak

tettiği ittifaklar mucibince barba işti-

• rak edeceğini yazmaktadır. Bu tak-
B. Litvinof hareket ettı ,.rd J b'I · k t .. 1 .. · .., 1 e aponya ecne ı erın on ro u 

Moskova, 5 a.a. -Tas aJansı, B. u. / B' 
· f' c re'ye hareket e- '/ ~ 11mda bulunan mıntakaları işgal et-vıno un enev .. -, ~w ~ li . .. . 

dug-unu haber vermektedir. ~ l ~,'e teşcbbus edecektır. 
;..ec. t,ıner ""' 

Finlandiyalı güreşçilerle 

beraber baraj ziyafetinde 
(Başı 7. inci sayfada) 

dan itibaren bu kulüplere girerek id
manlara başlıyan bir genç, 20 ya§ına 
gelince müsabakalara iştirak eder. 
Memleketimizde, bir tek şehirde her 
pazar günü Uç, dört mühim güreş 

müsabakası yapıldığı vakidir. 
Meslektaşımız B. Koyunen de, 

gazetelerin memleketin spor hayatın
da oynadıkları rolü anlattı: 

- Finlandiya'da mühim spor ha -
reketleri olduğu zaman her gün, di -
ğer zamanlar pazartesi ve perşembe 
günleri çıkan 25.000 tirajlı bir spor 
gazete5i var. Ayrıca, spor teşkilatı
nın 12.000 sayı basan gazetesi, spor
culara ve kulüplere mütemadiyen da
ğıtılır. Fakat diğer gazeteler de spo· 
ra gayet büyük bir yer ayırırlar. 6 ta
ne olan ve mecmu tirajları yarım mil
yonu bulan gündelik gazeteler, pazar
tesi günleri 6 sayfadan dördünü spo -
ra tahsis ederler. 

Bunları anlatttktan sonra Finlan
diya'nın 3,5 milyon nüfuslu bir mem
leket olduğunu da hatırlatayım. 

* .... 
Söz gene döndü dolaştı ve profes

yonellik - amatörlük meselesinde ka -
rar kıldı. Fakat Finlandiya'da böyle 
bir "mesele" yok. Çünkü, bilhassa 
güreşçilerin hepsi amatör ve hepsi lş 
güç sahibi. Sporu yalnız zevk için, 
memleketlerinin şerefi için yapıyor -
lar. 

Meseli 56 kiloda Kiisseli, köyün 
birinde çiftiyle, çubuğiyle meşgul. 

61 kiloda Pibleyemeki polis komiseri 1 
Onu tanımayıp da kendisiyle karşıla
şan ve tuşla yenilen bir çok sabıkalı· 
lar olsa gerek ... 66 kiloda Hoş.kele ve 
79 kiloda Pikkuşari, birer fabrikada 
çalışıyorlar. 72 kiloda Kimnunen bir 
otomobil lastiği firmasının şoförü. 

Bu gibi ziyafelerde nutuk eksik 
olmaz. Fakat dün söylenen sözler ne 
kadar samimi idi 'ı Sıra ile BB. Koyu
nen, Adnan Menderes ve Leino, iki 
milletin ve iki milli güreş ekipinin 
mütekabilen besledikleri samimi dost
luk ve kardeşlik duygularına terce -
man oldular. 

Sonra, heyecanlı bir an: B. Leino 
ayağa kalktı, finlandiyalı sporcuları, 

Atatürk'ün ve türk milletinin saa
deti için üç defa "çok yaşa 1,, de
mi ye davet etti. Asker gibi ayağa kal
karak dimdik duran güreşçiler, etra -
fı çınlatan bir sesle bağırdılar ı 

- Elaköl! Elaköl! Elaköl!.... ..... 
Ye.tnek aynı samimiyet içinde de -

vam ediyor. Karnını doyurup üst üs
te altı bardak ayran içen Çoban da 
artrk kendine geldi ve söze karışıyor. 
O sırada, masanın bizim tarafımıza 

isabet eden kısmında ufak bir kaza 
oldu: Meyva tabağındaki üzümler
den bir kısmı, masanın üzerine dökü
lüverdi. Telaşa düşen garsonları B. 
Pellincn ıyatıştırdı: 

- Merak etmeyin, dedi, Finlandi
ya'da bu, birisinin evleneceğine delil
dir. 

Biribirimize bakrştık. O "mmtaka .. 
da bir tek bekar ben vardım. Acaba 
sahiden sıram geldi mi dersiniz? 

Yemekten sonra Ankaragücü umu
mi katibi, dost güreşçileri, kulübün 
genişlettiği lokale davet etti. Tekrar 
otobüslere bindik ve askeri fabrikalar 
ra doğru yollandık. Yarbay Fikret 
ve Ankaragücü sporcuları, misafirle
ri nezaketle karşıladılar. Biraz sonra, 
BB. Adnan Menderes ve Nasuhi Bay
dar da bize iltihak ettiler. 

marladık !). 
Ve türk sporcuları cevap veriyor

lar: 
- Güle güle 1 Gelecek seneye, Hel

sinki'de ... • S. T. 

Dünkü ziyafette 
samimi nutuklar 

(Başı 7 inci sayfamızda) 
ye tercüme olunmuş ve dost memle
ket sporcuları ile davetliler tarafın· 

dan alkışlanmıştır. 
Bundan sonra sıra ile Finlandiya 

kafile reisi B. Leino ve Finlandiya e
kipinden ağır siklet Melluova söz a
larak, gördükleri iyi kabulden dolayı 
bilhassa te~ekkür etmişler ve Ankara
dan çok iyi intibalarla ayrılmakta ol
duklarını söylemışlerdir. 

Melluova demiştir ki: 
- 17 senedir dünyanın her tarafına 

seyahat ettim. Son seyahatim Türki
ye'yedir. Fakat bu, hepsini unutturdu. 
Gördugtimuz ıyi kabulü hiç bir zaman 
unutınıyacagız. 

Finlandiyalı sporcular Ankara Gü
cü kulübünü de ziyaret ettikten sonra 
19.50 de kalkan trenle lzmir'e hareket 
etmişlerdir. Orada ayın 8 ve 9 unda 
Izmir güreş takımiyle iki maç yap
tıktan sonra memleketlerine dönecek
lerdir. 

111 nwktql kitapları basıldı 
ıstanbul, !> ~ J. cıcLunla) - Maarif 

vekaleti tarafmaan Devlet matbaasın
da bastırılan ilkmektep jeometri ve 
tabiat kitaplarının tabı işleri ikmal e
dilmiş ve uzak satış merkezlerine yola 
çıkarılmıştır. Matbaa şimdi orta mek
tep ve lise kitaplariyle uğraşmakta· 
dır. Bütün orta mektep ve liselede 
ders ı.enesi başına kadar lüzumu ol.1n 
kitaplar yetiştirilmiş bulunacaktır. 

Tophane köşkü tamir edilecek 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Tarihi 

Tophane köşkünün ciddi surette tami
ri tekarrür etmiştir. Yeni tadilattan 
sonra köşk enternasyonal ve antibal
kanik toplantılara tahsis edilecek ve 
Yıldız merasim köşkünün küçük kıta
da bir örneği olacaktır. 

Akay ve Denizyolları idareleri 
lıirlc~tirili yor 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Deniz -
bank gördüğü lüzum üzerine idari 
teşkilatında bazı değişiklikler yap -
mıştır. Bu arada Akay ve Denizvol-
1arı idarelerinin tevhidi tekarrür et
miştir. Birleşik idarenin müdürlüğü
ne kimin getirileceği henüz belli de
ğildir. 

İtalya ile yeni ticaret 
mukavelesi 

İstanbul, 5 (Telefonla) - İtalya 
ile yeni ticaret mukavelesi akdi için 
girişilen tetkikler tamamlanmış ve 
bu hususta hazırlanan rapor İktısat 
Vekfiletine gönderilmiştir. 

İstanbul' da kış mesai saati 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Bu ayın 

15 inden itibaren dairelerde kış mesai 
saati usulü tatbik edilecektir. 

I•ilorya~da bir çocuk boğuldu 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Dün Fi· 

lorya'da 11 yaşında Mehmet Kocataş 
adında bir çocuk boğulmuştur. 

Vnivcrsiteyc yeni bir 
profesör geliyor 

İstanbul üniversitesi dişçi mekte
bi bu sene yeni bir profesör kazan
maktadır. İnsburg dişçi mektebi mü
dürü profesör Baler, İstanbul ditçi 
mektebi taharriyatı ilmiye profesörü 
olarak celbedilmektedir. Profesör 
yakında memleketimize gelecektir. 

Ahe1hk dersleri 
Ankara A tıcıhk Ajanlığından: 
T. S. K. Ankara bölgesi atıcılık kıs

mına devam eden amatörlerden iç 
programı ikmal edip birinci sınıfa ay
rılanların mavzerle ve harp fişekleriy
le hariçte atışlara devam etmek ve bir 
ay sonra icrası mukarrer bölge müsa
bakasına iştirak edebilmek üzere pa
zartesi, perşembe ve cumartesi günle
ri derslerine devamda daha sıkı dav
ranmaları, mazeretsiz üst üste devam 
etrniyenlerin alakaları kesileceği, ikin
ci ve üçüncü sınıf atıcıl~rm da devam
larının sıklaştırılması lüzumu ilan olu
nur. 

l\tcrı::in limanı satın alınacak 
Son çıkan bir kanuna göre, İkti • 

sat Vekaleti, Mersin lıman şirketi 

hisselerini satın almıya karar ver
miştir. 

Bu yüzden şirket heyeti umumiye
si, fevkalade içtimaa davet edilmiştir. 

, -... 

Ankara Borsası 
5 Eylül 1938 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılıs Kapanıs --Londra 6.10 6.10 

Nevyork 125.9525 126.2925 
Pariı 3.42125 3.42125 
Milano 6.6275 6.6275 
Cenevre 28.6375 28.6650 
Amsterdam 68.3750 68.3850 
Berlin 50.4350 50.56 
Brüksel 21.2575 21.3025 
Atına 1.115 1.115 
Sof ya 1.505 1.505 
Prag 4.3150 4.3150 
Madrit 5.0375 6.10 
Varıova 23.5525 23.552'5 
Budapeıte 24.8975 24.8975 
Bükre:; O.!ll 0.91 
Belgrat 2.8375 2.8375 
Yokohama 35.6125 35.6125 
Stokholm 31.4525 31.4525 
Moıkova 23.58 23.58 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 ikramiyeli 
Ergani 96.ZS 96.25 \... ______________________ ,~ 

Hükumet konağı yaphnla<ak 
Diyadin Malmüdürlüğündeıı : 

1 - Diyadın'da inşa edilecek hü
~ümet konağına ait 22168 lira 36 ku
ruşluk keşif muhteviyatı eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve diier 
evrak şunlardır: 

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

parasız Diyadın malmüdürlüğünde 
müteşekkil komisyondan veya Ağrı 
nafıa direktörlüğünden suretlerini a
labilirler. 

