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ADiMi% ANDIMl'%.CI~ 

17, 18 cumarte i, pazar 
19 Mayıs stadyomunda 

Çekoslovak meselesinde beklenilmedik bir hadise 
... ... '" . ., , ,,, ' , ,, ... 

emberlayn Hitler'le görüşecek 
lngiliz başvekili bu sabah tayyare ile 

Berchtesgaden' e hareket ediyor 
)" 

Hitler Nüre.mberg kongre•inde 

Sulhu korumak • • 
ıçın 

Fevkalade usullere başvuruluyor 
Berlin, 14 a.a. - lngiliz batvekili Çember

layn, Hitler'e bu akşam gönderdiği bir tel
grafta kendiaiyle istediği yerde müstacelen 
görüşmek arzusunu izhar etmiş ve Hitler de 
İngiliz başvekilini yarın Berchtesgaden' de 
beklemekte olduğunu cevaben bildirmittir. 
Çemberlayn'ın yarın öğleden sonra tayyare 
ile Berchtesgaden'e gelmesi beklenmektedir. 

Çemberlayn hareket ediyor 

Londra, 14 a.a. - Çemberlayn yarrn sabah saat 8.J() 
da Heston tayyare meydanrndan hareketle öğleyin 

Münih'e varacak ve oradan da Berchesgaden'e gide -
rek Hitler'e mülaki olacaktır. 

Dalôdiye'nin söyledikleri 

Paria, 14 a.a. - Batvekil Dalaıdiye, Havas mu
habirinin Çemberlayn - Hitler mülakatı hakkındaki 

bir sualine cevaben demittir ki : 
"Dün aktam, mahalli müzakereleri fevkalade 

güçlettiren çekoalovak hi.diaeleTinin seri cet"eyanı 

kartısmda phaen Çemberlayn'e müracaat ettim. 
Ve Prag hükümeteiyle südetler arasmdaki ihtilafı 

muslihane bir tarzda halletmek ve dolayısiyle Av • 
rupa sulhunu korumak için en müessir çareleri A l
manya ile birlikte arattırmak üzere fevkalade usul
lere tevessül edilip edilmiyeceğini bahis mevzu ey
lediın. Binaenaleyh iki dost hükümetimizin fikir 
mutabakatmdan dolayı bilhassa bahtiyarım.,, 

n11-ıınırrının11-ıunn1n1rr1rr. 

Hatay Prag'la Südetler 
~~-------..__~-------~~...-..........._------
bir şehadet 

Namhi BAYDAR 
Hatay devleti kurulurken onun 

saadeti için başlıca dileğimiz, ekseri
yet ve ekallıyct unsurlarının elele ve
rerek memleketlerinin refahına çalış
malarıydı. Zira, bizzat kendi tarihimi
zin bin bir misali ile takdir ediyor
duk ki bir memleketin en büyük ku
veti vatandaşları arasındaki tesanüt
tür. Emel ve say birliği etmesini bi
lenlerin vatanı bahtiyar olmak ve 
herkesten saygı görmek kadar tabii 
ne olabilir? Vatandaşlığın icaplarını, 
idrak eden medeni insanlar, dil ve din 
farkı gözetmeyip sükun içinde mesut 
yaşamak iradesini hareketlerine ha -
kim kıldıktan sonra gayelerine elbet
te erişeceklerdir. Avrupa'mn ortasın
da, ayırt milliyetlere mensup birk~ç 
unsurdan mürekkep devletler vardır 
ki hüriyet ve istiktallerini daima mu
hafaza etmişlerdir. Çünkü vatan bü
tünlüğünü ve memleket menfaatini 
daima her şeyden üstün tutrnuşlardrr. 
Buyük devletler vardır ki türlü un
surlardan değil, muhtelif memleket -
)erden müteşekkil oldukları halde his 
ve fikir iştiraki sayesinde en büyük 
tehlikelere karşı koymayı bilmişler
dir. Bu örnekleri her memleket dik
katle g öz önünde tutabilir. 

Hatay d evleti, bu mesut devletler
den biri oldugunu içinde bulunduğu 

şu kuruluş giınlerinde bile isbat et
mektedir: Anadolu Ajansının Hatay 
hususi muhabiri tarafından Antakya
dan gönderilen ve Lübnan'daki Eba
bil gazetes inin Hatay'a dair bir yazı
sını telhis eden telgraf h.er türk üze
rinde en musait tesiri icra etmiştir. 
Ebabil'in muharriri diyor ki: 

''Geçen cumartesi günü bizzat An
takya'da bulunduk. Muhtelif unsur -
lar arasındaki cazip ve gıpta edilmi -
ye Hiyık anlaşmayı gözlerimizle gör
dük. Keza mebusla rla resmi şahsiyet

ler arasındaki tam anlaşmıya da şa
hit olduk. Hatay'ın baştan başa tam 
bir huzur ve sükfın içinde bulundu
gunu, halkın derin bir sevinç içinde 
ve bilhassa Şam vatani kütlesinin he
definden uzak bir birlik ve kaynaş -
nıa icinde yaşadı ğım tesbit ve müsa
hede ettik. Fakat bir de dönüp bu 
kUtleye mensup gazet elere baktık: 
ne görelim "Sancak'ta türk mezalimi, 
arap köylerine yapılan baskınlar 

Ye ekinlerin yağma edilmesi, arap-

(Sonu 3. üncü sayfada) 

müzakere kesildi 
Örfi idare 
yerlerde 

ilôn 
vaziyet 

olunan 
sakin 

Prag, 14 a.a. - Çek hükümet mahfillerinde beyan edildiğine 
göre Baıvekil dün akşam Henlayn' dan müzakerelerin inkitaa uğ
ramıt addettiğine dair bir muhtıra almııtır. 

