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Ulua Baaımevi 
Çan.km caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus -Ankal"a 

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

ADiMi% ANDIMl'Z.C>IQ.. 

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

Türkiye Greko-Romen 

güreş birincilikleri 

cumartesi başhyor 
Güreıler 19 mayıs stadyo 
munda yapılacaktır. Tafsi
lat 9 uncu sayfamızdadır. 

Dünya, meşum ôklbete doğru sürükleniyor mu? 
• 

L .DET ER iHTiL 
PRAG HÜKÜMETİ ÖRFi İDARE İLAN ETTİ 

Henlayn, ·Prağ' a ültimatom vereli 
Hükümet polisinin Südet mıntakalarından çekilmesi, 

zabıta işlerinin Alman şehirlerindeki Belediye Re· 

islerine verilmesi, askeri kıtalar mevcudunun ale

lôde zamanlardaki miktara indirilmesi istenmektedir. 

MÜDDET BU GECE 1 DE BİTTİ 
.. 

Çek hükümeti , cevabında 

Ültimatomu kabul etmiyor 
f abt acık kapı blralny.oı 

Medeni 
cihazlanma 

F. R. ATAY. 
Cenup vilayetlerini dolaştık

tan sonra buraya gelmiılerdi. 
Heyet reisi cenup vilayetlerinde
ki han ve otellerden o kadar tik
ainmitti ki Ankara'ya dönünci -
ye kadar artık hiç bir çatı altına 
girmemeğe yemin etmiıti. Mev
sim sıcağına rağmen, arkadatları 
ile beraber, basit çadırlarda kal
mağı tercih ediyordu. T esadü
f en göl kenarı yakmlanndaki 
bu çadırlara uğrıyan muharrir 
arkadatımız: •Ç- Fakat niçin 
burada oturuyorsunuz? Birkaç 
kilometre ilerde mükemmel bir 
otel var!,, 

Heyet reisi adeta hayretle: 
- Otel mi? diye haykırdı. 

Ben taıralarda otelin ne demek 
olduğunu biliyorum. 

Ve sanki böyle bir otelin yata
iında imiş gibi kaşmmağa bat· 
ladı. Bir defa tecrübe etmesi hu
susunda 11rar ettiler ve adamca
ğızı arkadatlan ile birlikte D~ • 
nizbank'ın Tatuvan'daki oteline 
götürdüler. Heyet reisi salonu, 
banyo ve odaları dolaştı, çama
tırları ve takımları· gördü, derin 
bir nefes aldıktan sonra: 

- Ben bir hafta hiç bir yere 
kımıldamam! dedi ve otele yer
leıti. 

Nafıa Bakanlığımızın ,ika
yetlerden sonra Trabzon • İran 
transit yolları üzerinde küçük o
teller yaplırmağa karar vermiı 
olduğunu gazetemizde yaznııı • 
tık. Artık tereddüt etmeden söy
liyeb iliriz ki Anadolu'da mede
ni cihazlanma ancak hükümetin 
murakabe ve idare ve f edakarlı
ğı ile mümkün olacaktır. Eğer 
Nafıa Bakanlığı veya Denizbank 
tqebbüs etmemit olsaydı, ne Van 
gölü kenarında, ne de Trabzon· 
İran transit yolu üzerinde sıhat 
ve rahatına itina eden hiç kim
senin gecelemesine imkan yoktu. 
Ecnebileri niçin misal olarak a-

(Sonu J. üncü sayfada) 

1 

Prag, 13 a.a. - Südetlerle meskun mmtakalarda Hitler'iı:i nutku, 
isyanı hatırlatan bir tesir b~rakmıştır. Dün gece verilen bir işaret üze
rine başlamış gibi birbirini takip eden hadiseler neticesinde iki südetle 
bir çek ölmüş ve birçok kişiler yaralanmıştır. Hadiselerin mahiyeti de 
değişmiştir. 1~ cWa ~lar8:k at~li silahlar kullamld~ğı, şimendefer istas· 
yonlarma, polıa 'K.~mıserlıklenne ve posta şubelerıne taarruz edildiği 
görülmüştür. (Sonu 6. ıncı sayfada) 

111111111111111111111111 

• 

SON DAKiKA 
Çek cevabı südetlere verildi 
südetler cevap vermediler 
Prag, 13 a.a. - Hükümet, südetlere verdiği cevapta, alman emniyet ter

tibatı bir takım itirazlara sebep olduğu takdirde, hükürnetin Prag'a gele
cek olan südet delegeleriyle bunlar hakkında müzakerelere girişmeğe ha
zır olduğunu, şayet südet partisi kendi mensuplarına hitaben bir beyanna
me neşrederek onlan kanun ve nizama riayete davet ederse alınan istisnai 
tedbirleri kaldırmakta hiç bir mahzur görmiyeceğini bildirmektedir. 

Çek cevabı südetlere tebliğ edilmiş, fakat südetlcr henüz cevaplarını 

vermemitlerdir. 

Halk sokağa çı_kamiyor 
muvasala kesildi 

Eger, İ3 a. a. - Eger'de vaziyet çok eiddileşmiştir. Halk, 
sokağa çıkmıya cesaret edememektedir. Şehrin bütün mah

reçleri kapanmıştır. Tren seferleriyle telefon ve posta muva
salalan tamamen kesilmiştir. Ancak tektük telgraf teatisi 
miimkün olabilmektedir. 

Hudut üzerinde bir hadise 
Graslitz, 13 a.a. - Svedarbah'da iki yüz südet alman işçisi. Alman

ya topraklarında çalıştıktan sonra tekrar Çekoslavakya'daki evlerine 
dönmek üzere hududu geçerken çek gümrük muhafızlarının ateşine 
maruz kalmışlardır. Bunun üzerine işçiler gümrük dairesini basmışlar 
ve memurl;ın içeriye kapamışlardır. Telefonla çağmlan jandarma ku
vetleri gelmiş ve bunlar da işçiler üzerine ateş açmıştır. Birçok südetli 
alman işçisi yarc-lanmış ve bir çek gümrük memuru ile bir çek jandar
ması varalanmıştır. 

İngiliz Ateıemiliferinin tayyaresine ateı 
Prag, 13 a.a. -lngilia atotemiliteri Prat, tahlıilıat için gittiği Eger'den 

dönerken tayyareaine çekler taralırul"!' ateı açılm11 ue bir lıurıun tayya· 
re~ İMIHf •tnUpe de his_ kimle. ~Jllenmam'ffll'. 

Başvekilimiz, dün Finans 
müesseselerini gezdiler 
Baıvekilimiz Cel&l Bayar, dün öğleden evel Ankara boraaamı 

şereflendirmitler ve bir müddet muameleleri takip ebnitlenlir. 
Baıvekilimiz borsadan aonra yeni açılan Halk Bankası ummn mer
kezi ile Ankara halk aandığmm ltıklar caddesindeki binasma 
gelmiıler ve banka umum müdürü Bay Ata Evcim'den faaliyet 
hakkında izahat almıtlar, burada yarım saat kadar kalarak tet • 
kikler yapmıtlar ve memnuniyetlerini izhar etmiılerdir . 

Celal Bayar, Halk Bankasmdan aonra, Türk Tıicaret Bankası 

idare merkezini ıereflendinniJlerdir. Banka ve teaisleci hakkm • 
da genel direktör Bay Sait Hamit Batak, kendilerine izahat ver • 
mit ve Baıvekilimiz bu milli müessesenin faaliyeti Üzer.inde anla • 
tılanlan alaka ile dinlemitlerdir. 

Türk Ticaret Bankasından sonra Cümhuriyet Merkez Banka
sını ziyaret eden Celal Bayar, genel direktör Bay Kemal Zaim' den 
bankaya ait muhtelif mevzular üzerinde izahat almıı ve kendi· 
eiylıe bir müddet görüıtiikten aonra aynlmıılardrr. 

~-..nmn--ıırtrınnn1m1111ro hazna fitnde 

/ngiliz 8Qfvekili Çemberlayn 

• 

lngiliz - Fransız 

kabineleri 
i~tima halinde 

Ültimatomdan sonraki 

vaziyeti tetkik ettiler 
Londra, 13 a.a. - Toplantısına sa

at 16 da nihayet vermiş olan kabine 
Prag'dan gelen haberler üzerine saat 
18 de tekrar toplanmıştır. 
Toplantıya, B. Çemberlayn'le bir -

likte BB. Halifaks, Hoar, Simon, lns
kip, Hor - Belişa, Duf - Kupor ve 
Kingsleyvud ile, erkanıharbiyenin 
müteaddit şefleri iştirak etmiştir. 

Buna nazaran bugün i,çinde milli 
müdafaa dairelerinin siyasi ve tek. 
nik şeflerinin iştirakiyle kabine, i -
kinci bir toplantı yapmış oluyor. 

Bu toplantı saat 20 de (bizim saatle 
22 de) hitam bulmuştur. 

Çemberlayn, saat 21.30 da Lord Ha-

(Sonu 6. t'{,Cl sayfada) 

Basın kurumunda 

B. ~ükrü Kaya'nın 

mazetecilerle hasbihali 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Basın 

kurumu fevkalade kongresi bugün ıa
at 16 da kurumun Beıyoğlu'ndaki ıner
kez binasında toplandı. Basın nizam
name&ine esas olacak proje üzerinde 
görüşüldü. Kimlerin gazeteci olabile
ceği hakkındaki madde münakaşa e
dildi. Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kaya da toplantı
da bulunarak muhtelif basın işleri ü
zerinde gazetecilerle samimi bir has
bihal yaptı. Müzakerelere ç~a 
ıünü devam edilecektir. 

.... .. 

Şükrü Kaya'nın merhum 
Mustafa Şeref Özkan 
için duyduğu teessür 

En yakm arkadaıı Şükrü Kaya diyor ki : 

11 
Atatürk inkilabının 

11 
bilmez bir neferi 

ayrılmak /1 

gibi çalıştı /1 

Mustafa Şeref Ozkan'ın, ani ölümü bütün memlekette derin bir teeaaür 
doğunnu,tur. Hele onun, mektep, gençlik, vazife ve inkilap arkadafları 
bu ölüm kartıamda canevinden vurulmutlıarchr. Cümhuriyet gazetesinin 
bir muhaJTiri, merhum Mustafa Şeref Ozkan'm en yakın arkadqların • 
dan biri olan Dahiliye Vek;li ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya ile bu 
çok kederli mevzu üzerinde bir konUfllla yapmıflır. Daima beraber ya • 
tamlf, daima beraber yiirümüı bir arkadatm, çok sevgili bir aııkadqmm 
ölümü karıısmda duyduğu elem ve iatirabı anlatan bu satırları qağı 
aynen alıyoruz : 

Mustafa Şeref Ozkan'ın ansızın ve 
vakitsiz ölümünün siyaset ve irfan 
aleminde bıraktığı derin acının, o -
nun yakın arkadaflarından olan Da -
hiliye Vekilimiz ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreteri Şükrü Kaya 
üzerinde çok kederli olduğunu tah
min ettiğimiz tesirini öğrenmek için 
bu matemli havadisi duyar duymaz 
evine gittim. 

Muhterem Şükrü Kaya'yı kütüpa
nesinde Hususi Kalem Müdürü Bay 
Nejad Saner'le görütürken bulduk. 
Şükrü Kaya beni güçlükle merareti
ni gizlediği bir tebessümle kabul etti. 
Ben ıöze batlamadan o Hususi Kalem 
Müdürüne, cvelce başlamış olduğu 
bir cümleyi kısaca bitirmiş olmak 
için: 

- Bilmezsin Saner, ne kadar kıy -
metli bir adamdı? diyordu. 

Sonra bana döndü : 

- Evet, dedi, çok kıymetliydi ve 
Dahiliye V eki/imiz ve Parti 

Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya 
büyük bir kıymet kaybettik. ~, ------·--------

Kaybolan bu kıymetin kim olduğu- iRlllL a-....,. Oll..,. & UJIS o s ar .. ._. 

nu sormağa hacet görmeden ve isim Hitler'in nutkunu İtalya, Po-
zikrctmeden : lonya, Macari tan müsait 

- Çok mu severdiniz? karşılamıştır. Nutkun bütün 
Dedim. Yaılı gözleriyle: dünyadaki akislerine dair 

- Çok, diye cevap verdi; hem pek tafsilat 3 üncü sayfamızda. 
çok.. d 

ır. 

(Soau 4. tiaciJ saylada). 
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~ DÜŞÜNÜŞLER s İran ve İrak hatlarına 
51 milyoit lira harcanacak 

. . 
~ : Memnu mıntakalarda satın 

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

Bereket anbarları alınan • • 
arazının vergileri 

. Pol Moran maruf İngiliz iktısatcısı Keynes'in Kembriç üniversite
sınde, ham maddelerin devlet tarafından satın alınarak stoklanması 
hakkında ~ku~u~u san~syonel bir rapordan bahsediyor. 

Muharrır, fıkrın yem olmadığını, ta Yusuf Peygamber zamanından 
~utun ~a zaı:nanımıza kadar pek çok şekilde tatbikine girişilmiş oldu
gun.u soyl~ıkten sonra, malum bir tezi yeni bir şekilde izah eden ve 
genışleten ıktısatcınm fikirlerini izah ediyor. 

İrak hanının yeni bir güzergahtan ge~mesi 
dolayisiyle 5 milyon tasarruf temin edildi 

Hükümet,eldeki hükümleri 
değiştiren yeni bir proje hazırladı 

Keyn~'i~ teklifi, kısaca, ıudur: Devlet, imparatorluğun bütün ham 
maddelennı stok1ıyacak kabiliyette dev antrepolar inşa etmelidir. Bu. 
~ada herkes malım bedava olarak muhafaza edecektir. Hatta devlet 
ıc:cı.bında, mal sahiplerine küçük bir faiz bile ödiyebilir. Bunun moka~ 
bılınde onlardan istenecek yegane şey mallann asgari ü · · d d"I · k"l V• • ç ay ıçın epo 
~ ı mesı ':'e çe ı ~cegı~ın ö?ceden haber verilmesidir. Bu depoların 
ınşası ve ışletmesı İngıltere ye 20 milyon sterline mal ola k f k t 
anbarla b' f d · · ed ca • a 8 

rı~. ır se er e ıstıap eceği ham maddelerin kıymeti 500 ·ı. 
yon sterlını bulacaktır. mı 

.. Bu sa?'ede, devlet, her türlü ham maddelerde derhal teslimi müm
kun genış st~kl~ra ~hip olmak suretiyle, piyasada nazım rolünü oynı
?'a~ak, me~sımlık _f ıyat tahavvülleri ortadan kalkacak, mübadeleler 
ıntıza.?1~ gır~ce~. ıhracat için. sıkıntı çekilmiyecektir. Fakat hepsinden 
en mu.hımmı, bır harp ve denız münakalatınm tehlikeye girmesi halin
de lngıltere, uzun zaman kendisinin ve müttefiklerinin ihtiyacını kar
ıılıyacak muazzam rezervelere sahip olacaktır. 

Bu teklif, yalnız İngiltere için değil, ham madde müstahsili bütün 
memle~etler, ve bu arada Türkiye için de, üzerinde durulacak bir 
e~emn_ııy.et taşımaktadır. Esasen, silolar inşasına verdiği kıymetle, hü
~u~etımız, hub~ba~ hususunda bu yolda yürümektedir. Bu ilk adımın, 
ım~a?l:arı~ız daıresınde seneden seneye genişletilerek, başlıca mahsul
lerımızın fıyatlarmda, kıtlık veya bolluk yüzünden husule gelen zarar
lı temevvüçleri önlemek ve memlekette, her türlü ihtimallere karşı 
elde ;h:mmiy~tli stoklar bulundurmak hususunun temin edilmesi ik~ 
t:fİdı .bundy~mızde yapacağı tesirler itibariyle ciddi surette mütalea 
e ı mıye eger, kanaatindeyim. - Y qar NABi 

Polis tayinleri 

Emniyet amir ve memurları arasında 
tayin, nakil ve terfi listesi çıktı 

Dahiliye Vekaleti bir kısım emni
y~t amir ve memurlarımızın tayin, na 
kıl ve terfilerine ait yeni bir liste 
neşrctmi§tir. Bu liste ile birçok po
liı amir ve memurlarının yerleri dc
ği§tirilmi§ ve birçoğu da terfi et. 
miştir. Bu listeyi aynen derccdiyo
ruz: 

Naklen tayin olunan emniyet 
amirleri 

dan lbrahim Behri Ulgenin mezkQr 
vilayet ikinci sınıf emniyet amirliği
ne, Ankara vilayeti emniyet kadrosu 
başkomiserlerinden ve eski merkez 
memurlarından Lütfi Tuncelin De -
nizli viliytei ikinci sınıf emniyet A
mirliğine, İstanbul vilayeti emniyet 
kadrosu başkomiserlerinden ve eski 
merkez memurlarından Lütfi Erdu • 
<l'anın Mu vlllyetl ikinci smıf emni-
yet amirliğine, Edirne vilciyeti emni
yet kadrosu başkomiserlerinden ve 
eski merkez memurlarından Cahit 
Aytuğun Şemdinli kazası ikinci ımıf 
emniyet Amirliğine, Diyarbakır vili
yeti emniyet kadrosu başkomiserle -
rinden ve eıki merkez memurlarından 
Fethi Vardarm Hakk!ri villyeti ikin 
el sınıf emniyet amirliğine, Ankara 
viliyeti emniyet kadrosu ba1komiser
lerinden ve eski merkez memurların
dan Nail Özatanın Söke kazası ikin
ci sınıf emniyet amirliğine, İzmir vi
layeti başkomiscrlerinden ve eski mer 
kez memurlarından Sırrı Erkanın mez 
kur vilayet emniyet kadrosunda açık 
bulunan ikinci sınıf emniyet amirli
ğine, lıtanbul Vilayeti batkomiserle
rinden ve eski merkez memurlarından 
Şevki Durakın mezkur viliyet ikinci 
sınıf emniyet amirliğine, Ankara vi-
layeti başkomiscrlerinden ve eski 
merkez memurlarından İsmet Baıka
nın Bing!Sl villyeti ikinci sınıf emni
yet Amirliğine; lıtanbul vilayeti bat
komiserlerinden ve eski merkez me
murlarından Salih Tanyerinin emni
yet umum müdürlüğü ikinci ıınıf em
niyet imirliğine, Manisa vilayeti em· 
niyet kadrosu baıkomiserlerinden ve 
eski merkez memuru nazmetlerinden 
M. Kemal Tekinin Bursa viliyeti i -

Ali.kalı makamlara gelen haberlere göre, dost ve müttefik lran 
ve Irak sınırlarına uzatılmakta olan Diyarbakır _ Cizre ve Diyar
bakır· lran hatlan üzerinde inıaat faaliyetle devam etmektedir. 

H.~et, memn~ mıntakalarcla yapılan istimlak bedellerinin 
t~svıyesı hakkındakı 1744 saydı kanunun üçüncü maddesini ti
dıl eden yeni bir kanun projesi hazırlamıttır. 

Yeni 
A.keri memnu mıntakalar hak-

kındaki 111 O numaralı kanunun 
birinci maddesi; bu mmtakalar 
dahilindeki gayrimenkul malla
nn iatimlik olunacajını veya 
bunların çıkarılacaklarla müba
dele suretiyle gayrimenkul mal
lar verileceğini tasrih etmekte
dir . 

Yeni vapurlar1mız 

geldiği vakit 

Hamburg, Prendiıi, Marsilya 
Ye Filistin' e sefer yapacağız 

ı Hat, Diyarbakır'm 9 kilometre 
ileriıinde Dicle'nin sol sahilini 
takip etmektedir. 70 inci kilo
metreye kadar yapılan kısım, Si
nan köyü civarında Dicle'nin 
kollarından Batmançayı'm geçe
rek 105 inci kilometreye kadar 
gene tark ile ıimal istikameti a
rasında ilerlemektedir. Meseriç 
köyü civarına varan hat, oradan 
berisi İran hattı için ıimale; di-

proğramlar 
Maarif Vekaleti yeni baştan hazır -

lanan ve aon defa olarak talim ve ter
biye heyetinin tetkikinden g~en orta 
mektep ve liseler ders müfredat 
programlarını tabettirmektedir. Or -
ta mektepler programlarının tabı ve 
mekteplere dağıtılması bu hafta ao -
nuna kadar bitirilecektir. Lise prog -
ramlarının da ay sonundan evci mek
teplere gönderilmiş bulunmasına ça -
lışılmaktadı.r. 

Bu gibi gayıri menkul malların ia • 
timliki halinde bedellerinin ne suret
le ödeneceği 1744 ve 2595 sayılı ka
nunlarla tesbit oll111muş.tur. Hükümet, 

Öğrendiğimize göre Denizbank~ 
Almanya'da yaptıımakta olı<luğu ge -
milerden batka İngiltere tezglhlarına 
da büyük çapta vapurlar sipariş et -
miye karar vermiştir. Bankanın fen 
heyeti bu hususta bir rapor hazırh
yarak umum mlidürlüğe venniıtir. 

ğeri Irak hattı için cenuba iki 
kol ile ayrılmıttır. 

Burada arazi, demirol inşaatına çok 
elverişlidir ve boydan boya Dicle va
disini takip eden istikamete göre 
vasati bir hesapla 5.000.000 lira kadar 
daha ucuza mal olmaktadır. 

Diyarbakır • İran hattı, keşiflere 
göre 520 kilometre uzunluğunda ola
caktır. Elazığ'dan başlıyarak Murat 
suyu vadisini takip eden diğer bir ge 
çek üzerinde de tetkikler yapılmı§ -
tır. Fakat ilk hat, inşaata daha uygun 
görüldüğünden burası tercih edilmiş
tir. 

Yeni bir mektep 
Ankaranın en eski huausı mektebi 

olan ve geçen derı yılı sonuna kadar 
faaliyette bulunan "Bizim Okul" ka-
panmıştır. 

Haber verildiğine göre, bu meoktep
te çalışan muallimler kendi aralarında 
bir kollektif tirket kurarak "Özel I
şık" adiyle bir mektep açmak için 
Maarif Vekaletine müracat etmişler -
dir. Vaziyeti tetkik eden Maarif Ve -
kaleti mektebin açılmasına izin ver • 
miştir. 

yeni projenin mucip sebepler layiha -
aında maddeyi tadili mucip olan 
sebepleri §Öylece izah etmektedir : 
"Bu kanunlardan 1744 aayıhaının 3 
üncü maddeai istimlak olunan emlak 
ve arazi sahiplerinden işbu emlak ve 
araziye vamyet C<lildiği tarihten iti -
haren vergi aranmaz. Bu müddete ait 
vergi tahsil olunmuı ise geri verilir.,, 
diye yazdı bulunmaktadır. lstimlik 
muamelesinin tekmHinden evci, vazi -
yot ıuretiyle, sahibinin dinden filen 
çıkmış olan bir gayri menkul dolayı
siyle vergi aramayı adalet ve hakka • 
niyete uygun bulmıyan vazu kanWl 
3 üncü madde hükmünün sevkine lü
zum ve zaruret görmüştür. Ancak gay
ri menkul emval sahiplerinden emlik 
ve arazilerine vaziyet edilen tarihten 
itibaren vergi aranmıyacağı tasrih o
lunnwkla beraber bu kabil mal sahi.p
lerinin fil! itgal ile iaih1ik arasında 
g~en müddet için hazıineden talep e
debilecekleri ecri misli hakkında 
maddeye sarih bir hüküm dercolun
mamıştır. Bu sebepledir ki mal aa· 
hipleri fili iıgal ile istimlak arasın
da geçen müddet için ayrıca ecri miı
li talep ve diva etmektedirler. 

Bu rapora göre lngiıltere'ye sipariş 
edilecek gemilerimizden ikisi Mar • 
mara tipinde olacaktır. Bundan bafka, 
Hamburg, Marsilya, Prendizi ve Fi
liıtin sahilleri için dört tane bü
yük gemi daha yaptırılacaktır. 

lstanhul'da turizm işleri 
letanbul, 13 (Telefonla) - Beledi

ye turizm ıubeai tehrimize ıeyyah 
ce.lbi.ni arttıncak yeni bazı tedbirler 
almıya karar vermiftir. Bu mabatla 
ellıi bin brotür baatmlacaktır. Bu elli 
bin broıürün on bini arapça olarak 
butmlacaktır. Bu broşüt"ler Suriye, 
Mısır gibi arap memleketlerine gön
derilecektir. 
Diğer kırk bin nüahaeı da fransızca, 

ingilizce, aılmanca ve italyanca olarak 
tllbedıilecelRir. Broşürlerde Türkiye'
nin, bil~ turi.tik bakımmdarı ıu
suaiyetleri, İstanbul'un tarihi tabii 
gibellilderi resimlerle göaterilecektir. 

letanbul'da kıt mesai 
saati b~Jıyor 

latarıbul, 13 (Telefonla) - Kıt me
sai saati pel'fCIDbe gününden itibaren 
tatbik edilecektir. O günden aonra 
meıai ubah saat dokwıdan on iıkıiye, 
öileden sonra da üçten yediye kadar 
devam edecektir. Bu huata devaire 
tebliğat yapılmıftır. 

kinci sınıf emniyet imirliğine, Trak
ya Umum Müfettil}liği memurların -
dan ve yüzbatılıktan mU.tafi Suphi 
Güvenin Kilis kazası emniyet lmirli
ğine, staj müddetini dolduran emni
yet umum müdürlüğü ikinci sınıf 

muamelat memurlarından ve hukuk 
fakültesi mezunlarından Sermet Ba
çın mezkitr umum müdürlük kadro -
sunda münhal bulunan ikinci sınıf 

emniyet amirliğine, Uçüncü Umumi 
Müfettişlik memurlarından ve K. 
yüzbatılıktan müatafi Ziya Silerin 
Rize vilayeti birinci sınıf emniyet a
mirliğine, emniyet umum miidürlüğil 
ikinci sınıf emniyet Amirlerinden Ke
mal Hayri Tümcrin mezkQr umum 
müdürlük birinci sınıf emniyet Amir
liğine terfian ve Ankara viliyeti bi
rinci sınıf emniyet lmlrlerinden Naz
mi Tokerin mezkQr viliyet üçüncU 
şubesinde müdür muavini olarak is
tihdamı tensip kıhnmıttır. 

Irak ve İran hatlarının iltisak 
noktası olan Meseriç'den 30 kilomet
re kadar sonra yani, Ziyaret dCTesin -
den Duhan'a kadar olan güzcrgihta 
arızalar çoğalmaktidır. 

Bitlis deresi, bir sok yıcrlerde şilt
ler yapmaktadır. Bugün bu kısım il -
zerinde kati etüdler yapılmaktadır. 

Bitlis'in içinden geçen güzergahı, 

Tatvan'a ulaştırmak için barometre 
ile araştırmalar yapılmış ve 30 kilo -
metre uzunluğundaki bir mmtakada 
binde 25 meyil bulunoduğu tcsbit edil
miştir. 

Tatvan'dan sonra Van gölünün ce
nubundan dola'30 ve Van'dan geçe -
rek Kotur'a giden güzergahın uzun
luiu (4) kilometredir. Bu kıamı da 
hafif meylller vardır. 

Bu hat Hafap, Zeylin gibi araziyi 
sulamıya müsait nehirleri olan ve 
Şamran kanaliyle sulanma meselesi 
organize edilmiş bulunan 1750 metre 
rakimlı bu genit mıntakada çok ve • 
rimli bir hayat yaratabilecektir. 

Van - Kotur hattında kayda de -
ğcr arızalar bulunmadığıruian bura -
da hat, daha ucuza mal olabilecek ve 
kolaylıkla inşa edilecektir . 

Irak h.atıı : 
Son tesbit edilmiş olan vaziyete 

göre, bu hattın güzergiıhı Diyarba • 
krr'dan başhyarak 163 lincii kilomet
re civarında Meacriç iltisak istasyo
nuna kadar Diyarbakır - İran hattı 
gUzergabiyle mü§terektir. 

Irak hükümetiyle yapılan müşte -
rek tetkikler ve ara~tırmalar netice -
sinde Tilrkiye - İrak hududunu tetkil 
eden Habur çayı kenarındaki Guvara 
köyünün Türkiye ve Irak demiryol -
larının birleşme nokta111 olması ka -
rarlatm"tır. 

Hattın Dicle'nin Batman ve Ba -
tan çayları arasındaki kısımdan geç -
tiği takdirde inşaatın pek pahalıya 
mal olaca~r ania1ıJdığında11 bu isti -
kamet brrakılmış ve M ~eriç iltisak 
noktasından cenuıba ayrılan 2641 Uncil 
kilometrede Cizre'yi geçerek Irak 

Mektep ana ve ilk kısımlardan mü
rekkep olacaktır. Talebe kaydına da 
bugünlerde başlanacaktır. 

Erenköy' ünde İlarısım öldüren 
adam yakalandı 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Eren -
köy'de kansı Bayan Fatma'yı öldü -
ren ve rakibi Ha.san'ı da yaralıyarı 
Haaan'ın dört gün kaçak gezdikten 
sonra Adapazarı'nda yakalandığını 

dün yazmııtık. Huan, dün aktam 
jandarma muhafazasında tchrimbe 
getirilmiı ve aorguau yapılmıttıT. 

Haaan, karısının uzun müddetten -
beri kendisine ihanet etmekte oldu • 
iunu ve bu iti IOll umanda biilbütün 
açığa vurdulunıu. kendialne ~ılı 
bir çok ihtarlara aldırmadığını, en ni-

hayet bu kanlı iti yaptığını itiref et
miştk Hasan, bugün adliyeye verile
cektir. 

Türk ve hulgar demiryollann
da tütün nakli için tenzilat 
İstanbul, 13 ~lefonla) - Tilrk ve 

Bulgar demiryolları idareleri arasın -
da iki memleketin Almanya'ya yapaca
ğı tütün nakliyatında tenzilitlı tari -
fenin tatbiki için bir anlaşma yapıl -
mııtır. 

hududuna uzanan güaerp!ı kabul e • 
dilmittlr. 

Diyarbakır'dan iti.bacen Meeeriç'e 
kadar müşterek olan 163 kilometrelik 
kısım hesaba katılmaksızın lran • Me
ıeriç hattı.om uzunluğu takriben 292 
kilometre olacağına göre Diyarba -
kır'dan başhyarak Irak ve İran hu -
dutlarına varacak hatlarm uzunluğu 
takriben 911 kilometre kadar tutacak 
tır. Bunlara tahminen harcanacak pa
ra 51.000.000 liradır. 

Diyarbakır - Meseriç mii,terek 
kısmr üzerinde Diyar.bakır'dan iti.ha· 
ren 156 kilometre uzu11luğuruia olan 
7 kıaım müteahhitlere ihale edilmit 
ve irlfa&ta bafl&nmıftır. ı 

"Bina ve arazi vergileri tasarruf ve 
mülkiyet bakkınm doğurduğu imme 
mülrellefiyetlerinden biriai olup elin
den gayri menkul mal, askeri memnu 
mıntakalar hakkındaki kanuni hüküm 
Jere ietineden. neli filen, lıOC'lra iatıim.· 
ilk y~le allllMl 111\r w..,~ vazi-
yet tari.h.6nôen ~r•n (\ s· .. --
kul üzerinden tasarruf ve tasarrufun 
intaç ettiği intifa hakkı nez.hedilmit 
olacağından artık kendi•inden vazi
yet tarihinden itibaren vergi aranma
sını doğıru bulmıyan vuu kanun 1744 
sayılı kanunun 3 ncü maddeei hük
münil tasrih olunduğuna göre mal ıa
hiplerinin artık vaziyet ile iıtimlAk 
arasında geçen müddet için ecri mis
li istemiye hakları olmamak lazun
gelmektedir. Fakat, iıtimlak edilen 
bir gayri menkule vaziyet edilmeai 
için bedelinin mal sahibine tediyesi 
prt olduğuna g8re aakert memnu 
mıntakalardaki gayri menkullerin~ 

iıtimllkten çok evet vaziyet edilmiı 
olan kiımelerden vaziyet tarihinden 
itibaren vergiler aranmamakla iktifa 
edilerek fiU vaziyetten itibaren gay
ri menkulden intifalarınm kaldırıl

masına mukabil kendilerine hiç bir 
ıey verilmemek doğru görülmemek
tedir. Esasen bu kabil hadiselerde 
mahkemelerde hazineyi mahkitm et -
mektedirlcr. Bu sebeple, 1744 sayılı 

kanunun UçUncU maddesini değlıti
ren bu kanun projesi huırlanmııtır. 

Projenin metni : 
Hükümetin teklif ettiği madde ıu· 

dur: 

Emniyet Umum Müdürlüğü 2 nci 
ıınıf emniyet amirlerinden Sabri Ma
haçın Çankırı vilayeti emniyet amir
liğine ve yerine mezkur vilayet cm. 
niyet amiri Rauf Yazıcıoğlunun, A
masya vilayeti emniyet amiri Hulil
ıi Sayınerlc Gaziantep vilayeti emni
yet amiri Sabri Yurdakulun, emniyet 
umum müdürlüğü ikinci sınıf emni
yet amirliğine, Muş vilayeti emniyet 
imiri Süleyman Sırrı Furatın; Amas
ya vilayeti birinci sınıf emniyet imir 
liğine, Bitlis vilayeti emniyet amiri 
Kazım Baykahn; Polis Enstitüsü bi
rinci aınıf emniyet Amirliğine, Bin
göl vilayeti emniyet amiri Yusuf Zi
ya Güç ün; Tarsus kazası ikinci sınıf 
emniyet imirliğ.ine, İzmir vilayeti 
emniyet Amirlerinden Yaşar Barışın; 
Iğdır kazau ikinci sınıf emniyet a
mirliğine, emniyet umum mlidürlUğU 
birinci sınıf emniyet amirlerinden 
Şükrü Kolakın Adapazarı kazası bi
rinci sınıf emniyet Amirliğine, Gire
ıun viliyeti birinci 11nıf emniyet 1-
miri M. Atıf Afsinin Burdur villlye
ti birinci sınıf emniyet lmirliğine, 

Yükıekova Kazası ikinci ıınıf emni
yet amiri Zeki Tanerin Giresun vili
yeti ikinci ıınıf emniyet amirliğine, 
Muğla vilayeti birinci sınıf emniyet 
lmiri Hamdi Saygının emniyet umum 
müdürlüğü birinci ıınıf emniyet a -
mirliğine, Aydın villlyeti ikinci sınıf 
emniyet &miri Hidayet Koçakın Kil • 
tabya villyeti ikinci sınıf emniyet a
mirliğine nakil ve tayinleri yüksek 
tasdika iktiran etmiıtir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
"1110 sayılı kanuna müıteniden u

kert memnu mıntakalarda iıtimlik e
dilmit olan gayri menkul emval be
dellerinin ıureti teaviyeaine dair o
lan 1744 sayılı kanunun 3 neli madde
si a§&ğıdaki şekilde değiştirilmiıtir: 

Terfi eden emniyet 
memurlarımı~ 

Dörtyol kazası ikinci sınıf emniyet 
amiri Ziya Urahn mezkur kaza bi -
rinci ıınıf emniyet imirliğine, Malat
ya villyeti emniyet kadrosu bafkomi
serlerinden ve eski merkez memuru 
namzetlerinden Bahattin Berkin Siirt 
villyeti ikinci ıınıf emniyet imirlili
ne, Hakklri villyeti batkomiıerlerin
den ve eski merkez memuru namzet
lerinden lbrahim Kökerin Yüksekova 
kuaıı ikinci ıınıf emniyet Amirliği
ne, lçcl vilayeti başkomiserlerinden 
ve eaki merkez memurlarından ve po
llı enıtitüıü yüksek kurıu mezunla
rından Kemal Ozcrlinin ve İstanbul 
viliyeti emniyet kadroıu batkomiser· 
lerinden ve eıki merkez memuru nam
zetlerinden, polis enstitüsü yüksek 
kunu mezunlarından M. Vasıf Kor
tumun emniyet umum müdürlüğü 
kadrosunda münhal bulunan ikinci ıı
nıf emniyet Amirliğine, lzmir vill -
yett batkomiıerlerinden ve etki mer· 
kez memuru namzetlerinden ve polis ı 
tmtitüıil yüksek kursu meanmların • 

Harp ve sulh 
Son birkaç gündQr bütün dQnya 

büyük bir korku içinde çırpmdı 
durdu. Hele eve/ki gece bütün ku· 
laklar kiriıte radyo bafında Bitler• 
in ağzından çıkacak bir çift sözü 
bekledi. Ve harp patladı mı, patlı· 
yacalr mı sualine cevap aradı. 

Fakat alman devlet reisinin ağ
zından vuıh bir siSz çıkmadı. Der • 
hal nikbin/er sulh rüyaları görmiye 
bedbin/er de harp ]cjbusları içimle 
Icıvranmıya bafladılar .• Bana kalır
sa ne o hulyaya ne de bu korlcuya 
lüzum yok ... 