3 - İşbu inşaat 26. 8. 938 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle eksilt
meya konulmuştur. İhalesi 9. 9. 938 
cuma gUnü saat 14 de Diyadın mal
müdürlüğü dairesinde 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 mektuplarmı Diyadın Mal
müdilrlüğünle müteıekkil 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 -
rıatrlması lazrmdır. Postada vukubu· 
lacak gecikml"ler kabul edilme 

(3427) 6088 

Lokal'e ilave olunan büyük salonu 

geçtik. Burada Ankaragücü'nün genç 
sporcuları muhtelif güreş gösterişle

ri yaptılar. Ağır siklet Melluova he
yecanlandı ve hakemlik yapmak iste
di. Fakat aksilik: düdük işlemiyor. 
B. Leino da gençlerin güreşini alaka 
ile takip ediyor. Favulleri ihtar edi
yor. Nihayet o da dayanamadı. Ca
ketini sıkarıp mindere girerek genç
lere birkaç oyun gösterdi. Üç kalem yiyecek ahnacak 

*** Urfa Gümrük Muhafaza ikinci Tabur Satın Alma Komiayonundan: 
Ankaragücil'niln, kazanılan kupa

lar ve büyüklerin resimleriyle süslü 
Cinsi 

salonunda mükellef bir çay masası 

Muhammen llk 
Miktarı bedeli teminatı Eksiltmenin 

Kilo Lira K. Lira K. tarihi Günü saati 

hazırlanmıştı. Çay ziyafetinde gene Arpa 549552 16486 oo 1237 00 13-9-938 Salı 9 kapalı zarf 
samimi sözler teati olundu. Ayrılma Un 299748 37468 00 2810 00 14-9-938 Çarşamba 11 ,. .. 
saati gelmişti. Finlandiyalı sporcu- Kuru ot 361236 18061 00 1355 00 15-9-938 Perıemoe 10 " .. 
lar, bizim eski "şa ı şa ı şa ı,, yı hatır- 1 - Urfa gümrük muhafaza taburu ihtiyacı için cins, miktar, tahmini 
latan "Hey! Hey! Hey!,, nidalariyle bedel ve ilk teminatı ve eksiltmenin gün ve saatleri yukarda yazılı üç ka· 
arkadaşlarını selamladılar. Otobüs lem iaşe maddesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
gene hareket etti. Şehir içinde bir i- 2 - Şartnameleri komisyondadır. Görülebilir. 
ki dolaştıktan, birkaç kartpostal ve 3 _ İstekliler ilk teminatlarını gümrük müdürlüğü veznesine yatırdık· 
hatıra mübayaa ettikten sonra istas- larına dair vezne makbuzu ile belediye veya ticaret odasında kayıtlı olduk· 
yona... larına aid vesikalarını ve teklif mektuplarını havi kapalı zarfların eksilt· 

Saat l9.5o ... İzmir'e gidecek tren me saatlerinden bir ıaat evveline kadar Urfada köprü başında tabur karar
ağır ağır hareket ediyor. Pencereler-
den sarkarak elleriyle selam veren gahındaki komisyona tevdi etmiş olmaları ve muayyen saatte de komisyon· 
Finlandiyalı sporcular, türk arkadaş- da bulunmaları. 
Jarrna veda ediyorlar: 4 - Posta ile g8nderilecek teklif mektuplarının 2490 sayılı kanuna gö-

- GIJvestil Güvesti ! (Allaha ıs- re olması ilan olunur. (5531-3253) 5915 
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i K A y E 
evdiğim kadın .. 

Yavın: Firdev• Şehsüvaroğlu 

Evet, belki de talihin bana nasip ecre önünde dalgın, karşıki bahçenin 
ettiği kadın Necla idi. Ben onu bir yüksek kavaklarının ince tepeleri 
hiç yüzünden, egoistiliğim yüzünden rüzgarla birbirlerine yaklaşıp fısıl
kaybettim. Buna halfi nadimim. daşarak ayrılışlarını ı;eyrederken ona 

Necla ile tanışmamız pek komik- yaklaştım. 
tir. Bakın size anlatayım: O zaman İsmini sordum. 
- aylığım pek az olduğu için - bir Epeyce süren sessizlikten sonra 
apartmanın üst katında - açıkcası Necla ile uzun uzun konuştuk. 
tavan arasında - basıkça tavanlı bir Mayısın bu ılık akşamının, iki kim
odada oturuyordum. Tavan arası de- sesizi birbirine pek çabuk ısındırdı
yip geçmeyiniz bu odanın pencere- ğını o gece uykusuz geçen saatlerle 
sinden grubu, mehtabı, denizi seyre- anladım. 
diyor, yazın mehtabsız gecelerinden *** 
gök yüzünde ışıldıyan sayısız yıldız- Ayrılmaz iki arkadaş olmuştuk. 
lara saatlerce dalıp kalıyordum. Eh Boş vakitlerinde odama geliyor. Öte
benim gibi bir edebiyatçı için bu bir ye beriye dağılan kitaplarırnr, kağıt
ihtiyaçtı. Üstelik az arayla şehrin tarımı topluyor, can sıkıntılarımı ne
en güzel yerinde, en havadar ve man- şesiyle dağıtmıya çalışıyordu. Onun 
zarası zengin yerinde oturuyordum. bu candan al5kası pek hoşuma gidi
Evet, size Necla ile nasıl tanıştığı- yordu. Böylece arkadaşlığımız aylar
mızı anlatacaktım: dan beri sakin bir hava içinde devam 

Seneler geçtiği halde pek iyi, bu- edip gidiyordu. 

C 
.......................................... I 
ANDAÇ .................................................... 

(HAVA SEFERLERi) 
Ankara - latanbul arasında 

Pazardan mnda her gün : 

Yeeilköy'den hareket 
Ankara'dan hareket : 
Ankara' dan 
cumartesi günleri 

Nöbetçi Eczaneler 

8.30 
8.30 

16.00 

'Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarışamb 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

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

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, tehir: (1023-1024). - Schirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
5.nza memurluğu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaralan: Zincirli cami civarı: (2645, 
1050, 1196). - Samanpazarı civarı: 
(2806, 3259). - Yenişehir, Havuzbaşı, 
Bizim taksi: (2323) - Havuıı:başı: Gü
ven takııi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı cadı.lesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüalerin ilk ve son 
seferleri 

Ulus M. dan K. dere'yc 
K. dere'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Kec;iören'e 
Kec;iören'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

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

Cebeci'den As. fabl.ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

Yeniliehir'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Yeniıebir'e 

Sabah 
İlk 

sefer 
6.45 
7.15 

7 25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 -.-
7.00 
7.10 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 
Akköprü'dcn S. pazarı'na 7.30 

Akşam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

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

günkü gibi hatırlıyorum. Sakin, ılık Bir gün, bir pazar günü onu bir 
bir mayıs ak amı, güneş henüz bat- tek akrabam olan ihtiyar halamla ta
mış, elimde "Ömer Hayyam" ufukta- nıştırmak istediğimi söylediğim za
ki, ertesi günün şiddetli bir bava do- man çok sevindi. O gün, saatlerce uğ
ğuracağma alamet olan kuvetli renk- raştı yemek pişirmekteki en son ma- • 
li bulutlara dalmış düşünüyordum. haretini gösterdi, batta çok güzel bir 
Birdenbire, bir tahta bölme ile ayrı- de tatlı yaptı. 
lan iki aydır boş olan biti§ik odadaki Her §eyi hazırladıktan :;onra kendi 

§ U. Meydanıyle Yeniısehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on daki
kada; saat 7 den 8 c ve 21 den 23 c 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

~ Aksamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki aon seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüııleri sinemaların dağılııı 
saatlerir.e tabidirler. 

P oa ta Saatleri 

Teahhütlü 18 e kadardır, 

gürültülerle bülyamdan uyandım. de giyindi, sabırsızlıkla halamı bek-
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren Saatleri Demek bana komşu gelmişti. Bari liyordu. Halam tam öğle vakti her 
gürültüsüz bir adam olsa diye düşü· zamanki gibi çekingen haliyle görün-
nürken bir kadın sesi duydum. Me- dü ... Fakat yanında davetsiz bir mi- Haydarpaşa'ya : 
rakla kulağımı tahta bölmeye yaklaş-! safir bir genç kız vardı. Ellisini geç-

Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, Per
eembe, Cumartesi 
Toros sürat.) 
Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıvaı, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 
Her gün 9.35 

tırdım; mütemadiyen kedisiyle konu- kin bu ihtiyar, bir bekar odasına yal-
şuyordu. nız gelmeği doğru bulmadığı için o-

Tekrar elimdeki kitabı açtım fakat lacak komşusunun kızıyle geliyordu. Samsun hattına : 

okumak ne mümkün? Şimdiden bir Arkasında iki uzun saç örgüsü olan 
çekiç gürültüsü başlamıştı dakikalar- bu ürkek kızın vahşi bir güzelliği Diyarbakır hattı : 
ca susmak bilmiyen bu müziç çekiç vardı. Her hareketiyle fakir, gün gör- Zonguldak battı : .. 
gürliltüsiyle kağıt kaplı tahta böl- müş bir ailenin kızı olduğu belli olan Kmkkale'ye rayotobüs " 

15.00 
16.05 

meden benim tarafımda kalın bir çivi lbu zarif mahlükun etrafına cin gibi G ii n d e l i k : 
ucu görününce dayanamadım, miha- ibakışı hoşuma gitmişti. Benim bu a
niki bir hareketle kalktım, çivinin u- la.kam zeki Neclanm gözünden kaç
cunu tuttum, sarstım ı;arstım sonra mamış olacak ki onlar gittikten son
da Omer Hayyam'ın kalın cildiyle 'ra mütehakkim bir sesle: 
birkaç defa kuvetlice vurdum, çivi- - Bir daha, dedi ne halanı ne de 
nin ucu kaybolmasiyle bitişik odada· misafirini görmek istemem. Çünkü 
ki gürültü, kırılan cam şıngırtıları o kızı getirmekteki maksadını pek 
beni şaşırttı. Yeni komşum resme me- ala anladım. 
rakh olacaktı ki gelir gelmez dıvar- - Yani? 
lara resimler asmağa başlamıştı. - Sana beğendirmek ıçın getirdi. 

O esnada kapum şiddetle vuruldu, Bundan da elbette :;enin de haberin 
cevap almıya lüzum görmeden arka- ıvardı. Bilmem neden birdenbire sert
sına kadar açıldı. Genç, güzel bir ka- leştim. 
dm içeri girdi. Pencereden süzülen - Olsa da ne çıkar. Hem halama 
akşamın son ışıkları sarı saçlarına a- ve - madem ki karım olması muhte
cayip bir kızıllık, solgun yüzüne tat- melmiş - o kıza da hizmette kuı;ur 
1i bir pembelik vermişti. Hiddetle etmemeni isterim. 
titriyen dudakları kıpkırmızı idi. O günden sonra Necla bir daha o-

- Niçin, dedi niçin bunu yaptı- dama gelmedi. Ona, merdivenden 
nız? Sakinlemiş, kaba harekiitımuıın >inip çıkarken de rastgelirdim. Kaba
pek mahcup olmuştum gülümsemiye hati üstüme almadığım için onun ko
çahştım sigaramı yakarken: nuşmasmı, her zamanki gibi odama 

- Affedersiniz. İstemezdim ama gelmesini beklerdim. 
oldu bir kere ... Hem ... şey yeni kom- Tam bir ay bekledim; gelmedi. Bir 
şumu tanımak istedimdi de.... sabah merdivenden inerken arkam-

- O ... Bu güzel işte 1 Ama kosko- dan seslendi: 
caman bir çerçeveyi paramparça etti- - Fehmi, dur. Ben de sana vedaa 
ğinizdcn haberiniz var mı ? geliyordum. 