Bertin, 14 a.a. - Alman istihbarat 
bürosu, Henlayn'ın karargahının ka
in bulunduğu Aş-Bohemya'dan al
mış olduğu bir telgrafı neşretmekte
dir. Bu telgrafta şöyle denilmekte
dir: 

.. Henlayn, dün südetler'in heyeti 
ile vaziyeti tetkik etmiştir. Son 48 
saat zarfında vukua gelen hadiseler 
dolayısiyle ~ salı akşamı südetler 
tarafından ileri sürülmüş olan meta
libin isaf edilmemesi sebebiyle bu he
yete verilmiş olan vekalet dairesinde 
müzakerata devam şeraiti mevcut de
ğildir. Binaenaleyh B . Henlayn, he
yete vermiş olduğu vekaleti geri al
mıştır. 

Londra, 14 a.a. - Çekoslovakya se-

(Sonu 7. ıncı sayfada) 

Türk - İ ta lyan t icaret 

görüşmele ri 

İ stanbul' da 

bugün 

başlıyor 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Türk -

İtalyan ticaret anlaşması müzakerele
rinde bulunacak olan İtalyan ticaret 
heyeti bu sabah Palestino vapuruyle 
geldi. Heyet Roma harici ticaret ve 
deniz işleri umum müdürü Massi'nin 
reisliği altında yedi kişiden mürek -
keptir. Anlaşma müzakerelerine yarın 
sabah saat onda Tophane köşkünde 

başlanacaktır. 

Cuma rtesi 

YURD 
Köylü için ilôvemiz 

DEVLETLERİN 
Çekoslovakya 

I• "il 1 ile sudetler ara-
ngı ere sındaki anla•-

mazlıgın müza-
kere yolilc hal

lini iltizam eden, ve fakat Almanya'
nın yapaca~ı bir kuvet darbesi karşı
sında harbe ıirecegini söylemekten 
c;ekinmiyen İngiltere, hadiselerin in
kişafları karşısında hayli tereddüde 
duştıi ve beklenmiyen bir hadise ol
du: B. Çemberlayn Hitler'le konuı
mak üzere Berhtesgaden'e aidiyor. 

Fransa, Ce-

1 Fransa 1 
koslovakya işin
de lnıiltere'yi 

- - ---- .: yanıbaşında gor
mekle çok se-

vinmişti. Hitler'ın şıddetli nutkuna 
ve sudet mıntakalarındaki ıhtilallere 
rafmen, ıazeteler vaziyeti pek de 
"feci" bulmuyorlar ve dıine kadar 
hidıseler karşısında sogukkanlılık ve 
azimkirlık tavsiye ediyorlardı. Fakat 
B. Çemberlayn Hitleı le uyuşur&a, 
Çekoslovakya'ya bir ittifakla bagh o
lan Fransa ne yapacak? 

Hitler'in nut-

1 1 
kuna tekaddüm 
eden ıunlerde, 

=------~ Roma - Berlin 
mihveri tesanıi-

dune raımen İtalyanlar ıhtıyath bir 
ta~ır t3kınmışlardı ve Çekoslovakya 
ıı;ınde açıktan açıga fikır beyan etmı
yorla~dı. I:Jihayet Informazione Dip
lomatıca, ıtalyan resmi mahfillerinin 
duşuncelerine terceman oldu: sudetler 
Çekoslovakya"dan ayrılarak kendi 
mukadderatlarına kendileri hakim ol
malıdırlar. İtalya bir ideoloji harbin
de Almanya'nın yanında yer alacaktır. 

1 Japonya 
lovakya işine u-

Japonya coğJ rafi vaziyeti do
layısiyle Çekos-

. zak, fakat anti-
k~mıntern pakt dolayısiyle İtalya ve 
bıllı~s~a Almanya'ya yakındır. Dün 
Harıcıye Nezaretinden verilen hayli 
dolambaçlı bir tebligden c;ıkan mana
ya ıc:ıre, . A_lmanya Çekoslovakya me
selesı yuzunden Sovyetler Birligiyle 
karıılaıırsa, Japonya da müdahalede 
bulunmayı "derpiş,. edecektir. Zaten 
Almanya'ya "manevi" yardımda bu
lunmıya da hazırdır. 