çanka bugDnka sarprizli dOnya
da harbrn patlıyacağı gDnü ve ua· 
ti tahmine kalkıf1Dak, dünyanın 

ebedi sulha kavuftufuna inanmak 
kadar safdillik olur I 

Bir proJe 

Bir alman fen adamı bir proje 
yapnuf .• Bu profnör, AYrapa'mn 

nüfuıunan sinden gine artbinu, 
meseli son 1000 lelMl içinde 470 
milyon çoğaldığım gözönüncle hlta
nk AYrUp&'Ja yeni t.-k temin et· 

miye kalkmıt··• Salan aklınıza Afri· 
ka ve:ra A.ya'da müatemleke t.mini 
iti arelmesin. .. 'BwnMtka bir proje .. 
Bu sayın profesör, Tarık boğazım 
bir setle kapatıyor ve koca Akdeni
zin aatlum 200 ımtre alçalbyor
muı.Bu yüzden de Avrupa'da 
600.000 Afrika'da da 2 milyon met
re marabbu toprak elde ediliyor • 
muı .. Bu it için milyonlar, milyar· 
....... heaaplanamıyac:ak kadar çok 
para harcanacalamı ... 

Fikir harikulade aibe1 cloiruıu .• 
Akclenis bir aöl haline plclikten 
IODl'a sahil dnletleri büyük .. mün
bit arui ~ ba•nacaklar .. f• 
kat batta Almuya olmak üzen 
mel'lcni Avrapa de.Jetleri bu ite 
ne diyecek acaba.. 

Bu proje ile Avrupa devletlerinin 
toprak hını bir kat daha köriildene
cek elemektir 1 

Nu'ıe köpek berberleri 

Dünya'nm eilence, sefahat ve 
huzur diyan olan Niı'te köpeklerin 
de huıuıi berberleri, otelleri, sana· 
toryomlan vannıı ! .. Köpek gibi ~ 
ki ve sadık bir hayvan için bu tu -
valet ve rahatbk müesseselerini çok 

görenlerden değilim ... Fakat bu it 
taammüm edecek oluna artık kuz
guni ıiyab köpeklerini sanım, fino
lanm alb aybk ondüle yapbranlan 
da duyacaiız galiba.. Bayanlann 
trq, ondüle, saç boyaıı maıraflan
na para yetiıtiremiyen kocalar bu 
modayı duyınualar bari! .. 

iJlüm fıtm 
iki macar radyom teknikçiai yeni 

bir ölüm ıuu keıfetmitler. Bu mit-

hiı rtık arörünmüyorm1q. Fllkat ö -
nüne c:anb canıız ne ar•line hepıini 
eritip yakıyonnuı .. Umumi harptan 
beri ölüm vaııtalamnız pek bollaıtı. 
Çetitli silahlar, zehirli gazlar, tay • 
yareler, gemiler.. Bütün .bir inıan • 
lılc alemini öldürmiye yalmz bunla· 
nn bir kaçı kili gelebilirken bu l· 
limler yeni bir ölüm ıuamı neden 
aradılar acaba.. Ölümü uclDlatmak 
için olacak. Fakat daha beclan ölen
ler de yok değil.. 

Pilav ve nl~anlrlılt 

Bir arkadat anlabyordu. Bizim 
Ankara' da genç bir kız nitanlı11ndaa 
ayrılnuı. Sebep çok mübimı Nifan
bu yemek yeme adabım bilmi,or • 

muı. Pilavı çatalla yiyecıeji ~ 
kqıkla )'İ)'Ol"lllUf •• Genç im pilln 

kqık atan bir adamla bir ömür 1• • 
fıyamıyacağını anlaımı ve derhal 
a,.nım., .. 

iyi, bot ama bu genç kız herhalde 
her :rifitin bir :roiurt :ri:riti oldufu· 
nu bilmiyor pliba. 

• lstimlik olunan emlak ve arazi ıa
hiplerine, itbu emlik ve araziye va
ziyet edildiği tarihten itibaren iı
timllk muamelesinin tekemmül tari
hine kadar geçen mUddet için 1enevt 
yilzde bet hetabiyle iıtlmllk bedeli
nin faizi, bu bedele illveten ödenir. 
Bu ıuretle vaziyet edilmit olan em
lak ve arazi sahiplerine istimlake ti· 
kaddüm eden ifial dolayııiyle ecri 
miıli verilmez. 

lstimlik olunan emllk ve arazi sa
hiplerinden ifbu emllk ve araziye 
vaziyet edildiği tarihten itibaren ver
gi aranmaz. Bu müddete ait vergi 
tahsil olunmu§ ise geri verilir." 

Proje ne9rl tarihinden yUrUrlUğe 
girecek ve hükümlerini Millt Müda
faa ve Maliye Vekilleri tatbik ede
ceklerdir. 

Türkofie relıd İstanbul' da 
tetkikler yapıyor 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Diln !elı 
rimf ze gelen Türkofi• reüai BUrhan 
SMUI, dün bir müddet Türkofit le -
tanbul tubeıinde mct1ul ohnuıtur. 
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DIŞ POLİTİKA 

Hiller'in nutkundan sonra 
Nuremberg kongresini~ kapamı 

riinü Hitlcr tarafından söylenen nu· 
~ aüdet almanlan meseleaini olduğu 
!erde bıralmu§tır. Buhran ne hafiEle • 
lıİf, ne de şiddetlenmiıtir. Ve tiddet • 
t~i sulh namına bir kazanç te -
~ edilmelidir. Gerçi alman Nazi 
~ Cckoslovakya hakkında çok ağır 
t~er -sarfetmiştir. Fakat bu, bekleni
lordu. Hitler'in de mütkil vaziyette 
~unduğu unutu1mamalıdll'. Daha ih
IYatlı bir lisan, Nazi rejiminin Alman
lıl' daki prestijini sarsabilirdi. Halbuki 
lhnanya'nın drijanları bu prestije bü
~ ehemiyet atfetmektedirler. 

Nutkun söyleneceği gÜn Avrupa
~" muhtelif hükümet merkezlerinde 
llı>tlan hazırlıklara bakılacak olursa, 
"-.ha büyük sansasiyon beklerunektey
l İngiltere kabinesi o gün mütemadi 
~ halinde bulunuyordu. Fransız 
a..;ciye Vekili kabine toplantısında 
llllunmak üzere Cenevre'den alelacele 
1~is'e gitti. Almanya'ya komıu olan 

bıetler de bir takım ihtiyati tedbir
f:to aldılar. Bu siyasi teyakkuz ile 
tt_,.aa'nın bir kısım ibtiyatlarm.ı silah 
hına alması, lngiltere'nin, donanma
•nı lskoçya sahillerinde toplaması ve 
lo\'yetler'in de askeri hazırlıkları, 
Bitler üzerine itidalkar bir tesir yap • 
"'t olacaktır. Çünkü Hitler'in harp 

•ternediği muhakkaktır. Milli sosyalist 

~sinin on beş senelik tarihi, bütün 
~§arılannın kansız ve silahsız elde e
~ldiğini göstermektedir. Hitler sene • 
~ce evel ancak kanuni yollarla ikb • 
~ ele alacağına dair söz vermİftİ. 
~ sözünü tutmuştur. inkılapçı bir si

~i partinin bu derece sarsmbaz ik -
•dara geçiıi nadir görülmüştür. On
J.n sonra da Almanya'mn silahlanma

il, Ren nehri boyunun askerileştiril • 

htıi, Avusturya'nın ilhakı, bütün bu 
fııtıvaffakiyetler kansız elde edilmit -

~ ... Hitler, Nazi inkılabmın bu hususi
~ni tebarüz ettinnekte daima gurur 
Yar. Ve cidden büyük muvaffaki-

ULUS 

Hitler'in Nuremberg 
nutkundan sonra 

Hitier'in Nurcmberg'de söy
lediği nutuk, İtalya, Maca
ristan ve Poioııya'da çok 
müsait karşılanmıştır. Bu
radaki siya!ô!İ mahfiller nut
ku, sulhun bir unsuru ola
rak kabul ctmcktcdirlcr. He
le italyanJar yegane çıkar 
yolun bir plchi~it olduğun
da ısrar etmektedirler. Nu
tuk, Fransa, İngiltere ve di

DÜNYA 
VAZİYETİ NASIL GÖRÜYOR! 

Cenevre' de 
Milletler hukukundan 

bahsedenler var! 
Cenevre, 13 a.a. - Milletler Cemi -

yetinin koridorlarında bu sabah Hit -
Ier'in nutıku, bilhassa muhaverelerin 
ınevzuunu teşkil cıtrniştir. Nutuktan 
sonra vaziyetin ne iyileştıiği ne de fe
nalaştığı müttefikan müşahede ve 
Lort Runsiman'ın himayesi altında 

başhyan müzakerelere devam edilece -
ği ümit edilmektedir. 

Cenevre toplantısında en uzak 
meımleketleri temsil eden yirmiden 
fazla hariciye nazırı, çekoslovak me -
selesinin sulhan devletler hukukuna 
uygun bir şekilde halli için şiddetli 

bir alaka gösterilmektedir. Bu mü -
mesaillerin, meselenin hallinde 
mühim bir amil olacaklarından şüphe 
edilmemektedir. 

Lonra'da 
İngilizler' e göre 

tehlike devam ediyor 

gazeteler.inde husule getirdiği aksü - ğer birçok yerlerde çok ağır 
lamel bu cüml.e ile hülasa edilebilir. göriilmi.iştiir. Bu sütunlar-

Pöti Parizyen gazetesinde Burj claki yazılarda nutkun muh-
şöyle yazıyor : rr 

"Hitler, müzakere kapılarını kapa. te 1 memleketlerde doğur-
mıyor. Führer bu m!izakerelerin nor - duğu akisfori hn1acak~mız. 
mal bir şekilde inkişaf etmesini bek -·-------
liyecek mi, yoksa gestapo teşkilatı re'ye gittiğini söylemektedirler. Bu 
Almanya'nın tehdidini tatbik edebil- görüşmelerden sonra fransız murah
mesi için südet memleketlerinde ye- has heyetinin reisi daha mühim va
niden vahim hadiseler mi çıkaracak ? zifelerle meşgul olmak üzere Paris'e 
Llzım olan şey bu noktayı tayin et - dönmüştür.,, 
mektir.,, Nutuk her tiirlii miiphemiyeıe 

lUiizakere kapıları açık bir nilwyet ııermektedir 
Epok gazetesinde de Kerillisk şöy- Belgrad, 13 a.a. - Belgrad siyasi 

le yazıyor : mahfillerinin kanaatine göre, Hitler 
" Müzakere kapıları açık bırakıl - gayet vazıh bir lisanla konuşmuş ve 

mıştır. Fakat Almanya kendini tatmin şimdi söz sırası Prag'ındır. 
edilmiş addetmediği takdirde cebir Maamafih çok vahim olan bu mese
istimali için de kapıJar ardına kadar lenin halli için bir te5viye sureti der
açıktır. Fransız - İngiliz tesanüdünün piş etmek zıtmanı geçmiş değildir. 
daha kuvetlenmesi ve fraruuzların 'Gene söylendiğine göre, bu nutuk 
1914 de olduğu gibi kardeşçe birleş - her türlü müphemiyete nihayet ver
meleri lazımdır. Çünkü vatan tehli - mekte, seri ve cezri bir neticeye varıl
keckdir. Sulhu kurtarmak için son masmı talep etmok'tedir. 
ümidimiz bundan ibarettir.,, 

Figaro gazetesinde Dormesson 
diyor ki : Vaıingfon'da 

·~Meselenin sulhan halledilmesi ve ---------
bir felaketin• önüne geçilme6i ıçın 

şerefle kabili telif olan her şey ya -
pdmalıdır.,, 

Mesele tehir edildi 
Övr gazetesinde Geren şöyle diyor: 
"Meselenin tehir edilmiş olduğu 

söylenebilir. Fakat boğazlaşmıya baş
layıp başlamıyacağımız meselesi mev
zuu bahsolduğu zaman düşünmek za. 
ma.nı o kadar ihmal edilebilir bir key-
fiyet değildir.,, • 

Vaziyette 

değişiklik 

sarih 

yoktur 

I 

İngiliz ve 
Fransız 
filoları 

Manevraya ba~hyor 
Loırdra, 13 a.a. - Anavatan fil06U· 

nun büyük .bir krsmı, sonbahar manev
ralarına. başlamak üzere Kromarti 
körfezinden haııeket etmiştir. Gemi
ler, Evanton askeri üssüne mensup 
tayyarelere refakat etmektedirler. 

1'1 esilUI civarında 
Afina, 13 a.a. - Mesina civarındaki 

Pilos adasına dört İngiliz destrayeri 
ile .beş mayn gemisi gelmiştir. 
Aynı mıntaıJcada bulunan Metonis'e 

de Glorious tayyare gemisi ile iki tor
pito muhribi gelmiştir. Gene bu civara 
iki ingiliz tor pi to filotillasmın gel
mesi beklenmekt.edir. 

f'ransız filosunun manevraları 
Faris, 13 a.a. - Pöti Parizyen, 

fransız donanmasının yakında Manş 
denizinde manevralara b:ışlıyacağını 
haber vermektedir. 

Bu münasebetle Atlantik filosunun 
bir krsmı Brcst'den Şerburg'a gele
cektir. Yapılacak manevralara ikinci 
mıntaka filolarına mensup denizaltı 

gemileri ve hava kuvetleriyle sahilde
ki müstahkem mevkiler i~tirak ede
cektir. 

Belgrad sergisi 
çok rağbet görüyor 

Belgrad, 13 a.a. - Belgrad sergisi
nin ilk günleri tam bir muvaffakiyet
le geçmiştir. Sergiyi ziyaret eden ec
nebilerin miktarı kayde şayandır. 
Yalnız dün sergiyi gezmek için Bulga
ristan'dan 2.000 kişi gelmiştir. Ecnebi 
milletler için ayrılan stand ve bu me
yanda İtalya, Romanya, Çekoslovak
ya ve Türk pavyonları umumi alakayı 
celbetmektedir. Franuz, Hollanda, İs· 
viçre pavyonları da alaka ile ziyaret 
edilmektedir . 

-3-

ITÜRKiYE BASINll 

Harp olacak mı ? 
KURUN'da B. Asını u .. "Harp o

lacak mı?;, baılığı ile yazdığı bir 
makaleye ıu cümlelerle başlıyor : 

"Ajana telgraflarına bakılırsa he
men nerede ise bugün, yarın orta 
Avrupa'da en müth~ bir wnumi 
harp patlıyacak. Almanya esasen 
bir ay.ianberi sefetıber halindedir. 
Çekoslovakya aynı vaziyettedir. 
Fransa ile Sovyet Rusya da Çekoı -
lovakya'ya karıı olan teahhütleri 
dolayısiyle askeri tedbirler almıılar
dır. İngiltere en büyük dikkat ile 
hadiseler itakip ediyor. Hülasa Al
manya'nm askeri bir müdahalesi 
derhal çekoslovakların, ondan son -
ra Fransa ile Sovyet Rusya'nm mu • 
kabelesini davet edecektir. 

O halde alınanlar südetler mese
lesine müdahale edecekler m.i, etmi
yecekler mi?,, 

Bundan aonra vaziyeti tahlil eden 
B. Asmı Us, ıu neticeye varmakta • 
dır : 

"Almanya'nın südet almanlar me
selesine askeri bir müdahaleai Çe -
koslovakya tarafından harp ile kar
§rlanacağında §Üphe yoktw-. Hatta 
Çekoslovaklar yalnız bapanna al -
man ordusu ile en aşağı altı ay har
bı devaın ettirebilecekleri kanaatin
dedir. Fransa haııbe girdiği takdir -
de Rusya'nm da yardan edeceği mu
hakkek sayılabilir. Fakat Franaa 
gerçekten sü•.iet almanları için harp 
edecek mi, etmiyecek mi? Burası 
kestirilemez. Zira Fransa'nm Al • 
manya'ya kartı harekete geçmesi 
için lngiltere tarafından yardım gö
receğine emin olması li.zmı gelir. 
Şimdiki halde südet almanları me -
seleainde Fransa ile İngiltere ara -
sında tam bir anlatma bulunduğu 

belli değildir. Bilhassa Taymis gibi 
resmi lngiltere'nin fikrini ne§re va
sıta olan bir gazetenin bir kaç gün e
vel "Südet alınanları mmtakasmı 
Almanya'ya vermelidir . ., mealinde
ki makalesi zihinlerde haklı bir te • 
reddüt uyandırmııbr." 

~lir. Şimdi harptan evdki impara -
11k Almanya'sınrn yapbiı ıribi, atı

besapsn bir adım bütün bu ba • 
lan tehlikeye koyabilir. 

Diğer taraftan Almanya'mn drijan
Üzerine müessir olan hir iımil de 

Londra, 13 a.a. - N uremberg nut -
ku.nun ingiliz matbuatında bıraktığı 
intiba, buhranın devam ettiği merke -
.zindcdir. İngili7 matbuatına göre 
Hitler infilak işaretini vermemiş ve 
felaket şanslarını çoğaltmıştır. 

Taymis gazotesi südetlerin mezali
me maruz kaldıkları iddiasını kayde -
derek Hitler'in hakikati tahrif etırne.k-

got'irraügü"ıUi~-yarntidır:·"M:otnTng 
Post ve Deyli Telgraf gazetesi diyor 
ki : 

Popüler gazetesinde Blum şöyle 
yazıyor : 

"Buhran şimdilik zail olmuş, Çe -

~~fitt~r. 

Vaşington, 13 a.a. - Resmi mahfil
ler, vaziyetin heyeti umumiyesinde 
bir değişiklik olmadığı kanaatinde -
dirler. Vaşington'da Hitler'in Çekler
den azami imtiyazlar elde edeceğini 
tekrar etmiş olmasına rağmen bu 
maksadına varmak için müracaat ede
ceği pratik çarelerin neden ibaret ol
duğunu bildirmediği beyan edilmek
tedir. Bu hal, müzakerelere açık bir 
kao.ı,. ~akıldıi7ı uk1inde ~-~-·- ... 
meıcte r. 

ltalya ile ticaret 

görüjmeleri başhf-~Or~. 
ıStiilMJI, is (T'elefonla) - Türk -

İtalyan ticaret anlaşması müzakere
lerinde buluna~ olan halyan ticaret 
heyeti reisi yarın geliyor. Türk mu
rahhas heyeti tekliflerimizi göısteren 
bir muhtıra hazırlamıttır. Bu muhtıra 
müzakerelere ba,lanmadan evel İtal
yan heyetine verilecektir. 

Medeni 
cihazlanma 

hükümetinin Orta Avrupa bubra
karfı vaziyetini tavzih eden bir 

iğ nqretmesidir. Büyük harbm ne 

k~ibi §artlar altında hatladığı habrda 
tutacak olursa, bu tebliğin manası 
tndiliğinden tavazzuh eder. Malum • 

ki inıiliz dıt politikasının istika
tini ve hedeflerini iyi çizmediği için 

-.Uan İngiliz hariciye vekili olan 
İl' Edvard Grey barbrn mesulleri ara

girmiıtir. lngiltere'nin mukaclde

lıru idare eden devlet adanılan, 1914 
~ndaki buhranı andıran bir vaziyet 
· de Grey'in vaziyetine düşmek iste

iılerdir. Binaenaleyh uun bir kabi-

İçtimaından sonra, İngiltere'nin her 
ve prt albnda Fransa'ya yardım 

ceğini bildirmek lüzumunu hisset • 
lcrdir. Aynı gün sabık Hariciye 

ekili Eden de Timeı gazetesine yaz • 
iı bir makalede İngiliz dıt politika -

. ın yanlış anlaıılmaıından endiıe et
.tini ve bir harp çıktığı takdirde in • 
ltere'nin Fransa ile beraber yürüye-

! linin bütün alikadarlarca malUnı 
tlıaıı laznngeldiğini bildinniştir. E-

Hariciye Vekaletinden çekilmiş 

ltnakıa beraber, konsörvatör partinin 
~ ehemiyetli bir zümresini temsil et
. tedir. Nuremberg nutkunun arife

~de neıredilen bu tebliğ ile İngiltere 
likUıneti, Orta Avrupa meselesine 
"'ı, 24 martta Çemberleyn tv-afm • 
rı izah edilen siyasetten bir adım da

ileri atını! oluyor. Hatll'lardadır ki 
tçenlerde hazine vekili Simon tara • 

lldan da tcyid edilen İngiliz noktai 
arı !U idi: Yalnız Çekoslovakya 

eaelesi yüzünden İngiltere bir har • 

Rİremez. Fakat bu yüzden bir harp 
kacak olursa, bitaraf kalacağını da 
~Ründen bildiremez. Birkaç sün 

elki tebliğde bir harp çıktığı takdir-

lngiltcrc'nin bitaraf kalmıyacağı 
Uak olarak ifade edilmiıtir • 

İngiliz fransız münasebetleri harp
rı evelki yol Üzerinde yürümektedir: 

. ~rPtan evci de İngiltere Avrupa İ§le-
~ kan!maklan kaçınmak istiyordu. 

~t Almanya Avrupa kıtasında taz. 
1kirıi artbrdıkça, İngiltere iıtemiye -
~ t:'ransa'ya doğru yaklaıb. Harptan 

. clki İngiliz • fransız tesanüdünün ta
ilı. 

1 hudur. Ve Almanyanın yalnız kal-

ı,. ~'~ın ve çember içine alınmasımn 
l'ihı de odur. Sanki tabii kanunlann 

t • 
~ '•r-i altında bugiin de aym tarih le -
tt'riir ediyor. 

A. Ş. ESMER 

"Hitler'in itikadınca Prag müzake -
relerinin devamı müddetince Avru -
pa'nın zahiri bir korku içinde bulun -
ması lazımdır. Halbuki müzakereler 
alman kuvetinin tehditkar gölgesi al
tında devam edecektir.,, 

Deyli Ekaprec> gazoteısi, yeni bir ka
rışıklık ve korku devre6İne intizar et· 
mek lbım geldiği kanaatindedir. 

Niyuz Kronik! gazetesi, nutkun niJı:
binliği değil, gittikçe büyüyen kor -
kuyu muhik gö&terdiğini yazmakta -
dır. 

Sulhu muhafaza i{in istenen 
§ey bir plebisittir 

Londra, 13 a.a. - Çekoslovak işini 
Hitler'in nutkunda tasvir edildiği şe· 
kilde ele alarak tefsirlerde bulunan 
Daily Mail, ezcümle §Unları yazıyor: 

Hitler, Südet almanları için muhta· 
riyot talep ediyor. Almanya ırk kar
deşlerine yardım etmek istiyor. Sul
hu muhafaza için istenen şey, bir ple
biaittir. 

Etnik grupların mukaddes hakları, 
kendi mukadderatlarına kendilerinin 
hakim olmalarıdır. Bu, sulh muahe'de
lerinin esaalarından biridir. 
Harbı takip eden seneler içinde, ba

zı arazinin vaziyetini tesbit için müte
addit plebisitler yapılmı~tır. Bütün 
devletlerin en suni"Si olan Çekoslo
vakya, çeklerin iktidarı altına konu
lan mühim halk grupları nazarı dikka
te alınmaksızın teşkil edilmiştir. Sü
det almanları yirmi senedenberi ple
bisit istiyorlar. Bu şüphesiz Avrupa 
devlet adamlarının dikkatini çekme
sini icaıbeden bir haldir. 

Führer'in nutku kapıları diploma
tik faaliyete kapamış değildir, müza
kere yolu daima açıktır. 
Şurasını kabul etmek lazımdır ki, 

esaret altında bulunan milletlerin iti
raz ve şikiyetleri nazarı dikkate alın
madrkça, dünya sulhu temin oluna
maz. Çekoslovakya'daki muhtelif 
halk gruplarının statükosunun tadili 
yüzünden harp yapmayı istemek, de
lilik olur. 

Fransa' da 
istikbalin tehditli 

vaziyeti devam ediyor 
Paris, 13 a.a. - Korkulan şey vuku

bulmadı. Fakat istikbal tehditkar va
ziyetini muhafaza ediyor. 

Hitlel"'in nutkunun bütün frane~ 

Hitler, şimdi içeriden nüfuz ve tefes
süh imkanlarını araştıracaktır. Yarı -
nın tehlikesi, kanlı bulut geçtikten 
sonra demokrat memleketler halkının 
Prag'da devam edecek olan mücade -
leye aynı teyakkuzla takip etmemele
rinde ve aynı şiddetle harekete geç -
mcmelerindedir." 

''Sulh cephesi'' 
Ümaınite gazetesinde Gabriel Peri 

Hitler'in 21 mayısta demokrasilerin 
iradesini nazarı itibara almak mecbu
riyetinde kaldığına telmih ederek 
dünyada teşekkül eden sulh cephesi 
nin "Reich hükümetini orta Avrupa'
da bir teşebbüse girişmekten vazge • 
çirmiye icbar etmesini ve de edebile -
ceğini" yazmakta ve şunları ilave ey
lemektedir: 

''Sulh cephesi, vetosunu kullanmış
tır. Bu kararın en geniş manasiyle 
tatbik edilmesi lazımdır. 

Merledilmesi lazım gelen şey, yal • 
nız cebir istimali değil, Çekoslovak -
ya'nın tabi vaziyete düşürülmesidir.,, 

• 

Belgrad'da 
Dünyanın en tehlikeli 

ve en heyecanlı günü 
Belgrad, 13 a.a. - Harici siyaset 

icmalinde Samuprava gazetesi, "kati 
netice günü,. baılığı altında bilhassa 
şöyle yazmaktadır: 

"Avrupa tarihinin son faslında bu
günden daha heyecanlı bir gün bul
mak güçtür. Garbi Avrupa telaş için
dedir. Son iki gün zarfında diplomat
lar ve askerler durmadan istişareler
de bulunmaktadırlar. Dün Paris'te 
Başvekil Daladiye pek ihtiyatkarane 
bir harekette bulunarak bir karar it
tihaz etmiştir. Bu karar mucibince 
deniz ve kara ordularının cüzütamla
rından bilyük bir kısmı ihtiyattan 
muvazzafa geçmişlerdir. İngiltere de 
Fransa'yı taklit ederek Atlas Okya
nusundaki ihtiyat filosunu harekete 
hazır bir hale koymuştur. Bu tedbir
ler katidir ve bu aralık sulhu ihlal 
etmeği düşüneöilecek olanları korku
tacak mahiyettedir. İngiliz nazırlar 
meclisinin içtimaını müteakip neşre
dilen tebliğden Londra'nın ihtillfın 
dostane bir şekilde halledilmesini 
tercih ettiğini anlamak kabildir. Bu
nunla beraber Lord Halifaks, Bek ve 
Spaak Cenevre'de görüşmemişlerdir. 
Fransızlar bile hariciye nazın Bone
nin biltiaHa Litvinof ve Petrescu 
Komnen ile görüşmek üzere Cenev-

Nevyork Taymis gazetesi Hitler'in 
harp ilan etmediğini fakat onun sert 
ve gürliyen sesini işitenlerin sulhu 
arzu ettiğine kanaat getirdiklerini 
yazmaktadır. Hitler'in südetlere yar
dım edeceğine dair verdiği söz hak
kında bu gazete bu gibi şiddetli ve 
mantıksız talep ve tehditlerin bütün 
serbest milletlerin Çekoslovakya'ya 
karşı sempatilerini celbetmiş olduğu
nu kaydetmekte ve dünyanın nizam, 
perdesi altında tatbik edilen bu şid
det kanununun yapılmasına mukave
met ettiğini ilave eylemektedir. 

"Hala silahlı,, başlığı altında neş
rettiği bir makalede Nevyork Herald 
Tribün gazetesi Hitler'in ne harp ne 
de sulh ilan ettiğini tebarüz ettirdik
ten sonra Führer'in ateşli Çekoslo
vak meselesi hakkındaki beyanatı es
nasında sükGnet verici ve uzlaştırı
cı bir cümle sarfetmek icin hic bir 
gayret sarfetmediğini yaz~maktadır. 

Roma' da 
Südetler için bir 

plebisit istiyorlar 
Roma, 13 a. a. - Hitler'in Nu • 

remberg'de verdiği nutuk, İtalya'da 
tam bir anlayıı bulmuıtur. · 

"Relazioni internazianoli", halkın 
fikrine makcs olarak şöyle demekte • 
dir: 

Prag hükümeti nasyonalistlerin ta
leplerine çok ufak tavizler ve askeri 
tedbirlerle cevap vermiştir. Çek • sü
det müzakereleri akim kaldığı takdir
de, bunun mesuliyeti Paris ve Lond
ra'ya raci olacaktır. Çünkü Prag'da 
demokrat milletlerden hakiki bir yar -
dım göreceği hiuini uyandıran, İngil
tere ve Fransa olmuştur. Sulh yolu ile 
yegane tesviye sureti bir plebisitle a
ranmalrdır. Böyle bir plebisitin neti
cesi hiç bir şüpheye mahal bırakamaz. 

Çekoslovakya hadiselerinin aki • 
beti ne olursa olsun, Roma • Bertin 
mihverinin daima tezahür edeceği şüp
hesizdir. Bu mihver beynelmilel hali
sane işbirliği sahasında iyi niyetini is
bat etmiş bulunuyor. Avrupa'da sıhat
li bir politik kalkınmanın esası olacak 
olan iyi niyetlerini iııbat sıraaı şimdi 
baıkalarınındır. 

İnf~rmazione diplomatika'da çıkan 
yarı resmi bir notta şöyle deniliyor : 

" Hitler'in nutku İtalya'da, südet 
meselesinin tavazzuhu itine yardan e
den bir hadise olarak telakki edilmiş -
tir. Nutuk ancak iki tık mevcut oldu
ğunu tasrih etm~kte<lir: Südetlere ken 

di mukadderatları hakkında karar ver
mek hakkını bahşetmek veya onların 
bu haklarını tanımak. 

Südetlere Prag'dan ayrılmak im • 
kanını bahşetmekle adalet yolu ve her 
şeyden önce sulh yolu seçilmiş olur. 
Öteki' şık ise kargaşalık ve harba yol 
açar. 

Bundan böyle Runsiman'm vazife
si şu olmalıdır: Kendi uzvi yetine ta -
mamen yabancı olan bir uzvu terket
menin kiyasete ve Çekoslovakya'nın 
menfaatine uygun olacağına B. Bene
si ikna etmek. 

Varıova'da 

Hôdiselerin inkişafından 

Prağ mesul tutuluyor 
Varşova, 13 a. a. - Polonya mah

fillerinin fikrine göre, Hitler, südet 
almanlarının çeklerin tahakkümüne 
maruz kalmalarına Rayg'ın müsaade 
edemiyeceğini söylemiş olmasına rağ
men yeni müzakereler için kapıyı açık 
birakmıştır. 

Nutkun, Almanya'nın sulh için 
katlandığı fedakarlıklardan bahseden 
krsnu, VarlJOva'da çok hususi bir intı
ba uyandırmıştır. Siyasi mahfiller, M
diselerin yeni inkişaflarından şimdi 
Prag'm mcsul olduğu kanaatindedir -
ler. 

Nutuk sulh ıcın 

iyi bir unsurmuş ! 
Budapeşte, 13 a. a. - Macar aiya

si mahfilleri B. Hitler'in nutkunu sul
hun hakiki taraftarları için kati bir 
unsur telakki etmektodirler. 

Bu mahfiller, nutkun yedi buçuk 
milyon etnik grupun adetçe çeklerden 
yüksek olduğu hakkındaki kısmını bil
hassa tebarüz ettirmektedirler. Filha
kika nutkun bu kısnu, geçenlerde ay • 
nı şekilde söz söyliyen baıvekil B. 
İmredi'nin bir nutkunu hatırlatmak • 
tadır. 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 

lalını 1 Anadolu'nun her tarafı. 
na mütemadiyen, seviye ve kül
türü ile garplılaımıf, her türlü 
medeni ihtiyaçları hisseden va • 
tandatlarımızı yollamıyor mu
yuz? Kaloriferli mekteplerde ye
tittirdiğimiz muallimlerden Ana
dolu'·nun tehir ve kasabalarında 
senelerce hizmet istemiyor mu • 
yuz? Uzun müddet Amerika'da 
okuttuğumuz gençleri memleke
tin her kö§eainde çalıtJD&k mec
buriyeti altında tutmuyor mu
yuz? Onların asgari, fakat her 
türlü ihtiyaçlarım az çok tatmin 
etmeyi vazife edinmekten nasıl 
kurtulabiliriz? 

Hatta Ankara,daki misale ba
kınız: Bu ıene devlet merkezin • 
de kalmıt olanları teselli eden 
ba,Iıca zevk ve istirahat yerle
rinden biri Baraj, diğeri istasyon 
gazinosudur, ikisini de nafıaya 

borçlu değil miyiz? Yaz mevsi
minde çalgılı gazino rant getir
mediği için, bir devlet merkezi
ni nef eı alacak bir kö§eden se
nelerce mahrum bırakmağa na -
sıl razı olabilirdik? 

Bahusus biz ki memleketi yek
pare ve farksız bir hizmet saha
sı addediyoruz ve bu hizmet fik
rinin bozulmamasına uğraııyo

ruz. Böyle bir feyin manevi ve 
abli.ki kıymetlerin mantığı ka -
dar, maddi ve medeni cihazlan • 
mamn imkanları ile tahakkuk 
edebileceğini düşünmek borcu . 
muzdur. Rahat meskeninden baş
lıyarak asgari medeni cihazlan
ma, devletin masraflan içinde 
nasıl olsa ve ne zaman olsa yer 
tutacaktır. 

Anadolu' da oteller vücuda ge
tirmek vazifesini belediyelere 
vermek üzere İç Bakanlığının b~ 
sütunlarda haber verdiğimiz ta
savvurları da bu zaruretin mesul 
hükümet adamlanmızca ne ka
dar benimsenmit olduğuna delil 
değil midir? 

F. R. ATAY. 
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Öğle Ne§rİyatı: 
14.30 Karışı 

neşriyatı - 14.50 Plakla türk musi 
halk §arkıları - 15.15 Ajans haberle 

Toplantlda çok samimi ve 
dostça nutuklar söylendi 
İzmir, 12 a.a. - Balkan tıp kongresi üyelerine verilen ziyafet

te İlbay B. Fazlı Güleç bir nutuk söylemiştir. Bunu müteakiben 
heyet namına Dr. Markoviç mukabele etmiş ve en son belediye 
reisi Behçet Uz bir söylev vermi~tir. Ziyafet samimi hasbihallerle 
geç vakte kadar devam etmiştir. 

Isparta, 13 a.a. - Şehrimizde yapıl
makta olan tazyikli içme suyu tesisa
tına a~t iki depo yakında bitecektir. 
Demir boruların döşenilmesi de baş
lamıştır. 

Kuvelli bir matemin hüznü i~inde 

Şükrü Kaya'nın merhum 
Mustafa Şeref Özkan 
için duyduğu teessür 
(Başı J. inci sayfada) encümenindeki müşkül ve çetin mesai

si memleketin finans işlerinde hayır
lı izler bırakmıştır Şeref bilgi ve tec
rübesini memleketin emrine ve hay -
rıne vakfetmiş, yüksek vicdanlı ve 
yüksek irfanlı bir türk münevveri idi. 