- Ne yapayım öderim. İri yeşil - Nereye gidiyor sun? 
gözlerini büsbütün irileterek sordu: - Paris'e ... Artık bu şehirde her 

- Ödemek mi? Sonra omuzlarını şeyden bıktım. Ne zamandanberi da
silkerek döndü, etrafına dikkatle ba- yım zaten çağırıyordu. Sana söyle
kındı. Büsbütün değişen tatlı bir ses- memiştim. Onun yanma gidiyorum. 
le - Paris'e ha. Güzel şehir. Bari 

- Yalnız mı yaşıyor sunuz? Evet fransızca biliyor musun? Hemen ce
mi ? Ben de yapyalnızım. - Masa ıvap vermedi. Yaşlı gözlerini gözle
üstünde duran kağıtlara kitaplara ba- rime dikti, elimi tutan eli buz gibi 
karak - ne yapıyor sunuz? Hesap idi, hararetle yapışan dudaklarını ya
mı? vaşca araladı, hafif bir sesle ona met-

- Hayır, şiir yazıyorum; büyük taph bir yaz gecesi söylediğim Faul 
bir şair olmak hevesindeyim de. Fa- Geraldy'nin: 
kat şimdiki halde bir şirket muhasi- i'Alors, adieu. Tu tı'oublier rien ? 
biyim. C'est bien, va-t'en, nous n'avons 

- Ben de bir bankada çalışıyorum. plus rien a nous dire, je te Jaisse .. " 
- İçini çekti, dertli, yavaş sesle - mısramı tekrarladı. 
bir ev hanımı olmağı daha fazla arzu Neclayı hakikaten kaybettiğimi an-
etmeme rağmen".. layınca içime bir ateş düştü. Ben ne 

Grubun kızıl renkleri solmuş, ak- 1haşin bir adamdım. Benim iç.in hiç 
şam karanlığı odaya çökmüştü pen- bir fedakarlığı esirgemiyen bir kızı 

Hicri - 1357 
Recep: 11 

S. D. 
Güneş: 5 29 

Rumi - 1354 
A&ustos: 24 

S. D. 
Akşam: 18 35 

:kaba muamelcmle incitmiştim. Istı

'rapla kıvranıyordum. Ona bütün kal
lbimle aynı kelimeleri tekrarlamak is
tedim. Fakat o haykıran bir sesle 
türkçe "allahaısmarladık., dedi; kolu
ınu tutmak için uzanan kolum boş
lukta kaldı. Merdivenleri hızla indi. 
Kapıda bekliyen taksiye kendini at
tı. 

Şaşırmış kalmıştım. Odasını bir de
fa daha görmek arzusunun önüne ge
çemedim. Divarlarda tanışmamıza se
bep olan çivilerden başka bir şey yok-
1tu. Trenin biraz sonra hareket ede· 
ceğini biliyordum. Koştum ben de bir 
·taksiye atladım. Ona "beni bırakma" 
diye yalvaracaktım. Ne yazrk ki is
tasyona gittifim zaman tren henüz 
hareket etmişti. Ağır ağır giden tren
le bir çılgın gibi koşarken pencere
lerden kompartimanlara bakıyor, o
nu, sevdiğim kızı arıyordum. Nerede 
idi? Nerede idi o? İşte ... Oh buldum. 
Onu şapkasının eflatun kordelasm
'Clan tanıdım. Bir köşeye büzülmüş 

elleriyle yüzünü kapamış hıçkıra hıç
kıra ağlıyordu. "Necla" diye ttilykır
ıdım Necla yavrucuğum beni ne kadar 
'Sevdiğini şimdi anladım. Bak bana .. 
Tren birdenbire hızını artırdı. 

Onu benim gözlerimden de sıyırdı, 
aldı. Necla beni görseydi muhakkak 
·pencereye koşacak, belki de trenden 
inmeğe kalkacaktı. Ne yazık ki göre
medi I" Akşam karanlığında kaybo
lan trenin arkasından ben de: 

"Nous n'avon.s plus rien a nous 
dire" 

mısramı içim aızlıyarak tekrarladım. 
Seneler geçti. Şimdi ben, bir pazar 

günü halamın evime getirdiği kızın 
kocası ve bir bankanın mühim bir 
memuruyum. O, 'görgüsüz ailenin, ~c-

·, , : Ok·ullar · 
Kayıt ve kabul müddeti 

Harp Okulu Komutanlığından : 

Harp okuluna kayıt ve kabul müd
deti 15 eylül 938 tarihine kadar uza
tılmıştır. Şartları taşıyan okurların 

askerlik şubelerine müracaatları ilan 
olunur. (3550) 6332 

Vilôyetler 1 

Yol tamu ettirilecek 
Aydın Daimi Encümeninden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş Aydın 

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

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

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

mesi 
D) Tesviyei türabiye şose ve kar

gir inşaata dair fenni şartname 
E) Hususi şartname 
F) Keşif cetveli, silı.ilei fiyat, met

raj cetveli 
G) Grafik proje 
lstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı bedelsiz olarak Nafıa müdürlü
ğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 26.9.938 tarihinde pa
zartesi günü saat on beste vilayet en
cümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

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

6 - Teklif mektupları yukarda ü-
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar vilayet encümenine 
getirilerek eksiltme encümen reisli -
ğine makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar· 
fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. 6341 

Kalorifer vesair tesisat 

yaptanlacak 
Manisn Valiliğinden : 

Manisa'da sinema binasında yaptırı
lacak 8600 lira keşifli kalorifer, hava
landırma ve sıhi tesisat inşaatına ta
lip çıkmadığından eksiltme müddeti 
8.9.938 perşembe günü saat on bire 
kadar uzatılmıştır. 

İsteklilerin vilayet daimi encüme· 
nine müracaatları ilan olunur. 

(3538) 6326 

Bandoya alınacaklar 
Zonguldak Belediye Riyasetinden: 

Kanuni tevkifat dahil olduğu hal
de ayda yirmi lira ücret, yedi lira ta
amiyeli bir kornet, bir klarnet, iki 
trambon, bir tenör, bir alto, bir davul
cu bandoya alınacaktır. Bunlara har· 
cirah da verilecektir. 

l11teklilerin belediyemize müracaat· 
ları ve şartname istemeleri ilan olu-
nur. (3539) 6324 

Ankara icra Dairesi Gayri Men -
kul Satıı Memurl~ğundan : 

Ulus gazetesinin 31. 7. 938 tarihli 
nushasiyle ikinci satışının 17. 9. 938 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 
10-12 olarak ilan edilen Akbaş ma
hallesi Ulukapı sokağındaki 480 ada 
3 parseldeki gayri menkulün ikinci 
satışı 19. 9. 938 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 10-12 de yapılacağı 
tashihen ilan olunur. 6320 

kingen kızı şimdi emir vermesinden 
•zevk alan kibirli bir kadın oldu. Hat
ta bana bile durmadan emreder. Ev
lendiğimizden beri şiir de yazamaz 
oldum. Çünkü bizim bayan evde da
•ğmık kağıtlara tahammül edemiyor. 
Neclayı kaybettiğimden beri bağıra
mıyorum galiba güldüğüm de yok. 
Çünkü karım gülmenin hiç yakışma
"<iığını söyliyerek beni aı.ısturuyor. 

Halbuki Necla neşesiyle beni zorla 
güldüren, bütün dertlerimi unuttu
'I'an Necla öyle mi idi. Beni yalnız o 
anlamıştı. Ne yazık ki ben onu an
lıyamad.ım. 
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Satılık : 

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

Satılık - Ankara'da Ye§ila camii 
karşısındaki sifte furunlar ile Mamak
ta 8 odalı bir ev ile 25 dönüm mikta
rında bağ ve bahçe gene'!" Mamak'ta 
8 dönüm sulanır tarla ile 950" metre 
murabbaında ve asfalt üzerindeki ar
sa acele satılıktır. Taliplerin çifte fu. 
run sahibi Haşim'e müracaatları. 6091 

Satılık ana, ev, apartman - Anka
ra'nın her tarafında satılık arsalar irat 
getirir apartmanlar, evler. Tl: 2487 
Vahdi Doğruer. 6095 

Satılık arsa - İstasyon arkasında 
imarca parsellenmiş küçük çapta arsa
lar Tl : 2487 Vahdi Do~ruer. 6096 

Sablık arsa - Maltepe'nin en na
zır yerinde küçük çapta. Tl: 2487 
Vahdi Doğruer. 6097 

Satılık piyano - Alman R. Ulbri
eh marka kruvaze demir kadrolu kul· 
lamlmış bir piyano acele satılıktır. 

Görmek istiyenlerin her gün sabah 
dokuzdan 18 e kadar Yenişehir Meş

rutiyet caddesi 15 numarada üst kata 
müracaatları. 6121 

Satılık - Yenişehir'de bakanlıklar 

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

Sablık motosiklet - Harley David
son marka yeni denilecek kadar az 
kullanılmı tır. Yeni sinema yanında 

tütüncü Ali Ekber'e müracaat. 6266 

Satılık - Erzurum mahallesi İs -
tanbul sokak 66 No. 1ı ve 4 odalı ev 
2500 liraya satılıktır. İçindekilere mü-
racaat. 6281 

l ................................ _. ........... I 
· Küçük ilôn şortlara i 

Dört satırlık küçük ilanlardan: 

1
.:. 

Bir defa ic;in 30. Kurus 
lki defa ic;in 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 

ı Dört defa ic;in 80 Kuruş • 
i Devamlı küc;iık illinlnrdan her defası i 
ı için 10 kuru& alınır. Mesela 10 defa • 
i neşredilecek bir illin için 140 kuruş l 
1 

alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, i 
her satır, kelime aralanndaki boşluk· : 

i 
lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. ı• 
Bir kuçük il5.n 120 harften ibaret ol- • 
malıdır. i 

İ Dort satırdan fazla her satır için ayn- : 

ı..:~:~.:.1:::: .......................... 1 
Kiralık - Yeni şehir Tuna caddesi 

19 No. lu ev dahilinde 2 oda, banyo 
mÜ:iterek mutbak, 30 lira. İçindekilere 
müracaat. 6336 

Kiralık Daire - Maltepe (son oto
büs durağı) Akıncılar sokağı Sait 
Barlas apartunanı 4 oda hol, kalorifer, 
sıcak su, ucuz fiyat. Telefon 3948. 

6310 

Kiralık - 3 oda, 1 hol, 30 eyllılde. 
Işıklar Yardım Ap. No. 10 içindeki 
salon takanı kornişler avizeler tuvalet 
yemek masası etajer dolap karyola 
satılıktır. 6322 

Kiralık depo1ar - Ankara istasyo
nunda mektep binasına bitişik, bir ça
tı altında elverişli depolar vardır. İs· 
tiyenlerin telefon 2471 Ekrem'e mü -
racaatları. 6323 

Kira1ık - Maltepe Akıncılar so
kak 4 No. Ap. Kat 2, 3 Büyük 1 kü
cük oda, ı hol, tam konforu havi su 
dahil 45 lira. İçindekilere müracaat. 