Çekoslovakya'daki mdetlerin 
reia H enlayn 

VAZİYETLERİ 

1 Polonya 
Paris ve Lon

dra tarafından 
f i k r i sorulan 
Polonya, fran
sız - leh muahe

desine tevfikan, Fransa hücuma uğ
rarsa harekete geçmiyecegini bildir
mekle iktifa etmiştir. Esasen şimdi 
parlamento ve senato seçimleri gibi 
dahili işlerle uğraşan Polonya, Jmu
mileşen bır harp karşısında en uygun 
vaziyeti almak hakkını muhafaza edi
yor. 

1 Romanya 1 
Romanya'nın, 

Çekoslovakya' -
ya karşı olan 
vaziyeti sarih
tir- Bu hüku

met Prag'a, dıger paktlar meyanında 
ku.,uk antant misakiyle de bağlıdır. 
Onun ıçin Bukreı hukıimeti Çekoslo-
vakya'ya yapılacak bir taarruz karı;ı
sında likayt kalamıyacagını bildir
miştir. Şimdilik romen kabinesi hadi
seleri buyuk bir dikkatle takip etmek
tedir, 

Çekoslovakya 

1 
r ti 1 ile müıterek hu-.10yYe er dudu olmıyan 

Sovyetler Bir
ligi, ş a y e t 

Fransa işe mudahale mecburiyetinde 
kalırsa, Çekoslovakya'ya karşı olan 
mutekabil yardım teahhutlerini yeri
ne ıetirecektır. Fakat, Sovyetler Bir-
liginin yapacagı yardımın faydalı o
lup olmıyacaıtı, bu memleketin kendi
leriyle muşterek hudutlara malik ol
dugu Polonya ve Romanya'nın vazi-
yetleri belli olduktan sonra anlaşıla
caktır. Bir taraftan da Jurnal do Mos-
ku, Almanya'nın bu kadar "•ımarma-
11ndan,, Londra ve Paris'i meıul tutu
yor. 

Birleşik Dev-i 8 l "k 1 !etler son defa ı mefl a Bay Ruzvelt'in 
aızından, Avru-
pa'da çıkacak 

bir harp karşısında bitaraf kalacakla-
rını bildirdiler. Fakat Birleşik Dev-
letler'in, Avrupa'da patlak verecek u
mumi bir harbın akisleri karşısında 
nasıl lakayt kalabilecekleri de ayrıca 
sorulauya deıer bir keyfiyettir. 

Makara:z vapuru •eyir tecrübeleri e•ncuında 

Yeni bir vapurumuz 
Makaraz vapurunun 

seyir tecrübesi yapıldı 
Denizbank tarafından Kiel'de Krup 

Germania bahri inşaat tezgahlarına si
pariş edilen Makaraz vaprunun seyir 
tecrübeleri, 8 eylül tarihinde yapıl
mıştır. Trak ve Sus vapurları gibi 
Marmara' da yapılacak seferlere mah-

sus olan bu vapur da, diğer ikisi gibi. 
çok güzel teşkilatı haizdir. 

Birinci mevkide, sancak ve iskele 
taraflarında yüzer yolcunun oturma
sına mahsus yer, üst güvertede de ay

( Sonu 7. incı sayfada) 

Hatay'daki unsurlar 
mm tesanüt 

Fakat bazı satdmış gazete ve 
haberle r veriyorlar ajanslar yalan 

11 

Ebabil ,, gazetesinin dikkate ~ayan bir yazısı 
. Antakya, 14 a.a. - Anadolu Ajansının huauai muhabiri bildi

rıyor: 

.. Hatay Millet !d~lisinin açılması münasebetiyle buraya gelen 
Lubna~ gazetecılerı memleketlerine döndükten sonra Hatay' da 
muhtelıf unsurlar arasmda mevcut tesanüdü tebarüz ettiren ya
zılar netretmitlerdir. 

Bu cümJeden olarak Berut'ta çıkan 

1 Ebabil gazetesi "Hatay devleti ve ba- ,.-----------------

zı satılmış gazetelerle ajansların ya_ Vekiller Heyeti 
lanları,. başlıklı bir makalede diyor 

k~~htelif unsurlar arasındaki toplantısı 
ıesaniiı 

"Şam vatani kitlesinden mülhem 
olan ve yazılarının her kelimesi altın
da kardeşler arasına sokulmak iste -
nen nifak ve şikakın tohumu görülen 
bazı satılmış gazeteJerle ajans
ların vermekte olduğu uydurma ha -
berlere başka bir yazımızda işaret 

(Sonu 3. iincü sayfada) \ 

Ankara, 14 a. a. ·Heye
ti vekile bugün saat 18 de 
Başvekil Celal Bayar'm ri
yas~ti altında toplanmış ve 
İ!;tİma geç vakte kadar de
vam etmi tir. 

F ransız hükümeti 
Nöyyi muahedesin in askeri, 
bahri ve havai hükümlerini 

Tatbikten vaz geçti 
Sofya, 14 a.a. - Sofya'daki fransız 

sefiri, Baıvekili ziyaret ederek mu
maileyhin Selanik itilafı hakkındaki 
31 temmuz tarihli notasına fransa hü
kümetinin vermiş olduğu cevabı tev
di etmiştir. 