Aksam Neşriyatı: 
• 18.30 Plakl 

musikisi - 19.15 Türk musikisi v 
şarkıları (Makule Çakar) - 20.00 S 
yarı ve arapça neşriyat - 20.15 Tiır 
sikisi ve halk şarkıları (Muzaffer 
Safiye Tokay) - 21.00 Sıhi ıwnuşma 
tor V cfik Va&Saf) - 21.15 Stıidyo sal 
kestrası: Der Frcischütz: W eber. M 
Don Juan. Hans Schott: Du, Du ••• B 
ven: Mosaique - 22.00 Ajans haberi 
hava raporu - 22.15 Yarınki prog 
son. Valinin nutku karlık ve azmi sebat sayesinde varıl

dıgmı yakından bilmekteyiz. Büyük 
eserinizi ve bilha:.sa yeni Türkiye'-

Vali Bay fazlı uüleç aşağıda
ki nutku söylemiştir: 

nin Balkanlardaki i:stikrarmı selfim
larız. Bu istikrardır ki Balkanların is
tiklalini garanti etmektedir. 2000 se
nelik iyoniyen ve romen devirlerini 
refah ve şönretle ya:,ıyan bu güzel İz
mir ııehrıni görmeğe ve bu cazip şeh
rin temiz havasını yakından koklama
ğa geldik. Bu sehhar şehrin ismi bile 
bizde daima tarihi şarkı canlandır
maJCtadır. İnsan zekası ve kudreti gar
be şark sahillerinden gelmiştir. Bit: 
de buraya hekim sıfatiyle meslekimiz 
ve fennimizle beşeriyete hlidim ol
mak gayesiyle geldik. Bu ilim yol -
lariyle insanlığa hizmet edebileceği
mizi ümit ediyoruz ve bunu yegane 
yüksek gaye saymaktayız. İşte bu sa
yede Balkan milletlerinin kart.leşlik 
bağlarının kuvetleneceğine kaniiz. İş
te bu samimi duygularla sizlere sada
kat ve fedakarlığımızı arzetmeğe gel
dik. Zelzele yangın ve veba gibi afet· 
ler şehrinizin varlık ve ::.;aadetini ha
leldar edememiştir. Hayatta azim ve 
sebat daima muvaffak olmuştur. Mil
letinizin daima iyiye, doğruya gitmek 
inanı da işte bu sayede tahakkuk et
miş bulunuyor. Bugün milli Türkiye
nize maliksiniz. Bugün hakkınız olan 
sükün ve refahın daima sizinle bera
ber olması başlıca temennimizdir. Es
ki zamanlarda bir milletin yükselişi
ni diğer milletler kıskanırlardı. Fakat 
zaman bu haleti ruhiyeyi değiştirmiş
tir. Açık söylüyorum, bugünkü milli, 
kuvetli ve müreffeh Türkiye'yi gör
mekle iftihar etmekteyiz." 

- Sayın mısafirlerimiz, bugün vi
~ayetimıze yaptığınız ziyaretle bize 
saadetler getirdiğinizi ifade etmeme 
miısaade buyurunuz. Her fırsatta 

Balkanlar arasında yapılan toplanma 
ve konullmalar yalnız şahıslarla tanış
mayı temin etmiş olmakla kalmaz bu· 
nunla beraber milletler arasındakı 

dostane rabıtaları takviye etmiş olur. 
Dünün tarihinde cihanın sulh ve sü
kun bakımından hassas bir bölgesi o
lan Balkanlar bugünün tarihinde dün
yaya en güzel anlaşma ve samimi kay
naşma örneği vermektedir. Bunu Bal
kan milletlerini idare eden şeflerin 
basireti ve bu milletlerin gençleri ve 
münevverleri arasındaki samimi te
maslara medyunuz. İzmir şehri de bu
gün güzide kafileyi sineı;ınde topla
maılda imtisale :,ayan guzeı bir dost· 
luk manzarasına şahit olmaktadır. 
Şehrin hususi tarihinde bu hatıra ilel
ebet kıymetini muhafaza edecektir. 

İstasyonla §ehir arasındaki 800 
metrelik bulvarın gidiş kısmı geçen 
yıl tamamlanmıştı. Dönüş kısmının da 
betonla yapılmasına bu hafta başla -
nacaktır. Şehrin harta ve imar planı -
nın münakalasına ait muamelatı ta -
mamlanmış ve belediyeler bankasının 
yardımı temin edilmiştir. Bu iş pek 
yakında münakasaya konacaktır. İs -
parta çayının iki tarafına belediyece 
yaptırılan tahkim işleri muntazaman 
ilerlemektedir. Geçen yıl başlanan 

halkevi binası inşaatı süratle ilerle -
mektedir. Halkevlerinin yıldönümün
de mera _imle açılması için hızla çalı-
91lmaktadır. Yalvaç ve Karagaç kaza • 
larında yapılmakta olan halkevi bina
larının da inşaatı bir ay içinde tamam
lanmış olacaktır. 

Ve başka sual sormama meydan bı
rakmadan devam· etti. Şükrü Kaya'
nın hislerini ve teessürlerini zihnim
de mealen şöyle zaptedebildim: 
"- Şerefi İstanbul Hukuku sırala

rından tanırım. Bizden bir sınıf son
ra idi. İnce, narin vücudiyle, sade ve 
temiz giyinişiyle, gözlük camının ne 
azalttığı ne de çoğalttığı, nafiz, de
rin zekalı bakışlariyle, sakin, vakur 
edasiyle, koridorlarda ve bahçede u
mumi münakaşalardaki sağlam bilgi 
ve mantığa istin'at eden mütalealariy
le birçok talebeler gibi benim de hür
met ve muhabbetimi celbetmişti. Ha
yatının sonuna kadar bırakamadığı 

Burdur şivesi sözlerine ayrı bir hu
susiyet verirdi. 

Sonra kendisiyle Paris Hukuk Fa
kültesinde buluştuk. O zaman fran
sızcası biraz kıttı. 

Millet, memleket, hepimiz kendi -
sinden daha büyük, daha müsmir hiz
metler beklemekteydik. O. ansızın bi
zi arkadaşlığından ve yoldaşlığından, 
memleket irfanını hizmetinden mah
rum eden vakitsiz, insafsız ve şuur -
suz, hiç birimizin asla beklemediği
miz bir tabiat arrzasına kurban oldu, 
gitti. Yazık, çok yazık! Ne yapalım, 
millet sağ olsun . ., 

Güzide devlet adamımız, hakikaten, 
taze ve kuvetli bir matemin hüznü i
çindeydi, kederinin ağırlığı adeta 
varlığı üzerinde maddileşmiş, onu 
çok üzüp yormuş görünüyordu. He
men bütün bir hayat boyunca, mek
tep, gençlik, vazife, ve inkıliip arka
daşlığı yaparak elele beraber yürü
dükleri bir kıymetin birdenbire; dö
nülmiyen o ebedi yola ayrılıvermesi 
ve seneleri dolduran aziz hatıralar ... 

htanbnl : 

Öğle Neşriyatı: 
lZ.30 Plakla 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.0S 
tıirk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Dan 

sikisi (PIBk) - 19.00 Konferans: Fati 
kevi namına, Ercüment Ekrem Talit ( 
şumuz Romanya) - 19.30 Dans mu 
(Plak) - 19.55 Borsa haberleri - 20. 
at ayarı- Grenviç rasatancsinden 
Faide ve arkadaşları tarafından türk 
kisi ve halk şarkıları - 20.40 Ajans h 
leri - 20.47 Ömer Rıza Doğrul taraf 
arapçn soylev - 21.00 Saat ayarı: Şan, 
riye Tıizün stüdyo orkestrası refakati 
21.30 Necdet ve arkadaşları tarafından 
musikisi ve halk şarkıları - 22.10 Ha 
poru - 22.13 Darültalim musiki h 
Fahri ve arkadaşlan tarafından - 22.5 
Son haberler ve ertesi giınun prog 

Cezaeuincle halı ate/vesi 
İsparta, 13 a.a. - İsparta ~ezaevin

de yeni tesis olunan halı atölyesi kıs
mında yüze yakın mahkum çalışmak
tadı.r. Bunlara ayrıca okuma yazma da 
öğretilmektedir. 

- Şeref, güçlük çekeceksin; dedim. 
- Biliyorum, fakat bu güçlüğü 

herkesten iki kere daha fazla çahş -
makla yenmeğe çalışacağım, cevabını 
verdi. 

at ayarı: Son. · 

Avrupa 

Sözüme son verirken, kadehimi Bal· 
kan devlet reislerinin srhatine kaldı
rır ve Balkan milletlerinin refah ve 
saadetine içerim." 

Dr. Mcırkovi~'in nuıku 
Balkan etibba heyeti namına B. 

Doktor Markoviç şu nutku söylemiş
tir: 
"Sayın sefirler, Bay vali, Bay bele

diye reisi, Bayanlar ve Baylar ve aziz 
meslektaşlar, 

Sizleri romen ve yugoslav delegele
ri namına selamlamakla bahtiyarım. 

Biz buraya siyaset yapmağa gelme
dik. Fakat faaliyet sahamızın millet
lerimizin maddi saadeti ve manen 
yükselmesi ile ala'kadar bulunması iti
bariyle mesaimiz hayatı umumiye ile 
çok yakından alakalı bulunmaktadır. 
.Sir dost sıfatiyle öylemek is erim ki 
yeni Türkiye hakkındaki takdirleri
mizi izhar etmekle büyük bir zevk 
duymaktayız. Türkiye kendi öz kuve
tiyle kalkınmıştır. Önce asker ve son
ra reisicümhur sıfatiyle hareket eden 
Atatürk'ün büyük önderliği ile Tür
kiye fevkalbeşer bir azim ve enerji 
izhar etmiş bulunuyor. Türk ırkının 
yeniden hayat bulduğu ı;aha bulundu· 
ğumuz r.erden çok uzakta değildir. 

Bu büyUk hadise gözlerimizin önün
de meydana gelmiştir. Cümhuriyetin, 
devletin kültürel hayatının adli ve 
idari teşkilatının, kadın ve erkek hu
kukunun müsavi olarak teessüsü, 
halkın kültür ve lisanının millileşti
rilmesi, sıhat müesseselerinin asrileş
tirilmesi, muaveneti içtimaiyenin te
essüsü, bütün bu inkitabların ne gibi 
müşkül şartlar altında meydana gel
diğini takdir edenlerdeniz. İşte bu 
itibarladır ki sayın meslektaşlarım 

sıhati umumiye sahasında vardığınız 
hayırlı neticeleri biz doktorlar hayret 
ve takdirle karşılamaktayız. Umumi 
sıhatın korunması ve iyi şartlar dahi
linde neslin artmasına naı;ıl bir feda-

Belıf;.·eı Uz'un nutku 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz bir 

nutuk söyliyerek misafirlerini se -
lamlamış, İzmir'i ve fuaıı ziyaretle
rinden dolayı Balkanlı dostlara te~ek
kür etıniş, Balkan milletleri arasında-
ki dostluğun kıymet ve ehemmiyeti
ne işaret etmi)> ve demiştir ki: 
Kıymetli meslektaşım doktor Mar

koviç'in Türkiye ve İzmir hakkında 

derin bir siya:si içtimai ve tarihi tet
kik mahsulu olan güzel sözlerinden 
dolayı kendisine hassaten teşekür e
derim. Bu güzel :;özlerden en kuvetli 
olarak aldığımız intiba Balkanlı mü
nevver dostlarımızın tür~ milletinin 
bünyesini ve tarihini tetkik etmek lü
zumunu hissetmiş olmaları ve inki
laplarımızı yakından takip etmi~ bu
lunmalarıdır. Bu sevimli ziyaretiniz 

,sırasında edineceğiniz kanaatler size 
memleketimiz hakkında uzaktan yap
tığınız tetkiklerde ve kalbinizde ba
sil olan ı;empatide yanılmadığınızı 

göstereceğine eminiz. İzmir'de sene
lerdenberi kurmakta olduğumuz en
ternasyonal fuarn gayelerinden biri 
de Türkiye'yi harice tanıtacak muh
telif dokümanlar burada her yıl bir a
raya toplanmaktadır. Bu gaye cümhu
riyet hükümetimizin yardımları ile 
seneden seneye daha güzel tahakkuk 
etmcıktedir. Bu yıl lzmir'imizi ve fua-

yol ralışmaları 
İsparta, 13 a.a. - Vilayet içinde Is

parta, Antalya ve Örkenez, Eğirdir 
şoseleri üzerinde çalışılmaktadır. İs -
parta vilayetinin geçen ders yılında 

beş dersaneli on iki köy yatı okulu 
vardır. Bu yıl bunların sayısı on beş 
olacaktır. 

lstanhul' da a~falt yollar 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Tozko

paran asfalt yolunun inşaatına bugün
den itibaren başlandı. İki üç güne ka
dar İş Bankası önünden Babali'ye çı
kan yolun da asfalt olarak inşa.sına 

başlanacaktır. 

l\1arsi1ya doklanndaki 
grev bitti 

Paris, 13 a.a. --.Mıi.itahitlerin sendi -
ka mümessilleriyle dok amelesi sen -
dikalarının mUmessilleri saat 20 de 
Marailya limanının ihtilafına nihayet 
veren itilafı imza etmişlerdir. 

Elen kıralı 

Atina, 13 a.a. - Majeste kıral yazı 
geçirdiği Korfu'dan Atina'ya • dön
müştür. 

Lelı p<ırliimcntosu Jeslıedildi 

Varşova, 13 a. a. - Bugün reisi
cümhurun bir kararnamesiyle parla -
mento feshedilmiştir. Yeni parlamen -
to kanunu esasisinin bazı maddeleri 
hakkında karar verecektir. 

rımızı Balkanlı doktorlaıdan ve aile
lerinden mürekkep kıymetli bir heye
tin ziyaret etmiş bulunması bizim 
için bu bakımdan da büyük bir mem
nuniyeti mucip olmuştur. Güzide he
yetinizi bütün ruhumla selamlar siz
lere teşekür eder ve Balkanlıların mu
kaddes tesanüdünü hazırlıyan aziz 
şeflerimiz ile bütün Balkanlıların sı
hat ve saadetine içerim. 

Türk talebe arkadaşlar, biribirimi -
zin imtihanlarında bulunmaı:nağa ka
rar vermiştik. Fakat neticeyi, imti
hanlarım~zın neticesini yüksek itimat 
ve temenni ile beklerdik. Şerefin im
tihan notları her birimizin ancak ye
tişebildiğimiz derecede görününce, 
diğer arkadaşlarla beraber kendisini 
sevinçle tebrik ettiğimiz zaman, o 
mütevazı ve sevimli halile kendisi i
çin mukadder olan bu neticeyi imti
hanlarda yeri pek az olan şansa, talihe 
atfederdi. Şerefin çalışkanlığının ve 
anlayışının eseri her imtihanda daha 
mütezayit olarak tecelli etti ve unut
madığıma emin olarak diyebilirim ki 
son sınıf imtihanlarını alkışlarla ver
di. Şeref Maarif hesabına okumuştu. 
Memlekete avdet edince o zaman 
Konya'da açılan Hukuk mektebine 
hoca oldu ve ömrünün bu çok erken 
ve ansız gelen sonuna kadar sevdiği 
hocalıkta devam etti. 

O, Darülfünün kürsülerinde genç 
dimağlara bütün bildiklerini ve öğ
rendiklerini telkin ederken mütema
diyen ve mütezayit bilgitöini de artır
dı. Şeref, akranı arasında haklı ve ye
rinde olarak en evel kıymeti takdir 
olunan ve faal siyasete layık görülen 
bir münevverdi. Çok genç yaşında 

müsteşar ve nazır oldu. Muvaffaki -
yetle vazifesini gördü. Mütarekenin 
elim günlerinde Damat Ferit kabine
sinin zulmünden aylarca gizlenerek 
kurtulabildi. Sonra Milli Mücadele -
den eve) Anadolu'ya geldi ve Atatürk 
inkılabının ayrılmak bilmez bir nefe
ri olarak çalıştı ve ölünciye kadar 
öyle kaldı. 

Ankara 
1

Hukuk mektebinin hukuku 
idare profesörlüğü kürsüsünü; İktı
sat Vekili olduğu vakitlerde dahi bı
rakmadı. Notları ve dersleri idareci -
ler için ilmin bütün idari nazariyele
rini ihtiva ve münakaşa eden birer 
kıymetli rehberdir. Hukuki mesele· 
lerde Meclis kürsüsündeki derin vu
kufa istinat eden vazıh mütaleaları, 
kararlarımız üzerinde daima tesir ya
pardı. Senelcrdenberi büyük bir gay
ret ve liyakatle reislik ettiği Büdce 

Sayın Vekili; muhit ve manzarayı 
saran elemli sükiit içinde yalnız bı
rakmak; belki merhum Mustafa Şe
ref'in ruhuna da ayrı bir hürmet ola
caktı. Başımı eğdim ve sessizce çekil
dim. 

*•* 

Frankocular 
ilerliyorlar 

Burgos, 13 a.a. - Havas Ajansı bil
diriyor: Nasyonalistler Ebre üzerin
deki şiddetli ileri hareketlerine, mü
him takviye kıtalarının, tayyarelerin 
ve topçunun da yardımı ile devam et
mektedirler. 

Bugün öğleyin Faterella mıntaka
sında piyade kıtaatı bu mmtakadaki 
dUşman cephesini muhafaza eden bir 
~ok hatları, siperleri ve c,ıok mühim 
mevzileri zaptetmi~tir. 

İleri hareketi, mühim tahkimatla 
müdafaa edilen bir mıntakada yapıl
mıştır. Nasyonalistler bir çok esir ve 
ganimet elde etmişlerdir. 

Ebre cephesinde 
Salamanka, 13 a.a. - Umumi karar

gah tebliğ ediyor: 
Ebre mmtakasında düşmanın bütün 

taarruzları geri püskürtülmüştür. 
Diğer cephelerde kayda şayan bir 

şey yoktur. 

Formoz adasrnda ıiddelli 

bir zelzele oldu 
Geçen çarşamba günü Formoz ada

sında ~iddetli bir zelzele olmuş, bü
tün adayı sallamıştır. Tokyo merkez 
rasatanesi, bu zelzelenin en şiddetli 
geçtiği yerin adanın ortası olduğunu 
bildirmiştir. 

Zelzelenin merkezi, adanın şarkın
daki Karento'dur. 

OPERA VE OPERETLER: 19.30 
ya - 20.10 Königsberg - 20.15 Ham bu 
20.45 Monte Ceneri - 21 Roma. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE S 
FONİK KONSERLER: 12 Luksembu 
14.30 Strazburg - 16 Laypzig - 18.25 
don - Recyonal - 19 Hambıırg -- 20 D 
viç - 20.10 Kolonya, Sarbrıik - 20.30 
!in, Paris - P. T. T. - 20.45 Prag - 2 
yana - 21.30 Kopenhag - 24 Stutgart 

ODA MUSİKİSİ: 19 Viyana -
Doyçlandzendcr - 21 Stutgart - 22 
no - 22.30 Doyçlandzender - 22.35 P 

SOLO KONSERLERİ: 14.35 Stok 
- 15.30 Sarbrük - 17.15 Berlin, Ro 
18.10 Varşova - 18.20 Laypzig, Münib 
yana - 18.45 Doyc;landzender - 19.45 
gart - 21.10 Laypzig, Varşova. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. a.) 

Laypzig - 19.15 Frankfurt - 21 Mila 
ORG KONSERLERİ VE KOROL 

21.15 Kopenhag. 
HAFİF MÜZİK: 5 Breslav - 6.1{1 

burg - 6.30 Breslav, Kolonya - 7.10 
- 8.30 Breslav, Münib - 9.30 Bcrli 
10.30 Hamburg, Viyana - 12 Alman i 
yonları - 14 Laypzig, Ştutı:art - 1 
Alman istasyonları - 1-4.15 Berlin, 
burg - 15.25 Hamburg - 16 Alman j 
yonları - 18 Berlin - 18.30 Fnınkfu 
19 Berlin, Königsberg - 19.15 Kolony 
19.20 Miınih - 20.10 Laypzig- 21.30 B 
lav - 22.30 Lnypzig, Viyana - 24 M' 
- 1 Kolonya, MUnih 

HAi.le MUSlıct~i. •• ....... 
Beromünster. 

DANS MUZtöl: !8.50 Laypzig 
$tutgart - 22 Floransa. Sofya - 2 
Stokholm - 22.SO London • Recyonal, 
tcns - 22.50 Lüksemburg - 23 Mil 
Roma, Tuluz, Pirene - 23.15 Droytvi 

Hakiki centilmen kimdir! 
Bir ingiliz mecuasr, okurları 

sında bir anket açmıştır. Mec 
nın bu anketine muhtelif ceva 
gelmiştir. Okurlardan birisi verd 
cevapta hakiki centilmeni şu sur 
tarif etmektedir: 

- Hakiki centilmen, içi de, dışı 
temiz olan adamdır. Zenginlere 
yun eğmediği gibi, fakirleri de ta 
kir etmez. Centilmen kayıbetse 
lanmaz, kazansa böbürlenmez. Dai 
kadınlara ve ihtiyarlara karşı hU 
metkfirdır, soçukları sever. Cen 
men denen adam yalancılara k 
mütekebbirdir. Hile ve desiseden 
lanmaz, işsizliği sevmez. Kazandı 
nı zevk ve neşeyle yir. Başkaları 

da kazançlarını güle güle yim~ 
arzu eden . 

Böyle diyerek küçük çantasını açıp içinden, pudra

aı ile birlikte, prova bültenini çıkardı, Rober'e u -

zattı. Felisi'nin bu kağıda hayran olmaktan bir türlü 

kendini alamadığı cihet, Komedi'nin başlığiyle 

tesisin uzak ve şahane tarihini taınnakta olmaaıydı. 

- Görüyorsun ya, Kadınlar Mektebi'ndeki An • 

yes roliyle iıe baılıyorum. 

GOLONC HiKAYE 
tiğinden dolayı bazıları anlaşılmıyan vaziyetlerinin 

hepsi güzel ve dikkate layikti, §U itibarla ki bu 

vaziyetler, genç bir vücudün, yumuşak zarfları al
tında sıkı adalelerini tebarüz ettiriyor, ve her hare

ketinde, daiına mÜ§ahede olunmıyan tenasüpleri 

ve ahenkleri meydana çıkarıyordu. 

- Güzel bir roldür bu. 

- Zannedersem! 
Ve aoyunurken dudaklarmın ucun~ nrn;r.,.! :u •e 

liyor ve Felisi bunları mırıldanıyordu: 

"Ben mi yaralanu~ım? diye sordum hayretle 

Evet, yaraladını%, dedi; hem de derinden 

Tuhaf! dedim, kim bunun olanlar sebebi; 

Bilmeden üz.erine bir §ey mi dü§İİrmüşüm " " 

Gördün ya, zayıflamadnn ... 

''Yok, dedi, bu darbeyi gözlerini% indirdi 

Ve bütün çektikleri bakqını%d'1n geldi." 

Hatta biraz ti~anladım, ama fazla değil. 

"Nasıl Tanrım! Hayretim nihayetsi:zdir, dedim; 

Gözlerimde fenalık var mıdır ki ile vcrain.,, 

Rober bu mı51"aları zevkle dinliyordu. Genç mua

sırları kadar k nrl im edebiyata ve fransız ananesine 

vakıf olıruu.a biloı daba ziyllde z•vki v. da.ha §İddet-

Yazan: A.NATOL f'RANS 

li teceasüaleri vardı. Ve bütün fransrzlar gibi Moli -

yer'i seviyor, anlıyor ve derin surette duyuyordu. 

- Enfea, dedi. Şimdi gel. 

F el isi gömleğini sakin ve ti fa verici bir zarafetle 

vücudundan kaydırdı. Fakat, kendini arzulatmak 

istediği ve komediyi sevCli~ i ;C:;" .\nyes'in hikayesi
ne ba§ladı: 

Serinde çalı§makçin balkonda duruyordum, 

Ki birden yakındaki ağaçların altında 
Düzgün yapılı bir genç görünce gözlerimi. 

Beni bir reverans ')'aparak selamladı 

Rober Felisi'yi çağırıp kendine doğru çekti. Feli&i 
onun kolları arasından sıyrıldı, ve, endam aynasına 
yaklaşarak aynanın karıısında okuyup oynamıya 
ba,ladı: 

"Berri bir reveranı yaparak selcimladı" 

Felisi, birinci defa hafifçe, sonra daha fazla, da· 

51-=./ 

Çeviren : NA.SU 111 BAYDAR 

ha sonra sol bacak ileride ve sağ bacak geride, di

zini bükerek derin bir selam verdi: 

''Ben de düşmesin diye ne%4kete aykırı; 

Ona aynı §ekilde bir reverans yapmı§tım ... " 

Rober onu daha israrla davet etti. Fakat FeHsi 

vakfelerini tuhaf bir vuzuhla iıaretliyerek bir re • 

verans daha yaptı. Ve artık metnin ve ananenin 

kaydettikleri yerlerde reveranslar yapmaktan gerı 

kalmıyarak okumağa devam etti: 

1 

''Anst%ın bana bir reverana daha yapınca 

Ben de hemen yeni bir reverans yapUJerdim. 

O bir üçüncüsüne başlayınca bu sefer 
Derhal ben de üçüncü reveransa giriştim ... " 

Bütün sahne oyunlarmı ciddiyet ve şuurla, iyi 

yapmak itinasiyle icra ediyordu. 

izah edilmi1 olmak için mevcut olması iktiza et • 

• 
Felisi çıplaklığmı, vaziyetlerindeki uygunluk Ye 

ifadelerindeki sadelikle ilbaa ederek, tesadüfe ve 

keyfine tebean, Allegren veya Klodiom'un zevkine 

muvafık bir sanat cevheri, bir Masumiyet timsali 

yaratıyordu. Ve, bu canlı heykelcikte komik nazmı, 

en nefis safiyetle inikas ediyordu. Arzusuna rağ • 

men bunun sihirine kapılan Rober, Felisi'yi soouna 

kadar serbest bıraktı. Onu bilhassa eğlendiren ci -

het, en umumi bir §eyin, bir tiyatro sahnesinin ken

disine böyle hususi ve gizli bir tekilde arzedilmekte 

olması i·di. Ve, bu çırıl çıplak kızın rasimeli halle • 

rine bakarak, iyi cemaatlerde hayr.iyet ve itibarın 

nelerden terkip edildiğini ke~fetnıenin filozofca 

zevkini de tadıyordu. 

I 
"Geçti, döndü, dolaştı, ve artan bir alakayla, 

Bana her seferinde tekrar reverans yaptı. 

Bütün hareketlerine dikkatle bakan ben de, 

Her sefer ona aynı §ekilde cevap verdim •.. ,, 

(Sonu var) 
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Strotosfer'e yeni bir balon uçacak 1Zafer imkansız. 
28.000 metre yükseklikte 
başka bir dünya var! 
Doktor Markiyeviç diyor ki: 

Gökyüzü siyahtu, arz tun( renkle bir daire halindedir, sıcaklık 

sıhnn alhnda 60 derecedir. Tazyik sekiz milimetredir 

Bir kaç hafta sonra Polonya'
nın Zakopan şehri civarında

ki Tatri dağının bir vadisinden mu
azzam bir balon havalanacaktır. Bu 
balonun mihver uzunluğu 120 met
redir. İçine 124.000 metre mikabı ha
va almaktadır. Balona "Polonya yıl
dızı" ismi verilmiştir. Balonda iki 
kişi bulunacaktır. Birisi doktor Yod 
ko Markiyeviç, diğeri Burzinski'
dir. Bu meşhur doktor havanın en 
yüksek tabakası olan stratosfer ta
bakasına çıkacak, orada mühim me
teorolojik tecrübeler yapacaktır. 

Balonun sepeti aleminyüm ile 
mağnezyüm halitası olan hususi bir 
madenden imal edilmiş ve hakiki bir 
laboratuvar halini almıştır. Bu se
pette havanın ısı derecesini, dahili 
atmosfer tazyikini, stratosferde ce
reyanları ve harici tazyiki ölçmeğe 
mahsus bir çok aletler bulunuyor. 
Bunlardan başka kozmik ziyaların 

fotoğrafilerini kaydetmek için di
ğer aletler de mevcuttur ki. bunlar 
ilmi bir araştırmada büyük fayda
lar temin edecektir. 

'"Polonya yıldızı" hidrojenle dol
durulacak ve fevkalade hafif olacak
tır. Polonya havacılarının kanaatle
rine göre, doktor Yodko bu balonla 
bütün irtifa rekorlarını, hele ameri
kan pilotu Stevens'in 22.000 metre 
irtifada tesis ettiği rekoru krrmağa 
çalışacaktır. 

P olonyah pilotun bu yeni te
şebbiliiil bütün dünya hava

cılık aleminde büyük bir alaka ve 
merakla beklenmektedir. Amerikan 
pilotu bu yükselme esnasında şah
sen hazır bulunacaktır. Belçikalı 

profesör Pikar da davet edilmiştir. 
Fakat profesörün bu dayete icabet 

<Itr7 Çuiik"üprı:t €sör:ı-Pht~~; '.ke~di 
planlarından istifade ettiklerinden 
dolayı Polonya pilotlarını itham et
mekte idi. Fakat polon ya pilotları bu 
büyilk teşebbüsün mutlaka muvaffa
kiyetle neticeleneceğine ve yer yü -
zünden 28.000 metre yüksekliğe çı
kacaklarına kanidir. 

P ek~la bu kadar yükseldikten 

sonra ne görülecek, ne gibi 
ilmi araştırmalar yapılacak, bu ka
dar yüksclmeğc sebep nedir? 

Diye doktor Markiyeviç'e sormuş
lar. Doktor demiş ki: 

- İnsan 28.000 metreye yüksel -
dikten sonra bam başka bir dünyaya 
girmiş olur. Orada gök yüzü siyah
tır. Güneş, ay ve yıldızların hepsi 
birden görünür. Arz tunç renginde 
pek azametli bir daire halinde görü
lür. Sıcaklık derecesi sıfırın altın
da 60 ı gösterir. Balon sepetinin içi 
ise sıcaktır. O kadar sıcak olacaktır 
ki nefes almakta bile güçlük çeke
ceğiz. Bu kadar sıcak olmasının se-

bebi, güneş ışığı stratosferde eşyayı 
çok ısıtır. İşte onun içindir ki biz 
de sıcaklığı muhafaza edebilmek i
çin yanımıza bir çok aletler alaca
ğız. Stratosferik tazyik sekiz mili
metre olacaktır. 

Bu demektir ki eğer canlı bir mah
Hik stratosfer içine tesadüfen düşşe 
derhal patlıyacaktır. Buna da sebep 
dahili ve harici taT.yiklerin ayrılığı
dır. 

Eğer balonun sepetinde küçük bir 
delik açılacak olursa iki üç dakika 
geçmeden dahili tazyik sebebiyle 
parça parça oluruz. Bu kadar yük
seklikte kurtulma çaresi de yoktur. 
Eğer düşecek olursak ta 6.000 metre 
irtifaa kadar beklememiz lazımdır. 

Ancak o zaman sepeti açarak para
şütle aşağıya atlayabiliriz. 

U mit ettiğimiz irtifa.a çıkacak 

olursak artık önümüzde ge
niş bir faaliyet sahası bulacağız. E
veli kozmik ziyaları tetkik etmek is-
tiyoruz. Bu ziyalarm biyolojik ha

yat üzerinde çok tesiri vardır. Son

ra stratosfer haddizatında meteoro
loji esrarı taşımaktadır. 

Bundan sonra stratosfer içindeki 

cereyanları tetkik edeceğiz. Stra

tosfer içinde havadan münakale ve 

irtibat imkanlarını araştırmak isti
yoruz. Yaptığımız hesaplara naza
ran stratosfer içinde irtibat imkan
ları mevcut değildir. Bugün tayya
relerin 18.000 metre irtifaa çıkabile
cekleri tespit edilmiştir. Fakat tay
yareler 30.000 metre yükseldiği tak
dirde süratleri saatte 800 ile 1.000 
kilometre ar.asında olacaktır. 

Amerikan filosu 
Amerika'nın Kaliforniya sahille

rindeki San Diago'dan içinde 119 su
bay ve mürettebat bulunan 17 tayya
re birden havalanmış, Havai adaları
na doğru uçmuştur. Bunlar 1.000 bey

gir kuvetinde deniz keşif ve bocmbar

dıman tayyareleridir. Havai adala -
rının mer~ezi olan Honolulu şehri 

San Diago'dan 4.100 kilometre mesa
fededir. Büyük Okyanus üzerinde u

çan bu tayyareler yeni bir tiptir. 

Bunlardan 228 tane yapılmıştır. Yal -

nız bu uçuş, bu tayyareler için ilk u

çuş değildir. Bu adalara gerek doğru

dan doğruya, gerek Panama üzerin -
den bir kaç seneden.beri müteaddit u
çuşlar yapılmış ve hiç bir arıza ol -

mamıştır. Bir kere 12, ikinci defa da 

15 tayyare olarak U9<ln bu filolar, ha
la 5.280 kilometre mesafede rekoru 
ellerinde tutmaktadırlar. 

GÖKLERİN CASUSU 
Yazan: AUred MCıJar 

~=============================--25--===~ 
.erin hücumu onu eskisinden daha 
tedbirli davranmıya sevkediyor. Hal
buki, o zamandanberi bir daha tehli
keli bir vaziyetle karşılaşmış değil -
dir. Yalnız bir seferinde, yolun orta
sında nazlı edalarla kıvrılan bir yıla
na rastlamış, fakat hayvan kendisini 
görünce kaçmıştı. 

Tam suya doğru inen yokuşun ba
şına gelirken şüpheli bir gürültü dik
katini çekti. Durdu ve yüzünün bü
tün hatları gerilerek ileri doğru e -
ğildi. 

Gürültü, sahilin karşı yanından, şu 
saz kümelerinden birinin yanından 
gelmiştir. 

Her halde bu, su içmiye hazırla -
nan bir canavar olmalr. 
Şüphe yok 1 İşte zaman zaman su

lar kımıldıyor ve serpiliyor. 
lhtiyatlı davranarak geri mi git -

melidir, yoksa hayvanın nevini öğ • 
renmiye mi çalışmalıdır? Bu defa ya
nında kafi mikdarda kurşun bulun
duğundan fazla korkmıya mahal yok. 

Ani bir baskın vererek tehlikeli bir 
k6mşudan kurtulmak hiç de fena ol
nııyacak ..• 

Kararsı:ı bir vaziyette pusuda bek
liyor. 
Ansızın, hayretle irkiliyor. 
Sazların üstünde bem beyaz biı- in-

san elinin yükseldiğini görmüştür. 
Bunu derhal tanımıştır. 
Kadının eli. 
Demek ki casus kaçmamış ... Hal • 

buki o neler tahayyül etmi:ı;ti. 
Bir avcı kurnazlığiyle, ayağının al

tında otları çıtırdatmamaya ihtimam 
edereık suyun etrafını dolanıyor. 

Şimdi, hareketsiz durmuttur .•• 
Suların, feyezan :zamanında kum • 

luk zeminde kazmıt olduğu bir nevi 
tabii havuzda kadın yıkanmaktadır. 

Vidal hemen farkediyor ki kadın 
kum zemine iki çatal ağızlı kazık kak
mış ve bunların Uzerine makineli ta -
bancayı yerleştirmiştir. Böylece, elini 
uzatarak bir lahzada silahım alması 
mümkündür. 

Beline kadar ıuya gömillmü~ oldu
ğu için yalnız vücudunun üıt kı&mı 

görünmektedir. Omuzları, sırtı, kör -
pe göğsü, mükenunel bir tenaıüptedir. 

Yapraklar araamdan güneı Ytlil su
ya yaldızdan mızraklar saplıyor. Ka -

K üçük Avr.upa'mızda herkes çılgın değildir. ln
giliz matbuatını okurken kendi kendime bunu 

söylüyorum. Bir çok ingilizler bir Avrupa harbının 
Avrupa'nın sonu olacağını hissediyorlar. İşçi lideri 
B. Herbert Morrison, bunu açıkça tebarüz ettiriyor, 
Star gazetesinde yazdığı şu satırlarla hangi uçuruma 
düşmek tehlikesine maruz bulunduğumuzu açıkça 

göstriyor: 

"Felaketten hepimizin hissesi olacaktır. Zaferin 
ltahası öylesine olacaktır ki galip aynı zamanda mağ
lup olacaktır." 

Zafer imkansızdır. Prag'da bu düşünülüyor mu? 
Südetler de bunu düı~ünüyorlar mı? Nuremberg'de 
bu düşünülüyor mu? Her halde Londra'da bu düşü -
nülüyor. 

Londra biliyor ki Çekoslovakya vatandaşlarından 

3.200.000 ini icabında Almanya'ya karşı bir harbe git
mekten imtina edecek ve daha şimdiden Almanya'· 
nrnkine muhalif yabancı bir politikayı kabul etmek is
temiyen alınanlar teşkil eder. 

Bu bir vll!kı.adır. Bu almanların vücuda getirdiği 

topluluk en az kültürel ve idari istiklalini, diğer bir 
tabirle muhtariyetini ve üçüncü Rayh'a karşı mııdde
ten ve manen mücadele etmemek hakkını istiyor. 

Bunların karşısında, yalnız onların değil, fakat ay
nı zamanda macarların, slovakların, rütenlerin ve 
polonyalıların muhtariyet talebleriyle karşılaşan çek
ler, asırlarca sürmüş bir esaret baha'Sına pek bahalıya 
maledilrniş istiiklfıllcrinin muhafazasını, ve 1919 da 
kurulmuş olan Çekoslovakya devletinin idamesini is
tiyorlar. 