6338 

lş arayanlar : 

Diplomalı (yüksek) mühendis -

(Su - yol - dcmiryol - köprü mühen -

disi) iş arıyor. Mühendis D. W. An-
kara Yenişehir Birlik oteli. 6344 • 

iş arıyorum - Orta tahsilli ve as-
kerliğimi de bitirmit bir gencim veri

lecek her işte çalışırım. Ulus T. B. ru· 
bir arsa acele satılıktır. Yapı planları 
da verilecektir. Selanik caddesinde muzuna mektupla müracaat. 6165 

Satılık araa - Yenişehir'de Yüksel 
caddesi nihayetinde İçel sokağında 
fevkalade nezaretli ve havadar 377 M 2 

Çınkılh apartımanı kapıcısı Süleyman 
çavuşa müracaat. 6296 

Sablık qya - Kadın bisikleti, beş 
parça mobilya, kadın elbiseleri kürk 
manto ve halılar. Atatürk bulvan Ali 
Nazmi Ap. 57 birinci kat. 6337 

Satılık arsa - Aşağı Eğlence as -
falt üzerinde ilk otobüs durağında bağ 
ve meyva ağaçlı bir arsa müsait fiat -
la acele satlıktır. Ulus'ta fransızca 

Ankra muhasibi Bay Muhsin'e müra-
caat. 6345 

Daktilo - Çok seri ve hatasız ya
zan bir bayan daktilo evinde kendi 

makinesiyle yazı işleri aramaktadır. U
lus'ta M. rumuzuna mektupla müra-

caat edilmesi. 6267 

iş verenler 

Kasiyer aranıyor - Bay veya ba
yan kefil verebilecek bir kasiyer ara
nıyor. Merkez eczanesine baş vurul-

--------------- mast. 6217 

Kiralık : 

Kiralık daireler - Yeni hal arka
sında Yenihamam apartnnanında ü
çer odalı 2 daire kiralıktır. Konforu, 
fevkalade manzarayı haizdir. Tel : 
3714 6015 

Kiralık - Bir bay için. Y eniıehir 
Lozan meydanı aile yanında banyolu 
bir oda. Lozan meydanı kırtasiye mü
dürlüğünde Bay Süleyman'a müraca-
a~ 6094 

Kiralık ev - Yeni§ehir'in en mu · 
tena mevkiinde yedi odalı ve icabında 1 

iki ailenin ikametine elverişli bir ev. 
eylUl iptidasından önümüzdeki mayıs 

1 sonuna kadar dokuz ay için kiralıktır. 
· tstiyenlerin (1098) telefon numarası -
. na müracaatları. 6161 

Kiralık daire - Yenişehir Kazım 
Özalp caddesi Ataç sokak Ozenç a
partnnaru dükkinlar üstünde 4 oda 1 
bol ve konforlu daire Tel. 3319 6204 

Kiralık - Beı oda bir hizmetçi o
dası mutbak banyo. Birinciteşrin be· 
şinda boşalacaktır. Havuzbaıı Karan
fil sokak No. 5 6207 

Kiralık - Ziraat Enstitüsü karşısın
daki yeni mahallede 3 oda 1 mutbah 
banyo, su, bavagazlı geniş bahçeli 
müstakil bir ev. Ziraat Enstitüsünde 
asistan Sadri'den sorulması. 6244 

Kiralık aparbman daireleri - Ha
vagazı, elektrik, ıu vardır. Kooperatif 
arkasında Güzeller ıokak Yusuf Esen-
demir apartunanı Tel: 2454 6272 

Kiralık mobilyalı oda - Banyo, e
lektrik. Yenişehir Karanfil sokak No. 
15 - Aya müracaat. 6273 

Kiralık daireler - Tam konforlu 
ve kaloriferli 4 ve 5 oda ve büyük hol
·~i olan daireler Sıhat Bakanlığı Ça -
~~-,'°kak No. 1 Ap. Tel. 1962 6282 

Muhasip aranıyor - Dekor ve bo
ya işleriyle iştigal eden bir firmanın 

muhasebe işlerini idare edebilecek bir 

muhasip aranıyor. Taliplerin bon ser

vis ve istedikleri ücret mikdannı bil -
diren bir mektupla Ankara posta kutu-
su 214 adresine müracaatlarL 6275 

Hizmetçi aranıyor - Ev işi bilen 

bir hizmetçi aranıyor. İşine göre üc -
ret verilecektir. Yenişehir Selfutlk 

Cad. 38 numaraya müracaat. 6340 

Zayi - Hamili bulunduğum 129 

numaralı bir adet maaş cüzdanımla 

nüfus kağıdımı ve çanta içindeki as -

kerliğime ait sekiz parça evrakı müs -

bitemi kaybettim. Yenilerini çıkarta -

cağundan eskilerin hükmü olmadığı 

ilan olunur. Yozgatlı Arif oğlu Halis 

Köy men. 

Santral binaSI yaphnlacak 
Osmaniye Belediyesinden : 

Osmaniye kasabasının Nafıa Veka
letinden muaaddak 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 !stanbul'
dan bu işe girmek istiyenlerin (Gala
ta Karaköy Palas 6 ncı kat No. 13 te 
elektrik mühendisi Hamdi Arıelde) 

keşifnamcyi görebilecekleri ilan olu-
nur. 6090 
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RESMi İLANLAR 
Ba bakanlık 

Sut kostik alınacak 
Bqvekalet Devlet Meteoroloji İt

leri Umum Müdürlüğünden: 

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

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

toplanacak satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muhanunen bedeli (4200) li
ra olup ilk teminatı (315) liradır. 

4 - Muvakkat teminat banka mek
tubundan gayri nakit veya nakit yeri
ne kaim olan tahvila t olduğu takdirde 
bunlar komisyonca kabul edilmiytce -
ğinden bunların münakasa tarihinden 
evel merkez muhttsebeciliğine yatırı -
larak alınacak makbuzun komisyona 
ibrazı. 

5 - Şartnamesi bedelsiz olarak 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Mü
dürlüğü Levazım Müdürlüğünden te -
min edilebilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele -
rinıie yazılı belgeleriyle birlikte mez -
kur gün ve saatte komisyona baş vur-
maları. (3463) 6192 

Battaniye alrnaçak 
M . M. Vekaleti Satınalma Ko

misyonundan: 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiati (8) sekiz lira (50) elli kuruş olan 
(20000) adet bataniye kapalı zarf usu
liyle müna~kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 19 ylül 938 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

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

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

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

Satılık hayvanlar 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Harp okulu kadrosundan çürü

ğe çıkarılan iki baş ve 246, 657 tırnak 
numaralı beygirlerle serom aşıevinde 
bulunan 5 koyun, üç keçi ve bir oğ
lak 8 eylül 938 perşembe günü saat 
10 da M.M.V. satın alma Ko. da artır
ma suretiyle ve peşin para ile satıla
caktır. 

2 - Hayvanları görmek istiyenler 
yukarıda yazılı müesseselere ve artır
maya girecekler satış günü ve saatın
da M.M.V. satın alma Ko. na müra-
caat etsinler. (3481) 6276 

. 
lzgarahk lama ahnacak 

1 Portatif çadır alınacak 
M. M. V ckaleti Satın Alma Komiı

yonundan : 
1) 2000 ila 2500 adet portatif çadır 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 18.250 

(on sekiz bin iki yüz elli) lira olup ilk 
teminat parası 1368 lira 7 5 kuruştur. 

3) İhalesi 8-eylUl-938 perşembe 
günü saat 12 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale gününden en 
geç bir saat evetine kadar M.M.V. Sa
tın Alma Komisyonuna vermeleri. 

(3221) 5889 

Barometre ve termometre 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
mi&yonundan : 

1 - 50 adet barometre ve 50 adet 
termometre açık eksiltmeye konmuş -
tur. 

2 - Barometrelerin beherine 16 li
ra, termometrelerin beherine iki lira 
fiyat tahmin edilmiştir. 

3 - Eksiltmesi 8. 9. 938 perşembe 

günü saat 11 dedir. 
4 - İlk teminat 67,5 liradır. Şartna

me ve nümuneler komisyl'nda görülür. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin ilk te

minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakitte M, M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala -
rr. (3240) 5897 

2 adet Otopomp ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komiı

yonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fi atı (917 5) dokuz bin yüz yetmiş beş 
lira olan iki adet OTOPOMP kapa
lı zarf uı>uliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 8 eylül 938 perşembe gü
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (1376) lira 25 ku
ruştur. 

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evel komis
yona gelmeleri. (2603) 4923 

Çelik dosya dolabı ahnacak 
• 

M. M. Vekaleti Sabn Alma Komia· 
yonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiat 
(12600) lira olan (110) adet büyük 
(20) adet küçük çelik doaya dolabı 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Şartname ve nümuneler her 
gün M. M. V. Satın alma komisyo • 
nunda görülebilir. 

3 - llk teminatı (945) liradır. 
4 - İhalesi 7 • eylül - 938 çarşamba 

günü saat on birde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazrlı belgelerle birlikte ilk 
teminatlarını ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden behemahal bir saat e
vel Ankara'da M. M. V. satın alma 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa· komisyonu reisliğine vermeleri. 
tın Alma Komiıyonundan : (3224) 5890 

1 - Tahmin edilen bedeli 10600 li
ra olan 53 ton ızgaralık lama 8. eylUl 
938 perşembe günü saat 11 de pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 795 lira
dır. Şartnamesi her gün komisyonu
muzda görülür ve parasız olarak alı
nır. 

3 - İsteklilerin kanuni belge ve te· 
minat makbuzlariyle birlikte o gün ve 
saatte vekalet binasındaki komisyona 
müracaatları. (3389) 6153 

50 adet kasa alınacak 
M. M. Vekaleti'Satın Alma Komiı

yonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiatı Cl 70) yüz yetmiş lira olan ( 50) 
elli adet kasa kapalı zarf usulile mü · 
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 8-eylul-938 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı ( 63 7) altı yüz o
tuz yedi lira (50) kuruştur. 

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M M. V. satın al -
ma komisyonuna vermeleri. (3225) 

5891 

1 
.................................................... 1 
Ankara Levaum Amirliği .................................................... 
Saman ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satınal

ma Komisyonundan: 

1 - ihale günü talip çıkmıyan İs
tanbul lromutanlığına bağlı birlikler
deki hayvanatın senelik ihtiyacı için 
satın alınacak 912.000 kilo samanın 
tekrar kapalı zarfla eksiltmesi 19 ey
lül 938 pazartesi günü saat 10.30 da ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 18240 lira, 
ilk teminatı 1368 liradır. Şartnamesi 

her giln komisyonda görülebilir. İs· 
teklilerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı vesikalariyle 
beraber ihale günü ihale saatinden en 
az bir saat evetine kadar teklif mek
tuplarını Fındıklı'da komutanlık sa
tın alma komisyonuna vermeleri 

(3405) 6173 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satınal

ma Komi&yonundan: 
1 - Demirköy alayına ait 45 ton 

bulgura talip zuhur etmediğinden~ .. 
niden kapalı zarfla eksiltmesi y; ·· ;/, 

~~ 
~!-

.11 ·"'~ ıı 

-938 tarihine müsadif cuma günü sa • 
at 16 da yapılacaktır. 

2 - Talip olacakların bildirilen 
gün ve saatte Vize'deki satın alma ko
misyonuna müracaatları. (3464) 

6193 

Tamirhane binası yaphrllacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
ı - Çanakkalede yeniden yaptırıla

~ak olan tamirhane binası -c:apah zart
la eksiltm::ye konulmuştur. 

2 - İhalesi 13 eylül 938 salı günü 
ıaat 11 ele Çanakkale müst ıtv. satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tamirhane binasının keşif be

deli 42919 lira 82 kuruş olup muvakkat 
teminatı 3219 liradır. 

4 - Bu inşaata ait keşif fenni şart
name, umumi şartname, proje ve plan
lar Ankara, İstanbul LV. amirlikleri 
satın alma komisyonlariyle Çanakkale 
mst. Mv. satın alma komisyonunda gö
rülebilir. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalarla bu mikdar işi mu . 
vaffakiyetle yapmış ve yapabilecekle
rine dair vesikalarla nafıa vekaletinın 
ehliyet ve müteahhit vesikalariyle te
minatı muvakkate makbuzu veya ban
ka mektuplariyle beraber teklif mek -
tuplarını havi kapalı mühürlü zarfla
rı ihale günü olan 13 eylül 938 salı gü
nü saat 10 a kadar Çanakkale must. 
Mv. satın alma komisyonuna makbuz 
mukabilinde teslim edilmelidir. 