Fransa cümhuriyeti hükümeti, 
Nöyyi muahedesinin askeri, bahri ve 
havai ahkamının w 24 temmuz 1923 
tarihinde Lozan'da imza edilmiı o
lan Trakya hudutlarına müteaJlik 
mukaveleler ahkamının tatbikinden 
feragat etmekte olduğunu beyan et
mektedir. 

Bulgar hükümetinin teşekürlerini 
beyan eden Başvekil, Fransa sefirine 
Fransa cümhuriyetinin Bulgaristan 
hakkındaki dostane temayüllerinin 
bu yeni tezahürünün Bulgar milJeti 
tarafından hakkiyle takdir edileceği
ni söylemiştir. 

Bulgarİ•tan Baıvelıili 
B. Kö•eivanol 

' 
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Senelerce süren ciddi ve müıkül bir gayret bahasına tahsHlerini Av -
rupa'da ikmal ederek dönmüı gençlerimizden çoğunun müıterek bir şi. 
ltayetleri vardır: Para mukabilinde diploma satan bazı yabııncı mektep
lerin, bir takım gençlerimize, hiç çalıpnadan, sıkmtı çekmeden ve bu iti
barla da bir şey öğrenmeden kendileriyle aynı haklara &ahip olmak im • 
kanını vermeleri ! 
Konuşma esnıısmda bu derdi tazeliyen münevver bri arkada§ meıhur 

fıkrayı tekrarladı: Avrupa'da bir turist kafilesi içinde herkesin doktor 
olması dikkati çekmiı. ''Naaıl oluyor da, hepiniz doktorsunuz?,, diye me
raklının biri sormuı ve ıu cevabı almıı: "Eh, ne yapalım, hazır buraya 
kadar gelmiıken, bir de doktor olalım, dedik.,, 

Fıkranın mübalağası bertaraf, Avrupa'da, diploma satan yüksek mek
tepler bulunduğu iddiası dikkatle tetkike değer mahiyettedir. Bu nevi • 
den bir mektebe k ydolunup aylık takıitlerini teı.iris müddeti aonuna ka
dar muntazaman ödemiı olanlara, devam ve imtihan cibi kayıt ve ıart • 
1 r aranmadan en yüksek payeli diplomalar tevcih edildiğini &Öyliyen • 
fer ve bunları misallerle tevsik edenler var. 

Her halde ehemiyetle üzerinde durulacak bir mesele karıısında bu -
lunuyoruz. Devlet ve yıırı resmi müesaeseler, büyük masraflar ihtiyar e
derek, her sene yüzlerce türk gencini yabancı memleketlerde tahıil et • 
tirıiyor. Bunlar, ıüphesiz ki en ciddi müeaseselerde okutuluyor ve çahı • 
maları sıkı bir kontrol altında bulunduruluyor. 

Fakat servetine güvenerek kendi hesabına Avrupa'ya gidenler içinde, 
iıin hiyle yolunu arıyarak, layik olmadıkları vesikııları ele geçirenler ve 
bu sayede memlekette layik olmadıkları mevkilere bir hamlede yükse • 
]enler varaa, ortaya İçtimai bir haksızlık davasının çıkması pek tabiidir. 

Bu itibarla, Avrupa'dan getirilen her diplomaya gözü kapalı itibar 
göstermiyerek, bu vesikaların ciddiyet ve sihatini tevsik cihetine gitmek 
ve yabancı memleketlerde devlet hesabına okuyanlar gibi kendi hesap • 
larına tahsil eden türk gençlerini de aıkı bir mürakabeye tabi tutmak 
her halde faydalı bir usu) olacak ve haklı veya hakıı:z bir takım ıikiyet • 
lere nihayet verecektir. - Yatar NABi 

o a A do 
ihtiyacı tem· 

I fi da 
o ıı nuyor 

Eskişehir' de bir orman nümune fidanlığı 

tesis edildi, fidanlıkta bir de 

ağaç tohumu istasyonu kuruluyor 

Eıkiıehir'de teais olunan fidanlığın tayyareden alınmı§ bir resmi 
{Fidanlık binaları demiryolu kenarında, be yaz çatıları görünen yanyana ve uzun bina
lardır. Resimde Porsuk boyu iyice farkedil mektedir.] 

Geçen hafta Orman umum müdürü Hüsnü Yaman Eskişehir'de 
umum müdürlük tarafından satın alınan fidanlık arazisinde son 
tetkikat yapmış ve burada Orta Anadolu fidan ihtiyacını karşıla
yabilecek şekilde büyük ve modern bir fidanlığın ve ağaç tohu
mu istasyor.unun kurulması işi tamamlanmıştır. 

200 hektar vusatindeki bu fj. Orta An°adolu'nun ve Ankara'nın 
danlık şimdilik Türkiye' deki fi. fidan ihtiyacı gerek bu fidanlıktan 
danlıklarımızrn en büyüğü oldu- ve gerekse Sıvas ve Konya'da tesiı 
ğu gibi arazi, iklim, toprak ve edilecek diğer fidanlıklardan temin 

Kayseri yolunda sel 
yüzünden 

tren hallı bozuldu 
Toros Konya hattı 

üzerinden işliyor 
Son iki gün içinde yağan yağmur -

ların hasıl ettiği seller, dün, Ankara 
- Kayseri hattı üzerinde Kanlıca - Şe
faatli arasında yolun bazı yerlerini 
bozmuştur. Rayların dUzeltilmesl i -
çin her iki istikametten bu mevkie 
derhal amele gönderilmiştiT. Bugün 
seyrüsefer temin edilecektir. 