T aymis gazetesi "bir merkezi hüıkümetin, dış iş
ler, milli müdafaa ve maliye işlerinin idaresi

ni elinden• bıraktığı takdirde ismine layik olmaktan 
çıkacağına" işaret ettikten sonra, çeklere şu cevabı 
veriyor: 

"Südet almanları, ~ekoslovak hükümetinin kendi
lerini cumhuriyet içinde rahat hissetmediklerine hük
metmek lazımgelir. Bu takdirde, Çekoslovakya hükii
meti için, bazı mahfillerin düşüncesi mucibince, ya
bancı ismine Iayik olan ve ırkça bağlı olduğu mi11e
tin hududunda yaşıyan südet halkının ayrılması su
retiyle Çekoslovakya'yı daha mütecanis bir devlet 
yapmak projesini reddetmenin doğru olup olmıyaca
ğını yeniden mütalea etmek zahmetine değer olacak

tır. 

Her halde, bu halkın arzuları, kati olması umula-
ı ... 1:..-.ı.- __.,__. ____ _ 

Her halde Londra'da 
bu böyle düşünülüyor 

IYaz~~i~nPi;~~ mo:·~:nik 

u 

unsur olmalı görünmektedir ve Çekoslovakya'nın da
ha mütecanis bir devlet olmak suretiyle temin ede · 
ceği avantajların südetler mıntakasının kaybedilme
sinin teşkil edeceği aşikar zarardan üstün olduğuna 
hükn: tmek kabil olabilir." Gerçi aynı akşam, Lö 
Tan'ın husuı:i muhabiri, Londra'dan telefon ediyor
du: 

"Salahiyettar mahfillerde Bohemya hududunun re
vizyonunu tavsiye eden Taymis'in baş makalesi kati 
surette tenkit edilmektedir. Böyle bir fikir hüküme
tin düşüncesine tamamiyle yabancıdır." 

T abii salahiyetli mahfiller başka türlü söyliye
mezlerdi, fakat burada işaret etmemize müsa

ade edilsin ki Tayrnis gazetesi, kamoyun ehemiyetli 
bir kısmından daha fazlasını temsil eder: onun dün
kü mütale~ı. ne kadar, kabaca ifade edilmiş olursa 
oh;un, Çekoslovakya'nın bugünkü şekliyle yaşıyabil
mesi değil (yirmi sene yaşamıştır), fakat südet al
manlarını muhafaza etmek istediği takdirde, Avrupa 
ittifakları içinde yer alan müttehit bir devlet halinde 
kalamaması endişc6ini dürüst bir şekilde ifade et

mekten başka bir şey yapmıyor. 

Her halde, bu fikirde olan ve Taymis'in düşünce
lerine tercüman olduğu İngilizler, sulh muahedesinin 
86 ıncı maddesini hatırlamaktadırlar. Bu maddeyle 
Çekoslovakya hükümeti "Nüfusun ekseriyetinden, 
ırkça, dilce ve dince farklı olan halkın menfaatlerini 
himaye etmeyi" taahhüt etmişti. 

Bahsettiğim ve mikdarları sanıldığından çok daha 
kalabalık olan ingilizler, Çek0'$lovakya hükümeti fe
deral olsa ve mahir bir bitaraflık muhafaza etmiş bu
lunsaydı vaziyetinin bugünkü çıkmaza girmiyeceği 

düşüncesindedirler. 

Taymis'in makalesi, - inkıtaı istiyenlcrin gayret
lerine rağmen - federalizm ve bitaraflık fikrinin, 
yarın, alınanlardan başkaları tarafından açıkça for -

uı- ..'19J~:,, • .......-n.i dftJ Je-ttlri> 

İlir insanda 800.000 kibritlik \ 

fosfor vardu 

Mısır'daki ehramları Dağ dağa kavuımaz kıla 

kllaya kavuıur: 

Sinirlenmiyelim ! 
Bir arkada§: "Ne sinirlisin!" di

yordu. Dünkü ıikayetlerimi bu sü
tunda okınnuş olduğunu anladım. Fa
kat sinirlenmemek kabil mi? 

Çocukluktan çıknuya başladığımız 
günlerden beri şahidi olduğumuı: ha
diseler arasında hepimizi birden müte
enir etmiş olan bir kaçını hatırlıya

lım: Gözlerimizi Balkan muharebe
sinin barut dumanları içinde açbk, di
yebiliriz. Trablus harbı uzak ,·elvele -
leri ve yakın acılnriyle onu takip etti. 
Ufukta belirdiğini gördüğümüz yalan
cı fecirle avunmıya vakit kalmadan 
1914 - 1918 gecesinin kabusuna yaka
lnndık. Cepheden cepheye dol&§ıp çar
pışırken başonıza veya kalbimize na -
ı:ılu rastlamamış olan kurşun, yolunu 
§ll§ınnıı olsaydı, ya'3dıkca görüp 
işittiğimiz faciaların ruhlarımıza akıt
mış olduğu zehirlere nisbctle, olsa ol
sa, dürüşt bir elin kaba okıayıcılığı ile 
mukadder tesirini yapar, ve elemleri -

miz böylece dinmiı olurdu. istiklal 
muharebeleri! Yalnız o günlerde asabi 

leğildik. Sinirlerimiz o günlerde çelik
leşti. O günler sayesinde huzur ve sü

kuna kavuştuk. Fakat dünyanın ıstıra
bı bitti mi, tükendi mi? Lozan son 

sulhtur. Ancak, 1923 den 1938 e ka
dar on beş senede cihan hangi gün ra

hat yaşadı? Gizli cephelerde devam e
den sinsi mücadelelerin muharebeye 

bcnzemiyen tarafı ancak topsuzluğu 

ve tüfeksizliği değil midir? Lakin, is
panya' da ve Çin' de altı yüz milyon 

insan boğaz boğazadır. Avrupa'da si

lah altında harba hazır bulunan ku -
vetleri birkaç milyondan 8Flğı hesap 
edebilir miyiz? 

Harp! Harp! Harp! Sinirlerimizi 

harap eden yalnız harp korkusu da de
ğildir; istikrarsızlık kaygısıdır. Yarı -

nın ne olacağını tılhıninc çalııırken et

rafını karanlık görmek hangi insana 
gönül ferahı verir? Son on beş yılı bu 

tedirgenlik içinde yaşadık. Sinirleri -

miz bundan dolayı daima gergin ve 
daima yorgundur. 

Virjil: "Köylüler ne kadar mesut 

olduklarını bilselerdi!" dermit. O 
kö;rlüler nerede?' .EYefki glin !ilci ara • 
bacıyı kan revan içinde gördüm. Dün 

iki köylüyü bir üçüncüsü zor ayırdı: 

Sinirli idiler. 

İlim, ilim adamlarının durup din
lenmek bilmeden çalışmaları sayesin-

yıkmak istemişler 

Geçenlerde Mısır'da ehramların yı
kılmasına ait planlar meydana çık -
mıştır. Bu planlara göre, Mısır valisi 
olan Kavalab Mehmet Ali, Mısır'ı 
imar ederken, Nil'in muntazam feye
zanlarmdan istifade etmeği, feyezan 

Fakat, sinirlenmiyelim! Dünyanın 
tek parolası bugün bu olabilir: Sinir-

Avrupa'da nüfus 1.000 senede 470 lenmiyelim! Yüzü sararmış, elleri tit
milyon çoğalmıştır. Aklıevel bir al-

de günden güne ilerlemekte, her gün 
akıllara hayret veren yeni yeni şeyler 

bulunmaktadır. Bugün hiç kimse il

min imkansızlığı mümkün kılan kud· 

retini inkar edemez. 

Şimdi size biri, 

- Bir insan kaç kibrit değerinde
dir? 

Diye sorsa, bu sual biraz garibinize 
gider değil mi? Halbu:ki bu mantık
sız gibi görünen suale bugün ilim 

cevap veriyor. Alimler insan vücu • 
dunu tetkik ederek, ihtiva ettiği fos

for mikdarını hesaplamışlar. Bir in

sanda 800.000 kibrit başına yetecek 

dının ıslak derisi üzerinde güneşin a
kisleri parıldıyor ve bu ışıktan göm -
lek vücudunun şekillerini ideallcştiri
yor. 
Kadın bir kaç adım atarak sahile 

yakla:lıyor. 

Su, bir tül gibi üzerinden düşerek, 
yavaş yavaş vücudunun daha mahrem 
güzelliklerini meydana çıkarıyor. 
Kadın bir lahza daha duruyor, adale

li karnına elması andıran ı>u damla
hlrın ı çarpıyor, sonra, bir hamlede ka
raya sıçrıyor. 

Afif bir şekilde ıslak tenine güneşi 
giyinmiş bir kadın vücudu. 

Vida), şimdi karşısında bu vücudu 
çml çıplak görüyor. 

Makinistin mavi iş kostümü altında 
bu kadar kadınca yuvarlakhklar bulu
nacağını hakikaten hatırına getire
mezdi. 

Ant bir mahcubiyetten, izzetinefsin 
şahlanmasından ve kinin canlanma . 
smdan mürekkep acı bir his V idal'i 
kaplıyor. Kendisini böyle karşıdan 
seyrederken görmesini istemiyor. Bil
has'Sa ona hayranlıkla baktığını ve ar
zu duyduğunu sanmasını hiç btemi -
yor. Onun belki bu yüzden gösterece
ği hiddet kendisine karşı en ağır bir 
hakaret olacaktır. Kendisine gelince ... 
Onun kendi üzerinde bir cazibesi ol
masına imkan var mıdır? Bu kadın gü
zel olsa bile, onun gözleri bu güzelliği 
görmekten istinkaf edecektir. Hayır, 

onu görmek istemiyor. Tahrik edici 
§ekliyle bu kadın vücudu onun umu-

zamanlarında suların tahribatına 

meydan vermemek için büyük bir ba

raj yaptırmağı kararlaştırmıştır. Fa -

kat baraj için lazım olan taşı bulmak 
büyük bir mesele haline gelmiştir. 

Mehmet Ali işi uzatmaktansa hemen 
ehramlardan en büyüğünü yıktırmak 
istemiştir. Fakat mühendisler buna 
mani olmuşlardır. 

kadar fosfor bulunduğunu tespit et -
mişlcrdir. 

runda bile değildir. Onu istihfaf edi
yor. Nazarında o bir kadın bile değil
dir. Sadece bir düşmandır. 
Düşman! .... 
O zaman Vida!, geldiği gibi, gürül

tü etmemiye çalı9arak sessizce çeki
liyor. 

*** 
Tekrar orman içindeki yola döne -

rek, yokuştan her zaman su aldığı ye
re iniyor. 

O da mı yıkanacak? 
Bu düşünce aklına geliyor, fakat şu· 

urlu ihtiyatkarlığı onu bu o.rzudan vaz 
geçiriyor. Kadın, yıkanmak için, asıl 
suyle küçük bir kanalla irtibatı olan 
muhafazalı ve etrafı tarassut etmesi 
kolay bir havuzdan istifade ediyor. 
Bir kaç gün evel bu civarı keşfe çık
tığı zaman yıkanmak için aynı yerdeR 
istifadeyi neden akıl etmemi§ oldu -
ğuna kızıyor. Yarın, kadın ağaçta işiy

le uğraşırken gizlice oraya gideceıktir. 
Şimdilik bir duşla iktifa edecek. 

Lastik kabı suyla dolduruyor. 
Ve o da soyunuyor. 
Kadın, geri dönerken kendisini çıp

lak görecek midir? 
Bunu temenni ederdi. 
Nasıl kendisi onu güzel bulmaktan 

menedememişse, onun da kendi atlet 
vücudunu, gürbüz adalelerini görme -
sini istiyor. Bu, erkek gururunu okşa· 
maktan ziyade duyduğu hissin aynını 
ona da duyurtmak istemesindendir. 
Çünkü biliyor ki bu ye!il ve yaldız 
dekorun ortasında çıplak vt 19ıltıh er-

man mütehassısı nüfus çokluğuna şu 
çareyi düşünmüştür: 

Afrika•yı Avrupa'yla birleştirerek 

rek, burnundan soluyan kimi görür -

sek tekrarlıyalım: Sinirlenmeyiniz! 

Kendi kendine sükunet telkini iyi bir 
ona değer kazandırmak lazımdır. Af- usuldür: Sinirlenmiyeyim, sinirlenme, 
rika·nın, Avrupa'yla birleşmesiyle At- sinirlerunesin, sinirlenmeyiniz, sinir -
Jantrop denen kıta teşekkül edecek - lenmesinler! _ N. Baydar 
tir. Bunu temin etmek için mühen-
dis şu noktadan hareket ctmeği dil -
şünüyor: 

- Cebelüttarık boğazı büyük bir 
barajla kapatılacaktır. Boğaz kapa -
nınca Akdeniz'in seviyesi 200 metre 
inecektir. Sular 200 metre çekildik • 
tensonra Avrupa'dan 500.000 ve Af -
rika'dan 2.000.000 kilometre murabbaı 
arazi meydana çıkacaktır. 

Fakat alman mühendisi i~e bura -
dan başlamak fikrinde değildir. Ona 
nazaran Afrika'nın Avrupa gibi fe -

kek vücudu, bütün uzun zaman kadı
nın zihninden çıkmıyacaktır. 

Karabinasını yanında yere atmıştır. 
Yere bırakmış değil atmııttır. Sırf gü
rültü yıkananr kadının dikkatini çek
sin diye. 

Şimdi, o da çıplaktır ... 
Hakikaten de, Afrika güncşının 

tunçlaştırmış olduğu erkek yüziyle, 
geriye atılmış siyah saçlarının parlak 
ve koyu yığıniyle, ve sporla uğraşmış 
ahenkli vücudiyle, bu bakir orman de
koru içinde, acaip bir cennetin genç 
bir tanrısını andırmaktadır. 
Eğer kadın onu bu haliyle görse, ü

zerinde tesir yapmaktan hali kalmıya
caktır. 

Fakat acaba görüyor mu? 
Farkettirmemeye çalışarak, karşı -

sında kumluk sahile arada bir bakma
sına rağmen, sazların üstünde gözetli
yen insan gözlerine benzer bir şey gö
remiyor. 

Fakat belki de, demin kendisinin 
yaptığı g~bi kadın gizlenmiştir •.. Han
gi tarafta gizlendiğini öğrenmeyi ne 
kadar isterdi. O zaman hareket halin
deki adalelerinin tesirli manzarasını 
ona göı;termek fırsatını bulacaktı. 

Onun için, t8§arcasına doldurduğu 
kabı, başına doğru büyük lıir yavaşlık
la kaldırıyor. Kolları yu!uirıda ağırlı
ğın altında gerilmiş, karnı içeri çekil
miş, göğsü gergin, serin suyu birden 
bire üstüne boşaltıyor. 

Bu &U adeta bir okşayış gibi tatlı
dır. 

yizli bir kıta olabilmesi için, Büyük 
sahra'ya yağmur düşmesi lazımdır. 
Otedenberi sahranın dikkati celbeden 
bir hususiyeti vardır ki, o da şudur: 
Sahra toprağına yağmur düşer düş -
mez otlar derhal fışkırır. Afrika'nm 
bu bölgesine yağmur yağdırmak im
kanı elde edildiği gün, sahra'nın hü
muslu toprağı bereket saçacaktır. 

Dünya ancak bu suretle buhrandan 
kurtulabilecektir. 

±3 

Acaba kadın kendisini gördü mü? 

*** 
Vidal geri dönünce kadını, ağacın 

altında, ocağın önünde yeıe yatmış, a

teşi canlandırmıya çalışırken buldu. 
Kadın bu gelişe ehemiyet vermez gö
rünüyordu .Fakat o, biraz geride dur
muş, kadını örten elbiseler altında bi
raz eveJ gözlerinin seyretmiş olduğu 
şekilleri tahmine çalışıyoı·. 

Kendine rağmen ... 
Bu zaafından birden bire kızarak 

kısaca haykırdı: 

- Karanlık basmadan işimi bitir-
meliylm ! 

Ve ip merdivene koşuyor. 
Kadın cevap vermemi~tir. 

Mühendis ağaca çıkıyor. 
Bir müddet geçiyor. 
Kadın, şimdi, canlanmış ve üstünde 

asılı et parçasını pişiren ateşi kuru 
dal parçalariyle besliyor. 
Yukarıda erkeğin destereyle tahta

ları biçtiğini, dalları hızla kırdığını 
işitiyor. Ne kadar harar..:tle çalışıyor! 

Fak.at o bunun farkında mıdır? .. 
Şimdi, çenesi avuçlarında, dirsekle-

ri toprağa dayalı, düşünceli duruyor .• 
Tahayyül mü ediyor? 
Kimi ? 
Neyi? 

*** 
Alevler şimdi çatırdıyan eti yalı • 

yorlar. Dalgın kadın dikkat etmezse. 
ilk defa olarak yemek yanacaktır. 

(Sonu var) 
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Hitler'in nutkundan· sonra vaziyet 
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İngiliz • Fransız 
kabineleri 

i~lima halinde 
(Başı 1. zncı sayfada) 

lifaks ile Hor, Van Sittart ve Kad
ogan'ı kabul etmiştir. Içtimaa saat 
22.40 da nihayet verilmiştir. 
Çemberlayn'ın ikametgahından çık 

tıktan sonra Lord Halifab hariciye 
nezaretine giderek hemen gece yarı
sına kadar orada kalıru,tır. 

Fransız kabinesinde 
Paris, 13 a.a. - Nazırlar meclisi ıa

at 10 da Elize sarayında Reisicumhur 
Löbrön'ün riyasetinde toplanmıştır. 

İki saatten fazla süren nazırlar 
meclisinin içtimaı esnasında Başve
kil Daladiye ile hariciye nazırı Bone 
Hitler tarafından söylenen nutku 
tahlil etmişler ve Çekoslovakya'da 
cereyan eden son hadiseler hakkında 
arkadaşlarına malumat vermişlerdir. 
Meclis, bundan sonra vaziyet aydın
lanmadıkça alınan emniyet tedbirle
rini ipka etmcğe karar vermiştir. Na
zırlar, gelecek içtimaın tarihini tes
bit etmemişlerdir. 

Başvekil B. Daladiye bu sabah muh 
telif partiler w siyasi grupların ıef
leriyle görüşmüştür. 

Paris, 13 a.a. - İngiliz sefiri B. 
Daladiye ile yirmi dakika görüştük -
ten sonra harbiye nezaretinden ayrıl
mıştır. B. Daladiye de saat 20.30 da 
avdet edeceğini söyliyerek harbiye ne
zaretinden ayrılmıştır. 

Pasif mii.da/aa meselesi 
Paris, 13 a.a. - Bugün öğleden son 

va pasif müdafaa meselesini görüş
mek üzere bir toplantı yapılmış ve bu 
toplantıya dahiliye nazırı, harbiye 
nezareti müsteşarı general dö Camp, 
Seine eyaleti prcfesi ve polis müdürü 
iştirak etmişlerdir. 

Pari11'ıe mitini yaMlk 
Paris, 13 a.a. - Hükümet, harici 

vekayi dolayısiyle sokaklarda miting 
ve tezahürler yapılmasını yaaak et -
mittir. 

Vlıimatom J'Qfington'da elim 
bir te11ir haaıl etıi 

Vaşington, 13 a.a. - Gazetecileri 
kabul eden B. Hu11, demiştir ki: 
"- Amerika hiıkümeti, Avrupa'da

ki hadiselerin gündelik inkişaflarını 
tabii büyük bir dikkatle takip etmek
tedir. ,, 

Birkaç gündenbcri hariciye neza
retinde mutadın fevkinde bir faali • 
yet hüküm sürmektedir. Resmi zevat 
endişelerini gizlememekte, fakat tef
sirlerde bulunmaktan kaçınmaktadır
lar. 

Resmi olmıyan mahfiıterde südet 
ültimatomu hakkındaki haber, elim 
bir tesir yapmıştır. Hükümranlık hak 
larına sahip hiç bir hükümetin böyle 
bir ültimatomu kabul edemiyeceği 
kaydolunmaktadır. 

Geceki toplantı 
i.ondra, 13 a. a. - Hariciye nazın 

Lord Halifaks, dahiliye nazın Samuel 
Hor, maliye nazırı Simon, milli mü -
dafaa nazırı İnskip, harbiye nazın Hor 
- Belişa, amirallık birinci lordu Duf 
Kuper, hava nazın Kingsley - Vud ve 
er.kanı harbiye reisi Vikont Gork, ye
mek yemek üzere bir müddet ayrılddc
tan sonra saat 22 de tekrar buluşmuş
lar ve başvekalette B. Çemberleyn'in 
riyaseti altında toplanmışlardır. 

Bir tefti§ seyahati yapmakta olan 
hava nazırı Kingsley - Vud, müzake
relere iştirak etmek üzere müstacel 
telgrafla Londra'ya çağrılmıştır. 

Londra, 13 a. a. - Başvekalette 
nazırların .müzakereleri saat 23 e ka -
dar devam etmiştir. 

Lord Halifaks ve Kadogan başve
k!letten cıktıktan sonra doğruca hari
ciye nezaretine gitmişlerdir. 

Lonflra' da heyecan 
Londra, ı 3 a. a. - Gece yarısı, hü

kümet dairelerinin bulundukları ma -
hallelerde büyiik bir heyecan hüküm 
sürmekte idi. Halk. hariciye nezareti 
önünde toplanmış, fakat polis sokağı 
kapamıştır. Nazırlar toplantısında ya
pılan müzakereler hjlkkında büyük bir 
ketumiyet muhafaza olunmaktadır. 

lnı(iliz gazetelerinin yazdıkları 
Londra, 13 a.a. - Akşam gazeteleri 

Çekoslovakya'daki vahim prpışmala
rın bıraktığı tesir altındadır. Gazete
ler, çarpışmaların tafsilatını, ve çek -
ler tarafından örfi idare ilan edi.ldiği
ni büvük başlıklarla tebarüz ettinnek
tedirlec-. 

Berlin'deki akisler de dik>katle ta -
kip .-....ua )rtadır. 

Südet mıntakalarından çekilmesi, Hükümet polisinin 

zabıta işlerinin Alman 

Nurembera kongresi kapandı 
" Jurnal dö Mosku , 

İngiltere 
mütecavizle 

şehirlerindeki Belediye Re- Hess Hitler'e dedi ki: 
islerine verilmesi, askeri kıtalar mevcudunun ale

lôde zamanlardaki miktara indirilmesi istenmektedir. 
11 Sen bizimsin ,, 
11 biz de senin !,, 

MODDET BU GECE 1 DE BİTTİ Berlin, 13 a.a. - Hees, Nuremberg 
kongresini Hitler'i tebcil cdeın bir nu
tukla kapamıştır. Hatip, bilhassa şöy
le dcmittir : anlaşmak 

istiyor! 
• .. 

Çek hükümeti cevabında 
"Führer, biz senin arkandan geli

yoruz, sen bizim, biz de seniniz . ., 
Hess, parti ile ordu arasında "derin 

ve mütekabil bir anlaşma" mevcut ol
duğunu söyliyerek sözlerini biıtirmiş
tir. Ollimalomu kabul etmiyor Henlayn, akşama doğru Çekoslo -
vakya'ya dönmek üzere şehirden ay -
rılmıştır. 

Kongr~en çıktıktan sonra Hitler, 
istasyona giderek Berlin'e dönmek ü
zere bulunan Mare!81 Göring'i vagon
da ziyaret etmiştir. Mareşalin sıhi va
ziyetinin endişeyi mucip olduğu söy
lenmektedir. 

Diye yazmaktadır ! 
Moskova, 13 a.a. - Jurnal dö Mos

ku yazıyor: Avrupa'da siyasi gergin
lik günden güne artmaktadır. Öyle 
ki, 1914 temmuzu günlerinden beri 
yeni bir dünya harbı tehlikesi, hiç 
bir vakit bu kadar yakınlaşmamıştı. 

( Başı 1. inci sayfada ) 

Hadiseler hakkında aşağıdaki 
malumat verilmektedir: 

''Şonprisen'de birkaç yüz südet 
sokaktan geçen çeklere taarruz et
miıler ve çek mağazalarının camla
rını kırmıılardır. Çeklerle alınanlar 
arasında hakiki bir muharebe ol-

muştur. Mağazalardan birinin came 
kanında bir çek ölü olarak bulun
muştur. Çarpışma esnasında südet
lerden bir kişi ölmüştür. Şebeger'de 
1.000 südetten mürekıkep kalabalık 

bir kütle sosyalist partisinin halkevi
ne taarruz etmeğe teşebbüs etmiş ve 
bu meyanda 20 el kadar silah atılmış
tır. A§'da güçlü kuvetli adamlar yol-

• 

SON DAKiKA 
Ültimatomun metni 

Prag, 13 a.a. - Südet partisi divanı bu akşam aşağıdaki tebliği n~ret
miştir: 

Alman südet partisi divanı, müzakerelere memur edilen murahhas he
yetle birlikte, son hadiseler ve Prag hükümetinin verdiği kararlar dolayı
siyle husule gelen aiyasi vaziyeti tetkik etmiştir. 

Müza'kerclere memur edilen alman murahhas heyeti bu münaaeıbetle, 

Çekoslovak Başvekilinin südct almanları partisiyle istişare etmeksizin 
hiçbir mühim teıebbüse girişmiyeceğini 1938 şubatındanberi müteaddit 
defalar söylediğini tebarüz ettirmi,tir. Halbuki murahhas heyeti azasın· 

dan dördünün salı günü sabahın saat 10,30 na kadar Prag'da kalarak Başve- • 
kiletle daimi temae halinde bulunmut olmalarma rağmen, hükümet südet 
almanları partwinin fikrini hiç tt0rmaıkau:ın ,çok clddt tedbirler almıt bu

lunmaktaôır. 

· Prag hükümeti südet mmtakalarındaki jandarma kara'kollariyle askeri 
müfrezeleri takviye etmiştir. 

Bundan sonra çek hükümeti blrçok mühim sUdet merkezlerinde radyo 

ile örfi idare ilan etti. 
Binaenaleyh hükümetle müzakereye memur südet heyeti, Henlayn na

mına BaJVekil Hodza'ya aşağıdaki notayı vermiştir: 

"Südet alınanları partisi" riyaseti, devJ.et icra organları tarafından bir
çok aüdet almanlarınm öldürüldüğünü veya yaralandığını müşaıhade et
mektedir. Bu şartlar içinde, Prag hükümeti af3ğrdaki tedbirleri almadrk
ça, südet almanlarının hak ve mukadderatları hakkındaki müzakerelere de
vam etmek imkanını görmemektedir: 

1 - Örfi idarenin derhal kaldırılması, 
2 -:- Devlet polisinin ekseriyeti alman olan topraklardan geri alınması, 

belediye reisleri sükWı ve nizamı teminle mükellef olacaklar, icabeıden 

tctkilatı yapacaklar ve sükun ve nrzamın bozulmamasına gayret edecek
lerdir. 

3. - Jandarma ile icrai kuvetlerin sair mümessilleri alelade hizmetle
rini görecekler ve yeniden kan dökülmesini bertaraf etmek üzere beledi
ye reisleriyle görüşüp anlaşacaklardır. 

4. - Bütün askeri tetekküller karargahlarında ve kışlalarında kalacak
lardır. Sivil halkla kıtaat arasında herhangi bir temas vukuuna meydan 
verilmiyecektir. 

Henlayn, işte bu taleplerin kabulü için Prag hükümetine bir ültimatom 
vermiştir. 

Tekrar temas imkônları mı var? 
Prağ, 13 a.a. - Lord Runsiman, Çek hükümeti w: südet partisiyle tek

rar temasa girişmiştir. Lord iki tarafı da müzakereye başlatmak için gay
ret sarfetmektedir. 

Bir südet mebusu Prag"'a geliyor 
Prag, 13 a.a. - Başvekil Hodzcl ile görütrnek üzere südet mebusu 

Kundt'un Prag'a gelmesi beklenmektedir. 
Başvekil, südetlerin ültimatomu üzerine, bu ültimatomu imzalıyan 

Frank'ı, anlaşma imkanları mevcut olduğunu beyan ederek vaziyeti tetkik 
için Prag'a davet etmiştir. 

Frank, mebus Kundt'un Prag'a gideceğini bildirmiştir. Saat 23 de (bi
zim saatle 24 de) Kunat henüz gelmemişti. 

Almanya'ya iltica edenler 
Berlin, 13 a.a. - 120 aüdetli alman Valdmuenben'de çek poli.inin taz· 

yiklerinden kurtulmak üzere alman k>praklanna iltica etmİflerclir. 
Bunlar ifadelerinde Habclbah'da ve civarmda bütün almanlann ha

yatı tehlikede olduğunu, çek polisinin evlere girerek divarlara ·..e tavan
lara alet ettiklerini ve almanlarm imbaama doiru gidildiiini aöylemif • 
lerdir. 

Prağ'da devriyeler dolaşıyor 
Prag, 13 a.a. - Polis ve jandarma devriyeleri tehrin tokakla

- "ında dolaımaktadır. Civar mahallerden takviye polis kıtaatı ge
tirilmiıtir. Halk yollarda toplanmakta ve vaziyeti münakata et
mektedir. 

Polonya ekalliyetinin istedikleri 
Varıova, 13 a.a. - Polonya telgraf ajansının bildirdiğine göre, Çekos

lovakya'daki Polonya ekalliyeti, Tefen'dek.i çek polis müdürünün Polon

ya ckalliyetine zulüm ettiği için v~feıioe nihayet ycı.ilm.ctiDi iltcmiıtir. 

ları kesmişler ve südetler de dört yol 
ağızlarını tutmuşlardır. Nasyonal -
s0&yaliatlerden biri sokaktan geçmek
te olan sosyalist partisinın katibine 
ateş etmeğe teşebbüs etmiştir. 

Nidek'te 4.000 südet sosyalist par
tisi Ozsar halkevinin kapısını kırmış
tır. 

Gablonz'da Hitler'in nutkunu mü
teakip 10.000 südetin iştirakiyle teşkil 
e-dilen bir alay "Heil Hitler" diye bağ
rışmış ve şehremanetine Gamalı Haç
lı bayrağı çekmiştir. 

Hitler, trenle Nurcmberg'den Mü -
nih'e hareket etmiştir. Oradan Ber -
tesgaden'e gidecektir. 

İngiltere hükümetinin siyaseti her 
gün biraz daha aydınlaşıyor. Onun 
hedefi diğer memleketlerin zararına 
olarak mütecavizle uzlaşmak ve ilk 
gayesi Çekoslovakya'yı Hitler'in me
talibatını bila mukavemet kabul et
meğe icbar eylemektir . 

Alman gazetelerinin yazdıkları 

Berlin, 13 a.a. - Matbuat, Hitler'in 
nutkunu büyük harfli batlıklarla neş
rctmektcdir. 

İngiltere bu suretle Almanya ye
ni kurlfanını da yuttuktan sonra onu 
hazmetmekle uğraşacak ve uzun bir 
müddet için, İngiltere'nin iyi bir par
ça telakki ettiği müstemlekelere ta
arruzdan vaz geçecektir. 

Gamah ha(lar (ekiliyor 
Prag, 13 a.a. - Südet mmtakaların

da hadiseler tevali etmektedir. Birçok 
yerlerde çek dili ile yazılmış levhalar 
koparılmış ve gamalı haç bayrakları 
çekilmiştir. Birkaç kişi ölmüş ve ya
ralanmıştır. 

Marienbad'da yahudiler, mağazala
rını kapatarak Praıg'a gitmişlerdir. 
Haaelbach~da, Ncmsnico'da, Tepli

cesanovi'de ve Calna Voda'da ciddi 
hadiseler zuhur etmiftir. 

12 ki§i öldü 
Prag, 13 a.a. - Çekoslovak matfbu

at bürosu, aon hadiseler esnasında sü
detlerle mesk6n mrıntakaJarda 12 kiti· 
nin öldüğünü ve 18 kişinin de ağır ya-
ralandığını tebliğ etmektedir. 

Südeılerin planı 

Prag, 13 a. a. - Polis, ::lenlayn 
partisi müdafaa servisine mensup gö
nüllülere gönderilmiş bir tamimi ele 
geçirmi§tir. Bu tamimde devlet mü
messillerine taarruz için her şeyin ya
pılması bildirilmektedir . 

Tamimde, bütün südet almanlan 
silahlı olduklarından resmi binaları e
le geçirerek merkezi makamlarda mu
vasalayı kesmek bunlar için kabil ol -
duğu beyan olunmaktadır. Şayet bu 
münferit hareketler istenilen tesiri, 
yani plebisiti intaç etmezse, bütün sü
det mıntakalannda müşterek taarruz • 
lar yaprlacağı ilave olunmaktadır. 

Nazırlar meclisinin toplantısı 

Hadiseler üzerine nazırlar meclisi, 
bu sabah toplanarak bu hadiselerin 
vahamet ve mahiyeti karşısında alın
ması lazım gelen tedbirleri tC9bit et
mişti?'. Bu hidiae ile alakadar olarak 
südet mebuslarından Kund ve Roş 

başvekil Hodza tarafından kabul edile
cektir. 

Örfi idare ilôn edildi 
Hükümet aşağıdaki tebliği neşret -

miştir : 
"Bazı mıntakalarda gece siyasi ma

hiyette tiddetli hareketlere tevessül 
edilmit ve inzibat memurlariyle ihti
laflar çıkmı§tır. Bunun üzerine hükü
met umum nizam ve asayişin ihlal e
dildiği mıntakalarda örfi idare ila
nına karar vermiştir. Şimdilik bu ted
bir Şebeger, Nidek, Naydek, Prisekina, 
Pressnitz, Loket, Elbogen ve Kadan 
mıntakalarında tatbik edile~ktir. Hü
kümet, halkı sükfınete davet eder, em
niyet organları kanunu, nizamı temin 
etmiye tamamiyle kifi gelecektir . ., 

PreeMlitz Saksonya hududu ciıva • 
rında Scmnitz şehrinin ve Henlayn 
karargahı olaıı At'ın kar§ıaındadır. 

Elbogen, Leitmcritz istikametinde 
Ouig civarında ufak bir kasabadır. 

Kadan ise aynı mıntakada Eger neh
ri üzerinde ki.indir. 

Ancak bir plebisit tatmin 
edebilir 

Prag, 13 a.a. - Royter Ajanıı bil -
diriyor : 

Südet mesut mahfillerinde beyan 
olunduğuna göre, Karloviveri'de ileri 
ıürülmüt olan sekiz nokta müzakere -
lerin ugari eeumı tetkil etmektedir. 
Y.Miyet io.k Vllhianlepittir ,e eüdet -

Fölkişer Beobahter gazetesi di -
yor ki : 

"Führer, bir kaç keskin cümle ile 
südetler üzerinde yapılan tazyika ta
hammül etmeme.t hususundaki kara -
rını bildirmi§tir. 21 mayısta meşum 

yalanla'?' ve manevralar ikinci bir de
fa cezasrz kalmıyacaktır . ., 

!eri, ancak bir plebisit tatmin edebi -
lir. 

Ültimatom 
Prag, 13 a.a. - Südet partisi tefle

riniıt öileden •«ıra Eierpb'te Hen -
l•Y!l"in nezdinde ya~rklan bir toı> ~ 
Iantıdan sonra, çek hükümetine bır 

ültimatom gönderilmesi kararlqtırıl
mıttır. Bu ültimatomda hükümete sü
det mıntakalarında alınan Uıtianai 
tedbirlerin kaldırılmaaı için altı saat 
mühlet verilmektedir. Bu müddet sa
at 18 (Bizim saatle 19) dan itibaren 
başlamaktadır. 

Ültimatomda hükümet polisinin 
südetlerin ekseriyeti te§kil ettikleri 
mmtakalardan çekilmesi, zabıta işinin 
alman şehirlerindeki belediye reisle -
rine verilmeaini ve nizam ve sük\indan 
bunların mesul tutulması, memleketi 
müdafaa eden askeri kıtaat mevcutla
rının alelade zamanlardaki miktara 
indirilmesi ve bu tedbirlerin alakadar
lara radyo ile bildirilmesi talep olun
maktadır. 

Ültimatom, vaziyetin müstakbel in
kişafları için südet partUıinin hiç bir 
mesuliyet kabul etmediğini kaydede-

Runlfiman heyeti ma8lahat
gümrlığa tafındı 

Prag, 13 a.a. - Runeiman heyetinin 

bütüo azaları aa&t 17.30 da (bizim u
atla 18.30 da) bagajlariyle birlikte, 

evelce yerleımit oldukları SlOl'on'dan 

ayrılarak İngiltere maslcihatgüzarlığı

na gitmişlerdir. 

Çekoslovak kabinesinin cevabı 

Prag, 13 a.a. - Royter Ajansı bil -

diriyor : 
Çekoslovak kabinesi ıüdetlerin ül -

timatomuna cevap vertniştir. 
Öğrenildiğine göre, cevap, kabul 

mahiyetinde değildir. Fakat müzakere 
kapısını da kapamamaktadır. 