6 - Postada vaki gecikmeler ka . 
bul edilmez. (3340) 6032 

Sömikok kömürü alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi&yonundan: 
1 - Eskişehir garnizonundaki ha

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

2 - Muhammen bedeli 29400 lira 
muvakkat teminatı 2205 liradır. İstek· 
!ilerin ticaret odasında kayıtlı olduk
larına dair vesikalariyle birlikle tek • 
lik mektuplarını ihale saatından bir 
saat evetine kadar komisyona verme· 
leri. (3339) 6031 

Bulgur af ınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Islahiyede bulunan kıtaatm se

nelik ihtiyacı olan 61500 kilo bulgur 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konul. 
muştur. Şartnamesi İstanbul. Ankara 
Lv. Amirliği ve Islahiyede tuğay Sa. 
Al. Komisyonlarındadır. İstekliler bu 
şartnameleri komisyonlarda görebilir 
ler. 

2 - Muhammen tutarı 5842 lira 50 
kuruş ilk teminatı 438 lira 19 kuruş
tur. Kapalı zarfla eksiltmesi 12 ey
lül 938 pazartesi günü saat 15 dedir. 
İstekliler teklif mektuplarını 12 ey
lül 938 pazartesi günü saat 14 de ka
dar Istahiyede Sa. Al. Ko. Başkanlı
ğına gönderecekler veya verecekler • 
dir. Bu saatten sonra gelen mektup· 
lar kabul edilmez. (3271) 5924 

Kuru f as uf ye ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Islahiyede bulunan kıtaatın se

nelik ihtiyacı için 49200 kilo kuru fa
sulye açık eksiltme usuliyle eksilt -
meye konulmuştur. Şartnamesi Isla -
hiyede tuğay Sa. Al. Komisyonunda 
dır. Arzu edenler komisyona müraca
atla görebilirler. 

2 - Muhammen tutarı 4920 lira ilk 
teminatı 369 liradır. Açık eksiltmesi 
12 eylül 938 pazartesi günü saat 16 
dadır. İsteklilerin vakti muayyende 
Islahiyede 1:uğay Sa. Al. Komisyo -
nuna müracaatları. (3272) 5925 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Islahiyede bulunan kıtaatın se

nelik ihtiyacı olan 31300 kilo pirinç 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko -
nulmuştur. Şartnamesi İstanbul, An· 
kara Lv. amirlikleri ve Islahiyede 
tuğay Sa. Al. komisyonlarındadır. İs
tekliler bu şartnameleri komisyonlar
da görebilirler. 

2 - Muhammen tutarı 15870 lira ilk 
teminatı 469 lira 50 kuruştur. Kapalı 
zarf usulile eksiltmesi 12 eylül 1938 
pazartesi günü saat 15,30 dadır. İstek
lilerin teklif mektuplaruu 12 eylül 
938 pazartesi günü saat 14.3C1 kadar 
Islahiyede tuğay Sa. Al. Ko. başkan
lığına gönderecekler bu saatten sonra 
~elen mektuplar kabul edilmez. 

,(3273), 5926 

4 pavyon yaptı rdacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al· 

ma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır defi tayyare batar· 

yaları için iki ve obüs bataryaları için 
iki ceman dört pavyon inşaatı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmutşur. 
Eksiltme ayrı ayrı ve toptan yapıla
caktır. Eksiltme 12 eylül 938 pazar· 
tesi günü saat 12 de Diyarbakır LV. 
Amirliği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Defi tayyare batarya hangarı
nın birinin keşif bedeli 75.688 lira 8 
kuruş ve ikisinin keşif bedeli 151.376 
lira 16 kuruş ve muvakkat teminatı 

8818 lira 80 kuruştur. 
3 - Obüs bataryalarının beherinin 

keşif bedeli 36,789 lira 70 kuruş ve i
kisinin ceman 73.579 lira 40 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 4929 liradır. Defi 
tayyare batarya hangarlarının ihale 
bedelinin on bin lirası 938 mali sene· 
sinde ve kor muhasebesindeki tahsi
sattan ve mütebaki kısmı da 939 ma
li senesinde ödenecek bonolara rapt 
edilecektir. 

4 - Obüs batarya hangarlarının da 
beş bin lirası 938 mali yılında ve kor 
muhasebesindeki tahsisattan ve müte
bakisi 939 senesinde ödenecek bono
lara rapt edilecektir. Keşif ve proje
ler 11 lira 45 kuruş mukabilinde kor 
inşaat şubesinden alınabilir. İstekJi· 
ler her gün mesai saatları dahilinde 
keşifname ve şartnameleri Diyarbakır 
Lv. Amirliği satın "lma komisyonun
da görebilirler. 

5 - İstekliler belli gün ve saatte 
usulü dairesinde hazırlanmış tekli~ 
mektuplarını ve bu işleri yapabilecek· 
]erine dair nafıa vekaletinin talimat
namesine uygun vesaikile birlikte i
hale saatından bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (3122) 5719 

İnşaat münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - tık keşif 48145 lira 18 kuruş

tan ibaret olan Balıkesir'in çayırhi
sar mevkiinde yaptırılacak iki adet 
top hangarı ile beş adet cephanelik 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş

tur. 

Koyun eti al.nacak 
Ankara Levazam Amirliği Satın 

Alını. Koaıiıyonundan : 
1 - Konya'daki kıtaatın senelik ih

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

2 - Muhammen tutarı 19500 liradır. 
Şartnamesindeki yüzde yirmi beş 

miktar fazlası da dahil olduğu halde 
ilk teminatı 1827 liradır. Eksiltme 23 
eylül 938 tarihine tesadüf eden cuma 
günü saat 10 da Konya'da V. Kor satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

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

Konya'da V. Kolordu satınalma ko
misyonu başkanlığına verecek ve ya
hut göndereceklerdir. Bu saatten son
ra verilen veyahut gönderilen mek
tuplar ahnmıyacaktır. Saat ayarı Ko
lordu daire saatiyle yapılacaktır. 

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

(3548) 6330 

40.000 Kilo sade yağı ahnacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 senesi mali yılı ihtiyacı için 40.000 
kilo sade yağı kapalı zarf usuliyle ek· 
siltmeyc konulmuştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen 
fiatı 111 kuruştur. İlk teminatı 3330 
liradır. İhalesi 21 eylül 938 çarşamba 
günü saat 16 dadır. İstekliler şartna· 
mesini her gün tümen satın alma ko· 
misyonunda görebilirler. 

3 - Taliplerin kanunun 2, 3 madde
lerindeki vesaikle teminat mektupla
rını havi zarflarını belli gün ve saat
ten en az bir saat eveline kadar tümen 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(3549) 6331 

Askeri Fabrikalar. 

Müteahhit nam ve hesabına 
23 ton 

Gliserin a il nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 

lüğü Satın Alma Komiıyonundan ı 

alına komisyonunca 15 eylül 938 per
şembe günü saat 10 da pazarlıkla iha
le edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (1207) lira (50) kuruş ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkGr gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(3515) 6314 

Yevmiye 150-500 kilo ince 
ceviz f alaıı sahıı 

Askeri Fabrikalar Umwn Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

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

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

(3500) 6279 

İ lôn iptali 
A&keri Fabrikalar Umum Müdür• 

lüğü Sabn Alma Komiıyonundan : 

18. 10. 1938 salı günü saat 11 de 
kapalı zarfla ihale edileceği Anka
ra'da resmi gazete, Ulus ve !stan
bul'da Kurun gazeteleriyle 1 eylül 
1938 tarihinde ilan edilen 23 ton Gli
serin görülen lüzum ve ihtiyaca bi
naen pazarlıkla ihale edileceğinden 

mezkur günlerde çrkan ilan hüküm
süzdür. (3514) 6313 

•Anlr.ara :ıBe.lediyesi 

Sat.lak hasar ve kur~un 
Ankara Belediyesinden : 

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

zı işleri kalemine ve isteklilerin de 
20.9.938 salı gün'ü saat 10.30 da beledi
ye encümenine gelmeleri. 

.(3494) 6226 

Satllık eşya 

Ankara Belediyesinden ı 

2 - İlk teminatı 4158 liradır. İha
lesi 8. 9. 938 perşembe günü saat 16 
da Balıkesir'de kor satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Bu iıe ait 
prnn, ıartname ve birinci keşif ile 
tediye şartları Balıkesir kor satın al· 
ma komisyonu ile Ankara, İstanbul 
ve İzmir Lv. funirliklerinde görüle
bilir. Taliplerin muayyen gUnde iha
leden bir saat evetine kadar teklif 
mektuplarını kanunun 2, 3 maddele
rindeki vesikalarla birlikte varsa ve Tahmin edilen bedeli (16.100) lira 
iktidar vesikalarını da beraber komis- olan 23 ton Gliserin Askeri Fabrika
yona vermeleri. (3229} 5912 lar umum müdürlüğü merkez satm 

Şehir uray otobüslerinde unutulup 
sahipleri tarafından aranılmryan muh
telif eşyalar eylCtlün sekizinci perşem
be günü saat on ikide mezat salonun -
da satılacağı ilan olunur. (3521) 

6286 

Kuru ot af ınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komsiyonundan : 
1 - Konya'daki kıtaatın senelik 

ihtiyacı olan 670.000 kilo kuru ot 
22. 8. 938 günü yapılan kapalı zarfla 
eksiltmesinde teklif edilen fiyat M. 
M. vekaletince pahalı görüldüğünden 
31. 8. 938 çarşamba gününden itiba
ren bir ay içinde pazarlığa bırakıl.., 
mıştır. tık pazarlık 12. 9. 938 pazar
tesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

Şartnamesi Konya'da V. Kor ve İs
tanbul ve Ankara Lv. amirliği satın 
alma komisyonundadır. İstekliler 
şartnameyi komisyonda görebilirler. 

2 - Muhammen bedeli 24120 lira 
ilk teminatı 3080 lira 25 kuruştur. İs
teklilerin 12. 9. 938 pazartesi günü 
saat 10 da V. Kor satın alma komis
yonunda bulunmaları. 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 maddelerindeki vesikalar
la beraber müracaatı. 

• (3520) 6316 

Sığır eti allnacak 
Ankara Levazım Amirliğı Satın 

Muhtelif yiyecek, yem 

yakacak alınacak 

ve 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Sabn Alma Komiıyonundan : 
1 - Müstakil Jandarma Taburu ihtiyacı için satın alınması gerek yiye

cek, yem, yakacak, isim, miktar, alım usulü ilk teminat ve ihale tarihleri 
aşağıda gösterilmiştir. Bunlara ait şartnameler parasız komisyondan alı -
nabilir. 

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

Miktarı Tahmin bedeli tık teminat: Eksiltme: lhale 
Cinsi Kilo kuruş Lira K. Usulü tarihi gün saat 
----- ------ ----- ---- ---- ---- --- -
Zeytin yağı 

" 
tanesi 

Sabun 
Sade yağı 

Kuru ot 

1000- 1500 55 
1000- 2500 35 
1500- 3000 40 
4000- 6000 110 

50,Q00-70,000 4,5 

217 50 

495 

303 75 

Açık 

eksiltme 

Kapalı 

zarfla 
Açık 

eksiltme 

22-9-1938 
perşembe 

26-9-1938 
pazartesi 

27-9-1938 
salı 

10 

10 

10 
Saman 

Alma Komisyonundan : Odun 
1 - Konya'daki kıtaatın senelik ih-

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

1,5 
2,25 253 13 Açık 

eksiltme 
28-9-1938 

tiyacı olan 120.000 kilo sığır eti kapalı 
zarf uı,;uliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Şartnamesi Konya'da V. Kor İs
tanbul, Ankara Lv. amirlikleri satın 
alma komisyonlarındadır. İstekliler 
şartnameyi komisyonlarda okuyabilir
ler. 