Bu arıza dolayısiyle dtin akşam sa
at 19 da bu istikametten gelmesi bek
lenen tren hayli geçikmi§tir. Sıvas, 
Malatya, Diyarbakır, Samsun yolcu -
ları İstanbul ve İzmir trenlerine ye -
ti§ememişlerdir. 

Avrupa ve cenup demiryollariyle 
iltisak temin eden Toros ekspresinin 
bu vaziyet karşısında yolu değiştiril
miş ve ekspres Eskişehir - Konya -
Ulukışla hattı üzerinden yoluna de -
vam etmiştir. Bu sebeple bu sabah 
Ankara'dan 8.20 de İstanbul'a Tor09 
ekspresi katarı yoktur. 

Şefaatli, Yerköy'den sonra 
Kanlıca dördüncü istasyondur. 

ikinci, 

Bir Amerikan ticaret heyeti 
Ankara'ya geliyor 

Enternasyonal ticaret odaları reisi 

Bay Tomas C. Vodson'un riyasetinde 
bir heyet 19 eylQl pazartesi gilnü §eh
rimize gelecektir. Bay Vodson aynı 

zamanda Amerika'nın "enternasyonal 
Biznis Maşins korporasyoni" reisi bu 
lunmaktadır. Bu heyet şehrimizde üç 
gün kalarak bazı tetkik ve temaslar -
da bulunduktan ~nra daha bazı mem
leketleri ziyaret ettikten sonra Ameri· 
ka'ya dönecektir. 

edilecektir. 
Diğer taraftan Eskişehir'de tesisi 

kararla~ırılan orman ve ağaç tohumu 
istasyonu ile de tohum meselesi hal
ledilecektir. 
Bııaıı .. nrm;ın t nh umb,,nnn ltPnrl i

lerinden yeti§en fidanlara ana ağaç
ların morfolojik ve fizyolojik evsa
fını nakletmeleri yüzünden ecnebi 
memleketlerde bu tohumların toplan
ması ve satı1ları formülleştirilmi1tir. 

Bu sayede her hangi bir ağaçlandır
manın iktısadi bir surette neticelen
dirilmesi temin olunabilecektir. 

Yurdumuzda ilk defa tesisine çalı
şılan Eskişehir ağaç tohumu istasyo
nu ihtiyacı temin edebilecektir. Bu 
suretle memleketin her tarafından 
orman umum müdürlüğü eliyle top
lattırılan tohumlar bu istasyondaki 
laboratuvarlarda muayene edilerek 
intaş kabiliyetleri ölçülecek ve ter 
humların menşelerini tesbit maksa
diyle de birer arılık vesikası verile
cektir. 

Eskişehir'de kurulacak bu modern 
fidanlıkta faaliyet ileri bir halde de
vam etmektedir. Umum müdür Hüs
nü Yaman bu hususta alakadarlara 
icabeden direktifleri vermiş ve fi
danlığın koruluk teşkil eden ve Por
suk çayının iki kıyısında bulunan en 
münasip bir yerinde Eskişehir halkı
na mesire olabilecek mahiyette bir de 
park yapılmasını kararlaştırarak fi
danlık müdürlüğüne ayrıca talimat 
göndermiştir. 

Eniıteslni bı~akla 

vurup öldürdü 
D. D. Y. memurlarının 

tekaütlük hakları 
lıtanbul, 14 (Telefonla) - Evel

ki ~ece Alemdarda iplikçi hanında otu 
ran Ahmet ayrıldığı karısına başvura
rak yeniden beraber yaşamak teklifin
de bulunmuştur. Kadın bunu kabul et
Jlleyincc, aralarında münakaıa başla
mış, Ahmet'in kayın biraderi Ali de 
iıe karı§tlllgtır. Ali enişteaine kız kar
deşi üzerinde hiç bir hakkı olmadığını 
söylemiş, bu arada iki genç boğuşmı -
ya başlamıılardır. Neticede Ali bıçak· 
la eniştesini kanlar içinde yere yuvar· 
Jamrş, ve yeti§en polisler tarafından 
yakalanmıştır. Ahmet hastaneye kal • 
dırılmış, fakat biraz sonra ölmüştür. 
Katil tevkif edilmiştir. 

Memurlara daha geniş haklar veriliyor 
tekaütlük, yaş dereceleri değiştirilecek 

Türkiye 
güreı 

Greko .. Romen 
birincilikleri 

Türk Spor Kurumu Güre§ Federas
yonundan : 

1938 Türkiye 'Greko - Romen güreş 
birincilikleri 17 - 18 eylül 1938 cumar
tesi ve pazar günleri 19 Mayıs stad -
yomunda yapılacaktır. 