Vç çek askeri alman 
artuittine geçti 

Halbuki, Avusturya'nın misali bu 
nazariyenin hiç de hakikate uymadı
ğını ispat etmittir. Bu kati anlarda 
en büyük mctıuliyet Çekoslovakya hü 
kümetinin maneviyatını kıran, onu el
lerini, kollarını bağhyan ve müteca
vize, cctıaret verenlere aittir. Her ha
diseye bir takım desisekar unsurlar 
karışıyor. Hatta bazı ingiliz siyaset 
adamları, bizzat kendilerinin hazır

ladıkları cinayetin mctıuliyetini Sov
yctler Birliğine yüklemeğe çahııyor
lar. 

Sovyetler Birlitini Çekoslovakya - t 

nın manevly:o••nı "'··--t-• • • · ~ 
mek, Nurcmberg'de yapılan resmi ge- n 
çidin tadını kaçıran tiddetli yağmu
ru veya Japonya'da çıkan bir tayfu
nu, ona atfetmek kadar manasızdır. 

Fransa'da olduğu gibi lngiltere'de 
de başgösteren tehlikenin hakiki me-

ıu11erini efkarı umumiye anlamağa 
başlamı§ ve bunun önüne geçmek ça
relerini araştırmağa koyulmuttur. 

Hatta bizzat Londra'da Çekoslovak 
meselesi hakkında Amerika'nın da it· 

tirakiyle İngiltere, Fransa ve Sovyet 
birliği arasında istişarelerde bulunul
ması zaruretinden bahıedilmeğe bat
lanmıştır. 

Diğer taraftan Milletler Cemiyeti
nin de bu mesele ile meşgul olması 
çok muhtemeldir. Tereddütte bulu -
nan devletlerin o vakit ne yapacağı 
soruluyor. Eğer Milletler Cemiyeti 
konseyinde bulunan devletlerin ekse
riyeti veya hiç değilse üç büyük dev
let mütecavize kar'ı koymağa azmet
mit olduklarını katiyetle söylerlerse 
miltereddit gözüken devletlerin vazi
yeti değifebilir. 

17 martta Litvinov yaptığı beya
natta, mütecavize kartı koymak ve 
yeni bir dünya barbı tehlikeıinin Ö· 

nilne geçmek için kendi iştirakiyle 
kararlaştırılacak kollektif tedbirlere 
iştirak etmeğe amade olduğunu bil
dirmişti. 

Sulh siyasetine ve enternasyonal 
teahhütlerine sadık bulunan Sovyet
ler Birliği, hattı hareketini değiştir

memiş ve değiştirmemek azmindedir. 
Sulh için en vahim tehlikeleri taşı

yan bu anda, en büyük mesuliyet, İn· 
giltere ve Fransa'ya aittir. Bugün 

mütecaviz belki de daha durdurulabi

lir ve Avrupa bir felaketten kurtarı

lır. Fakat yarın ihtimal pek geç ka· 

Berlin, 13 a.a. - Annberg'den al - lınmıı olacaktır. 

man haber alma bürosuna biıldirildi -

ğine göre öğleden sonra saat 14.15 de 
üç çek ukeri alman topraklarında 

"ufak bir gezinti" yapmııtır .. 

Südet almanların.a hakları 
verilmek l&ııınl 

Teber Kreuzing fabrikuınm ya -
nından hududu geçen bu askerler ci -

varı tetkik ettiıkten sonra Çekoalo -

vakya'ya dönmütlerdir. 

Çekoslovakya, 13 a.a. - 8.000 südet, 

Runsiman heyeti azasından binbaşı 

Sutton Pratt'ın evinin önüne toplana

rak binbaşıyı balkona çıkarmıflar ve 

alkıtlamıtlardır. 

Macar topraklan üserinde 
çek tayyareleri 

Budapeıte, 13 a.a. - Cumarteei gü
nü bir çek aekeri tayyare.inin macar 

arazisi üzerinden uçtuğu bildif'ilmek

tedir. Tayyarecinin elindeki fotoğraf 
makinesini kullandığı da mUJlllıede 
01.unmuttur. 

Binbatı Sutton Pratt, balkondan 
halka hitap ederek ezcümle denii,ıir 
ki : 

- Südet mıntakasında cereyan eden 

hidiaeleri çok büyük bir alaka ile ta -

kip ettim. Şimdi tuna kaniim ki, ail
det almanlarma haklarını veınnek la -

zımdır. 
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Hiç bir zaman sulhtan bu kadar çok bahsedilmemİ§ti. Hiç bir 
zaman, Fransız· Alman yakınlQ§masından, beynelmilel anla§• 
madan, Avrupa birle§ik devletleri kurulmasından bu kadar çok 
bahsedilmemişti. Harp, bir daha gelmemek üzere uzaklQ§an bir 
hezeyandı. Tam bu esnada Almanya'da inhidam bQ§ladı ve 
mark iki meteliğe dü§tÜ. Zevk, eğlence. Küçük barlar şehri olan 
Berlin, her şeye rağmen eğleniyordu. Zevk ve eğlence bahıin· 
de hatta "şen Paris" in yerine bile geçiyordu. Diktatörler inhi
damdan doğarlar. Almanyanın izmihlali hemen hemen mukad
derdi. l§te tam o esnada bir programlq '1e bir tezle bir -adam 
meydana geldi: "Almanya yeniden uyanıyor!,, Uyanış müthif 
oldu. Ve Hitler'in iktidar mevkiine geldiği 1933 senesinin o gü
nünden sonra, hasta Avrupa, zaman zaman, gittikçe şiddetle
nen hararet buhranlariyle .sarsıldı. Sükun •.. Gerginlik ... Sükun ... 
Gerginlik. Avrupa'nın hararet grafiği işte budur. Ve aşağıdaki 
satırlarda, Avrupa'nın geçirdiği tarihi değilse de tehlikeli an
ların bir hatırasını, bulacakaınız. O dakikalarda herkes biribiri· 
ne soruyordu: "ACABA BU MÜMKÜN MÜDÜR?,, 

o .. odiycrr fTeşrinievel 1~35J ...... ........ 
< 

,,,,,.... 

ı Zecri t.edb1rleo (15 • 11 • 35) .......:. -
•SükilıD l 

., -+--ıı.--r--..ı-..;ı.--ı----c 

Lava) • Hor mülakatının muvaffaki· ----....,~ 
vetsizJiğ.i ( ı 9 - ı 2 - 35 )'' 1-::;oQl .... ~l---+--+-+--+--f 

---~ keR 'ıftRSkerilestirihnesi (7 • 3 • 36i~)~jı~t~~j·~tJ~tj=j 
Zecr1 tedbirlerin kald'mlmast ~ 

ns .. v. 36J -:--. 
hpanya had>rnm başlatıgıCJ 

118. 7 . 36> ~~----

biraz daha var mı? 
Hayır .. Şimdilik yok. İtalyan -

ingiliz - fransız • alman paktı g~ -
ginliği ,1ideröi. 

"Yüksek akit taraflar, Milletler 
Cemiyeti çerçevesi dahilinde, sulhu 
idame etmek maksadiyle siyasi bir. 
işbirliği yapmıya gayret edecekler -
dir. 

Dalacliye • Musolitıi, Daladiye • 
Hitler görüşmesinden bahsedildi. 
Litvinof, ekonomik bir mütareke 
planı teklif etti. Bununla beraber A-
vusturya'ya karşı alman teşebbüsle-

- V~say m oehirlere alt ıahkmımn .,........_ ri sıkl:uı.mıya başladı. Fon Noyrat 
buı.tlması (4 •ti• 36) -~- ·h'"t:..ıllc:::::ll,._-t---ı--+--+-..._--t -Y 

' ~ Fransa ile İngiltere'nin bu işe mü -
Sol<izinci Edvard'ın is.tifaın --~ ~-+---ı.,.__._--ı~-t--"if---f dahaleye hakları olmadığını bildirdi. 

rıo · 12 • 36) ~ Nuremberg'de yüzbin insan geçit 
lsçanyol gemisinin Almanya tara·=~~~"'-~f---1-~~.ı.~~_J resmine iştirak etti. Avusturya baş-

.._ lmdan müsaderesi ( 1 • 1 • 3" LL: 1' ~ ,._ ·~ _ '·=---= . ~~= ·- vekili olfua bir. auikaıota uiirıldr. 
-naıy~. lngıltertı Centitmen egn:..__....-. _ Bir nazı tarafmaanIColundan yara-

,._ ı:ı:ıent'i (2 • 2 • 31) f 21_ landL Almanya Milletler Cemiye-

f\ A.lmer,a bom~ (31. s-:l7)i°::~~~~!ı-~..l....4-J--I . tinden ayrıldı. Rayştag feshedildi. 
G' ı 1 I T .., .__ - Daladiye kabinesi devrildi. 
.,. j T orpillemeJıeır ve bombardımanlar "' Acaba ne olaeak? .__._ ...... ~ı---:::.a...-to--r---ı----t'----1 

~ Şimdilik laha bir şey yok ... 
:··. Sükôn ~~ f 
~ ---ı---+-----ıı 1934 Milletler Cemiyeti kon • 

Orta A vrape vaziye~ncie gcrginhk ~ ~ seyi Rayş'ı Cenevre'deki 
(Şubat., mart 38) mevkiini tekrar almıya davet etti. \ .... ~ 

Rayş davete icabet etti. Giyyom II 
A~•us (11-=- 3 • 38) ı. __ ı J..ııııllll .... altmış beşinci yıldönümünü, Hitler-
Ceneve' de Musolini'nin nutku -~ de iktıdara geliş bayramını kutladı-

'14 • 5 • 38\ T" Iar. Avusturya'da alman tahrikleri 
Çekler bir sınıfı askere caıhrdılar l~ de~ ettiğinden İtalya hariciye 

(21 • 5 • 38) müsteşarı Süveiç Doliüs'ü temin et-
l Südet'lerle müzakere başlıyor 

1 

l -~ ti. Paris, Lond'" ve Roma, Avus • 
(9 • 6 · 38) J~ turya'nın tamamiyetini muhafaza et-

cD Altıncı Jorj Paris'ı ziyaret çdiyor 1 ı-f 1 mesinin lazım olduğunu ilan ettiler. 
( H? • 7 • l8 l ~ --+---ı--ı---. Fransa' da Etaviski meselesi zeytin-

IA R~n Prag'da (3 . 8 . 3SJ ! n:t' 1 yağı lekesi gibi yayıldı. Dumerg iş 
aı J ,._ · ------- başrna çağrıldı. 

' _j_~j ..... =]:::j~~J. _ _J 30 haziranda naziler temizlen -
• Miiz~erelu kesiliyor f27 • 8 · 38J- ~ ' dikten sonra herkes biran hayret i-! l ~t;" çinde kaldı.Papen Hitler'i tenkit etMinakcre!er tekrar başlıyor 

(30 • 8 • 38) 

Nünmberg kongresi (5. 9 • 38) 

. 
J. 

ti. İki hafta geçti Hitler'le Musolini 
1 1

""-'-. ilk defa olarak Venedik'te görüştü-

lngiltere, Fransa'nın müsterek ha~ 
---..--+--r--+--+- ler. Ortalık sükQnet bulacak mı? 

) Hayır: Bilakis milletler arasındaki 
reket kararı fll • 9. 3.81 

Hitler'ın nutku ( 12 • 9 • 38) 

193 3 Dünya beklemekte. 
Daladiye başvekil, Çem -

berlayn maliye nazırı. 
Musolini: "Ne olacaksa 1933 de 

olacak!" diye teyit etti. Hindenburg 
Hitler'i iş başına geçirdi. Hitler'in 
doğuş zaferi önünde ihtiyar Mare
şal eğildi ve Almanya'yı Avustur -
ya'dan gelen bir adamın eline verdi. 
Hitler alman halkına daha başlan -
gıçta şöyle haykırdı: 

''Hükümetimiz bütün ahlakın e
sası olan hıristiyanlık fikrini himaye 
edecektir." 

Tok sözlü, tehditkar tavırlı Füh· 
rer karşısında, bütün Avrupa tasa· 
lanmıya başladı. 

Acaba? Mümkün müydı? Hayır. 
Derhal değil. Belki üç dört sene 
sonra ... 

Hitler rejimi doğar doğmaz sulh 
organizasyonu olan Bonkur planı ile 
mücaleleye girişti. İngiltere Fran-

sa'run arkasından yürümedi. Genç 
diplomatlarından biri olan yüzbaşı 
Eden, bugünün emniyet garantisini 
kafi gördü. "İngiltere, Avrupa'da 
hiç ir yeni teahhüde girmiyecektir." 
dedi. 

gerginlik yeniden en son haddine 
1

/ varıyordu. 
: ...ıı Cihan harbından yirmi sene son-

# ra, Avusturya başve~li Dolfüs Riçi
' 

1 

1 

Vaziyet apaçıktır ... Harbın müm
kün olduğunu ilan ederek etrafı 

sarmış olan nikbinliği kıran yalnız 

Beneş olmuştur. Sonra ... İtalya Ma
caristan'a otuz iki harp tayyaresi 
teslim etmedi mi? Küçük Antant 
teşekkül etti. Cihan harbından beri 
ilk defa olarak Avrupa istikbalin • 
den şüphelendi. 

* * * 
Rayştag Hitler'e, muhalefeti de-

mir yumrukla sona erdirmek için 
bağırma fırsatı verdi. Makdonald 
ona yeni bir plan teklif etti: Al
manya iki yüz bin asker bulundura
cak, fakat harp tayyaresi bulundur
mıyacaktır. Fransa ise dört yüz bin 
asker, ve beş yüz tayyare bulundu
racktır ... 
O zaman Çemberlayn ile Lord 

Grey Almanya'dan tehlike gelece
ğini bildirdiler. Tam o sırada idi ki 
Paraguay, Bolivya'ya harp açtı. Bu 
harp Millteler Cemiyeti'nin teessü
sünden beri ilk defa kaydedildi ve 
alman - avusturya gerginliği had bir 
sekil aldı. İngiliz Avam kamarasın
da tehlike işareti verildi, Eden 
Londra'ya çağrıldı. 

Harp şimdi mi kopacak? Yaba 

ane'de Musolini'yi görmiye gıidece
ği sırada ikinci bir suikasta uğradı. 
Hem bu sefer meşumdu. Dolfüs kur
şunlar altında bürosunda yere seril
di. Kendisine başvekillikten ayrıl -
ması için atlmış saniyelik bir düşün
me zamanı verilmişti. Fransa heye • 
cana düştü. İngiltere'de tehlike işa
reti duyuldu. İtalya seferberlik yap
tı, kuvetlerini Brener üzerine yerleş
tirdi. 

Harp mı olacak? 
Hayır, Rayş, rolünü asgari had· 

de indirmek istedi. Papen Viyana'
ya gitti. Başvekil Şuşnig Floransa
da Musolini'yi gördü. 

Hindenburg öldü. III üncü Rayş 
doğdu. Hitler hem Führer, hem baş· 
vekil, hem de Rayş'ın reisi oldu ve 
Almanya için hak müsavatı istedi. 
Tam bu sırada İspanya'da işler ka
rıştı. 

34 senesi Dumerg'in istifası ile 
nihayete erdi. Saar'da plebisit ya • 
pıldı. 

İşler biraz yatıştı. 

193 5 
Hitler Saar plebisitinden 

sonra: "Almanya F_ransa
dan hiç bir toprak mütalebatında 

bulunnuyacaktır." dedi. İtalya -
Fransa dostluğu Laval'le ;f_~ti. 

Yazan 

Pi yer 

DANİNOS 
Lokarno'da tam bir hava anlaşması 
yapıldı. Almanya ''Sulhu koruyacak 
umumi bir nizama iştirak etmiye" 
davet edildi. 

Gerginlik muvakkaten zail oldu. 
Fransa askerlik müddetini on se

kiz aya çrkanr çıkarmaz, Almanya 
da mecburi askerlik hizmetini tesis 
etti. Fon Noyrat, Fransa'nm ve İn
giltere'nin buna karşı verdikleri no
~ı ız:üriiltüsüzce. fakat kuvetle 
reddetti. Musolıni terhıs edilmesi ıa-

zım gelen sınıfı silah altında tuttu 
ve bir başka sınıfı daha silah altına 
çağırdı. Fransa' da ise terhis zama • 
ru gelen askerler üç ay daha silah al· 
tında bırakıldı. 

Acaba harp patlıyacak mı? 
Hayır, Fransa, İngiltere ve İtal

ya arasındaki Streza anlaşması va -
ziyeti biraz sakinleştirdi. Almanya 
şarka ait herhangi bir saldırmazlık 
paktı imzalamıya hazır olduğunu 
bildirmişti. Fakat Almanya'nı.n prog
ramı "Sulhu idame ettirmek için sı. 
kı bir işbirliği ve muahedelere hür
met" den bahseden fransız - İngiliz 
ve italyan hükümetleri tarafından 
kabul edilmedi. 

* * * 
İşler birden bire ve tamamen de-

ğişti. ltalya'da Habeşistan barbı ha
zırltldarr ile çek hududundaki alman 
manevraları yeni bir gerginlik dev
resi açtı. İngiltere, İtalya ve Habe -
şistan'a gidecek silahlara ambargo 
koymrya karar verdi. Musolini A -
vusturya'yı gücendirme kistemedi -
ğini göstermek için Brener'de bir 
Avusturya jandarması ile birlikte 
fotografını aldırttı. İtalya ile Habe
şistan arasındaki ihtilaf aldı yürüdü. 
İngiltere kızdı: Eğer Milletler Ce -
miyeti vazifesini yapmryacak olur -
sa Avrupayı terkederek kendi ha· 
line bırakacaktı. 

İngiliz hükümeti, Fransa'ya ~r
şı bir tecavüz yapılacak olursa o da 
müdahale edeceğini bildirdi ve 
Fransa'dan, eğer İtalya ile İngilte -
re arasında bir ihtilaf zuhur ederse 
denizde kendisine yardım etmesini 
istedi. Hitler bunu hesaba kattı. İ -
talyan kıtalarr Habeşistan'a girdi. 
18 ilkkanunun gece yarısında zecri 
tedbirler şiddetle tatbik mevkiine 
kondu. 

Dediler ki "zecri tedbir, işte bu 
harp demektir!" 

Harp mı? Hayır. Daha harp yok. 
İngiltere Akdeniz'e harp gemi -

lerini gönderdi. Hud zırhlısı yerini 
değiştirdi. Hud yerini değiştirirken 
bütün İngiltere kımıldadı ... Gergin
liğin her vahimleşmesinde Hud zırh
lısı yerini değiştirdiği işitildi. 

Ortalık biraz sükunet buldu. Fa
kat Laval - Hor planının muvaffa -
kiyetsizliğe uğraması her şeyin tek
rar bahis mevzuu olmasını intaç et
ti. 

193 6 
Laval istila etti. Saıro ge

ne geldi. Avrupa'yı hum
ma ıeqiqen ~. 7 ı:ı:wtta Hitlu. 

Lokarno misakını yırttı. Ve hareket 
serbestisini muhafaza edeceğini 

Fransa'ya, 1talya'ya, İngiltere ve 
Belçika'ya bildirdi. Alman müfre -
zeleri Ren şehirlerini işgal etti. St· 
razburg şehrinden alman askerleri
nin yeşil elbiseleri eskiden olduğu 
gibi gene farkediliyordu. 

Paris'te na.zırlar müzakeresi baş
ladı. Fransız hükümeti alman muh -
tırasınm kabul edilecek gibi bir şey 
olmadığını bildirdiler. Fransız baş
vekili Saro, tehdide boyun eğmiye
rek: ''Strazburg şehrini alman te>ır 
larırun ateşi altında bırakamayız." 

diye cevap verdi. 

Öyle ise ... Harp mx olacak? 

Gene hayrr ... Harp falan yok, 
birkaç askeri kıtarun_ycr de2istir -
mesinıden ıbaret bir şey... İngiltere 

Fransa'ya teminat verdi. Hatta uz • 
la.şmrya amade olduğunu bildirdi. 
Lokarnocular Hitler'e tekliflerde 
bulundular. Hitler 25 sene sulh iste
di. Fakat kıtalarmı geri çekmeyi ' 
reddetti. Hitler bir pakt kabul edi
yordu. Fakat şarka dair hiç bir te -
minat vermiyordu. 

İtalyanlar Adisababa'ya girdiler 
ve Milletler Cemiyetinden çıktılar. 

Yeni gerginlikler baş gö,sterdi. Mu
solini Hitler'e Baktı. Zecri tedbirle
rin kaldırılması ile dünya vaziyeti 
g.ene biraz sakinleşti. Rayş A vustur
ya'nm istiklalini tanıdı. 

Fakat birden bire gene bulutlar 
toplandı: İspanya harbı başladı. 
Müdahale mi? Ademi müdahale mi? 

Sekizinci Edvard krrallıktan vaz
geçti. Rayş alman nehirlerinde ınil
letlerarası seyrisefer statüsüne ait 
son bir Versay anlaşmasını feshetti. 

193 7 sene, şi~~e~le başladı. Pa-
los gemısının İspanyol ge· 

mileri tarafından batmasiyle alman · 
gemileri iki hükümetçi ispanyol 
gemisini tevkif etti. 

Ingiltere ile İtalya arasında Cen
tilmens agrement kararı gene ha
vayı sakinleştirdi. Fakat Viyana 
semalarında esrarlı tayyareler ga· 
malı haç işareti çizmeğe başladı. 

29 mayısta vaziyet karıştı. Balear • 
adalarında Doyçland vapuru bom
bardıman edildi: 23 kişi öldü. 83 
kişi yaralandı. Buna karşı verilecek 
ceza çok zaman beklenemezdi. Ne
tekim ayın 31 inde bir alman filosu 
Almeria şehrini tahrip etti. İtalya 
ile Almanya karışmazlık komitesin
den çekildiler. 

Harp mı? 

Hayır. İngiltere ile Almanya ara
sındaki deniz anlaşması, işi biraz 
yatıştırdı. Fakat bombardımanlar 

devam ediyor, İngiltere her gün 
yeni yeni korsanlık haberleri alı. 

yordu. İngiltere'nin Nankin'deki 

elçiliği bombalandı. Akdeniz'de e· 
vela Novak, sonra Basilik gemileri 
taarruza uğradı. İşte bu devire 
"meçhul denizaltılar devri" denir. 

Her şeyin fenalaşacağı söylen
meğe başladı. İngiltere tekrar ha -
rekete geçecekti. 

Harp mı olacak? Gene hayır ... 
Hitler'den sonra Halifaks'r Muso
lini kabul etti. Delbos orta Avru
pa'da seyahat etti. Rcma • Bet"Nn 
miılıYeri teoyyüt etti.. 

-7-

R 

193 8 Akdeniz' deki çapulculuk: 
çoğalıyordu. Eden, !ngil· 

tere'nin haber vermeden mukabele-
de bulunacağını bildirdi. Fakat is
tifa etti. Orta Avrupa'da vaziyet 
vahimleşti. Şüşnig Bertesgaden'e 
gitti. Almanya'nın niyeti taayyün 
etti: Nazi Says lnkuart dahiliye 
nazırı oldu. Şüşnig "Buraya kadar 
olabilir, fakat daha ileri, hayır!,, 
dedi. Hitlcr bundan sonra Avus
turya'nın istiklalinden artık hah -
setmedi. 

11 martta, saat dokuzda, Fransa 
hükümetsiz bir halde iken alman 
kıtaları en küçük bir mukavemete 
maruz kalmadan Avusturya'ya gir
diler. Başvekiller müzakereye gi -
riştiler. Endişe bütün ruhları sar
dı. har.o mı olacak? 

Hayır. Fransa ile İngiltere Ber
' lin'de protestoda bulundular. İtal· 
ya'dan ses çıkmadı. Hitler Viyana
ya girdi. Çemberlayn İngiltere'ye 
söz verdirmek istemedi, bununla 
beraber 24 martta, Çekoslovakya'ya 
karşı bir taarruz vukubulacak olur
sa İngiltere'nin güç bitaraf kalaca
ğını anl::ı.ttı. Zira Henlayn derhal 
intihabata başlanmasını istemişti. 

Büyük Almanya Führer'e rey 
verdiği anda Daladiye Fransa'da 
iktidarı eline aldı. Araya yortu gir
di. Bu, ortalığı biraz durgunlaştır
dı. İtalyan İngiliz ittifakı imzalan
dı, fransız İtalyan müzakereleri baş
ladı. Daladiye ile Bone Londra'ya 
gittiler. 

Musolini ile Hitler Roma'da 
dostluklarını teyide yemin ettikle
ri esnada hava gene karardı. Ceno
va'da Musolini'nin verdiği nutuk, 
İtalyan - fransrz müzakerelerini 
toprağa gömdü. Berlin'le Prag ara
sındaki uyuşmazlık had bir devre
ye girdi. Alman kıtalarının tecem· 
muu önünde, Çekoslovakya bir sı· 
nıf askeri silah altına aldı. Dedi
ler ki: "Henlayn Hitler'in yaşında 
imiş.,, Henlayn askeri tedbirleri 
hazırlattı. 21 mayısta sabahın saat 
üçünde iki alman askerinin öldü
rülmesi üzerine alman matbuatı 
küplere bindi. 

Harp mı olacak? 

Hayır. Berlin'de Henderson e
nerjik sözler söyledi. Fransa her 
ihtimale karşı hazırdır. ltalya'dan 
ses çıkmadı. Çekoslovakya'da in
tihabat sakin sakin yapıldı. 

Hodza Henlayn'ı kabul etti. Mü
zakereler başladı. O sırada Valan· 
si~' da iki ingiliz gemisinin tor -
pillerunesi İspanya'da hala tehlike· 
nin mevcut olduğunu Avrupa'ya 
gösteriyordu. Fakat ingiliz hüküm
darlarının Fransa'yı neşe içinde zi
yar~tleri ciddi bir sükunet havası 
yarattı. 

Çok sürmeden bu da geçti. Zira 
Avrupa'yı yeniden bir hava daha 
sardı. Lord Runsiman muta
vassıt olarak Prag'a gönderildi. 
Südetler ısrar ettiler ... Prag teklif 

etti... Henlayn "sekiz nokta,, sr Ü· 
zerinde durdu. Müzakereler inkı

taa uğradı, sonra tekrar başladı .. 
Henlayn Hitler'i gördü. Meselenin 
Nuremberg kongresinden evel hel
ledileceği söyleniyordu. Nuremberg 
kongresi açıldı. Hitler nutkunu 
verdi. 
Şimdi Avrup.a beklq.oc. 
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ya .JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. = -
§ Dr. Bôsit Ürek E 

bilmek için lise bakaloryasını ve 
olgunluk imtihanını "·emıiı olmak 
şarttır. (Türk liselerine muadill 
kültür bakanlığınca tanmmıt ec.1e 
memleketler liselerinin şahadetnar1 

iği 
:,i CümhUriyet Merkez Bankasının 1 O. 9. 1938 vaziyeti - -: Cebeci Merkez Hastanesi --: iç Hastalıkları mütehassısı : 

- Her yün hastalarını Yenişehir : 
§ Meşrutiyet caddesi Urek apartı· : 
: manında saat 15 ten sonra kabul : 
E eder. Tel: 1694 = - -.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt:" 

. Kazalar 
Nakliyat münakasası 
Akyazı Askeri Kereate Fabrikası 

Müdürlüğünden : 
Akyazı Askeri kereste fabrikaaı, an
barlarından Adapazarı istasyonuna 
nakledilecek Uç bin metre mikap ke
resteyi kapalı zarfla.eksiltmeye koy
muştur. 

l - 20 eylül ı938 sah gününde saat 
ıs de Adapazarı'nda park kargısında 
kereste fabrikası yollama dairesinde 
ihalesi yapılacaktır. 

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

ıe-

leri kabul olunur). 

ol-2 - Dört semester zarfında lise 
gunluk imtihanını vermek ıp.rtiy 
muallim mektebi mezunları namzet 
larak kaydedilirlerse de bunlardan a 
cak dört aemestr zarfında !ise olgu 
luğunu muvaffakiyetle bitirenler a 
talebe olurlar, bitiremiyenler takül 

le 
o-
n-

n-
sli 
te-

den çıkarılırlar. 

3 - Fakülteye yazılmak istiyenl 
rin fakülte idaresine verecekleri b 
geler şunlardır: 

e. 
el-

a) Fakülteye girmek istediğini b 
diren dilekçe (Makine ile yazılı) 

il-

b) Tahsil vesikasının ash, 
e-c) Nüfus cUzdanmın tasdikli ıur 

ti (Ecnebiler için ,emniyetçe veril 
miş ikamet vesikasının tasdikli •ure 

. 

ti), 

d) Sağlık ve aşı raporu, 

e) İyi halini ve oturduğu yeri b 
dirir vesika, 

il-

aş f) Fotoğraflı (6 tane, kartonıuz, b 
açık tam cepheden 4,5x6 büyüklüğü n-
de), 

g) Pullu beyanname (Fakülteden 
hnır, istC'kli kendi el ya~ısiyle dold 
rur), 

a-
u 

h) Takiıbedeceği zümreyi göster ir 

AK T 1 F : 
Kasa: 

Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17 157,437 

Altın: Safi kilogram ~.054,614 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler •e Borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşıhğr 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi. 
kan buine tarafmdan vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonolan 
Ticari ıenedat 

Eıham ve Tahvilat Cüzdam: 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - karstlığı esham •e tahvilat (iti· 
bart kıymetle) 

B - Serbest esham •e tabvilSt 

Avanslar: 
Hazineye krsa vadeli avans 
Altın Ye Dövız üzerine 
TahvlUlt üzerine 

HissPdarlar: 
~uhtelif 

Lira 
24.133.307,31 
28.040.749,-
1.242.507,21 

338.435,91 

12.736.038,33 
16.284,96 

10.915.073,64 

158.748.563,-

15.057.949,-

1.100.000,-
63.761.868,33 

39.104.188,48 
6.864.698,14 

6.962.500,-
102.758,65 

9.257 .088,97 

Yekün 

53.416.563,52 

338..435,91 

23.667 .396,93 

143.690.614,-

64.861,868,33 

45.968.886,62 

16.322.34 7 ,62 

4.500.000,-
11.695.832,14 

364.461.945,07 

P AS I F : 
Se~aye 

ihtiyat Akçeıi : 

Adi ve fevkalade 
Husu'Si 

Tedavüldeki Banknotlar : 

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

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altıa olarak illveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten ted. vud. 

f ürk Lirası Mevduatı : 

Döviz: taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
klirinıı bakiyeleri 

Muhtelif 

;J 

Lira 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

15.057.949,-

143.690.614,-

19.000.000,-
34.000.000,-

1.117,84 

42.357.091,05 

Yekun 

Lira 

15.000.000,:-

8.712.234,11 

196.690.614,-

16.726.879,17 

42.358.208,89 

84.974.008,90 

364.461.945,07 3 - İstekliler teminatlarını Maliye 
veznelerine yatırıp alacakları makbuz 
veya banka mektuplarını ve ticaret o
dalarında kayıtlı bulunduklarına dair 
belgelerini havi kapalı zarflarını saat 
on beıe kadar komisyona vermeleri, 
ıartnamesini görmek istiyenlerin Fab
rika müdüriyetine müracaatları ilan o· 

fiş (fakülteden almır), 
i) Muallim mektebindetl mezun 

lup namzet olarak kaydedilecek ola 
lar için: Mecburi hizmeti olmadığın 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi o/o 4 Altın üzerine avans o/o 3. 

lunur. (6234-3631) 6463 

·.,Fakülteler 
Talebe yazılma _şartlan 

o-
n-
a 

dair resmi bir vesika. 

si . 4 - Bu belgeler noksansız ve hep 
bır arada olarak getirilmedikçe evıa 
kabul edilmez, kayıt ve sair hiç b 

k 
ir 

muamele yapılmaz. 

n 6 - Yazılma işi 15 ey!ül 1938 de 
28 ilk te~rin 1938 gününe kadar deva m 
edecektir. 

6 - Bu yıl yatılı talebe alınmıya 
caktır. 

-

r 
Ankara Tarih, Dil, Cojyafya Fa. 

külte•i Direktörlüğünden : 7 - Fazla malumat almak istiyente .. ı her gün fakülte idaresine müracaat e 
l - Fakulteye talebe olarak yazı!a- debilirler. (3638) 6554 

. 

Muhtelif erzak ah nacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

Erzakın 

Cinsi 

Zeytin yağı 
Zeytin tanesi 
Beyaz saliun 
Yeşil aabun 
Çamaşır soda 

Yumurta adet 
SUt 

Miktarı 

Kilo 

1000 
1000 
1000 
1000 
ıooo 

30000 
4000 

Yoğurt 2000 
Beyaz peynir 1000 
Tereyağı 500 
Kaymak 50 
Kaşar peyniri 7SO 

Nohut 7SO 
Mercimek kırmızı 1000 

Beherinin 
muhammen 

Bedeli 
kuruş 

ss ) 
35) 
40 ) 
30 ) 
10 ) 

ı,7S) 

ıs ) 
) 

) 
) 
) 
) 

20 

50 
140 
200 
75 

ıs 

ıs 

ıs 

% 7,S 
teminatı 

Li. K. 

147 50 

246 

Münakasa 
Tarihi 

30-9-938 

30-9-938 

Günü Saati 

Cuma ıs 

Cuma ı5,S 

KÜÇÜK İLANLA 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\11 

Satılık : 

l 
r 
t 

Satılık otomobil - Det ki§ilik se
kiz silindirli bir Buik otomobili satı • 
ıktır. Görmek için saat 14 den son
a 1062 telefon numarasında B. Rüş· 
ü'ye müracaat. 

j 
Satılık - İstasyon arkasında ve 

andarma mektebi civarında ve Anka. 
a'nın her tarafında inşaata elveri§li 
rsalar. Tel: 2406 Neşet Şeren , 6349 

r 
a 

d 
Satılık - Ankara'run her tarafın -

a irat getirir beton ah§ap ev ve apar
manlarla bahçeli evler yapı koopera
fi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

tı 

ti 
6350 

Sablık - Ankara'nın her tarafın • 
d a ev, apartıman, arsa almak ve sat -
mak istiyenler, Tel: 2406 Neıet Şe -
re n;. 6351 

v 
atılık eıya - Maltepe son durak 

illa Ali Hikmet 1 No. muhtelif halı -
r ikişer liradan ku~tüyü yastıklar. 
tilli yataklar Uçer lira.dan itibaren 
iyana mamOlAtr battaniyeler 7,5 li
dan ve her nevi eşya gayet ucuz 

la 
Fi 
v 
ra 
he r gün satılmaktadır. 6518 

h 
Sablık otomobil - Fiyat marka 

ususi spor gayet ekonomik müstamel 
yahat doalyısiyle aatılıktır. Telefon sc 

12 71 e müracaat. 6545 

dı 

Dört satırlık küçiik ilinJardan: 
Bir defa için 30. Kuruş 
lki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kvus 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilinlardan her defası 
için 10 kurus alınır. Meselil 10 defa 
neşredilecek bir illn için 140 kurut 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere. 
her satır, kelime aralarındaki boşluk· 
lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. 
Bir küçük ilan 120 harften ibaret ol· 
malıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ayn
ca 10 kuruş alınır. .................................................... 

lu ve nezaretli daire kiralıktır. Tele-
fon N. 2189 6458 

Kiralık - Ön Cebeci Bağaturlar 
sokak kasap karşısında 32 numarwa 
4 oda 35 lira. Aynı eve müracaat edil-
aıcı;.i. 6471 

Kiralık - Halkevi 'karşısında Sağ. 
lık Yurdu apartımarunda 3 oda, 1 hol, 
ı sandrk odası, mutfak, banyo, kalori
fer, sıcak su. her türlü konfor. Telefon 
1915. 6490 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad -
desinde N o. 38 de 4 büyük oda ve ge
ne büyiik 1 hol ile blltiln konforu havi 
mUstakil ı. ci ve 2. ci kat daireler. İ-
çindekilere mUracaat. 6496 

Mercimek siyah SOO 
Patates 6000 8 

30 

) 
) 
) 
) 
) 

6S 82 30-9-938 Cuma ı6 
ta 

S.blık e,ya - 5 parça mobilya ka
n elbiıeıi, kürk manto ve halrlar A
tilrk bulvan Ali Nazmi apartnnanı 

Kiralık - Bakanlıklar karşısı Bel
çika Sefareti arkasında Konur sokak 
No. 21 evin (S) oda (1) salonlu daire-

Tarhana 200 

Tel tebriye 
Arpa ,, 
Börülce 

İrmik 
Buğday 

Bulgur 
Pirinç unu 
Nigaste 
Un 
Makarna 

300 
300 
soo 

400 
100 
soo 
150 
ıso 

2000 
lSOO 

30 
26 
15 

24 
15 
12 
30 
30 
13 
30 

) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

18 23 

72 8S 30-9-938 

Cuma 10,S 

Cuma 11 

1 - Ankara polis enstitüsü ihtiya~ı için cins, miktar, muhammen be· 
dellerite ilk teminatları ihale gün ve saatları yukarda yazılı erzak partile
ri ayrı ayrı açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işlere ait şartnameleri almak istiyenlerin emniyet umum Mü
dürlüğ satın alma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler teminat makbuz: veya banka mek· 
tubile 2490 sayılı kanunun 2·3-cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3661) 6561 

Bir müdür • • 
muavını aranıyor . 