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

Kuru üzüm 
Pirinç 
Kuru fasulye 
Toz şeker 
Mercimek 
Nohut 

Kuru soğan 
Patates 
Çay 
Bulgur 

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

2500- 4000 
10000-15000 

40- 60 
7000-12000 

Karyola 

25 
22 
14 
28 
10 
12 

6 
7 

350 
12 

ve 

, 

591 75 

kilit 

Kapalı 

zarfla 

(3502) 

çarşamba 

29-9-1938 
perşembe 

6312 

ah nacak 
ya'da V. Kor satınalma komisyonu 
başkanlığına verecek veyahut gönde
receklerdir. Bu saatten sonra verilen 

Siyaıal Bilgiler Okulu Satın Alma Komiıyonundan : 

veyahut gönderilen mektuplar alın- Miktarı 
mıyacaktır. Saat ayarı Kolordu daire 
saatiyle yapılacaktır. 80 _ 100 

Nevi 

Karyola 
3 - 2490 sayılı kanunun hükümleri-

350 400 D 1 kTd' 

Tahmin edilen İlk 

Fiyat Teminat 

18 Lira 135 

10 

10 

ne ve bilhassa 32 maddesine uygun ol- . • . ~ ap ı 1 ı . . 2,50 ,. 75 
mıyan mektupların sahipleri eksilt- Sıyasal Bılgıler okulu ıçın yukarda yazılı 80 ve yahut 100 karyola ile 
meye iştirak ettirilmiyecektir. 2490 350 ve yahut 400 tane yale kilidi açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
sayılı kanunun 2, 3 maddelerindeki is- 29 eylül 938 perşembe günü saat onda Ankarada Mektepler Muhasebecili
tenilen vesaikle beraber müracaat et- ği binasında yapılacaktır. Şartname ve nümuneler her gün mektepte cö -
ım.kri .(3547). 6329 rülebilir. (3492) 6311 · 
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Nafia Vekaletinden : 
1 - 19/ 9/938 tarihinde saat 11 de 

kapah zarf usulile münakasasmın ya· 
pılacağı 4, 14, 24 Ağustos ve 7 Eylül 
tarihlerindeki Ulus, Sonposta, Tan, 
Jumal doryan, Türkişepost ve Resmi 
gazete ile ilan edilen Sıvas - Erzurum 
hattmın 499 uncu kilometresindeki 
Ser~me demir köprüsü inşaatı ıçın 

gerek bu münakasanın eksiltme şart • 
namesinde ve gerekse meZkur gaze • 
telcrdeki ilanlarda arnnılacağı iHin 
olu•1an ( müteahhit vesikası ) aranıl· 
mıyarak onun yerine ( ehliyet vesi -
kast ) aranılacaktır. 

ı - Bu münakasaya girmek için eh· 
liyet vesikast almak isteyenlerin re • 
fC"ranslarile diğer vesikalarını bir is • 
t1claya rapten münakasa tarihinden en 
PZ sekiz gün evvel vckletimize müra
caat ederek ehliyet vesikası talep et -
meleri lazımdır. 

3 - Münakasa tarihinden en az se
kiz gün evvel müraccat ederek ehliyet 
vesikası talep etmiyenlerin müracaat
ları nazarı itibara alınmıyacaktır. 

(3358) 6102 

Köprü yaptırılacak 
Nafıa Vekaletinden: 
1-Tokat'ta yapılacak Gömenek re

gillatörü ile mevcut eski köprünun yı
kılarak yenisinin inşası keşif bedeli 
(245868) lira (68) kuruştur. 

2 - Eksiltme 26.9.93~ tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat 12 de Nafıa 
Vekaleti Sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zari usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (12) lira (30) kuruş mukabi
linde Sular umum müdürlüğünden a
labilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (13543) lira (45) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan bütün vesi
kalarla birlikte bir istida ile Vekalete 
müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet için
de vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar Sular umum müdürlü· 
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (3352) 6169 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden 
ı - Eksiltmeye konul:ın iş: Ankara 

Yüksek ziraat enstitüleri kanalizas
yon ve fosseptik inşaatıdır. Keşif be
deli 19545 lira 75 kuruştur. 

2 - Eksiltme 16.9.1938 cuma günü 
saat ıı de Nafıa vekaleti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Ekslitmeye girebilmek i!iin ,is
teklilerin 1465 lira 95 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve bu inşa
atı yapabileceklerine dair ehliyet ve
sikası ibraz etmeleri lazımdır. (Bu ve
sika eksiltmenin yapılacağı günden en 
az sekiz gün evel bir istida ile Nafıa 
Vekaletine müracaat edilerek alına
caktır. Bu müddet zarfında vesika ta
lebinde bulunmıyanlar eksiltmeye gi
remiycceklerdir.) 

4 - Eksiltme şartnamesi ve merbu
tatı 98 kurut bedel mukabilinde yapı 
işleri umulll\müdürlüğünden alınabi-
lir. \ 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
eksiltme günü olan 16.9.938 cuma gü
nü saat ona kadar komisyon reisliği
ne makbuz mukabilinde vermeleri la
zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (3361) 6151 

İ~letme merkez binası 

yaptırılacak 

Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan İ§ : 
1 - Ankara Devlet mahallesinde 

yapılacak sulama işleri işletme merkez 
binası keşif bedeli (219337) lira ( 41) 
kuruştur. 

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

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (12217) liralık muvakkat te
ıninat vermesi ve eksiltmenin yapıla
cağı &ünden en az sekiz gün evel el· 

!erinde bulunan bütün vesikalarla bir
likte bir iıtida ile vekllete müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikaları ibraz et
meleri şarttır. Bu müddet içinde ve
sika talebinde bulunmıyanlar eksilt
meye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yault saatten bir 
saat evetine kadar ıular umum müdür
lüğüne makbu:ı: mukabilinde vermele
ri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. 

(3428) 6182 

Kanal yaptırılacak 
Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş : 

1 - Tokatta Kazovası sağ sahilinin 
sulanması için açılacak 0-20 km.lik su
lama kanalının hafriyat ve sinai ima
latı keşif bedeli (551.480) lira (99) ku
ruştur. 

2 - Eksiltme 26-9-938 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat 10 da Nafıa 
vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri g~ 
ncl şartnamesi, fenni şartname ve pro
jeleri (27) lira (60) kuruş mukabilin
de sular umum müdürlüğünden alabi
lirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin 25809 lira 25 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve eksiltme
nin yapılacağı günden en az sekiz gün 
eve! ellerinde bulunan bütün vesika
larla birlikte bir istida ile vekalete 
müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet İ!iin
de vesika talebinde bulunmıyanlar ek
siltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir sa 
at cveline kadar sular umum müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e
dilmez. 

(3353) 6170 

Sulama kanalı 

ve sınai imalôtı 

Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iJ : 

1 - Tokat'ta Kazovası sai sahilinin 
sulanmaı;l için açılacak 20-55+930 
km. lik sulama kanalının hafriyat ve 
sınai imalatı keşif bedeli 577 .059 lira 
88 kuruştur. 

2 - Eksiltme 26.9.938 tarihine rast· 
lıyan pazartesi günü saat 11 de Nafıa 
Vekaleti Sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, Bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (28) lira (90) kuruı mukabi
linde Sular umum müdürlüğünden a
labilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
tcklilerin (26.832) lira (40) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltme 
nin yapılacağı günden en az sekiz gün 
cvel ellerinde bulunan bütün vesikalar 
la birlikte bir istida ile vekalete mü
racaat ederek bu işe mahsus olmak ü
zere vesika almaları ve bu vesikayı ib· 
raz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksilt· 
meye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Sular umum müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lfizımdır. 

Postada olan geci)cmeler kabul edil-
mez. (3351) 6168 

· f?emı7ryollari~ 
Çankın büfesi kiraya verilecek 

Devlet Demiryolları ikinci İ§let • 
me müdürlüğünden: 

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

2 - Aylık muhammen kirası 25 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 67,50 lira
dır. 

ettiğine dair Belediye veya ticaret o
dasından alınmış vesika. 

c) Zabıtaca musaddak hüsnühal va-
rakası, > • 

d) Bu gibi işleri yapmıya ııhi 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 ilan 
olunur. (3504) 6258 

Vagon tahliye mühletleri 
D. D. Yollan Umum Müdürlüğün • 

den: 

FevkaUide nakliyat mevsimi sebe
biyle 3 birincitcşrin 938 tarihinden 
itibaren ikinci bir işara kadar vagon
ların (24) saatten ibaret olan tahmil 
ve tahliye mühletleri Haydarpa13, 
Derince, İzmir, Samsun ve Mersin'de 
8 mesai saatına ve diğer istasyonlar
da 6 mesai saatine· indirilmiştir. Öğ
le tatili saatleri mesai saati sayılır. 
Bu mUhletlcr dahilinde tahmil veya 
tahliye edilmiyen vagonlar şomaj Uc
retine tabi tutulacaktır. Sayın alalı:a
lılardan, münakaHitın aüratle yapıla
bilmesi için lüzum görülen bu ted
birlere imtis51 eylemeleri rica olu-
nur. (3518) 6315 

Kiralık büfe 
D. D. Yolları Adana Altnıcı ltlet

mc Müdürlüğünden : 

Büfe salonu, işçiler kahvesi, büvet, 
berber salonu ve mü&afir salonundan 
terekküp eden ve aylığı 60 lira tahmin 
edilen yeni Adana garı büfesi 3 sene 
müddetle ve pazarlıkla kiraya verile· 
cektir. 

Pazarlık 21.9.1938 tarihinde çar9am
ba günü saat 10 da Adana iflctme mli
dürlüğü binasında arttırma, eksiltm'! 
komisyonunda yapılacaktır. Muvak
kat teminat 162 liradır. Kira şartname
si Adana'da komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 2490 numaralı arttırma ve 
eksiltme kanunu ve şartname muci
bince vesaiki lazimeyi ve muvakkat 
teminat vezne makbuzunu hamilen 
saati muayyende pazarlıkta h<1:Zır bu-
lunmaları. (3546) 6327 

· Orman Koruma 

Ambar binası yaphnlacak 
Onnan Koruma Genel Komutan -

lığından : 

1stanbul'da Sirkecide yaptırılacak 
olan Orman koruma anbar binası in
şaatı yeniden kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmu9tur. Ke~if bedeli 
25814 lira 58 kurut ve ilk teminatı 
1936 liradır. Eksiltme ve ihalesi 23 
eylül 938 cuma günü saat on birde İs
tanbul'da Tophane'de 176 numarada 
Orman koruma genel K. anbarı bina
sındaki satın alma komisyonu tarafın
dan yapılacaktır. Buna ait keşif, plan 
ve şartnameler Ankara'da Orman ko· 
ruma Genel komutanlığı ile İstanbul
da mezkur anbarda satın alma komis
yonundadır. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanuna tevfikan teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir aaat cveline kadar 
mezkur komisyona vermeleri. 