Cumartesi günü müsabakalara tam 
saat 14.30 da başlanacaktır. 
Tartıya cumartesi günü Güneş ku

lübü güreş lokalinde 11.30 da başla -
nacak 12.30 da nihayet verilecektir. 
Toleranı yoktur. Pazar gününe ait 

müsabaka ve tartı saatleri cumartesi 
günü 19 Mayıs Stadyomunda tebliğ e
dilecektir. 

Bat hakem: Tayyar Yalaz. 
Hakemler: Kemal Türel, Necati 

Tokbudak, Nuri Boytorun, Ünni Pel
nin, Necip Tolonay, Sedat Şahin. 

Kronometror: Selman Kaptanoğlu, 
Enver Batirbaygil. 
K~tip: Necdet Ulutan, Zihni Tc&ti

cioğlu. 

Saha komiseri: Halil Sazlı. 
Yukarıda isimleri yazılı vazifeclar -

ların cumartesi günü saat 11 de tartı 
yerinde bulunmaları rica olunur. 

Dün bir çok yerlere 
yağmur yağtlı 

Dün şehrimizde hava sabahleyin ya
b ' :iJJ ~ViU tUcU 4 "6'4f''4•• b""~ .... .ay ı• --cı-• 

şimal-şarkt<ın saniyede 9 metre hızla 
esmiştir. ·Günün en yüksek uusı gölge
de 23 derece olarak kaydedilmiştir. 

Yurtta hava vaziyeti: Ege bölgceiy
le cenubun şark kısmında kapalı, di
ğer bölgelerde kapalı ve yeryer yağış
lı geçmiştir. Z< saat içindeki yağışların 
metre murabbaına bıraktıkları su 
miktarları Ordu'da 43, Samsun'da 42, 
Çubuk ve Orman çiftliği'nde 39, An
kara ve İsparta'da 29, Kocaeli'nde 27, 
Polatlı'da 24, Yalova'da 17, Çarşamba
da 17, Bucak'ta 12 ve diğer yağışlı yer
lerde 1-10 kilogram arasındadır. 

Rüzgar vaziyeti: Orta Anackılu'nun 
şark kısmında şarktan saniyede 5, do
ğu Anadolu'da cenuptan gene 5, diğer 
ye-derde şimalden 9 metre kadar hızla 
esmiştir. 

Günün en yüksek ısısı gölgede 27, 
Kütahya'da 30, Siirt'te 33, Diyarbakır
da 36 derecedir. 

İstanbul' da havalar birden
bire soğudu 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Şehri -
mizde hava ani surette soğudu. Bugün 
termometre on santigrat birden düş
tü. Sabahtan akşama kadar kısa fası
lalarla yağmur yağdı. Tahminlere 
göre kış kendini göstermektedir. 

Hükümet; devlet demiryolları ve limanları umumi idaresi te
kaüt sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı kanunlara ek olarak 
ve bu kanunların bazı maddelerini deği§tiren yeni bir proje ha
zırlamıştır. 

Yeni projeye göre, sandığın bütün 
mevcutlariyle alacakları, ckvlet mal
larına mahsus hak ve rüçhanları haiz 
olup mevcut para ile aidat ve bu para· 
ların kazandıracağı faizler ve tahak
kuklar, hiç bir vergi ve masrafa tabi 
olmıyacak; haciz ve temlik edilmiye
cektir. 

Sandıktan bağlanacak aylıklar, Uç 
ayda bir ve peşin verilecek.tir. Peıin 
verilen aylıklar ölüm halinde geri a
hnınıyacaktır. 

Evelce yalnız bıraktıkları aidatı ta
hakkuksuz olarak sandıktan almak ıu 
retiyle ayrılmış olanların tekrar hiz
mete avdetleri halinde aandığa iade e
decekleri aidattan kesilmiş olan ver
giler de, haznece, :;andığa ret ve iade 
olunacaktır. 

Tedavisi kabil olmıyan emraz veya 
çahşmıya mani malUliyet sebebiyle 
maişetlerini tedarikten acizleri, tıb
ben sabit bulunan muhtaç evHitlara 
yaşlarına bakılmıyarak hayat kaydiy
le maaş tahsis olunacaktır. Aylık al
maktayken bu hallere uğrıyanlar ve
fatlarına kadar maaşları verilmekte 
devam edilecektir. Tedavisi kabil ol
mıyan emra:t. veya çalışmıya mani ma
llıliyet sebebiyle maişetini tedarikten 
aciz keyfiyetinin en az iki hekimden 
ibaret bır heyetin rap oruna dayanma
sı ve bu raporun Sıhat ve içtimai 
Muavenet vekaletince tasdik edilme
si şartır. lhtisa:;a teallfık eden hasta
lıklarla tam teşekküllü hastane bulu
nan mahallerde rapor, hastane sıhi 

heyetince verilecek ve Sıhat, içtimai 
muavenet vekaletince tasdik edile
cektir. 
Altmış yaşını doldurduktan veya te

kaüt hakkını kazandıktan sonra bir 
müddet daha istihdam edilmekte olan
lardan 5 inci maddede yazılı haller ha
ricinde olarak herhangi bir sebeple 
kaydı terkine uğrıyanların vazifeleri
ne nihayet verildiği tarihe kadar he
sap edilen tekaüt ve tazminat mahfuz
dur. 