Irak Sefaretinden : 
Bağdad Otobüs işletmesi müdürlüğü büyük otobüs ve nakliyat 

ıirketlerinde tecrübe sahibi, otobüs tarife ve programlarının tan
zimine ve hüsnü idame.ine muktedir bir müdür muavini aramak
tadır. Verilecek maatın mikdarı talip olanın iktidarma göre 
(70 - 90) İngiliz lira11dır. Vergilerin tediyesi mumaileyhe aid bu
lunacaktır. lrakdaki hizmeti, üç senelik konturatla çalııan ecne
bi memurlar hakkında cari olan §Uruta tabi tutulacaktır. Talip 
olanların vesaiki müsbiteleriyle tam adreslerini 15 tetrinievel 
938 den evvel Bağdad otobüs l,letmesi Müdürlüğüne gönderme-
leri lüzumu ilan olunur. (3677) 6566 

Sömikok kömürü 
Emniyet Müdürlüğünden : 

Miktarı Muhammen fiyatı 
Cinsi Ton Tonu 

Lira kurug 
Teminatı 
Lira kuruş 

ah nacak 

İhale günU: 

2S 90 Slimikok 73 142 21-9-938 çarşamba günU 
saat 11 de 

Yukarda cinsi ve miktarı yazılı kömüre talip. zuhur etmediiinden bir 
hafta müddetle temdit edilmiştir. (3690) 6580 

S7 birinci kat. 6572 

lş arayanlar : 

(S 
Diplomalı (yükıek) mühendis -

u - yol • demiryol - köprü mühen · 
ai) iı arıyor. Milhendiı D. W. An-di 

ka ra Yenitehir Birlik oteli. 6344 

A ranıyor : 

Bir alman ıuveıter aranıyor - 3843 
maraya telefon edilmesi. 6418 nu 

K iralık : 
. 

iş 
Kiralık - 3 oda, 1 hol, 30 eyliılde. 

ıklar Yardrm Ap. No. 10 içindeki 
lon takımı kornişler avizeler tuvalet 
mek maaası etajer dolap karyola 

sa 
ye 
sa tılıktır. 6322 

Kiralık Maltepe Akıncılar so-
ka k 4 No. Ap. Kat 2, 3 Büyük 1 kü

k oda, 1 hol, tam konforu havi su 
bil 55 lira. İçindekilere müracaat. 

çil 
da 

y 

15338 

Bir bay için - Möble konforlu oda. 
enişehir Tuna caddesi Yiiitko1un 

10 kak No. ıs. 6411 

Kiralık daireler - Yenlııehir ot9 -
Uı garajı kartısında Ersoy apartı

anında. Telefon 3654 -3710 6412 
b" 
m 

si 
3, 
nı 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cadde-
9 No:lu Genbark apartmanında 2, 
4, S odalı ehven fiyatlı daireler. Ya

ndaki eve müracaat. Tl: 3715 6439 

pc 
da 

Kiralık - Havuzbaıı'nda Demirte
'dc 11 No.lu apartmanda konforlu 1 
ire kiralıktır: Müracaat: Tel 2189 

6441 

vu 
~ıl 

Kiralık daire - Yenişehir'de Ha
zba11'nda Macar sefarethaneai kar
ında dört oda iki hol banyosunda 

otomat ve termeıifonu mevc;ut konfor· 

si, içindekilere thUracaat. 6S13 

Kiralık kat - Yenişehir Yiğitko
şun sokak No. 22 de 4 oda. mutbak, 
banyo, aynı eve müracaat. 6514 

Kiralık - Yenişehir Karanfil so
kak No. 3S de konforlu 3 oda ehven 
fiyatla kiraya verilecektir. İçindekile -
re müracaat. 651S 

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

iki daire ayrıca garaj vardır. Tel. 3766 
6S19 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cadde
si Özenli sokak köşe başı fevkalade 
nezaretli konforlu, Kardeşler apartı

manında beşer odalı daireler ve çatı 

katı ı teşrinden itibaren Tl. 2935 
6536 

Kiralık - Tuna caddesinde dört 
büyük odası, bir geniş holil, ayrıca 
uşak odası bulunan gayet kullanışlı bir 
ev kiralıktu. Talip olanların öğleden 

sonra gazetemizde Kemal Zeki Gen· 
cosman'a müracaatı. 6S47 

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

yro. Banyoluau tercih edilir. Tl: 3628 
65S2 

Acele kiralık - Yenişehir'de müs
takil ev 3 oda, mutbak, banyo, bahçe 
ile 45 liraya. Sıhat Bakanlığı arkasın-
da Buyruk sokak No. 12 6571 

Kiralık - Kalorifer elektriği tuva
leti mevcut müstakil oda ve elektriği, 
hava gazı, mutbağı ve helası mevcut 2 
odalı daire. Çocuk sarayı caddesi No. 
70 kapıcıya. 6S73 

Kiralık daire - 5 oda, l hol kalo· 
rifer dahil ayda 100 lira, müracaat te-
lefon 3396 657S 
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Emniyet Sandığı İ lônları ~ 

. . . . . . . -. ..........................................................•....................• --
T oksitli emlôk satışı 

Semti Cinsi 
Muhammen 

kıymeti 

Kuzguncukta eski Çiftemeyhane ve 
bakkal yeni derefırını Uryaniz:ade 
sokak eski 2 Mü. 9 yeni 22/1 kapı ü
zerinde No. taj (24) 

Uç katlı dört odalı kargir 
bir evin tamamı 1200 

Kuzguncukta eski Çiftemeyhane ve 
bakkal yeni derefırını Uryanizade 
sokak eski 2 Mü. 9 yeni 22 No. h 

Uç katlı dört odalı kargir 
bir evin tamamı 1200 , 

Kuzguncukta eski Çiftemeyhane ve 
bakkal yeni derefırınr Uryaniz:ade 
sokak eski 2 Mü. 9 yeni 24 kapı üze
rinde (26) No. taj. 

Uç katlı dört odalı kirgir 
bir evin tamamı 1200 

Usküdarda İcadiye mahallesinde yaz
macı Avadis sokağında eski 14 yeni 
18 No. lı. 

S97 zira üzerine bir arsa
nın tamaını 100 

Topkapıda Bayazıtağa mahallesinde 
eski Aksaray caddesinde e.ki ve ye• 
ni 82 ila 88 No. lı. 

Çapada odabaşında macuncu mahal
leıinde Korukmahmut çeşmesi soka· 
fında 1 No. lı. 

7 5 mtcre üzerine bir arsa· 
nın taman:a 

321 metre üzerine bir ar
sanın tamamı 

Dört buçuk katta yirmi bir 
odalı altında bir gazino ve 
bir mağazası olan terkoı 
ve elektrik tesisatını havi 

75 

Beyoğlunda Şahkulu mahallesinde 
küçük hendek sokağında kuledibi 
meydanı karşısında eski Z,4,4,4 mü. 6 
yeni 2,4,6,8,10 No. lı. 

kArgir üç evin tamamı 7500 
1 - Artırma 4 T. cvel 938 tarihine düşen salı günü saat 16 da yapıla

cak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üıtünde kalacaktır. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % ıo nisbetinde P.e' 

akçeıi yatırmak lazımdır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede 

ıekiz müuvi taksitte ödenir. Taksitler % S faize tSbidir. 
4 _ Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul sandığa birinci derecede 

ipotekli kalır. (6243-3633) 6SS8 

Dem.iryolları 
'1' ~ 

Su tasfiye tesisatı 

D. D. Y ollvı Sabn Alma Korniıyo-

Askert Fabrikalar 

200 kilo beygir kuyruk kıh 
200 kilo domuz kıh 

nundan : A•keri Fabrikalar Umum Müdürlü-

Muhammen bedeli 58.000 lira olan ğü Sabn Alma Komisyonundan : 

S adet su tasfiye tesisatı 27.10.938 Tahmin edilen bedeli (3800) lira o
perşembe günü saat 15,30 da kapalı lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
zarf usulü ile Ankarada idare bına.öın· malzeme askeri fabrikalar umum mü • 
da satın alınacaktır. diirlüğü merkez satın alma komisyo-

Bu işe girmek is ti yenlerin 4150 lir.ı- nunca 30.9.938 cuma günü aaat 14 de 
lxk muvakkat teminat ile kanunun ta- açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay- Şartname parasız olarak komisyon. -
nı gün saat 14.30 a kadar komiıyon dan verilir. Taliplerin muvakkat temı
reisliğine vermeleri lazımdır. 

1 

nat olan (28S) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerin1eki vesa-

~artnameler 290 kuruşa Ankara ve "' t k · • . ikle mezkur gün ve saat e omısyona 
Haydarpafa veınelerınde satılmakta · ı müracaatları. (3'643) 6503 
dır. (3587) 6S07 

Kireç, tuğla ve kiremit ah nacak 
Devlet Demiryolları ikinci lıletme Müdürlüğünden : . 
İdare ihtiyacı için aşağıda yazılı malzeme kapalı zarf uıulıle ıatın alı-

nacaktır. 
Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Cinsi Mikdarı Lira Lira 

Yozagt kireci topaç 27S Ton 3300 247,50 
Marsilya tipi kiremit 28500 adet 1710 129,00 
Mahyalık ,, ,, 1600 ,. 112 8,40 
Birinci nevi tuğla 95000 ,. 1140 85,SO 

Eksiltme 30 • 9 • 1938 tarihine müsadif cuma günü saat ıs de Ankara 
istasyonunda lkinci İtletme Müdürlüğü binasındaki komis.yonda yapıla
caktır. Bu malzeme için yapılacak teklifler gerek toplu ve gerek ayrı ayrı 

olarak kabul edilir. 
İsteklilerin tartnameyi &örmek üzere her gün &aat 9-12 arasında ikinci 

işletmeye müracaatları ve ihale vaktinden nihayet bir saat evveline kadar 
teminatlarını Ankara Umumi İdare vcz:neıine yatırarak muayyen saatte 
komisyonda hazır bulunmaları ilin olunur. (3691) 6S81 

1\ 

t 
i 

l' 
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H 1 K A y E .. 

Karanlıkta 
l.ayıı müteaHıp bir ailenin kıymet
ltızıydı. Mektebe verilmemi9 bir kaç 

im tutularak kendisine lizım o -
feylcrin evde öğreti!mesi müna -
&örülmüştü. On üç yquıa geldiğı 

Nkap çarpfaız çı:cmaaı me • 
"ye, .zamanın gülü.uç sayılacak 

tuhaf telakkisiyle yaVTUcuk o 
kalın bir örtünün altına girme-

llıecbur cdilmifti. Leyli buna itiraz 
k iıtemipe de pek asabi olan ba· 

emrine boyun eğmenin zaru -
• • anlamıt. fakat dört ıene geçtiği 

bu sıkıcı kıyafete alıpmamı9u. 
811 arada ıokaga ya a.-uıesiyle, ya· 
t bütün ailenin itimadttıı kazanmıı 

arap dadıaı Gülnihal kalfayla çı
dı. Eline doğduğu Ley ıa nın arzu -

ı yapmak bu kadıncaiu: içuı bir 
ti. Kıt hariç, haftada iki iÜll dadı 

tı, evlerinden yarım saat ötede bu
llÖİÜtlerin Ye COfkUA eu1a bir 

•- ,..,..·n ülediği bir tepe eteiine gö
dl. Oraya gelir celmez Leyli çar· 
sırtından atardı. Bu güzel yerin 
ma dalpb aiyah a&{ılarmı ve -

Mualla A. Anıl 

• iri siyah gözlerini uzu:ı kırpıkle -
le bap.ederek kırmızı kılın dudak

ı hafif bir gerginlikle açar. Tabı
özenere.k İfledifi bu ıu beniz o 

derin bir filılıun bulutiyle ört& -
dU ki ... O, bu haliyle çılgınca mef- 1eceiini çok iyi ımlıya.d\&. Dert orta
olduğu kır havasının içinde ken- ğı dadm idi. O, kuru U)ıf elleriyle 

İni bir müddet unuturdu. Sonra bir Leyli'lllD uçlarmı oktar, yarım ya -
m gölgeeine uanarak kitabını o- malak konUJIDMiyle onu teselliye ça-

' ve dadiyJe bir akpm kahvaltısm- hfirdı. Nihayet, bu iANfıız hevesler 
90llra aynı yollardan geriye dö- karfııında iki waf ııı üzw:ıtülerinin 

lerdL Leyll erin koyu ye minasrz bir neticesine ulafıldı. Kararl&ftırıl -
taauup tqıyan havasından kurtul- cbğı iiHrc Leyli Mulum'a kaçacak ye 

CU. hüriyetini içinde biraz duyduğu ölünceye kadar hayatım aebirliyecek 
iki ıünü 90,.uz bir tdıaW.klc bek- olan diler tehlikeyi böylece atlatac•Jr. 
di.. tı. Dört gün sonra, gece bol bir çarıa

Gene bir giin evden uzaklaprak bu fa bürünüp yüzünü aım ııHkı kapıya -
teana yerin hanıına kavu9tular. rak gelecek olan araıbaya binecek ve 
ı mutadı oldutıJ üzere uykusuna Mazlum'un bekledigi eve kadar öylece 

dı. Leyla bugün her zamankinden pdecekti. 
ıüzel, bugün her günkündeo da- Kararlattırılan gece ıeldi. Malum 

CW yakın ye neteli idi. llmdlte- om mtte t.bçeain apw J'&'VatÇa a
. uzar giıbi görüınen dere boyunca çıldı. Siytlhlı bir kaıdm faytotıa öoi
. ğe bafladı. KAiı duruyor. kih na ilerledi Ye bindi. lakltyan kırbaç-
la oynuyor. arada sırada da ataç- la anıbe, pccııin karuılı&ında ıUrat
yWmekçe dallarına aaılarak ri - le ilerledi ve bir uman sonra bir ka
u bir iıki kere aalJadıktan sonra pmm önünde durdu. Ktıpıöa bckliyeıı 
p bırakıyor ve böylece eğleııi- gölge kottu kadını kucakladı ve içeri 

4u. Gene bir aralık bir ataç daim- prdi. Hareketler o kadar ani, o kadar . . . 
"Leyll .cıibayet sana kawfaıbiJdim, 

art* bcııimlin" diyerek kanuıblt ko
ridorda kucağmdan bırakmadığı Ley
Ji'nm peçesini çekti. Sncili9ine daha 
ııkı unlarak ilk ye tlZWl bir buae,le 
onan dudaklarını blıpletti. 

ULUS -9-

1:::::::::::~::~:::?.::~::~::::::::::::ı 
(HAVA SEFERLERi) 

Ankara • latanlnal arumda 

P..-..mada ... paı 

Yetillı:öyden hareket ı 
Ankara.dan banket 1 
Ankan'clan 
camarte.ı daleri ' 

Nöbetçi Ecaanel• 

uo 
uo 

ıe.oo 

Puar : Bp" ÇankQa ec:saneleri 
Puarteai : Sebat •• Y enleehir • 
Sah : lstaabal ecnnai 
Car.amba : ...... 
Perwembe : Aalran • 
Cama : Yeni •• Cebeci ec:auaelcri 
Cmnarteaf : Halk •e 8abrya 

Lüsa•I• Telefon 
Numaraları 

Yımpn ihmn: (1521). - Telefon, mira
caat, tehir: (lOU-1034 ). - Şebirlenra-
11: (2S41..Z342). - Elektrik ve Havapaı 
&nn memarluta (1846). - Mnajeri 
Şebir .Anben: (3705). - Tabi telefon 
1111111Ualan: Zincirli cami cinn: (2645, 
ll50, 1196). - Samanpuan civan : 
(2106, 3259). - Yenlıehlr, HaYUmıı, 
Bbim takaJ: (2323) - HaYUbell: Gil
HD taksi: (3148): Birlik tabi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulaa tabi: (1291). 
tstanbal tabisi: st97 

Otobiialeria ilk,,. ıoD 
aeferleri 

Ulus M. dan it. dere':re 
K. dere'dea Ulm il. • 

Ulus M. dan ÇankQ&',,_ 
Çanbya'dan Ulu il. u 

Ula il. dut Dilanea'e 
Dikmea'deo Ulu iL aa 

Ulus M. dan Keçlarm'e 
Kedik•'dea Um iL aa 

tJhas M. dan Btllk'e 
Stlik'tea uı. iL m 

Ulu il. dan Cebecr7e 
Cebeci'den uı. iL • 

Cebeci'den Aa. fül.ra 
As. fabL dan Cebeci.,.. 

Y.m-c:"dm Ulu iL aa 
U1aa • dan Yeni9Chir'e 

Sabah 
lUı: 

.. ı. 
6.45 
1.11 

72S 
7.10 

6.30 
7.00 

t.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7J10 , .. 
7.00 --
7.00 
7.10 

8. puan'adlın Aldröpril"7e 6.15 
Aldröprii'deD S. paaan'aa 7.30 

Ak1am 
Boa 

sefer 
23.00 
ıuo 

23.00 
23.20 

20.00 
20.31 

21.00 
21.IO 

21.00 
21.IO 

23.00 
23.00 

--17J10 

23.00 
23.00 

7.00 
M5 

• u. ·~ .....,_ aramda 1ler 
bet düibda bir ...... olap tr• ... 
ımnJan Mfeder dalla uktu. 

1 U. M~• Y ..... 11'. BıbnJdrle•. 
C--. lenwnpean ......-. mt 1 
deD 20 ~· kader natl her bet düib
de: ... t 20 d• 21 e bdu .... OD döl• 
laıdıl: .. , 7 dm • e .. 31 deD 2S • 
kadar her ıs. 20 .. ao MJribdtı bir 
mmıtazam 1ıeferler nrclır. 

· Poıta Saatleri 

Teabblltli 18 e bdlrdır. 
Poeta ... , 19 a kader lstanbal cihetine 
mektup kabal eder. 

Tren Saatleri 

s p o R Ankara Borsası 
13 Eylül 1938 Fiyatları 

ÇEKi.ER 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Açılq Kasıemı 

Londn 
Nevyork 
Paria 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Bedia 
Brübel 
Atina 
Sof ya 
Prac 
lladrld 
Vart0va 
BadaPette 
Bükrq 
Belcrad 
Yokobama 
Stokholm 
Moskon 

-
6.06 

126.1025 
3.39875 
6.632'5 

28.47 
67.9415 
50.50 
21.2375 

1.11 
1.4950 
4.2875 
6.06 

23.3975 
24.7350 
0.9050 
2.1175 

35.3775 
31.2450 
.23.4250 

6.06 
125.875 

3.39875 
6.6225 

28.47 
67.9325 
50.4350 
21.19 

1.11 
1.4950 
4.2875 
6.06 

23.3975 
24.7350 

1.9050 
2.8175 

35.3775 
31.2450 
23.4250 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 Türk borcu 1. 19.10 19.10 Pn. 
1933 .. " u . 19.10 19.10 ,, 
1933 ,, ,, UI. 19.10 11.10 ,, 

Mim• Prost callpnıl•111 
balladı 

İetanbul, 13 (Telefonla) - Geçen 
cumartcai fdırimize gelen ıeJıircilik 
mütebauısı B. Proat, dün belediyede 
fen iflri müdürü B. Hüsnü ve imar 
müdürü B. Ziya ile görüpüttür. Mü
tebuaıa, bugündeq iıtibareıı yeniden 
çalıflDJya bqlıyacaktır. 

TQrkiye güreş birincilikleri 

Greko - Romen maçları 
önümüzdeki hafta 19 

Mayıs stadında yapılacak 

B. Proet geçen Mfer tehrimizde bu
lunduğu müddet içinde Oıküdar ve 
Kadıköy'ünUn nazım plinıııı hazırla -
mak üzere tetldıkatta bulunmUıf, htan
bul ve Beyoğlu'nun da tafailit pliııı- •uollünleri Be birlilıfe plırimiu •elen Ka.lomona ~ 
nı bazırlamıya baparnıftı. Mütdıwıe, Ba Mile Ttlrk Spor Kmumu GU -
~~en ayırıllduın ~~l . ve ret federaayonuaua ıenit bir faali -
Beyoglu nuıı nizmı pı&nmm ıkı bınde, yet proeramiyle ite bafladıi1111 ıör
bin bet yüsde ve bet yüzde bir eu.- mut ve bundan memlcıket heabma 
larına göre mikyularda birer paftala- büyük kazançlar • .....,... ve aovinmif
rmın yapılmuını Wıtemitti. imar mü- tik. Tahminimiz bota çıkmadı. 
dürlüğü bu paftaların çoğunu hazırla- 4 ve 5haziranda ıg may• ıtad 
mıttır. Mütehuaıı timdi yapılacak munda memleketimizin d&t buc!°: 
tafailit planında bu mikya.tardan ia- ğından gelen ,Uretçflerln ıüzel mil
tjfadc cd~ck, ~aynı Z'anMlnct:' Osküdar aabakalarma phk ollDUfhlk. o ctln 
ve Kadıköy nazım pı&nmı iıkmale ça- Ankara"da olup da bu mGubakaları 
lıpcaktıc, ıeyretmek f ınatm.ı bsmnlmllf olu-

' 1ar çifte ring üzerinde yapılMı mGaa-
letanbul da bayram günlerine bakalaroan Jıanclelııl takip edecekle-

hazırbk rini ptınmtlardı, çUnldl hepsi MIUl -

. tar bk sporcu ruhu tafl1&ll bu genç- • 
latanbul, 13 (Telefonla) - Şehır, 1 k d"J • d L-'-1 a-:tl in 

mecliei, 19sa tenai içinclelai bayram er en ı erm ~n ~enen UIDI er 
•• :-.1- bu . har _, __ ._ .. bot olmadıiını i9bata çalıpyorlarclı. 

ermuıı;; lfC can- uzere, 1 · alken mUHhıkaler netice-

8iut ko,_.._.. Blebrik tir. ba·'- · tikbar dil a-: • · fıa vekiletine geçtikten toa.ra iııpat ,.... .. ın er -t verıcı 
bazırlıldarma batlanmıftır. Belediye gençleri de birer birer kendilerini 

umumi tenvirat yapılacak yerleri tee- tan:m" oldular. 
bit eıtmipk. u müaabakaları millt takwnJar 
Beyuııt kulesine elek.tri:kle beyu terfi m~JraJan takip elti ft ilk 

kaftan ıiydlrilccek, Çamlıca, Takaim hamlede mılll taka poç elemanlar Milli talama namset olJ,-a-l.e,ıa. bir çift yCfll gözün kendisine 
ek baktığını görünce ptaladı, kı· 

eh. 
Bunun akabinde idi ki çmgır çı~r 

~·,.. bir Hl kalaiıada çmı.dı: 
" Galata hlesine et.imi tenvirat te _ kuandı meaell ı -.-
~ ;ppı.lacllctır. 56 kiloda M•tafa Atkır, 72 kilo. .öylenen Nrırettin O.zıen (tll) 

- Bir yerinize bir ICY oldu mu e-
1 

- Jl'akat elinizden kan akıyor. 
~ll eline bakb baklkatea m1ıl al-

1111 bilmedili derince bir çizciden 
üıyordu. 

llendilini aradı fakat bulamadı. 
- llluade edeneniz bir yardımda 

unllblHr miyim1 
.... Teıekkür ederim. 
lttnayla ütülenip katlanmıt. renkli 

bb mendil çok nuiklne surette 
sarıldı. Leyla hem korkuyor, 

de ona bu lladar alika ıöeıterea 
•iDiie kartı tuhaf bır yakınlık 

l"'JlınaJIRln kendini alamıyordu. 
.... "Beyefendi, mi iaıemiyerek ra -

ettim. Tetekkilr ederim allaba 
ladık" dedi ve c~ beklemeden 

dan uzaklaftı ... 
O Cinden .onn kat9ılapulır ne -

aıkbıftı. Dadının uyudu&u uat-
1.ey~ ile llulum için bir fuut 

l.Jdai de teudllfUn hazırladılı o 
ki zeminden tonra temız bir atkın 

liline ıUritklenip gittiler •e bir 
tlıu.1luk içinde birlbiılerini çıl • 
lft'diler"' 

lularuı prılt11ınd1ın ba9ka ıe1 olnu
bu kırlarda kendilerini unuturlar, 

bir ilemi.n çok bqlıta insanları 
)'afllrlardı. 'Günler bır tüy bafif

)'le seçiyor, nihayet dadının da 
tııdiii bu mesele daha ciddi bir 

ya sirmcce bqhyordu. 
Jum iyi bir mühendaatl. Elini 

kteıı iıhtiru ettiii Leyli'yı ko
lan &Wıdenberi ıtarııı olarak 

k ar:naaun.u duymuf ve onu her 
li&\ f-.lsinde tutmuıtu. 

~
llvaya ait temia dU,üncelerini Ley

._. ~nra aileai.4• mUra
etJniı. fakat kızın babmı tarafın -
ret kartıaında ı.lmıttı. Ç(iAkü. 

~il bafka birisine veı ilmek iıteni -
..-du. Bir samMı ıeçtlıkteDIOlln lılaz
:- &ene aynı teJdlfl yapmıpa da hiç 
r ııettce haaıl olmatlllftt. 
1'ızcaıu bu vuiyetlere çok llatllü -

>r, lteeleri ochılma çeld!erek .... bı 
~~allıyor, blıblılm14 ba mbaııs 
--. brıı8mda naul miltenlddl ka
~ dtlfllnUyor ve llıslum'dan a-

-•l 1*1ianı .... tah.,,,..,., edemi-

Arapcağız: 

.. Kuzum kuççuk bey nail wdi da 
. da CeW Atik. 

aptin beni" diye çırpmıp durayor4u... ..__battala a 
Bltyilk bir Pfkxılıta qrıyan llu

lum yandaki odum bpJUDJ mçarllk 

Saraybumu ile OüUdar da bit'er Bu ıençler bugGn için teknik iti-
bavu% ~ııl~, bnulardm bayram bari'}'ie mükemmel 1&yılmsulana da 
gecelerı renkli sular flfkırac:almr. iatiıkbali lmit ri l -"--il ri 
Bclodiyc Saraybumu'ndald havuzun n ye c •-vn e Ye 

orada bulunan ıedlrin herine dadıcı- Dl,arlıalmhattl ı infMma bqlamııtır. Ha.us, elli bin bayraiımm teref dlreilnde 1&1llldı
liraya çıkacaktır. Dün akpm vW ye rac:ak fMDPlyonlar araunda yer ala -
belediye reisi B. Muhittin OMUııdai, cakl•d•". 

ıı bohça gibi fırlattı. Çok mık yanan Zanphlü 1aus a • 
JAmbayı açarak kendt.ini bir iekmnle- ~ n70tOblll • 
nia üzerine attı. Arap bili lıt1la kmr- G Ü n el e 1 1 I& ı 

15.00 
ıuı 

Saraybumu'na sitmit. inpMı ıö.ten Diba bu mtluıbabJann heyecanı 
ıeçıirmiıtir. Eaki eaerleri korama ce- cteçmeden beyaz zMlbaklar diyarın -
miyeti ualan, havuzun Saraybur- dan gelen flnlandlyalılarla yapılan 

nu'nda yapı~ıın_cta ~ bulun • temaslar sporseverlerin heyecanını ar
~ığmı bildırmiflerdır. Oü~- tınDif ve Ankara'mısda yaprlan iki 

cık uçlarını çekiftirerek dörintiyor
du. 

Mukim, LeylA'nın bu cyunu karfı-
11nda gittikçe hırçınlatıyor, bunu bil 
yük bir hakaret addederek bir daha o
nu ıörmek istemiyordu. 
Dadı bir milddet daha IÖJlenip çır 

pındrktamonra koynundaki mektup 
aklına geldi: 

.. Kuççuk bey, kuççuk banım ıize 
yulladı" diyerek zarfı uztttı. Fakat 
küçük beyin bilttln dnJer tepe1ine 
toplaıımı9tı. Mektubu aldığı gibi mıı 
tarafa fırlattı dadıcatısın da kolun 
dan tutarak dıprı çıkarotı. orack dur
makta olan arabasına bindirerek ıeri 
gönderdi; tekrar döndtl; odanm için
de dolatıyor bir türlü bunu humede
miyor, hele arabı bu lmd9r cufiıle 
öpü9U aklına geldikıçe uçları dim dik 
oluyor, dudaldarmr kıoparıre111ma ı
sırıyordu. Bayleee ne kadar Amlll 
ıeçti ke1tirllemesdL Blr taraftan da 
sık ıık söztl sarfa lli9iyor; fakat IOll 

haddini bulaıı hiddeti ab ~ okumaktan 
onu alıkoyuyordu. Nihayet biraz •tl -
k\\n bulunca, yaklqtı mektubu aids, a
çarak okumıya bqllıdL 

Mazlum'cutum 1 ••• 

Hicri - 1157 
Recep: 19 

s. o. 
GUn .. : 5 S7 

R111111 • 1154 
lbltll: 1 

8. D. 
Aqam: 11 21 daki havuzun yapılma11ma ek bır kaç • 

------------- aUne kadar batJ.macaktır. Her Ud ba- mıllt temaata ardı ardına kazanılan 
üzülmiyecebi~ değil mi? .• Sevgileri. YUZ, CilmJı,uriyet liayraauna yetiftlri- galibiyetler haklı olarak g6f0elerimi-

llulum mektubu okuyup bitirdiği Jecektir. zi kabartmlfh. 
zaman Leyll'ya karp bakıı= dütü.Adü- Secbeet &Ureı bidncilllderi iyi bir 
iü iÇia kendisin& ayıpladı ve içinde şekilde neticelenince grupları batma 
bir azap duydu. QUJnjbel kalfayla olan • 
bidiae gene akhna ıeldi. Fakat bu de- lstanllul' dl belediye •teri d&ıen yerli -mtrenörlcrimb btıtiin 
fa uzun uzun &tlldU. Dadıya bayatın- gayretlerini greko • romen birinci -
da bir kere naip olan bu buaeyl artık latubul, 13 (Telefonla) - Beledi - likleri hazırlıklarına tahsis etml9ler -
çok görmedi. ye lndb8bmda, MÇmek " eeçi:Jmek eli. Şimdi beklenen eGn çok ya.Jdat -

Evlenmiflerdi. Me1ut bir yuvanın büklm babı olanlarm 10yadı euaına mıttır: Tilrtdye greko - romen birin
ılellk. ..,..mi havw içinde ukiA yafl• ve alfabe aıraaına göre isimlerini ıöa- cilUderbıin -nılac:aiı .. n.. belli 1 -

teren defterler yar111 akpm IMt 18 ı-r •- . 
0 

yorlardı. Bir sin onları biribirMriDe de adı bulundukları yerlerden kal • mtıftur: 17 ve 18 eylOl cumarteeı ve 

anmtan eden tepenin etetine dolnı dınlac:aktır. Yarm lkpme kadar imli ~ anUmlbıdeld haf •• u.. fed 
yürüdüler ve bir atacın ıaıı..me •ı - defterde o1mıyanJar belediye tubele- AT- ta •-Cf e
jınarak oturdular. Kulum batını kal- rinde bulunan iadbap ecıcUmenlerkıe neyonunun arblı ıelmlyen ,eni fa
dırdı: mBracutla kku etmek hakkını haiz aliyetlerinden birine fllblt olacalız 

- Leyli, seni beklennüyen bir te • buluamaktmıeiıdar. demektir. 
aadUfle buldum. Sönmiyen bir a9kla 
sevdim. Çok tlzibıttllU gtlnler ıeçlr
clim ve nlbayet una kavu9tum. Çok 
me1udum.. 

Leylt lDocaaına 10kuldu: 
- llulum bir teY aoracatım. ama 

dolru •öyll7ecebln. Beni ıarctUtUıı 
giinden sonra ufak dabl ol• bir iha -
nette bulundun mu 1-

Mulum lllUmlecH Ye ••tu. Ley• 
bırçmllfb, 1a11ki yiirinü bir atq dal
SW btlrtldl, lflade k ... nslılm bil • 
tUll bılerl a71klan41 w lııocMl'tm lıaol
lM'mdan tutup ıezlerlnln içine bMa 
rü: .. Yollıla yapan mı" dl71 feryat 
etti.-
Malım bir daha aUJ.dtl: 
--..ıı. 
- Klmiııle pıbuk töyle Uinl-
- J>adml• .. 

Belediye iaıtUuıbmm bir ıtmde Ja
pıhp bitme91 Jbımdır. Bu müddedn 
tabdidi için tehir meclWnden karar 
almak icabedec-. Sebir medW 6nU • 
mUeclelrıl puart111 aGail f.-.ı&de 17 ,,. 18 eyJOlde yaplıllıcak Ttırki-
olanık topla"Nlr1Ptar. Ba tıoplmtlda. ye greko - romen blrlacilUderine itti· 
ı-nmaı•uıa bUMiaiyet.l itibariyle be- rik edecek bet gruptan X.tamonu 
lediye llÇlmiDİD bir ıünde yapılma • ~p.u muallimleri B. K~ Türel 
ııoa imkan olmadığından iotibabm ıle bırlıi-kte pbrimize plmıftlr. 
aç aUıı ıiirece&i Ye aç &ikı içinde Cjelen l'1IP ll•tlıa. Mıaa. Kay-
yapllacaiı kanır altma almM:aktır. seri, Çorum. Bolu, SiYM, Nitde ve 

ICMt11DOnu balıgelednla blrincilerldir 
ve ldlolarma göre isimleri fddart 

56 kiloda: HGlefln Yalçmkaya 
gidiyor (Kaıttamonu), 151 kUodaı Tmf.k Koç 

Bir heyetlmls Selinik' e 

Bu •tırları okuduğun zaman bir 
sürprizle kar91laf1Dıt olacaksın. DUn 
Buraa'duı wam plcli. Ba çok se
ver. Ona bütün meaeleyl anlattım ve 
ıeııdelf bafka birisiyle evleomemhı 
imkanı olmadığını, iarar ıderlene ai
leme hUrmetlkltkte baklnwpı 
töyledlm. BIJle JUdım ecmeel it1D yal
ftfdma. Gece uwı blr mQnalaıpdlD 
aonra aı..,.mın l&IUD4en çılmlMN
ğı miinaaip gören babmD bu ite ruı ol
mUf ... Bu haberi aldılım •-n, bu iyi 
kalpli lmaıım boynuna ÖJM bir Ml'I• 

l19mı .ardı ki.. Onun por1111DUf ,. -
naklarmı öperken atlıyordum. Bu p
ceyl ne abırau1*1a beklecllm bllılela L 
flmdl üdmu cördlllD ..... ber 
halde 111t1r•rhm. Pebt ba ......u.ı y.u barmam clolaa kalJrnut kahve 
abnca belli bqmda bo..,ıim Asm renp dadlldlnm cGrilr aibl olclular-

letaabul, 13 (Telefonla) - SeJAnlk (Çorum), 156 klloda: Nurettin Oqen 
ve BeJ&rad 1ergilerine dnetli olarak X..tamonu, 72 kiloda: H1mdl Tl
türk em.hı tıicaftt ve unaJi'nl temli- züıı (Kutamcımı), 79 kiloda: İsmail 
len ticaret odMı umumi katibi Cevat Yılmu (KMtamonu), 87 kiloda: il. 
I>Usen'li, &lbice borwı relai Munt AH Demlrlraya (KMtmtona), atır 
Furton w Denbbank idare meclW ile ıikletteı Murat Mert (X.tamona). 
timret odmı ikiaci ri..ı Zir Taner- Aatreımmılanna muallimleri nezare -
den mllrekbp bk hoyet lellnik'ı tinde Aabra GUne, lnıMH lokalin • 
ıWecıeWc. de denm eanekttdlrl•. 

Dolmallllll• - Bellek 

yolı 1111illetiliy• 
lıtanbuJ, 12 (Telefonla) - Doıma

bahçe - Bebek aramdaki tramvay yo
lu kıunen pek dm-dır. Şehircilik mtl • 
tebauııı B. Proet Beyoğlu cihetinin 
naz1111 pllnıııı yaparken bu yolu ...._ 
h bir ıurette genifletmiye karar ver -
mit ve bu huıueta avan projeye b • 
yıtlar koymuıtur. 

Bebek - -latinye yolunun ~ 
sonra Dolmabahçe - Bebek araanıdaki 
sabanın tanzimi diltünülmektedir. 
Nafia vekiletinin belediyenin yapa -
cağı inpaıt masrafına iftirik etmeli 
CiM itibariyle kararlaftuıJımtbr. N• 
fıa Vekili B. Ali Çetinkaya, ftelki 
gün Dolmabahçe - Bebek yolu .raun
da yapılacak inpat hakkında ... ıı 
tetıkilder yapauftır. 