(3554) 6333 

· Ankara Valiliği · 

Galvanizli tel ve izolatör 

ah nacak 
Ankara V aliliiinden ı ~ 

Köy telefon teıisatı için 3 milimet
relikten 7000 metre galvanizli yumu
şak tel ve 8 santimlik 4000 adet maa 
leve boynu izolatör satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 2750 liradan iba
ret olan bu iki kalem eşyanın 22.9.938 
perşembe günü viliyet daimi encüme
ninde ihalesi yapılacağından taliple
rin yüzde 7,5 teminatlariyle birlikte 
müracaatları ilan olunur. (3558) 6335 

Gürgen odunu ahnacak 
Ankara V aliliğine!en ı 

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

Muhtelif bina ve divarlann yıkılması 
Ankara Deiterdarlıiından 

Muhammen ke~if bedeli Depozito 
Ada Parseller L. K. L. K. 

321 1, 28, 27, 3, 4, 5, 6 1106 82 95 
321 7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 1302 97 65 
321 13, 14, 15, 16, 17 1890 141 75 
322 1, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 1781 50 133 62 
325 8, 23, 10, 11, 31 1540 115 50 
326 8, 9, 10, 11 1582 118 65 
326 1, 3, 4, 5, 6, 7, 25 1641 50 123 12 
326 12, 13, 14, 15, 28, 18 1596 119 70 
327 7, 8, 9, 26, 22, 23, 24 1414 106 5 
327 10, 11, 12, 32, 24 1106 82 95 
327 ı, 2, 3, 4, 5, 6, 25 1344 100 80 
327 17, 18, 19, 20, 21 1197 89 78 
331 10, 11, 12 1610 120 75 
331 13 1001 15 8 
331 7, 8, 9 1141 85 58 
331 ı, 14, ıs 1862 139 65 
331 4, s 1036 77 70 

•/ 

340 Ada dahilindeki bilwnutn 1910 143 25 
mcbani 

kuru' hesabiyle 41.000 lira ve muvak
kat teminatı 3.705 liradır. 

111 - Eksiltme 21.ıx.938 tarihine 
ra&tlıyan çarşamba günü saat 11 de 
Kabatil§ta levazım ve mübayaat şube· 
sindeki alım komisyonunda yapıla .. 
caktır. 

IV - Şartnameler 2 lira bedel mu
kabilinde Jnhisarlar levazım ve müba
ycat şubesiyle Ankara ve 1zınir baş· 
mildürlüğünden alınabilir. 

V - Mühürlil teklif mektubunu, ka
nuni vesaiklc yüzde 7.5 güvenme pa
rası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en geç saat 
10.30 a kadar yukarıda adı geçen alım 
komisyonu başkanlığına makbuz mu
kabilinde verilmesi lazımdır. 

(6099-3537) 6325 

İnşaat ve tesisat 
lılhiaarlar Umwn Müdürlüğün

den: 

1 - İdaremizin Paşabahçe fabrika
sındaki tahammur dairesinin şartna
me ve propesi mucibince tevsii ve 
bodrumda anbar tesisi işi her ikisi 
birden kapalı zarf usulile ekliiltmeye 
konmuştur. 

Tıp fakültesi inşa edilmek üzere Sıhhat Vekiletince iıtiml&k olunan 
nilmune hastanesi civarında kain ve yukarda ada, parsel, ve muhammen 
ke§if bedellerilc depozito miktarları yazılı bilumum ev, dükkan, baraka, 
bahçe duvarlarının hedmi ile enkazlarının belediyece gösterilecek mahal
le nakli ve yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şe
kilde tesviyesi işinin 31-8-938 tarihinde kapalı nrf uaulile yapılan artır
ması neticesinde talip zuhur etmediğinden mezkur tarihten itibaren her 
haftanın pazartesi ve perşembe günleri sabah saat (10) da defterdarlıkta 
müteJeklcil aatıt komisyonunda ihalesi yapılmak üzere bir ay müddetle 

pazarlığa konulmuıtur. 
Talipler fenni şartname, keşif raporlarını ve haritasını görmek U~re 

Milli Emlik ve Nafıa MüdürlUklcrine her gün müracaat edebilirler. 

II - Keşif bedeli tahammur daire-
' sinin 14374 lira 83 kuruş, bodrumda 
anbar tesisi işinin 707.30 lira ki cem
an 15082 lira 13 kuruş ve muvakkat 
teminatı 1131.15 liradır. 

(3535) 6319 

1 lira 75 kuruştur. 

T anm BakanhQı 

50,000 adet levha tabı 
Ziraat Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

1 - Ziraat Vekaleti Akkol müdilr
lüğü için nümunesi veçhile ELLİ 
BİN adet levha tab'ı bunlara müteal
lik renkli kliıelerin imaliyesiyle be· 
raber açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 7. 9. 938 çarşamba gU
nü saat on birde Vekalet binasında 
yapılacaktır. 

3 - Bu i9in muhammen k"rymeti 
1880 lira ve muvakkat teminatı 141 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lcrin her gün Akkol müdürlüğüne 

müracaatları ve isteklilerin 2490 No. 
1ı kanunun hükümleri mucibince ve· 
recekleri teminat ve f&rtnameainde 
yazılı veıikalatiylc birlikte eksiltme 
gilnU satın alma komiıyonuna müra-
caatları ilin olunur. (3249) 5914 

Telefon tesisatı 
Ziraat V eületinden : 

V ckalet binası içinde verilecek 
planda göaterilcn odalarda hoparlör 
sistemi eaa.1 posta ile on abonelik te
lefon te&isatı açık eksiltme suretiyle 
yaptırılacaktır. Muhammen keşif be· 
deli (1919) ve muvakkat teminatı 

(194) liradır. Şartname ve planlar 
vekalet levazım müdürlüğünden pa
raaıı alınacaktır. 

Açık ekıiltme 22. 9, 938 tarihine 
müsadif perıembc günü ıaat ıs de 
vekalet satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Bu teıiaatı yapmıya talip 
olanların mezkur tarihte satın alına 
komlayonunda hazır bulunmaları 
ilan olunur. (3534) 6318 

5 - Teklif mektupları 10. 9. 938 
I cumartesi günü aaat 10 na kadar ko
misyona tevdi olunmalı bu saatten 
ıonraki mektuplar kabul edilmez. 

6 - Muvakkat teminat mukabili 
nakit ve nakit mahiyetindeki evrak 
kabul edilmiyeceğinden bunların da
ha evci maliye vek!leti merkez vez
nesine yatırılmaları için taliplerin 
daha evci komisyona müracaatla bi
rer irsaliye almaları ve bu irsaliye 
ile sıhat vekaleti muhasebe müdürlü
ğüne müracaatları lazımdır. 

7 - Şartname her gUn mUcesese
dcn parasız temin olunur. 

(3227) 5911 

Gümrük Muhafaza 

Münakasa tehiri 
Gümriik MuWua Genel Komu • 

tanbiı htanbul Sabn Alma Komisyo
nundan ı 

14. 9. 938 çartamba günü saat ıs de 
kapalr zarfla eksiltmesi yapılacak 

4833 çift erat kunduraıının tlmdilik 
alımından sarfınazar edildiği ilan o

lunur. ,(6066/3527) 6317 

Güinrük ve İn. B. · 

Tuz çuvala ah nacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüiünden: 

1 - Şartnamesi mucibince satın alı
nacak 100.000 adet 100 lük tuz çuvalı 
kapalı sarf uauliyle ekıiltmeye kon
muştur. 

II - Muhammen bedeli beheri 41 

III - Eksiltme 10-ıx-938 tarihine 
rastlıyan cumartesi günü saat 11 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şu -
besindeki alım komisyonunda yapıla, 
caktır. 

IV - Şartname ve projeler 75 ku
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar le
vazım ve mübayaat şubesiyle Ankara 
ve Izmir BaşmUdlirlUklcrindcn alına
bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin fennt evrak ve vesaikini 
ihale gününden 3 gün evveline kadar 
lnhisarlar in13at şubesine ibraz ede
rek ayrıca münakasaya iştirak vesi· 
kası almaları lazımdır. 

VI - Milhürlil teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile V inci maddede ya
zılı ehliyet vesikası ve % 7,5 güven
me parası makbuzu veya banka mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf 
tarın eksiltme günü en gc~ saat 10 a 
kadar yukarda adı geçen komisyon 
ba§kanlığına makbuz mukabilinde ve· 
rilmesi lazımdır. (5730-3335) 6012 

Matbaacılara 

Gümrük ve İnhisarlar Vekale
tinden:~ 

1 - 1938 senesinde neşredilecek 
tahminen 18 formalık gümrük mevzu
atı adlı kitabın bastırılması pazarlığa 
konulmuştur. 

2 - Bu it için ( 465) lira bedel tah
min edilmiş olup muvakkat teminatı 34 
lira 88 kuruştur. 

S - İhale 8.9.938 perşembe günü sa
at 11 de vekUct levazım müdürlüğün
de kurulu alım &atım komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - latekliler ,artnameyi levazım 
müdürlüğünde her gün görebilirler. 

5 - İsteklilerin teminat paralarını 
vekalet veznesine yatırarak alacakları 
makbuzlarla belli gün ve saatte alım 
satnn komisyonuna :müracaatları. 

,(3530) 6305 

Sıhot Bakanlığı TALilll>ii %Lii llLIEU 
Memur ahnacak 

Sıl\at ve İçtimai Muavenet Veki. -
letinden : 
lıkln umum mUdUrlüğU merkez 

te9killtında mUnhal aıağıda yazılı 

memuriyetlere müsabaka ile lise me
zunları alınacaktır. Müsabaka imtiha
nı 15.9.1938 perşembe günü saat 10 da 
vekılet binasında yapılacaktır. 

Taliplerin lise mezunu olduklarına 

dair mektep §ehadetnamesi, askerlik 
terhis vesikası ve hüsnühal mazbataıı 
ve nUfus tezkcrcıai aaıl veya mu.addak 
suretleriyle birlikte 13.9.1938 tarihine 
kadar vek~lete mtiracaatları ilfo olu
nur. (3480) 

Adet Ma.a.ı "O cret 
1 22 
1 20 
1 75 
1 50 

,. KARSI 

CllLiill SiiP 

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

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

6298 

Kuru ot ahnacak 

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

6 - Arttırmaya iftirik için arana
cak vesaik şunlardır: 

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

yük şehirlerde ikinci ve diğer vilciyet 
merkezlerinde birinci amıf bir lokan· 
ta veya büfeyi mııvaffikiy:eUc idaı'e 

3 - İstekliler pazarlığa girebilmek 
için en çoğunun muhammen bedeli Ü· 
zerinden yüzde 7,5 teminatı muvakka
teyi muhasebei hususiye müdürlüğil 
veznesine yatıracaktır. 

4 - İhale 22.9.938 günü saat 15 de 
vilayet konağında daimi encümenin
de yapılacaktır. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere her gün Kültür 
direkt§.rlüğüne müracaatları. 

.at~ ,(3S55) 'l_34 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü
eaaesi Satın Alma Komisyonundan: 

1 - MUesaeseyo muhammen bedeli 
6250 lira olan 125000 kilo kuru ot 
kapalı zarf uauliyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 10. 9. 938 cumartesi 
günU saat 11 dedir. 

3 - Komlıyon mUesaesede topla
nır. 

~ .- MllY.ikUı t~miD.ilt ıınarı ~OJ 

1 
.:.._ 
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T. C. Z İ R A A T B A N K A S ~ 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 

4 
40 

100 
120 
160 

.. 
" .. .. .. 