t'l ı;; ... .... ,.ih inrlPn ;tiharen hPS sene 
zarfında ar nmıyan mevduat la ou 
müddet zarfında sandıktan istenilen 
her nevi matlubat, sandık lehine mü
ruru zamana uğrıyacaktır, Devlet de
miryolları ve limanları vazifeleri.ıin 

haricinde veya dahilinde herhangi bir 
sebeple zarar görmüş veya tehlikeye 
maru..: kalarak tekaüt haline düşmüş 
memur ve müstahdemlerle vefatları 

halinde bunların veresesinin davasını 
sandık da takibe salahiyetli olacaktır. 
Bu zararı yapanlar, sandığa mensup
salar sandıktaki alacakları mahkeme 
so,ıuna kadar mevkuf tutulacaktır. 

Mülga tasarruf sandığının kurulu
şundan evel ve mahalli idare zamanın
da Anadolu - Bağdat; Ankara - Kay
seri; Samsun, Sıvas, Erzurum demir
yollarında tescilli ve daimi olarak kul
lanılanlarla bu tasarruf sandığına gir
memiş ve o tarihlerde daimi ve müsec
cel hizmette bulunmuş olup müseccel 
hizmetleri bu kanunun neşri tarihine 
kadar fasılasız devam edenlerin arada 
geçen hizmet müddetleri, aşağıda ya
zılı şartlar dahilinde 1.6.934 tarihin
den ı;onraki hizmetlerine ilave edile
cektir. 

A • Bunların bu müddete ait aldık
lar. aylıklardan yüzde 5 sandık aida
tiyle muadili yüzde 5.5 !arının tutarı 

sandıkça hesaplarına borç kaydedile
cektir. Aldığı aylık bu kanunun neşri 
tarihindeki miktardan fazla olan ların 
borçları ~on aylığına göre hesap edile
cektir. 

B - Bu borçlar, bu kanunun neşrin
den itibaren nihayet altı ay ıonra baş
lamak ilzere aylıklarından sandık ai
c.Jatma iliveten ve aynı şartlar dahi
linde yüzde beş kesilmek euretiyle 
tahsil olunacaktır. 

C • Borçlarını bitirdikten sonra ve
ya bitirmeden idareden ayrılan ve fa. 
kat teminata veya tekaüt aydılğına 
hak kauınmış olanlara bu iş için kesi
len paraları tahakkuksuı; iade oluna
caktır. 

D - Borçlarını tamamen ödemeden 
tazminat almak suretiyle 2904 numa • 
ralı kanunun umumi hUkUmleri d .... ,:. 
sinde alikaaı kesilenlerin geri kaıan 
borçları sandıkça alacaklarından indi
rilecektir. 

E - Borçlarını tamamen ödemeden 
kendilerine sandıkça aylık tahıiıi ha
linde evelce aylıklarından tevkif olu
nnuyan miktar bu aylxklarından yüz
de bet kesilmek suretiyle tahıil oluna
caktır. Borçlarını tamamen ödemeden 
ölen memur ve matahdemlerin geri ka
lan borçları aranmıyacaktır. 

F - Bu kanunun neşri tarihinden iti
baren altı ay zarfında eandığa yazı ile 
müracaat etmiycnlerin maaılarından 

bu maddede yazılı tevkifata başlana -
rak bu müddet zarfında yazı ile müra
caat ederek bu §ekli kabul etmedikle
rini beyan edenlerden geri kalan mik
tar hakkında bu fıkra hükmU tatbik o
lunacaktır. 

Ayrılan memurlar : 
1818 sayılı kanunla inşaat dairesi

nin Nafıa vekSletinc bağlanması üze
rine bu vekalete naklolunan ve mart 
1926 tarihli eski tasarruf sandığiyle .a
lakalan kesilmiş olanlardan halen ma
aşlı devlet memurluğunda bulunanlar 
sandıktan aldıklarıru D. Demiryolla· 
rr VP litm;Jrıhu:r~kbiH: sanrlılrın:ı-nn-....... 
ıaae c ttıKıcrı ta .;:tır c-ou sanokJ.ar a-
lakaları kesildiği tarihe kadar olan 
müddete ait tekaütlük haklarını işlet· 
me umumt idaresi memurları tekaüt 
sandı~ı hakkındaki kanun hükümleri 
dairesındc yenide.:ı ihraz edecekler
dir. Defaten iade edemiyenleıfa al
dıkları paralar her ay maaşları emsali 
hasılınm yüzde onu kesilmek suretiy
le tevkif ve tekaüt sandığına teslim 
edilecektir. 

3 5 sene çalı§anlar : 
Bilfiil 35 &ene ve daha ziyade hiz

met ifa edenlere tekaüt olduklar za
man almakta oldukları ücretin bir ae
neliği ikramiye olarak verilecektir. 
Tekaütlükleri tahakkuk edip de ikra
miyeye istihkak kesbedenler ikrami
yelerini almaksızın vefat ettikleri tak
tirde ikramiyeleri 2901 sayılı kanunda 
tazminat için yazılan şartlar dairesin
de mirasçılarına verilecektir. 