Tuna Kıyıları 
muharriri: 

Falih Rıfkı ATAY 
En em tarihi zamaalardm 
bucüne kadar YugoalayYa: 

Tarih • SqaMt mektuplan • 
rakamlarla Yas-1a,,,a. 

Yakında çıkıyor 

Denizaşırı 

Falih Rıfkı ATAY 
Tiirk ecleltiyatuun Mthca .., .. 
bat ..; olan ba kit.baa ikiaci 
" neli. tabi Remzi Kitüeft ta
r.ı...claa budmaktadır. 

Yakında çıkıyor 

71 
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.· ·Enstitüler RESMi iLANLAR Talebe kaydı 

Miln Miidalaa Bakanhğı 

Muhtelif muhaber1 malzemesi 
ahna<ak 

S - Eksiltmeye gireceklerin 
sayılı kanunun ikinci ve fisüncü 
delerinde gösterilen veaaikle t 
ve teklif mektuplarını ihale 
dan en az bir saat evel M. M. V. 
alma komisyonuna vermeleri. 

(3647) 

Finans Bakanlığı Orak, ~yır makinesi Ye pulluk 
ah nacak 

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

5 - isteklilerin muvakkat teminat 
paralarını Vekil et veznesine yatıra • 
rak alacakları makbuzlarla belli gün 
ve ıaatte alını satım komisyonuna mü 

Yiikaek Ziraat EmtitüMi Rektör
lüğünden : 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enı
titüsünün Ziraat, Veteriner Fakülte
sine kız ve erkek, Orman fakültesine 
yalnız erkek parasız yatılı, paralı ya
tılı ve yatrsız talebe alınacaktr. Enı-

M. M. Vek&leti Sattn Alma K.o -
misyonundan : 

Benzin, gaz Ye saire ahn 

Kanaviçe ah nacak 
Maliye Vek&letinclen : 
1 - Ekıiltmeye konulan it: Bir 

metre eninde on unaluk yirmi bin 
metre kanaviçe 

2 - İhale açık eksiltme suretiyle 
yapılacaktır. 

Ziraat Vekaletinden : 
1 - Dolaplı 10, taraklı ıs, orak ma

kinesiyle 3 çayır ve 3 ot e: balya ma
kinaıı ve 200 adet oliıver sistemi dö
ner kulaklı pulluk kapalı zarf usuliy
le satın alınacaktır. 

2 - Bu makine ve pullukların mu
hammen bedeli (9285) lira olup ilk 
teminat parası (697) liradır. 

racaatları. (3624) 645S 

Font boru ahnacak 
titüye yazılabilmek için apğıdaki 
tartlara uymak gereklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak 
ve liıe mezuniyet imtihanını vererek 
bakaloryasını yapmış veya lise ol -
gunluk diplomasını almış bulunmak 
lazımdır. 

1 - Hepıine 1S780 on ~ yedi yüz 
seksen lira fiyat tahmin edilen 90 a
det kablo arka teskeresi, 800 adet kab
lo dolabı, (100) adet çevirecek kolu ve 
SO çift kablo askı tertibatından ibaret 
dört kalem muhabere malzemesi ka
palı zarfla ekıiltmeye konmuttur. 

miayonumlan : 
1 - Açık eksiltmeye konulan 1 

litre benzin ile 650 kilo mobilo" 
300 kilo mobiloil-C, 45 büyük te 
petrol için talip zuhur etmediğ" 
pazarJı.kla satın alınması kararı 
rılmıştır. 

lnbiaarlar Ummn Müdürlüğün • 
den: 

2 - Eksiltmesi 30. 9. 938 cuma günü 
saat on birdedir. 3 - Tahmin edilen bedeli üç bin 

•e muvakkat teminatı iki yüz yirmi 
bet liradır. 

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

3 - Şartnameai ziraat vekaleti zira
at umum müdürlüğünde para1uz ola
rak verilir. 

1 - İdaremizin Yavşan tuzlasına 
getirilecek tatlı suyun tuzlaya isale
si için şartnamesi mucibince 25.000 
metre inşaat tulinde 60 m/m kutrun
da font boru ve listesinde müfredatı 
yazılı hususi aksamı kapalı zarf us1'
liyle satın alınacaktır. 

2 - lstanbul üniversitesinin Fen 
Fakülteıinden naklen gelecek olan
lar lisenin fen kolundan pek iyi de
rece ile mezun ve fen fakülteynde 
muvaffak olmuşlana orada okuduk
ları sömestrlerden ikisi kabul edile
rek Veteriner, Ziraat ve Orman Fa
kültesinin 3 üncü sömestrlerine alı • 
nırlar. Ancak Veteriner Fakültesine 
girenlerin bu fakültenin birinci ve i
kinci sömcıtresinde okunan anatomi 
dersine de ayrıca devam etmeleri ve 
Ziraat Fakültesine girenlerin ziraat 
ıtajını yapmaları gereklidir. 

3 - Şartname ve numuneler komis
yonda görülür. 

4 - İlk teminat 1183,S bin yüz ıek
sen ~buçuk liradır. 

5 - Şartnameıi levazım müdürlü
ğünde ve tatanbul'da Dotmabahçe'de 
Maliye evrakı matbua ambarında gö
rülebilir. 

4 - Taliplerin münakasa günü olan 
30. 9. 938 tarihine müsadif cuma günü 
ıaat 14 de kadar kapalı zarflarını ve
kalet satın alma komisyonuna verme
leri ve saat 15 de komisyonda hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

2 - Muhammen bedeli sif Haydar
pap 25.000 lira ve muvakkat temina
tı 1875 liradır. 

lıteklilerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel
geler ve muvakkat teminat makbuz 
veya banka kefalet mektubiyle birlik
te belli gün ve saatte komisyona gel-

(3652) 6S58 

Bir muhasip ahnacak 
Ziraat Vekiletinclen : 
Etlik distofajin lahoratuvannda 

(35) lira maa9lı bir munasiplik müıı
baldir. 

meleri. (3S98) 6447 

Sömikok kömürü ah..-. 
Maliye V ekiletinden : 
Kaloriferler için alınacak 350-450 

ton yerli sömikok kömürü kapalı .zarf
la elasiltmeye konulmuttur. 

Usua muzaafaya vakıf. muhasebe 
İflerinde çahfDUş, memuriıı ve barem 
kanun.unda yazılı tartları haiz taliple
rin evrakı müebiteleri ilr birlikte ve
teriner umum müdürlüğüne müraca-
atları. (3668) 6S62 

Tahmin edilen bedeli : (on bir bin 
yedi yüz) ve ilk teminatı (sekiz yüz 
yetmi' yedi) lira (elli) kuruttu~. 

Ebiltme 29. 9. 938 perıembe günü 
saat onda vekalet levazım müdürlü
iünde toplanan ebiltme komisyonu 
tarafından yapılacaktır. 
Şartname AnkMa'da levazım mü

dürlüğünde ve İstanbul'da Dolmabah
çe'de vekalet matbu evrak ambarı me
murluğunda görülebilir. 

1stekliler 2490 ıayılı kanunun ikin
ci ve üçüncü maddelerinde yazılı bel
geler ve ilk teminat makbuzu veya 
banka kefalet mektuplariyle birlikte 
kanunun tarifatma ve 'artnamede.ki 
teraitine uygun ve noksan&ız olarak 
yuacakları teklif mektuplarını havi 
kapalı zarflarını ebiltme saatinden 
bir saat evet komiıyon riyuetine vet·' 
meleri. (3659) 6560 

Tarım BakanhQı 

Telefon tesisatı 
Zinat v ekiletinden : 

Vekllet binası içinde verilecek 
plinda gösterilen odalarda hoparlör 
ıiıtemi eaas posta ile on abonelik te
lefon tesi11atı açık eksiltme ıuretiyle 
yaptırılacaktır. Muhammen ketif be
deli (1919) ve muvakkat teminatı 

(194) liradır. Şartname ve pllnlar 
vekllet levazım müdürlüğünden pa
rasız alınacaktır. 

Açık eksiltme 22. 9. 938 tarihine 
müsadif perıembc günü saat ıs de 
vekllet satın alma komiıyonunda ya
pılacaktır. Bu teıisatı yapmıya talip 
olanların mezkOr tarihte satın alma 
komiayonunda hazır bulunmaları 

ilin olunur. (3534) 6318 

Sömikok •ömürü allnaca• 
za..at V ek&letinclen : 
Vekilet binası kaloriferleri ıçın 

ıso ton .c>mikok kömürü açık ebilt
me ıuretiyle satm alınacaktır. 
· 150 ton .c>mikOik kömürünün mu

hammen bedeli 3900 lira muvalkkat 
teminat 292,S liradır. 
Şartnamesi Ziraat Veklleti levazım 

müdürlüğünden parasız olarak alınır. 
Eksiltme 29. 9. 938 tarihine müaadif 
pertembe günü saat ıs de vekalet bi
nasında ıatın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin teminatlariyle 
birlikte mezkQr tarihte kr.misyonda 
ha.zır bulunmaları ilan olunur. 

(3654) 65S9 

Yedi kalem ziraat aletleri 
ah nacak 

Ziraat Vek&letinclen : 
1 - 75 adet pülverizatör, 250 adet 

madeni yayık, 1500 adet budama ma
kuı, 1500 adet qı çakısı, ve 12S adet 
de Lan.ptrot ıisteminde au kova.11 
ile 3 adet petek yapma kalıbı kapalı 
.zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - Bu yedi k4lem alatm muham
men fiyatı (9132) lira c.ılup ilk temi
nat 68S liradır. 

3 - Şartnamesi Ziraat vekaleti Zi
raat umum mildürlüğünde parasız ola-· 
rak verilir. 

Gümrük ve İn. B. • 

Tamirat ve inşaat işi 
lnhisarl... Umum Müdürlüjiin

den: 
1 - idaremizin Çamaltı tuzlası is

kelesinde ıartname ve projesi muci
bince yaptırılacak tamirat ve inpat 
iti kapalı zarf usulile eksiltmeye kon 
mUJlUr. 

2 - Ketif bedeli 15386 lira 67 ku
rut ve muvakkat teminatı 11S4 lira
dır. 

3 - Ekıiltme 22-9-938 tarihine 
raıtlıyan pertembc günü saat 11 de 
Kabatqta Levazım ve Mübayaat ıu -
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Şartnmne Ye projehr 76 kuruı 
bedel mukabilinde lnbisarlar levazım 
ve mübayaat tubeıiyle İzmir - Ankara 
BafDJüdürlüklerinden alınabilir. 

5 - Ebiltmeye ittirak etmek isti
yenlerin fenni evrak ve veaaiki 10,000 
liralık bu gibi i,teri yapmıı oldukla
rını gösterir vesaiki ihale gününden 
Uç gün evveline kadar İnhisarlar in
pat ıubeıine ibraz ederek ayrıca fen
ni ehliyet vesikası almaları lhımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ka
nuni vesaik ile betinci maddede ya
zılı inpat ıubemizden alınacak ehli
yet vesikası ve yüzde 7 ,5 güvenme 
pahsı makbuz veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapa
lı zarfların ekıittme günü en ıeç sa
at ona kadar yukarda adı geçen ko
misyon batkanlığına makbuz muka -
bilinde verilmesi lizımdır. 

(6184-3S77) 6371 

Tuz çuvah ahnacak 
lnhiaarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesi mucibince satın alı

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

11 - Muhammen bedeli beheri 41 
kurut heaabiyle 41.000 lira ve muvak
kat teminatı 3.705 liradır. 

III - Ekıiltme Zl.ıx.938 tarihine 
rastlıyan çarpmba günü saat 11 de 
Kabatatta levazım ve mübayaat 'ube
ıindeki alım komiıyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartnameler 2 lira bedel mu
kabilinde İnhisarlar levazım ve müba
yeat ıubesiyle Ankara ve İzmir bat· 
müdürlüğünden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu, ka
nuni veaaikle yüzde 7.S güvenme pa
rası makbuzu veya ban]Ql teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en ge.ç uat 
10.30 a kadar yukarıda adı geçen alım 
komisyonu batkanlığına makbuz mu· 
kabilinde verilmesi lazımdır. 

(6099-3537) 6325 

Matbaacılara 
Gümrük ve lnhiurlar V-ek&le -

tinden ı 
1 - 1938 senesinde neıredilecek 

mecmuu tahminen S3 formalık Sair 
reıiaıler, Ahdi Tarife ve Muhasebe 
adlı pç kurı kitabının bastırılması a
çık eksiltmeye komnuıtur. 

3 - Eksiltme 19. 10. 938 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 11 de 
Kabataş'ta levazım ve mübayaat ,u. 
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her 
gün levazım ve mübayaat tubesiyle 
Ankara ve İzmir batmüdürlüğünden 
alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yen firmaların ihale gününden yedi 
gün evelline kadar fiyatsız fenni tek
lif mektup ve kataloglarını İnhisar
lar umum müdürlüğü tuz fen ~ube
sine vermeleri ve tekliflerinin kabu
lünü mutazammın vesika almaları la
znndır. Bu veıikayı haiz olmıyanlar 
münakasaya ittirak edemezler. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ite S nci maddede yazı
lı tuz fen fUbeıinden alınacak eksilt
meye iştirak vesikası ve % 7,S güven
me parası makbuzu veya banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek olan ka
palı zarfların eksiltme günü en geç 
saat 10 a kadar yukarıda adı geçen 
alım komisyonu başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(~11/3490) 6277 

Hava Kurumu 

Müsabaka imtihanı 
Tiirkkata G-ı DheM&Mlfün

den: 
T. T. T. Bürosunda açık bulunan 

memuriyet için 12 eylQl 1938 de ya -
pılacak imtihanın 20 - eyl<U - 1938 sa
h günü saat 14 de tehir edilıniıtir. 
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Ekonomi BakanhOı 

Matbaacılara 
lktuat Vek&letinden : 

Ticaret ve tediye anl&f?D&ları bro • 
türlerinin türkçe ve fransızca olarak 
basılması açık eksiltmeye konulmut
tur. 

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

Brotürler takriben on bet formadan 
ibaret olup muhammen bedel (300) üç 
yüz liradır. Taliplerin % 7.S hesabiy
le muvakkat teminat akçelerini yatır· 
mak ve fenni ,artnameyi görmek üze
re vekalet levazım müdürlüğüne mü· 
racaatları ilin olunur. (3612) 6453 

Mahkemeler 
Ankara Aaliye Birinci Hukuk 

Mahıkemeainclea : 
Ankara'da Anafartalar caddesinde 

7 aayılı dükkanda gözlükçü Selami ta
raf mdan açılan ve almı' olduğu Ak
gün eoyadının (Gördüren) ile değit· 
tirilmeıi hakkında olan davanın yapı
lan durufD188ı sonunda Akgün soy
adının (Gördüren) ile değiştirilmek 

suretiyle nüfusa teacil ve ilanına 
13. 7. 938 tarihinde ittifakla karar ve
rilmi' olduğu ilan olunur. 6S76 

İcra ve İflôs 
Ankara Dördüncü lc:ra Memarlu

iunclan: 

3 - Enstitüye girecek talebenin 
yaıı 17 den aşağıya ve 2S den yukarı 
olamaz. Nihari talebe yüksek yaı kay
dına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden beden 
kabiliyeti ve ıağlamlıkları hakkmda 
tam teşekküllü bir hasta evi ,kurulu
nun raporu lazımdır. 

5 - Enıtitüye yazılan talebe iki 
ay içinde yeniden sağlık ve sağlam
lık muayeneıinden geçirilerek ertik· 
]erinin lüzum gösterdiği beden kabi· 
liyetini göstermiyenlerin enstitüden 
ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek ta
lebe Ankara'da Orman Çiftliğinde 

staj görmeğe mecburdur. Bu .staj ni
hayetinde talebe imtihana tabi tutu
lacaktır. Stajdan ıonra talebenin enı· 
titüde nazari derslere devam edebil· 
mesi için yapılacak bu ameliyat imti
hanında muvaffak olması şarttır. 

Staj müddetince talebeye 30 lira 
aylık verilir. Ve yatacak yer parasız 
olarak çiftlikte sağlanır. (Stajiyer ta
lebenin yemesi ve içmesi de Enstitü
de sağlandığı takdirde kendilerine 
bu 30 lira verilmez.) 

7 - Paruur yatılı talebesinden ata) 
.... ,.. okuma devresi içinde her ne au
retle olursa olsun kendiliğinden sta· 
jını veya tahsilini bırakanlardan ve
ya cezaen çıkarılanlardan hükümet
çe yapılan masrafları ödiyecekleri 
hakkında verilecek nümuneye göre 
Noterlikten tasdikli bir kefaletname 
alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler 
yukarda yazrlı rapordan başka lise ve 
olgunluk diplomasını veya tasdikli 
suretlerini, nüfus kağıdını, polis ve· 
ya uraylardan atacakları uzgidim kl
ğldmı, 8ıfl kağıdı orta mektep ve lise
lerde gönnüt oldukları süel dersler 
hakkındaki ehliyetnameleri ilittirile
rek et yazılariyle yazacakları pullu bir 
dilekçe ite ve 6 tane fotoğrafite birlik
te doğruca Ankara'da Yüksek Ziraat 
Enıtitüıü Rektörlüğüne bq vururlar. 
Talipler dilekçelerinde hangi fakül • 
teye kayıt olunmak istediklerini bil
dirmeli ve çiftçi veya arazi veya or
man veya hayvan yeti,tirme veya zi
rai aanatlarla alakalı bir aile çocuğu 
bulunup bulunmadığını da bildirme· 
lidir. 

9 - Pulıuz veya uıulü dairesinde 
pullanmamı' olan ve 8 inci maddeık 
yazılı kağıtların ilişik olmadığı di
lekçeler ~etmemiş sayılır. 

10 - Birinci ve sekizinci maddede 
yazılı veıikalarla vaktinde bat vu • 
ranlar arasından pek iyi veya iyi ıie
receli ve fen kolundan olanlar veya 
çiftçi çocuğu veya arazi sahibi veya 
hayvan veya orman ihtisasite alaka
lı yer ve tesisat sahibi veya sahibi • 
nin çocuğu olanlar tercih olunur. E
debiyat kolundan pek iyi ve iyi de
receliler kabul olunur. Kabul edile
cek talebe diploma derecesine ve bat· 
vurma tarihine göre seçilirler. 

11 - Zirai staj ve tahsil müddetin
ce okutulan yabancı dil alamanca ve 
İngilizcedir. Fakültelerden mezun o
lan talebeye ziraat mühendiıi, V ete
rin er Hekim, Orman mühendisi Un -
vanları verilir. 

Talebe meslek imtihanına girmez -
den evvel yukarda yazılan yabancı 

dillerden imtihan edilir. Bu imtihan-
da iyi derecede muvaffak olmak pıt· 
tır. 

1, 2, 3 üncüliikle mezun olan tale • 
beye mükUatan Avrupa'da bir tetkik 
seyahati yaptırılır.. · 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te teklif mektuplarını eksiltme saa
tinden behemehal bir ıaat eveline ka
dar Ankara'da M.M.V. aatm alma ko
misyonuna vermeleri. (364S) 6SS6 

Portatif ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma K.o • 

misyonundan : 
1 - 2000 : 2500 tane p~tif çadırın 

kapalı zarfla yapılan eksiltmeainJe 
beherine verilen 71S kuruş 40 santim 
fiat makamca pahallı görüldüğünden 
yeniden kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Hepsinin tutarı 178SS lira olup 
muvakkat teminat 1342 hradır. 

3 - Eksiltmesi 1.10.938 perşembe 
günü saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Şartname ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. . 

S - İsteklilerin ihale aaatında.ı en 
geç bir saat evelinekadar kanuni ve
sikalarla birlikte ve ilk teminat mek
tuplarmı komisyona vermeleri !az?m-
dır. (3673) 55fi4 

Kışhk elbise alınacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko

miayonundan : 
1 - 3800 takım kı,lık elbise kapalı 

zarfla ekıiltmeye konmuıtur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 49400 

lira olup ilk teminat parası 370S lira
dır. 

3 - Şartnamesi 247 kuruı mukabi
linde komiayondan alınabilir. 

4 - Eblltmeei 16 eylt\1 938 cuma 
günü saat ıs tedir. 

S - Ekıiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 ncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle teminat ve 
teklif mektuplarını en geç ihale saa
tinden bir saat eveline kadar M.M.V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3408) 6132 

i•I lıqaat mimarı 
M. M. V. Hava Müatetarlıimdan; 
1 - Biriai M.M. Vekaleti Hv. müı 

teprlığı inpat ıubesindc diğeri 
Kütahya tayyare alayında iıtihdam 
edilmek üzere (165: 256) lira arasın
da aylık ücretle iki inpat mimarı a • 
lınacaktır. Bunun için geraiti berveç
hiitidir. 

A - Türk olmak ve yabancı ka -
dınla evli olmamak. 

B - Askerlik mükellefiyetini 
yapmıı olmak. 

C - Hüınü ahlak sahibi olmak ve 
sıhhi vaziyeti müsait bulunmak. 

E - Mektep ıehadetnamesi ve 
Nafıa Vekaletinin ruhsatnamesini 
haiz bulunmak. 

F - Şimdiye kadar çalıttığı in -
pat itlerfnde muvaffakiyet derece -
aine ait vesikası olmak. 

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

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

2 - Talipler ellerindeki vesaik ile 
Ankara'da M. M, Vekaleti hava müs
teşarlığına. Ve lıtanbul'da Yeşitköy 
de hava aktarma ambarı müdürlüğü -
ne. Eakitehir, İzmir Kütahya ve Di
yarıbakır tayyare alayları komutan· 
lıklarına müracaat edeceklerdir. Mü
racaatlar 26 - eylQl • 938 pazarteıi 
gUnU akpmına kadar kabul edilecek 
·bu tarihten sonraki müracaatlar na -
zarı itibara alınmıyacaktır. (3610) 
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bezi ahıacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma K.o • 
.U.yon-.iaa ı 

1 - Beher metreaine tahmin edi
len fiyatı (S7) elli yedi kurut olan 
(90000) dokaan bin metre portatif ça
dır bezi kapalı zarf ueuliyle münaka
saya kıonulmuıtur. 

2 - 1hateai 2. ikincite,rin 938 çar
pmba günt1 günü ıaat on birdedir. 

2 - Tahmin edilen tutarı 4990 
dır. 

3 - İlk teminatı 374 lira 2S ku 
tur. 

4 - Pazarlığı 19 eylül pazartesi 
nü saat onda yapılacaktır. 

S - Şartnamesi her gün M. M. 
satın alma komisyonunda görüle 

6 - Pazarlığa iştirak etmek 
yenlerin yukarıda yazılı gün ve 
te M.M.V. satın alına komisyon 
hazır bulunmaları. (3689) . 

Ankara Valiliği 

Sömikok kömürü ahnd 
Ankara Valiliğinden : 
1 - Ankara merkez ilk o,ftilAl'll 

asgari 350, azami 450 ton sömi kok 
mürü kapalı zarf suretiyle ahnac 
Beher tonunun muhammen bedeli ( 
liradır. 

2 - Münakasaya gireceklerin 
hammen bedelin yüzde 7 .. '" niıbetio 
ki muvakkat akçesini ba•.si mu 
veznesine yatırmaları · e makbu 
kanuni tarifata göre tanzim edece 
ri teklif mektubunun içine ko 
lazımdır. 

3 - İhale 26.9.938 pazartesi günU 
at (15) de vilayet konağında daimi 
cümeninde yapılacaktır. İsteklil 

prtnameyi görmek üzere her 
Kültür direktörlüğüne müracaatı 

(35S6) 6 

Hükümet konağı yaphr1I 
Ankara Valiliğinden : 

Polatlı kazasında yapılacak h' 
met konağının 10289 lira 18 kuru 
kısmın inşaatı; 26-9-938 tarih· 
Ankara vilayeti Nafıa Müdürtuği 
damda toplanan Nafıa eksiltme 
miıyonunda ihalesi )'llps1-ak 

kapalı zarf usulile ebllttlıeye 
mU§tur. 

Muvakkat 
ruıtur. 

İsteklilerin teklif mektupl&Jını: 
minatı. mektubu veya makbuzu, T 
ret odası vesikası ve eksiltmenin 
pılacağı günden en az sekiz gün 
vel referans ve diğer veaikal 
raptetmek suretile Ankara viliye 
iıtida ile müracaat ederek bu ite 
alacakları ehliyet vesikalariyle 
likte yukarda adı geçen gilncle 
ona kadar eksiltme komisyonu 
liğine tevdi etmeleri. 

Ehliyet vesikası için ekliltm 
yapılacağı günden en az sekiz 
evvel vesika talebinde bulunmıy 
rın eksiltmeye giremiyecekleri 
ait keıif evrakı ve prtnamenin 
müdürlüğünde görebilecekler. 

(3622) 8430 

İstinat duyar1 in11sı 
Ankara V&liliğm.den : 
Huausi idareye ait fC'hir bahçeei 

tinat dı,ıvarı inşaatı 29. 9. 938 tar' 
raatlıyan pertembe günü saat ıs 
yet binasında daimi encümeninde 
zarlıık ihalesi yapılmak üzere e 
meye konulmuştur. 

Keşif bedeli 164S lira 48 kuru 
Muvakıkat teminatı 123 lira 41 ku 
tur. İstekliler muvakkat teminat 
tubu veya makbuzu Nafıa müdüt 
ğünden bu ite girebileceğine dair 
liyet vesikası ticaret odasının va 
•iyle birlikte sözü geçen gün ve 
te encümene gelmeleri. Bu ite ait 
tif ve ıartnameyi her gün nafıa 
düdüjüııde ıörebilirler. 

(3711) 

Yulaf ah nacak 
Ank.ra V&liliiincha : 
Vilayet damızlık ayğır depo11u 

damızlık hayvanatının bir ıeneli1' 
tiyacı için mübayaa olunacak 
kilo yulaf 29.9.938 perşembe günU 
Iayet daimi encümeninde açrk e 
meye konulacaktır. İsteklilerin 
nameyi görmek üzere veteriner di 
törlüğüne müracaatları ilan olun 

(3683) 

4 - Taliplerin münakasa günü o
lan 30. 9. 938 tarihine müsadif wma 
günü uat 14 de kadar kap.ılı zarflarla 
velr.ilet satm alma komiayoouna ver
~i ve saat ıs de komisyonda buır 
n-.ımma>'aılaıen ilan olunur. 

• (3653) 6558 

2 - Bu it ıçin 1350 lira bedel tah
min edilmit olup muvakkat teminatı 
101 lira 2S kuruştur. 

3 -ihale 26 - 9 - 1938 puartesi 
günü saat 15 de Vekalet~ Mü
dürlüğünde kurulu alım satım ko -
misyonunda yapılacaktır • 

İt Bankasına 11 te,rinisani 934 ta
rih ve 11159 numaralı birinci noter
den musaddak kefalet mektubiyle 240 
lira borçlu olup evelce İstanbul Ga· 
lata'da Danup ıigorta hanında 10-13 
numarada Dr. Cudi bu adresten çrkmıt 
ve nereye gittiği öğrenilememiı oldu
ğundan ilanen tebligat yapılmasına 

karar verilmi,tir. t,ııu ilan makamına 
geçeceğinden H.U.M.K. un 141 nci ve 
144 ncü maddelerine göre on bet gün 
zarfında dairemize müracaatla beyan
da bulunmanız abi takdire 76 - 337 
nci maddelerinin tatbik edileceği ilan 
olunur. 6551 

12 - Ziraat Fakültesine 4o, Vete
riner Fakültesine 40 ve Orman Fa· 
kültesine 40 izam! talebe alınacaktır. 

13 - Cevap iıteyenler ayı;ıca pul 
göndermelidir. 

14 - Ba, vurma zamanı (22 ağus
tos 938) den eylülUn 30 uncu günü 
akpmına kadardır. Bundan 10nraki 
bat vurmalar kabul edilmez. 

(3247) 5898 

3 - İlk teminatı ( 4400) liora dört 
bin dört yüz liradır. 

4 - Evsaf ve tartnamesi (2S7) iıki 
yüz elli yedi kurut mukabilinde M. 
M.V. satın alma komisyonundan alı-
nır. 

.Layi - Ankara lıeledıyesınden 
dığım 1044 numaralı tek ath 
mın plikasnu kaybettim. Yenisini 
cağımdan eakiainin hükmü ol 
ilan olunur. Oeman oğlu H" 
Korkmaz. 6650 



14. 9 - 1938 

Ankara levazım Amirllll Garaj yaptıralacak 
Ankara Levaa- Amirliji Satın 

AlmaK.-i.~: 
29165 lira 23 kurut ketif bedeli o

lan Balık•ir'in Cayırhiaar mın'ldin
~a l..eYazım Amirliği Satm de yaptırılacak garajın inpaınm ik-

Alma KomiaJODundan : mali kapalı zarfla münakasaya konul-

Fasulya ahnacak 

1 - Demirköy alayına ait 36 ton muı,tur. İbaleıi 36 eyltll 938 puartui 
fa.ulya kapalı zarfla eksiltmeye ko- günü aaat US da Babkeair kor Ntın 
nulmuttur. alma komiayonunda yapılacaktır .. 

2 - Muhammen bedeli 7920 lira Plin fennt prtname ve birinci ke,if 
ınuvakkat teminatı 594 liradır. Ek- Ankara, lıtanbul, J.mir, lenaım I· 
•ilameai 26. 9. 938 pazartesi günü aa- mirlikleri ile Balıkoalr kor utın alma 
at 16 da yapılacaktır. Talip olanla- komiıyonda görülebilir. Muvakkat te 
rııı bildirilen gün ve aaatte Vize aa- minatı 2187 lira 40 kuruttur. Talip
tın alma komlıyonuna müracaatları. ler kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı 

(3498 6278 veuikle bu gibi lflere ait ehliyet ve

Yulaf ahnacak 
~-- Len.z- Amirliii Satm 
~ Komiayoaundan : 

1 - Tümen birliklerinin ıenelik 
ihtiyacı için 478 ton yulaf kapalı zarf 
Ja milnakuaya konmuttur. thaleai 
28 eylül 938 çarpmba gtintl nat 10 da 
Yapılacaktır. 

2 - Yulaf umum tahmin tutarı 
25812 lira olup muvakkat teminatı 
1938 liradır. Şartnamnl her gün ko
~•yanda görülebilir. lttekUlerin bil· 
dirilen ihale cUn ve aaatmdan bir 
taat evvel teklif ve teminat mektup
larmı makbuz karfıhfı bmlr Bomo
"8 akerl aatmalma komiayonuna ver· 

ıikatı göndereceklerdir. Taliplerin 
Hıaleden bir nat weline kadar teklif 
mektuplarını komi9yona vermelerL 

(3636) 6475 

Sade yağı ah nacak 
Ankara Levasan Amirliii SMm 

Alma Kami.yonanclaa : 
Babaeaki ıamizonunun ıenclik ll. 

ton aadeyalı kapalı zarfla eksiltmeye 
konuhnuttur. Eblltmeai 3/L Tet/938 
poü aaat 16 da y.,ılacaktır. 

Muhammen bedeli 9900 liradll'. Mu
vakkat teminatı 742 lira 50 kuruttur. 

Taliplerin vaktinde ve aaatmda Vi
ze •tın alma Kom.da buır bulu~ 
ları ilin olunur. (36H) 6583 

u ı: u s 
6 ~~lığa ittirlk edecekler 2490 

l&Jılı kaa.wwa iki ve üçüncü madde
lerinde" ~e yuıb Yeei· 
Uları ve teminat muvakkateleriyle 
birlikte ihale .aatından •el komiıyo
na mUracaetları. (1&95) 6582 

4 pavyon yapl1rllacak 
Aakara ı..u- Amirliii SMm 

Ama Kamiayonunclan : 
1 - Diyarbakır birlikleri için dört 

pavyon infaatı kapalı ad uauliyle 
ebiltmeyc konulmuttur. 
2- Eksiltme 30 eylül 938 cuma gü

nü aaat 11 de Diyarbakır Lv. imirliii 
aatm alma tomiıyonunda yapılacaık-
tır. 

3 - !killinin kqif bedelleri 151554 
lira 21 kurut muvakkat teminatı 8827 
lira 72 kurut diğer ikiainin kqif be
deli 74024 lira 91 kurut olup mıwak· 
kat teminatı 4951 lira 25 kuruıtur. 
Yapılacak pavyonların ihale bedeli
nin 15000 liruı 938 mal! aeneaindc ve 
kor muhasebesindeki tahıilattan ve 
mütcıbald kımu da 939 mali yılı ödene
cek bonolara raptedilecektir. 

Ketlf ve projeleri 11 lira 28 kurut 
mukabilinde kor inpat tubesinden ve 
M.M. V. nin emakin inpat tubeeinden 
alınabilir. İstekliler her gün meni 
natleri dahilinde ke,ifname ve §art· 
namelerini D. Bakır Lv. A. SL AL 
Ko. dan görebilirler. 

miktarmı ve Uç gün aoma ikinci de • 
fa olarak tekrar müracaat edlleceğinl 
ra.terlr bir ihbarname (larmw renk
te) bınkır ikinci m6racaatta l>orç 
ödenmezae tahlil memurları paranın 

yedi atın zarfında R itleri idanekıe 
teallm edilmesi lüzumunu bildiren i
kinci bir ihbarname (sarı renkte) bı -
raıkırlar. • 

lhbarnamenlh kopyaı tahıil me • 
murları tarafmdan imza edilerek Su 
idaresine tevdi edilir. Bu ihbarname
nhı buüıldıfı tarihten itibaren yedi 
gOn zarfında borçlarmı Su ifleri ida
resi veznesine teslim etmiyen abone
leı-in suları kapatılır. (3602) 6401 

l:::::::::::x~:~~!~!~~!:::::::::::ı 
İlk okul binası yapl1rllacak 
Malat7a Vilililinden : 
18481 liıra 2 kurut «eıif bedelini ih

tin eden ve villyete bağlı Besni ka
... ı merkezinde yaptırılacak olan ilk 
okul binuı i:kmall lnfaatına kapalı 
zarf usuliyle yapılan 15 günlük ebilt
me müddeti zarfında iıtekli çık-nadı -
ğından mezkOr intutın 4.9.938 tari • 
hinden itibaren bir ay zarımda paZ2r
hkJa isteklillne verilmesi kararlaftı -
rılmııtır. Taliplerin viliyu daimi en. 
ciimeninc müracaatları ilin olunur. 

(3671) 6563 

6 - Teklif .zarfının bbul edilebil· 
m~ için tu evrakın teklif arfmm 
içeriıinde bulunmuı prttır. 

A • Bu iti yapmıya ehliyeti fenni
ye•i olduğuna dair veaika 

B - Ticaret Odaıı vnikMı 
C • En atalı 25000 liralık bina in

şaatı yaptığına dair Bonservis 
7 - lateklilerin mezkQr gün IUt 

14 de teklif mektuplarını makbus mu
kabilinde daimi encümen riyaaetine 
vermeleri prttır. Bu natten sonra 
mnktup kabul olunmaz. 6291 

300 ton sömikok 
kömürü ahnacak 

Eakifehir Vali.yeti Daimi Enci • 
meaiaıl• : 

1 - İdarei huauıiyeye bağlı deva
irin ihtiyacı olan 300 ton ıömikok 
kömürü 6. 9. 938 tarihinden itibaren 
26. 9. 938 tarihine müaadif pazarteai 
günü s.ıat 15 e kadar kapalı zarf usu
liyle ekıiltmoye konmuıtur. 

2 - ihale bu tarihte makamı ril&
yette toplanacak daimi encümen tara
f ından yapılacaktır. Teklif mektup -
tarının ihale aaatind1Jn l&akal bir ta -
a evci verilmeıi lizımdır. 

3 - Teminatı muvaltkate 630 lira
dır. Şartnameyi IÖflDH istiye•,'erin 
daimi encümen kalemine müracaat et-
meleri l&.lmıdır ... 6123" 6391 

Köprü • • ta mırı 

-ıt-

Pazarhk ilanı 
Tunceli Nafia Müdürlüiünden r 
1 - Pazarlığa konulan it: Pertek • 

Mameki yolu ikmali in,.atıdır. Bu 
itin muhammen ketif bedeli 80.000 
liradır. 

2 - Bu iıe aid prtname ve evrak 
ıunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavele projeıi 
C - Bayındırlık itleri genel prt· 

namesi 
D - Hususi prtname 
E - Silsilei fiat cetveli 
F - lstiyenler bu prtnameyi ve ev

rakı iki lira mukabilinde Tunceli Na
fıa Müdürlllğilnden aatm alabilirler. 