500 
250 
100 

50 
40 
20 

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

2.000 
1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

" .. 
.. 
" .. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı cliişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
lazl.asiyl e ''erilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~------------------------------------------' 

Sayın elektrik abonelerimize : 
Ankara Elektrik Şirketinden • 

• 

Cümhuriyetin 15 inci yıldönümü münasebetiyle evle
rinde donanma tenviratı yaptıracak olanlarla, resmi ve 
hususi müessesattan mevcut donanma tesisatlarına ilave 
veya yeniden tesisat yaptıracak olanlar, yapacakları bu 
tenviratın vat miktarı üzerinden takatlerini 30 eylul 1938 
tarihine kadar Jirketimize mutlaka bildirmelerini ehem· 
miyetle rica ederiz. Bu tarihten sonra vaki olacak bu ka
bil bildinnlerin nazarı dikkate alınamıyacağı ilan olunur. 

5994 
===============================================~ 

Doğu bi~ki ve dikiı yurdu 
Hacıbayram caddesi Yıldız sokağı No: 2 

Senelerdenberi mezunlarının her tarafta muvaffakiyetleri ve içtimai 
hayatta kazandıkları mevki dolayısiyle ailenizi V!! kız çocuklarınızı kayıt 

ettirmek için seyahatten avdetini beklediğiniz direktör Gülizar Öndin 
geldi. Cumartesi ve pazardan gayri her gün sabahtan akşama kadar talebe 
kaydedilmektedir. Ücret aylık 4 lira tahsil müddeti haftada 4 gün 9 aydır. 
Kültür direktörlüğünden musaddak diploma verilir. 6295 

........................................................................................................ 
OLUCAN dedi'"'imiz ba~ırsak KURDLARl 

Ekseriyetle çoculdarm bağırsak larma yapıprak kanlannı emmek 
suretiyle büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardll'. Bunlar 

ff aumsızhğa, Kansızlığa ve bir (Ok Hastalıklara 
sebeb olurlar, Ekseriyetle karın şişmeleri, burun ve makad 

i kaşınmaları, ishal, oburluk, salya akması, baş dönmesi ve 
i daha bir çok gayritabii haller görünür. Bunun ilacı çocuk· 

lara verilmesi pek kolay olan 

İsmet Santonin Bisküiti 
dtr. Kutuların içinde sureti istimali yazılıdır. Okuyunuz, her ecza· 
nede fiatı 20 kuruştur. Yalnız (İSMET) ismine DfKKAT. 5511 ........................................................................................................ 

Cebecide Yeni Doğan bahçe 
. 
sıneması 

u ı: u s 
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= = 
~ Halkevinde pazarhkla yaphnlacak § 

-tamirat --------- -- -- -
Halkevi başkanlığından : ----

------
-

- -Kat'i pazarlık tarihleri § --- Yapılacak işler --- -: 1 - Yan cephedeki balkonların demir : 
: camekanla kapanması 8-9-938 perşembe saat 16 da : 
: 2 - Tiyatro koltukları ve : 
: sandalyaların cilası 9-9-938 cuma. ,, 16 ,, : 
: 3 - Su tesisat tamir ve ıslahı ,, ,, ,, ,, ,, ,, : 
: 4 - Bina dahilinde bölme : = divarların tadilatı 12-9-938 pazartesi ,, ,, ,, : 
: 5 - Bina etrafında tretuvar : - -: ve drenaj yapılması 12-9-938 ,, ,, ,, ,, : - -:; Yukarda kat'i pazarlık tarihleri gösterilen tamirat ve :; 
: tadili.tta talip olanlar her gün izahat almak üzere Halkevi = 
: daire müdürüne müracaatları. 6294 = -,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,.. 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ ..... 6 ve 12 ay ta sitle -; § 
= QJ - = §- ~§ 
= ~ ·- ---- ·-----
= ·--= CQ 

"' = o = ..... -
o = 
~ §, - -- -- En iyi, en sağlam, en ucuz ve en iyi §erait ;: 

: Yıldız ticaretevi M. Bilman, Ulus meydanı No: 6 Telefon: 1847 - : 
: Telgraf: Bihnan - P.K. No: 399 : 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

TEN BEL BARSAK 
VÜCUDU VE HAYATI ZEHİRLER ! 
Her türlü mü:;hiller ve hatta müleyyinler, zararı günden güne 

artan birer tehlikedir. Tesirleri yalnız bağırsaklara ve kullanıldı
ğı zaman münhasır kalır. 

Halbuki; inkıbazın ve muannit inkıbazın başlıca sebebi karaci
ğerdir. Barsakların düzgün çalışması Karaciğerin vazifesinin yo
lunda olmasına bağlıdır. Bugünkü hızlı çalışma zaruretinden dola
yı hepimizin düştüğü bu arıza ne kadar mühim ise tedavisi o nis· 
bette basittir. 

Her sabah bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı . \ 

koymak içmekle en büyük bir sıkıntıdan kurtulur ve 
hayatı büsbütün güzel görürsünüz. 
Fakat: Mutlaka ve daima hakiki tabii 

KARLSB-AD TUZUNU arayınız. 6339 

-. Hava Kurumu . 

Bir memur alınacak 
Türkku§U Genel Direktörlüğün

den : 

Türkkuşu T. T. T. Bürosunda 90.
lira aylıkla ve imtihanla bir memur 
alınacaktır. İmtihana lise mezunla
rile yüksek tahsil görmüş olanlar gi
rebilirler. İngilizce veya fransızca 
bilenler tercih edilirler. 

İmtihan 12-9-1938 saat 12 de Türk
kuşunda yapılacağından isteklilerin 
vesikalarile birlikte Türkkuşu Genel 

Direktörlüğüne müracaatları. \ 6233 

.JflllllllllllllllllllllllllllllllllllllL.. 

Ocak ve yemek sobaları 
ve Ralis Davlumbaz garantili olarak 
yapılır. Tüterse para alınmaz. Her 
türlü havuz ve mümasili işleri der -
uhte edilir. Erzurum mahallesi Bay 
Ali'nin Aile kahvesinde ocakçı İz· 

mirli Muharrem Usta. 6274 

l1 L US - 19. uncu yıl. - No: 6144 
İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

6 - 9 - 1938 

Türkkuşuna 15 genç ahnacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

Türk.kutu teşkili.tında motörlü ve motörsüz tayyareler 
üzerinde öğretmen olarak çahtmak maksadile yetiştirile
cek 15 gence ihtiyaç vardır. Aranan belli başlı şartlar ıun
lardır: 

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

Öğretmen namzedi olmak üzere alınacak gençlerden 
Türkkuşu tetkilatında uçuculuk öğrenmiı bulunan planör
cülük B veya C brövelerile işe başladıkları tarihten, hiç 
uçmamış bulunanlara da planörcülük B brövesi aldıkları 
tarihten itibaren nizamname mucibince yatmak, yemek ve 
giyim masrafları Türkkuşuna ait olmak üzere ayda lise 10 
tahsilini görmüşlere 25, liseyi bitirmit olanlara 30 lira üc
ret verilecektir. 

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

ni oluncaya kadar, normal olarak beş sene evlenmemeyi 
ve hususi bir teahl.ütnameyi imza ederek Türkkuşunun 
vereceği vazifeleri on sene müddetle görmeği kabul ve te· 
ahhüt etmesi şarttır. 

Bu hususlar hakkında fazla tafsil at almak isti yenler 
Türkkuşu Talim Terbiye Bürosu Direktörlüğüne doğruda:n 
doğruya şahsen veya yazı ile müracaat edebilirler. 
Kayıt muamelesine Cumhuriyet Bayramına kadar de. 

vam olunacağından müracaatların bu tarihe kadar yapıl-
ması şarttır. 6343 

Müzik öğretmeni aranıyor 

Zonguldak Halkevinden : 
Zonguldak Halkevi tarafından salon orkestrası kurabi

lecek (Viyolensel, Keman, Mandolin, Kitara gibi sazları 
çalabilecek} ve bir iki sesli koro tertip edebilecek kudret
te bir müzik öğretmeni aranıyor. 
Öğretmene yüz liraya kadar aylık ücret verilecektir. is

tekliler, Zonguldak Halkevine müracaat etmelidirler. 

Sömikok kömürü ah nacak 
Ankara Emniyet Müdürlüğünden : 

Mikdarı Beher ton için 
Cinsi Ton tahmin edilen fiat Teminat İhale günü 

Lira kuruş Lira kuruş 

Sömikok 
kömürü • 73 

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

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

2 Kalem yiyecek ah nacak 
Ovacık 3 Seyyar Jandanna Tabu nı Satın Alma Komisyonundan ı 

Cinsi 

Ekmek 
Arpa 

Teminatı 

muvakkate 
Lira 

1575 
1350 

Tutarı Mikdarı 
Lira Kilo 

21.000 140.000 
18.000 225.000 

İhale günü 

16-9-1938 Cuma saat ıs 
16-9-1938 Cuma saat 15 

1 - Ovacıkta 3 seyyar jandarma taburu ihtiyacı için yultarda cins ve 
miktarı ve teminatı ve ihale günü yazılı iki kalem erzak 1-9-938 den 31 
ağustos 939 sonuna kadar bir sene için pazarlıkla ihalesi yapılmak üzere 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Pazarlık Ovacıkta Seyyar Jandarma Taburu satın alma komisyo-
nunda yukarda yazılı günde saat 15 de olacaktır. 

3 - Şartnameler satın alma komisyonunca parasız okutturulur. 

-- ULUS Basrmevi : ANKARA 

Ürek § ~==================~ BU akşam Türkçe sözlü Seli.hattin Eyyubi : 
Ehli Salip Muharebeleri. = D r 

~--------------' : . 

4 - Verilecek teminatların hükümetçe kabul edilecek şekilde olmalı. 
Fazla izahatın komisyondan alınması ilan olunur. (3541) 6328 

Basit --:; Cebeci Merkez Hastanesi : - -
.:!.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. : iç Hastalıkları mütehassısı -----------------------------------------------

Her yün hastalarını Yenişehir _ --
TÜRK HAVA KURUMU := : Meşrutiyet caddesi Urek apartı· : 

== : manında aaat 15 ten sonra kabul E == : eder Tel: 1694 : 

BÜYÜK PiYANGOSU -------
Beşinci keşide 11 - Eylül -938 dedir. -----Büyük ikramiye: 50,000 liradır. Bundan başka: 15.000. = 

12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) ;;;;; 
liralık iki adet mükafat vardır.. := -Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyango- = -ya iştirak etmek suertile siz de taliinizi deneyiniz ..• ---

, ••••••••••••••••••••••• 111111111111111,.. 

DIŞ TABIBl 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has
talarım kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımaru No. 1 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ~~----------------~../ 

YENİ 
BU GECE 

l L K A C I 
Mümessili 

MAGDA SCHNEIDER 
Gündüz iki lilm birden 

1 - İLK ACI 
2 - BiR KADIN T ALIHI 

SİNEMALAR HALK 
.......... -- --- -- -- -- --- --- -- -

BU GECE 
ŞARKICI KOVBOY 

Gündüz iki lilm birden 
1 - ŞARKICI KOVBOY 
2 - ZENGiN ÇCCUCU 

SHIRLEY TEMPLE 
: : Seanslar 

Mümessili : E 2.30 . 5.30 • Gece 21 de 
JOAN CRA VFORD - : HALK MATiNESi 

Seanslar ,11111,.. 12.20 de 
2.30 - 5.45 - Gece 21 de G I Z L l l Z D 1 V A Ç 

BU GÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATiNESi 
Bu gece saat 21 de Açık Hava Sinemasında 

S E V l Ş M E K A R Z U S U 
8Qf Rolde : Marlene Dietrich 

~:;;;;;;;============;;:============================================::::z::::::d) 