3 - Eksiltme 17 - g • 1938 cumar
tesi günü aaat 12 de Eliı:ığda Tun
celi Nafıa Müdürlüğü binamda ya
pılacaktır. 

4 - Ekıiltme pazarlık usulile ola
caktır. 

5 - Ekıiltmeye girebilmek için 18-
teklllerin 5250 lira muvakkat teminat 
vermesi ve apğıdaki vesikaları hais 
olup gCSıtermeıi lhımdır. 

A •Tunceli Nafıa MUdürliliünden 
almmrı ehliyet veaikaıı, ticaret ve aa
nayi odamdan almmıt ıicll vesikuı. 

B • Bir teahhütte en u 50.000 lira
lık lnpatı yepmıt olduğuna dair .,._ 
ıika (3666) 6528 

Okul binası yaphnlak 
meleri. (3591) 6422 Nohut ahnacak 

Ekailtmeye iftirak edecekler belli 
gün ve eaatte uıulil dairesinde hazır
laııDUf teklü mektuplarını ve bu itle
ri yapablleceklerlne dair Nafıa vekl
letl talimatnameeiııe uygun voaikala· 
rlyle birlikte bir uat evel r:arflarmı 
Jıcoau.yoaa vermeleri. (3706) 6584 

1111111 zarf usalffe ebilhne ilanı Zoqulclak Nafıa Müdürlüiün- Kütahya Vilayetinden : 
den : Kütahyanın Upk basında yeni· 

Yağ ah nacak 
Ankara ı....... Amirliii 

Alma Komiayoaundan ı 

Ankara Lna:um ~ Satlll 
S.tm Alma IComNyon..,daa ı 

l - Edremit ve Bergama garnio.ztı• 

1 - Vize garnizonunun aenellk yal 
ihtiyacı açık ekıiltmeye konulnwt
tur. Ekıiltmeai 20 eylül 938 talı ctl· 
nü aaat 16 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 9400 lira
dır. Muvakkat teminatı 705 1ira4ır. 
Taliplerin gösterilen gün ve aaatte 
Vizede satınalma binaaında hazır bu-
lurunası. (3593) 6423 

ları ihtiyacı içiA 96 ton nohut açık ek· 
ıiltme ile alınacaktır. 

2 - Tahmin e4Uen bedeli 7200 lira
dır. Teminatı 540 liradır. Ebiltmnl 
20.9.1938 ıalı günll uat 10 dadır. itti· 
dk etmek lıtlyınlerin teminat meık· 
tuplariyle birlikte tümen Sa. AL ko
misyonuna mtlrac:aatlan (3626) 

6459 

An~oro Belediyesi 

Satıhk hasır ve kurıun 

Zonpldak viliyetinin Çaycuma na- den yapılacak bet derabaneli okul bi-
Trahson vilayeti S. 1. M. Müdür- nası in•--tı kapalı zarf uıulile eksilt-

1.:.tar.-~ hiyesınde yapılacak 28135 lira 56 ku - :ır-ua-•• ı nıeye konmuttur. ruı ketif bedelli Çaycuma ahp.p köp-
1 - Eksiltmeye konulan it: Trab- rüsü tamiratı ije aahil tahkimatı lfl 1 - ltbu inpatm bedeli ketfi 

zonda nilmune hutanesi ikinci kısım kapalı sarf uıuliyle ekailtmeye konul- (37607) lira (29) kuruı olup bu para
inpa.tı ile elektrik, kalorifer, ııhhi muştur. nın yar111 938 bütçesinden diğer ya-
ve diğer teıiaattır. Ebiltmeıi 26.9.9J8 puart-1 günü rısı da 939 bütçeıinden verilecektir. 

Bu itin muhammen ke,if bedeli aaat "11,, de Zonguldak'ta nafıa mü • 2 - Muvakkat teminat akçeai 2811 
737044 Ura 18 kuruıtur. dürlüğü odaıında toplanacak komi• - liradır. 

Ank,.-a Belecliyelindea ı 2 - Bu ite aid tartnameler ve ev- yonu mahapaunda yapılacaktır. 3 - lhale·23 Eylül 938 cuma gilııü 
1 - Mubuebe binuınm zemin ka· rak tunJardu: Eksiltme prtnamesi ve buna müte _ saat 15 de Kütahyada Daimi encümen 

tında bulunan 115 adet haıır lle 31 ki- A • Ekıiltme prtnamesi ferrl diğer ewak mezkar mUdt!riyette banrunda yapılacaktır. 
lo kurtun ıs gün müddetle açık eksilt· B • Mukavele projeıi görülebilir. Muvakkat teminat oeıflO" 4 - Bu inpata ait tnak 9unlardır: 

B 1 1 k meye konulmuftUr. C • Baymdırlık itleri genel tartna- lira "17" kuruttur. A • Proje 
U gur a tnaca 2-Görmekiltiyenlerlnhergünya· mni Eksiltmeye girmek lıtlyenleı-in na· B - ltqlfname 

Ankara Levazım Aaairliii Saim sı itleri kalemine ve isteklilerin de D • Yapı itleri umumi fenni prt- fıa vtkiletinden yalnız bu it için alın- C • Huıuai ıartname 

Yulaf alınacak 

Ankara LevazllD Amirliii SMm Alma Komiayonanclan : 20.9.938 ulı günü dat 10.30 da beledi- nameıi mıt müteahhitlik ehliyet vesikuiyle Ç - P'eıuı! prtname 
Alma Komiayoaundaa : Demirköy ıarnbonu hayvanatının ye enctımerune gelmeleri. E - Vahidi flat listesi ve huıusi ticaret odasından 938 yılında almmıt E • Baymdırhk genel prtnameal 

ı _ Edremit garnlsonu ihtiyacı i- senet• 192 ton yulafı açık ekıiltmeye (3494) 6226 prtname, huıuıl p.rtname lüıikaıı, vesika ve muva1'kat teminatladyle ., - Eblltme prtnaınffl 
Sin 2.2 ton ve Berpma gamiııonu 1.btl- konulnıı11tur. Eblltmeıi 5. 10. 938 ,... ketif huliuıı cetveli ve mahal liıteıt. birlikte teklif mektuplarmı yukarıda D • Mukavele projeai 
Jacı için de 13 ton bulgur açık ek- at 1& da yapılacaktır. Muhammen be· 200 kanape ahnacak F ·Projeler yazılı günde ihale aaatından bir aaat 5 - ltbu evrakı arzu edenleT (188) 
liltme ile alınacaktır. deli 15440 liradır 111\n'Ükat teminatı tıtlyenler bU prtname ve nrakı eveline kadar komiıyon reisliğine ver· kurut mukabilinde Kütahya Nafıa 

a-Bdremit bulgurunun tahmin be- 1008 liradır taliplerin bildirilen gün Aabra JWedi~dM a 368CS kurut bedel mukabilinde Nafıa meleri ilin olunur. (6209/3608) 6450 ldareılnden alabilirler. • 
deli 2530 lira ve teminatı 189 lira 75 ve aaatıte Vize Ktm alma komisyonu- 1-Bahçelere konulmak ibere yap- Vekaleti Yapı tılerl Umum M6dUr. 6 - Teklif zarfmm ~1 edilebll-
kuraftUr. Berpına butgurumm da na mütacaatları ilin olunuı. tırrlacak 200 adet kapane on bet gün lüiü ile latanlml. .l'abzon Nafıa Mü- Okul binası y••1rıllCB mt1i için ıu evrakm teklif arfmm 
....,,in edilen bedeli 1495 lira. teıniııa- (3708) 6586 müddetle 8'1k ekliltmeyc konuhııu pürlükl rinden alabilir er. 81" içeriıinde bulunmuı prttır. 

r::~:=::::==;:::.;~==:F=:;::.t-;5;.-h--~~ ..... ~.,...-.~~~~~~~~~;,;a..;.~~~~~;;;---.. ......................... ~~~-.;~;;;;;-;.~~·~~ 
3- Eksiltmesi 20.9.938 salı gtlnll angar yaptlrl aca z- f bo 3200 l pel'felllbe gtlntl ... t t5 de Trabson Kiltabyanm Tavıuıın)ı lrammda ye- ye.K öl~ dair Yetalb 

da ı · "k k · t• le 3-Muvakkat teminatı 240 liradır. S hh t MUd11·lll"'ll dal lnd la ·:r-· ... t 9 dır. ttıra etme ıs ıyen • 1 a '" & rn e yapı • niden yapılacak bef dershaneli okul B - Ticaret Odur vnilr•ı 
. 1 b" ı·kt Ankara Levazllll Amirliıwi Satm 

0

4- Ketifnameyi oKrmek iıtiyenle- kt rin teminat mekwplarıy e ır ı e •" ca ır. binuı inpatı kapalı sarf uıulile ek- C - En apğı 25000 liralık bina ln-
tlm S.. AL Ko. ya müracaatları. Alma l<amiQoaund• ı rin her gün yazı itleri kalemine ve is- 4 - Ekıiltme kapalı zarf usuliyle ıiltmeye konulmuttur. patı yaptığına dair Bomervit 

(3627) 6460 l :- lmıi~ Gazie~r'de kapalı sarf teklilerin de 23.9.938 cuma iÜJlÜ aaat yapılacaktır. 1 - Itbu intaatın bedeli k-•fi 7 - İsteklilerin mezkilr iÜD uat 
unlıyle ıı.ıltmede bulunan 100327 on buçukta Belediye encümenine mü- 5 E'-ilt · b"l k · · l ~ 14 d Ll"f ~. lar --'-'b 

Yulaf ahnacak 
- •• meye gıre ı me ıçın 1- (35440) lira (70) kuruı olup bu par&• e te-. ı me-."up mı ._ us ma· 

lira dobaa ~ karat bedel k.,Ull racutları. (3584) 63Sl4 teklilerin 33232 lira muvakkat tam- nm yarııı 938 bütreıinden dig· er ya- kabilinde daimi enc:Umen riyaaetine 
bet adet hancar inpatına talip çılı:ma· t kt Lbu bu dan ::ı na me up .eya ma.. zu ve n rıaı da 939 bütçeıinden verilecektir. vermeleri prttır. Bu uatten ıonra 
dığmdan pazarblda :raptırılacatır. '·yıı 1..-'kıı 1111rıdı'LL·ll• "··ka a-~ıd ld . .__, k ı ~-•L-• H .... ... ...., :re& a veıı..a&armı apa ı 2 _Muvakkat teminat -L~t 2558 me-."up kabul olunmaz. G293 Ankara ı..vaua Amitllli a.tlll 

Alma Komiayonandan : 

ı - Ttimenin Edremlt'teki 'blrllkle
rla ihtiyacı için 386 ton Bergama için 
ele 315 ton vı A)'Yalık için dı 44 ton 
1.ıaf kapalı arfla alınacaktır. 

z - Edremit yulafmm tahmin edi· 
laa bedeli 19300 lira ve teminatı da 
1447 llra 50 kuruftur. Berpma yulafı· 
IUll tahmin edilen bedeli 15750 lira ve 
teminatı da 1181 lira 25 kuruttur. Ay· 
.ıık garnizonunun yulafa tahm1n e
CU. bedeli 2300 liradır. Teminatı da 
165 liradır. 

3 - Ebiltmeıi 20.9.1938 aah günü 
~ 17 dedir. İftirlk etmek ittiyenle
daı teminat mektuplariyle birlikte 
teklif mektuplarım muayyen ıaatten 
""aaat evet Edremit Tüm. Sa. Al. Ko. 
Javerilmit olmalıdır. (3628) 6461 

Saman ah nacak 
Ankara l.eYu• Amil'liii s.tm 
~ K.cımM,..tmelaa t 

l - Ankara prnison birlik ve mtı. 
--.ıeri hayvanatı ihtiyacı olan 
laoo50 kilo 111DaDın kapalı zarfla ek
'Uen.iae talip çıkmacblmdan 
23. 9. 938 aaat 15,30 da Ankara Lv. ı. 
lllirlili utm alma lromiıyoııunda pa
Qrbkla ebiltmeai yapılacaktır. 
1- Mubıanqen bedeli 5775 lira 87 

kıarut ilk teminatı 433 lira 19 kurut
tur. Şartnamesi komisyonda görtilür. 
ktnunl veaika ve teminatla belli va
kitte komisyonda bulunulması. 

(3640) 5555 

2 - &111&1eel 17. 9. 931 cumartesi -rL f l" h"l k ıı_ ---... - •-•-ıı- .. _1_ua.ı_ ... __ 
1 

sar ına uıu u veç ı e o:ymuı l~ım· liradır. 
ııil aaat on birde l.zmir'de kıtlada mu.- _.,, - - .... - d 
tahkem mevki tatm alma &omm..- Su itleri talimatnuneainin 28 inci ırA. E 3 - ihale 23 Eyllll !>31 cuma gOnU 

, - • vvelce lllınmıı daimi ve mu- aaat 15 de Kütahyada D-:-• ..... :ı---
nunda yapılacaktır. maddeıi •lıdaJd tekilde tadil edil· nkkat "kal il k ı ~ -~ 

.._., .1...11 nln vesı ar P ı mınıt oldu- huzurunda yapılacaktır. 
3-Teminatı muvükatı akçeel al- IDlt" b .. r .... VAU&e tasvibine lk • fundan Nafıa Veklletiııin 12-8-9S8 

tJ bin iki yis altmlf altı lira kırk ku- tiran ettiii •Ylll baUm ilill olunur. tarih ve 67/11650 uyılı tamimleri ma- 4 - Bu inpata ait evrak fWdardır: 
ruatur. Madde 2' - Aboneler borçlarım "b" hll A - Proje • _ cı ınce e yet veaikaıı. B _ Ketifname 

4 - Ketif proje ve 11.11rtnameler bet Su idanıliain romd makbusu mukabl· B ıt•ı --•ı l 1..1 ti ~ • ~ - ıtnn ne a Q carıt C • Huıuıt -rtname 
yibı iki kurut muklıbllincle lsmir mU.- liııde tun olarak ödeyeceklerdir. Ree- odaıı veıikur. ç _ Fenni .:;traame 
taham mevki Ktm alma knmiavo- mi makbua mukabilinde "1--uı te • 6 Ehliyet ·kal tal b. d ----, -ı - veaı arı e uı e E. Baymdrrlık pnel prtnuneal 
nundan alınır. dlyelerin Su ftled idarolince katiyon bulunanlar 22-9-938 tarihinden en u F • Ekıiltme ....... nameıi 

1 - !etekliler ticaret oclamc!a b· laillllllıü vnJı:tur. Taball meuıurları .a • ıekiz .•• n.. ı 1 tlda ·1 f s--. ,- ..... evve ı ı e na ıa ve- D - Mukavele projesi 
y:atlı old\lklar111a dair ••ika aittir- boneye ilk müracaatlarında tahakkuk kiletlne m6racaat edecekler ve bu za. 5 _ ttbu evrakı arsu edenler (l 78) 
mek mecburiyetindedirler. otmlt ıu p~aamı alamularaa borcun man zarf mda veıika talebinde bulua· 

uııyanlar eksiltmeye ılremiyecekler- kurut mukabilinde Kütahya Nafıa 

4 kalem yiyecek ah nacak 
... a '-"••- Amlrliii Setm Alma Komityon ...... t 
Gamison bidiklerinin ıenelik ınubveleye ballanacak qalıda cins ve 

mikdarlarile ihale cUnil ve tutları teaıinatı muvakkatelerile mulwmnea 
bedelleri yuılı dört :kaleaı erzak 20 cUn müddetle kapalı urfla lhaleai 
yapılacaktır. 

ihale günü olan 1 birinci tetrlD 938 gününe kadar prtnamelerini gör· 
ınok htiyenler bedelıiz olarak her gün Sv. K. A. kıtlaımda komi•yonu
mu&a uıüracutları ile okuyabilirl•. 

lıteklilerin bruuır ,crait dahUiAcle maliye makbusu veya banka mek· 
tupları ile. 1 birinci teFin 938 gUall IUt 10 da O .. Antep larbilyblr aalo
Dllllda •tm1lm komieycmw pJılDelcrl illa olunur. 

lhaleai yapılacak maddeler: 
lllkdarı Mvk. Temi. llubN!V!lm Bd. 

idarealnden alabtllrler. 
di;· _ Teklif mektupları yukarda 6 - Teklif sarf mm kabul edilebil· 
s ilncU maddede yuıh saatten bir la• mesi için tu evrakm teklif zarfınm 
at evveline kadar Sıhhat müdürlüğü içerlıiade bulun111a11 prttır. 
dairesine getirilerek ekılltme komi.. A • Bu iti yapmıya ehliyeti fenni· 
yonu reiıliğine makbus mukabilinde yesi olduiwıa dair Yftika 

B - Ticaret Odaaı vesikası verilecektir. Potta Ilı gönderilecek 
uıektuplarm nihayet 1 Uncu maddede C • En •talı 25000 Hrahk bina in-
yazılı aaate kadar eılmlt olmaları .,. f&&h yaptıtma dair Bonaervl• 
dıt zarfların mUhUr lllumu ile iyice 7 - İ•te1dllerln mesk6r Jt1n aut 
kapatılmıt olması 11.znndır. Postada 14 de teklif mektuplarmı makbus mu. 
olacak gecikmeler kabul edilmes. kablllnde daimi enclmen rlyuetlne 

(3416) 15156 vermeleri prttrr. Ba aaattea 90ftra 
mektup kabul oluıunu. 6292 

Okul bl11Sı yaptarllacak Hiilliinel •onalı ylplınl ... 
Kütahya Viliyetinden : Aat.l:ya Nafia Müdürlüiiinclen : 

Cinai 

Arpa 
Un 

Kilo Li. Ku. Li. Ku. 

825000 
41aooG 
175000 
575000 

2109 94 
3735 00 
2781 44 
1776 75 

28122 50 
49800 00 
35752 50 
23a90 00 

Kütahya merkosinde yeniden ya- Ekılltme itinde talibi zuhur etmi· 
1-10-938 9 da kap. sarf pılacak bet dınhanıli okul binuı in- yen Elmalı hükilmet konağı Uçllncü 
1•10-938 9 " ,, • patı kapalı aarf uaulilı ebiltmeye knım lnJUtı bu defa pazarlığa çrka-

konulmuıtur. '-·-

thale gtbıü aaati 
Puar. tekli 

Sıtır eti 
Kuru ot 

,, ,, " 10 " 
.. ,, " 10 " 

(3707) 

,, • 1 I•" in bed rı_.,, .... • - ... u 9UtlD eli keıfl Keıir bedeli 22651 lira 23 kuruttuk 
"65SS (S5760) lira (61) kunat olup )1u pa- kıemın inpatı. 

Muhtelif erzak ah nacak 
ranuı yar11ı 938 bil.,_bıden diler ya· Bu lft ut prtııameler ve evraklar 
naı da 059 biltçeafiı«ea wrilecektir. tunlardır: 

2 - Jıluvükat teminat akçeal a • Ebiltme tartnamesi. 
Ankara l.na•ım Anııirliii Saba Alma Komia"91maclan: (%682) liradır. b - Mukavele projeel 

Cinai Muhımo>tıa Miktarı Tutarı lluvakbt 3 - ihale 21 Byllll 9• cuma gün& o • Baymdırlık itleri prtnameai. 
fiyatı kilo teminatı lhalenin • Zaman .. t 15 de Kütahyada Daimi encümen d • Hu1U1t, femıl ,.mwn,ıu. 
K. s. L K. L K. Nevi Gün Tar. Saati hmunmcla yapılacaktır. • • Eetff cemil 

Un 12 00 390000 41150 00 l&M 50 Kapalı Z. Sa. 20.9.938 15 4 - Bu lnpata alt evrak 9unlardı ı - Proje 
Bulgur 10 50 70000 7190 00 551 25 Ka.,aıı Z. SL 20.9.938 15,SO A • Prpp;, lıtekliler bu evrakı 5 lira mukabi· 
ladeyağ 95 00 11100 10545 00 790 87 Kapalı z. Ça. 21.9.938 15 B • Keflftıame liade Alıtalya Nafıa dair•indeıt aJdı-
Yalaf, Arpa. 3 25 195000 6337 SO 475 31 Kapalı Z. Ça. 21.9.938 15,SO C • Huıuaf prtname rabilirler. Bu nrak bil& 1>9del dairede 

l - Dörtyol'daki krtaatm senelik ihtiyaçları olan erzakm cinai muhammen fiyatı, miktarı, tutarı ve muvak- Ç • Fenni pnname de ıötjilebilir. !bale cUni1 26.9.938 pa-
kat temlnatlarlyle ihaleııln nevi " tarihi yukarıda ,e.tertlmlftlr. lbaleler DlrtJol'da belt4lJ• ..ıonuada ya- E • Bayındırlık genel prtnamesi zarteaf gi1ntı aaat ıı 6e Antalya Nafıa 
Pılacütır. P • Ebiltme prtnameai daireainde kurulu komisyonda yapıla· 

2 -Taliplerin Jrapalı zarfları ihale aaatmdan en u bir aaat evel bel~iye talonunda toplanacak komiıyona D ·Mukavele projeel caktır. Taliplerin yevmi ihaleden ae-
•ermlı olmnaları. Talipled 11111.-at -.ıaatıariylı lairllkte mezkOr cin ft aaatlarda ibaleııin yapılacalı 5 - ltbu nnlP arzu eclcnler (llO) Jrb ıUn cYel Antal,a Nafıa müd\irlil-
Dortfe>l belediye -10111111da bam bulunıulır1. ~eri görmek lltl,.ı.rin laer illa Dlrtyol'dakl kıta- kurut mukabUlndt :utü,. Hafıa IUnden tbli1~ ...U.ı lllmaJan il· 
atla levuım m6dilrlüiünc mflracaatlarr. (3517) .. ~ GZ80 idarelinden alabilirler. .zımdır. (6119) 6388 

Yol tamir ettirilecek 
Çorum Vilqeli 0.- Eac&m

nindea: 
19-t-tH puartea cüqil aaat 16.30 

da lbaleal yapılmak ~ere ( 46603) lira 
( 48) kurut ketif bedelli Çorum • 
&uniurlu yolunwı 5 + 175 - 16 + 
819 uncu kilometrelwl araunda (6224) 
metre uzunlulundaki yolun G1811ı 
taınlr ltl kapalı eblltuıeye konulmu,. 
tur. Şartname, kqlf ve .-il' evrakı Ço
rum daimi encDmenlnde gOrillebUlr. 
Muvakkat teminat (3495.29) llnııdır. 
!eteklilerin Nafia Vek&letlnln 12-8-938 
gün ve 67 aaydı teblilatı mucibince 
bu lt için Nafia Vektletlnden alacak· 
lan ehliyet ftla1dm aair ftlikalariyle 
artırma •e ebiltme kanununa tem • 
kan tansinı edecekleri teklif mektup • 
lariyle birlikte nihayet ihaleden bir 
aaat evelhıc kadar daimi encümen re
illipne vermeleri Jbımcbr. 6283 

Pazarlık ilanı 
TUQCeli Nafia Micllrliilünde a 

1 - Puarlıia konulan it: Ellsıl 
- Pülür yolu ikmali inpatıdır. Bu i
tin muhammen bedeli 100.000 liradır. 

2 - Bu ite aid prtname ve evrak 
tunlardır: 

A -. Eblltme p.rtnameıi 
B • Mukavele projeal 
C - Silıilei fiat cetveli 
F - İltiyenler bu prtnameyi ve ev· 

rakı ikl lira mukabilinde Tunceli N .. 
fıa MildtlrlUIUnden utm alabilirler. 

3 - Ebilane 17 - 9 • 1938 cumar
tesi gUnQ uat 11 de Elbığda Tun
celi Nafıa Müdürlüğü binuında ya. 
pılaeaktır. 

4 - Ebiltme pazarlık uaulile ol• 
caktn'. 

5 - Eksiltmeye ılrebilmek içill ı.. 
tüliterin 6250 lira muvakkat teminat 
vermni ve qalıdaki nıaikalan hais 
olup ıöatcrmeai lbımdır. 

A ·Tunceli Nafıa MGdOrlllltlnden 
alınımı ehliyet veıikuı vı ticaret o
dasmdan almmıt ıicll vnlkaL 

B • Bir teahlılltte en u 50.000 lira
lık ln"atı yapmıt oldu C!uu dair ve-
ıib. {3667) 6529 
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.Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yanm yağlı gece ve gündüz 

HAS N KREML. ERİ 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Baı ve diş ağnsı iztirabların 
en müthişidir 

En şiddetli diş ağrılarını 
dindirir 

GRİ PİN 
Bütün ağrı, sızı ve 

sancıları keser 

Baş ağrısına, nezle, grip ve 
romatizmaya karş1 

Hasan ismine ve markasına dikkat .. 

Gişe saatleri 
. 

Türkiye iş Bankası A. S. den 
19-9-938 pazartesi gününden itibaren Bankamız Gişelerinin 

sabah saat dokuz buçuktan on ikiye öğleden sonra on dörtten 
on altıya kadar açık bulunacağı sayın müşterilerimize ilan olu-
nur. 6574 

920 doğumlu İrakhlara 

İrak Sefaretinden: 
1920 tevellütlü Iraklıların mecburi askerlik muayenesinde ha

zır bulunmak üzere tabi bulundukları ahzasker şubesine 1 eylül 
1938 tarihinden itibaren müracaat etmeleri, ve yahut askerlikle
rini tecil veya ifayı mutazammın evrakı müsbitelerini devairi ai-
desine göndermeleri lüzumu ilan olunur. (3676) 6565 · 

6511 

..Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllla.. - ---
~ Belediye İntihabı hakkında s 
- -- -- -~ Ankara Belediye intihap encümeninden: ; 
= ·= . : 1 - Belediye kanununun 34 üncü maddesi mucibince :: - -: Belediye azası intihabında rey vermiye hakkı olanlarla E 
§ aza intihap olunmıya salahiyeti bulunanların defterleri § 
: ayrı ayrı tanzim edilerek Ankara Belediyesi, Ankara E - -: vilayet konab" ve Çankaya Kaymakamlık binası kapıla- :ı 
: rma 8 - eyim - 938 tarihinden itibaren asılmıştır. Bu S 
- -: defterler 14 - eylôl - 938 çarşamba günü saat 18 e ka- :: 
§ dar bu rerlerde asılı kalacakbr. ~ - -: 2 - Belediye kanununun 35 ve 36 ıncı maddeleri :: - -: mucibince itirazı olan zevahn 14 eyini çarşamba giinü E: 
: akşamı on sekize kadar intihap enciimeni reisliğine E - -: müracaatları rica olunur. Bu miiddeti geçirenlerin mü- E - -: racaatlan dikkat nazarına alınmaz. 6405 : - -- -

Bilhassa müessirdir. ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ~-:; __ , __ 111 
__ 
11 

__ 
11 

__ 
11 

__ 
11 

__ 
111 

__ 11 __ 11 __ 11 __ 111 __ 11 __ 11 __ 11 __ 111 __ 1 '~'' __ 11 __ 111 __ 11 __ 11 __ 11 __ 11 __ 111 __ 11 __ 11 __ 11 __ 11 __ 111 __ 11 __ 11 __ 11 __ 111 __ 11 __ 11 __ 11 ___ 1;: 

İcabında günde 3 
kaşe alınabilir. 

ismine dikkat taklitlerinden sakınınız. 

Buhar kazam ahnacakflr 

6568 

Yeni veya iyi bir halde derhal teslim edilebilmesi şartiyle sa
atte asgari on ton buhar verebilecek beş atmosfer tazyıkında bir 
kazan alınacaktır. Marka spesifikasyon ve en son fiyatının An
kara Yenişehir posta kutusu 2 ye bildirilmesi. 6488 

Yün çorap ipliği ahnacak 
' İstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 

Miktarı kilo Cinsi Tahmin bedeli L. K. llk teminatı L. K. 
' 

8400 Yün çorap ipliği 23940.00 1795.50 
1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 8400 

kilo yün çorap ipliği İstanbul Gedikpa§a'daki jandarma satın alma komis
yonunca 16 eyH\l 938 cuma günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle satın 
alınacaktır. 

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

3 - İsteklilerin şartnamesine ve 2490 sayılı kanunun tarifatına göre 
tanzim edecekleri kapalı zarf teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10 a 
kadar makbuz karşılığı olarak komisyona vermeleri. (5948) 6156 

İnşaat ilônı 
Sümerbank Umum Müdürlüğunden : 

1. - Karabük'te yapılacak mühendis ve memur apartımanları 
ile bunlara ait müteferri işler toptan götürü olarak ve kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
işbu inşaatın muhammen keşif bedeli 483, 147 lira 76 kuruştur. 
2. - Eksiltme evrakı 25 lira mukabilinde Sümer Bank inşaat 

şubesinden alınabilir. 
3. - Eksiltme 28 eylül 1938 çarşamba günü saat 11 de, Anka

rada Sümer Bank Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4. - Muvakkat teminat miktarı 25,075 lira 91 kuruştur. 
5. - istekliler teklif evrakı meyanına, şimdiye kadar yapmış 

oldukları bu kahil işlere, bunların bedellerine ve hangi banka
larla muamelede bulunduklarına dair vesikalar koyacaklardır. 

6. - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü 
saat 10 a kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank U
mumi Muhaberat Şubesi Müdürlüğüne teslim olunacaktır. 

7. - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden 
bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatıl -
mrş olması lazımdır. Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı 
itibare alınmıyacaktır. 

7. - Bu inşaatı banka dilediği mnteahhide vermek hakkını 
muhafaza eder. (3685) 6577 

- -- -aDemir cevheri kırdırılması ve nakli ~ ---------
-- Etibank Umum --- Müdürlüğünden: 

= Divriği' den 5-6 kilometre mesafede B,D,D tesmiye edi- §§ 
§ len yataklardan demir cevherinin ihraç ve kırılması, Div- := 
=: riği istasyonuna nakli ve istifi, vagona tahmili, kapalı § 
§ zarfla münakasaya konmuştur. § 
:= Münakasaya iştirak edeceklerin 25. 9. 938 tarihinde sa- § 
=: at on ikiye kadar Ankara' da Etibank umum müdürlüğüne =: 
§ müracaat ve tekliflerini kapalı zarfla tevdi etmeleri lazım- § 
=: dır. Bu İşe ait mukavele projesi, münakasa şartnamesi An- =: =: kara' da Eti bank umum müdürlüğünden veya Eti bank Div- =: 
~ riği demir madeni iş~etmesi müdürlüğünden alınabilir6485_§ 

~ 111 1111 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~ 
..JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. = = Bir topoğraf aramyor 

:_§ V- * ~ Sümerbank Umum Müdürlüğün• 
_ _ den: 

: : Bir topografa ihtiyaç vardır. Ehliye-

-
§ N u R K A L E M _§ tine göre 200 liraya kadar aylık veri

lecektir. Taliplerin bir hafta içinde - -: Kurşun kalem fabrikasında her E Sümerbank U. M. inşaat şubesine mü-
: nevi kalem imal edilmektedir. : racaatları ilan olunur. (3686) 6579 - , 
: Mümasili ecnebi kalemlerine : --------------
: çok faiktir. : •••••••••••• ... 
: Fiatları ecnebi kalemlerinden : 
: % 50 ucuzdur. : - -§ Kurşun kalemler : ~ - -: Süperyör : 
: Timsahlı : 
: 301 - 2 Mektebli : 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartrmanı No.9 D.5. 6377 

: 1205 Altı derece sertlikte : = Not , = ................ .. 
: 1011 Marangoz kalemi : 
: 99 Taşçı kalemi : 
: En iyi cins : 
§ Dağdelen 15 derece sertlikte § 

~ Kopya kalemleri · ------: 299 Ulus : 
: 701 - A Yumuşak : 
: 701 - B Orta sert : 
: 701 - C Sert E 
: İyi cins : 
: 71 - A. B. C. Üç dereceli : 
: 702 • A. B. C. D. E. Beş renkli = 
: 702 - A. B. Mavi - Kırmızı : 
: 72-A.B.C.D.E. Beş renkli iyi cins: - -- -- -: Pasteller : - --: 1315 6 renkli : 
: 1325 12 renkli : 
: 1301 12 renkli iyi cins : 
: 24 renkli iyi cins : 
: 901 Kırmızı • Mavi : 
: Stabilli 12 renkli iyi cins : 

[~J 
ULUS - 19. uncu yd. - No.: 6152 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
ULUS Basımevi: ANKARA 

~ 

YENİ 
BU GECE 

GECE BASKINI 

Sığır eti alınacak 
Bayramiç Askeri Satmalma Komisyonu Ba§kanlığından: 

Teminatı 

Erzakın Miktarı Tutarı Muvakk atesi İhalenin 
Cinsi Kilo Lira Lira Günü Saati Şekli 

--
Sığır eti 113.000 30510 2289 22- 9 - 938 15 Açık eksiltme 

Pazartesi 
1 - Bayramiç'te bulunan kı.talarxn senelik ihtiyaçları için 113.000 kilo 

sığır etine ihtiyaç olduğundan 2490 saydı artırma, eksiltme ve ihale ka
nununun 40 ıncı maddesine tevfikan 22. 8. 938 gününden itibaren 22.9.938 
gününe kadar bir ay içinde pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Müracaat edecek taliplerin komisyona bu müddet zarfında müra
caatları. 

3 - Hususi ıartnarneler komisyonumuzda parastz verilir. 
4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ncü maddeeindc ya.zıh --r..:la 

beraber gelmeleri ilan olunur. (5930/ 3451) 618~ 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. , -
Kaput bezi fiyah 

------------
------------
----Malatya bez ve iplik fabrikası 
----:: T. A. şirketinden: - -

§ Şirketimiz Adana Fabrikası mamulatı tip 14 kaput be- S 
:E zi 85 santimlik 36 metrelik beher topu 29 Ağustos 938 ta- := 
=: rihinden itibaren 677 kuruşa tenzil edilmiştir. 6570 -

~ıııııııııııııııııııırııırııııırrııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

SOLUCAN dediğimiz bağırsak KURDLARI 
Ekseriyetle çocukların bağırsak larma yapışarak kanlanm emmek 

suretiyle büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır. Bunlar 

Haıımsuhğa, Kans11hğa ve bir (Ok Haslahklara 
sebeb olurlar. Karın şişmeleri, burun ve makad kaşınmaları, ishal, 
oburluk, salya akması, baş dönmesi ve daha bir çok gayritabii hal

ler görünür. Bunun ilacı .çocuklara verilmesi pek kolay olan 

İsmet Santonin Bisküiti 
dir. Aile doktorunuza danışınız. Kutuların içinde sureti_ istimali 
yazılıdır. Okuyunuz, her eczanede fiatı 20 kuruştur. Yalnız (İS-
MET) ismine DİKKAT. 6569 

SİNEMALAR H.A L K 
........... BU GECE - -- -- -- - ESİR ORDUSU - -- -- - Gündüz iki film birde#' : ,, 24 renkli iyi cins : 

Mu•• zı•k o•• g""' retmenı• aranıyor : Dermetograf üç renkli kalem = 
: 311 Grafit ve renkli Minlen : 

Gündüz iki Film 
Birden 

1 - GECE BASKINI 
2 -- TALlH CONEŞl 

- -- -- -- -- - 1 - Caınavarlar Vadisi - -- - 2 - Napolyon'un Çılgınlıkları 

1

: 231 - 232 Kırmızı ve mavi tebeşir: - -- -- -- -- -- -Zonguldak Halkevinden : : çeşiaıerimizi her kırtasiyeci-: 
: den isteyiniz. : 

Zonguldak Halkevi tarafından salon orkestrası kurabi- = : Seanslar: _ : 
Seanslar: 2.30 - 5.30 Gece 21 de 
HALK MATİNESi 12.20 de 

İLK ACI 
lecek (Viyolensel, Keman, Mandolin, Kitara gibi sazları ="urkalem ltd 'ı·rkeU= 
çalabilecek) ve bir iki sesli koro tertip edebilecek kudret- §11 • l : 
te bir müzik öğretmeni aranıyor. E İstanbul, Sirkeci : 

Öğretmene yüz liraya kadar aylık ücret veril.e~ektir. Is- : Mühürdar zade han No. 1 • 2 : 

2.30 - 5.45 Gece 21 de ~11111r 

BU CON SAAT 10 DA ÇOCUK MATlNESl 
Bu Gece Saat 21 de Açık Hava Sinemasında 
SEZAR BORJlYA 

TÜRKÇESOZLO 
tekliler. Zonguldak Ha1kevine müracaat etmehdırler. : 5869 E 

, _______________________ .,,, ;ll 111111111111111111111111111111111111 r= 
~======================================================================~ 

939 Modeli Blau n t Radyoları geldi Kôzım Rüştü : 
Ankara Adliye Sarayı caddesi 
Gençağa apartımanı No. 6 Ti. 2208 6242 