Malfılen veya sair sebeplerle san
dıktan maaş tahsisi suretiyle idareden 
ayrıldıktan sonra tekrar intisap eden
lerin almakta oldukları tekaüt maaşı 
kesilecektir. Bunlar, yeniden ayrıl
dıkları zaman son hizmet müddetleri
ne ve almakta oldukları maaşa göre 
hesap edilecek tekatidiyeleri eskisine 
zammedilerek verilecektir. 

su bakımından çok müsait ve ve- -----------------------------------------------------
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Devlet hizmetinden tekaüt olup da 
demiryollar ve limanlar umumi idare
sine intisap edenler tekaüt sandığına 
alınmıyacaklardır. H51en sandığa da
hil mütekaitlerin hakkı mahfuz olup 
bunlardan alakasını kesmek istiyen -
ler bu kanunun neşri tarihinden itiba
ren üç ay içinde sandığa müracaat et
tikleri taktirde şimdiye kadar kesilen 
aidat ve temettu ile birlikte iade olu
narak alakaları kesilecektir. Bunların 
namına şimdiye kadar devlet d-emir
yolları bütçesinden sandığa yatırılan 
muadillerde temettuu ile birlikte dev· 
let demiryolları ve limanları idaresine 
geri verilecektir. 

Fidanlıkta Akara'nın ve Orta Ana
dolu'nun fidan ihtiyacı temin edil
mekle beraber ormansız kasaba ve 
köylerin etrafında beşer hektarlık 
sahaların ağaçlandırılması yapılacak

tır. 

Fidanlık arazisi kafi miktarda vasi 
olup Orta Anadolu iklimiyle Garbi 
Anadolu iklimi arasında bulunması 

ve burada yetiştirilecek fidanların 

her iki iklime uymaları itibariyle çok 
enteresan görülmektedir. 

Arazinin ortasından geçen Porsuk 
çayı vasıtasiyle sulanması kolaylıkla 
temin edilebilecektir. 

Rusubi ve vejetasyonu kuvetli o
lan bu topraklarda fidan yetiştiril

mesi muvaffakiyetli olacaktır. 

Geçen sene bütün arazi pancar ze
riyatına tabi tutulduğundan boş ka
lan yerlerde bir buçuk hektar tutan 
yastıklarda çam, karaağaç, akasya ze
riyatı yapılmıştır. Ve zeri yat devam 
etmektedir. Bu sene kıştan eve! bü
tün arazi kirizme edilecek ve bahar
dan evel zeriyat yastıkları hazırlana
caktır. 

Fidanlıktan iki ila üç sene sonra 
tam randıman alınarak senevi bir bu
çuk milyona yakın fidan yetiştirile- } 
c:ektir. 

-
' 

Telgraf telinden 

kadın süsü 
Dünyamn en iptidai kadınlarrnın 

bile görgüleri ve vasıtalan nisbe
tindc süs dü§künü olduklarını, henı 
de yepyeni bir !jeymiş gibi, uzun 
uzun tahlil eden bir fransız gazete
cisi yazısının bir yerinde diyor ki: 

" Gözlerimle gördüm; Kenya ka
dınları ellerine geçirdikleri telgraf 
tellerini kfıh kıvırarak, kah uzun ve 
saçaklı tel halinde kulaklarına ta -
kıyarlar. Oyun oynarlarken teller 
biribirine bağlanıyor." 

Yazının havadis olarak değeri 

basittir. Kadın olur da süsü sevmez 
mi? Elbette eline ne ger;erse ~ura
sma burasına takacak, onun şıngır
tısından tınğırtısından yahut ta 
yalnızca parıltısından bir "kadınlık 
zevki" tadacak. 

Fakat garibi şu ki hisleri henüz 
iptidailik basamaklarında sürçen 
kadınların - fransız gazetecisine 
göre - ilk süslenme vasıtaları tel -
graf teli olmuş. 

Koyu iptidai bir yerde telgraf 
telinin nereden tedarik olunduğu 

meselesi bizi alfikadar etnıcz. Var· 

sın onun cevabtnı fransız meslek -
taş versin. Fakat bize öyle geliyor 
ki iptidai kadınların telgraf teline 
saldırış/an hemcinslerinin ''bir lafı 
bir yerden öteki yere aşırma" hu -
susunda ezeldenberi maltlm olan 
gayretlerine basit fakat manalı bir 
bürhan teşkil ediyor. 

Kadınların müdafaa hakkı mah
fuzdur. - K. Z. G. 

Alemin temaşa~ı 

Bu itlerin mevsimi mi geldi, 
modası mı aldıyürüdü nedir, son 
günlerde dünyanın her tarafından 

uçmak, göklere yükıelınek hakkın
daki teıebbüılere dair havadiıler 
geliyor. 

"Her çıkışın bir inişi vardır'' di
ye bizim meıhur ata sözümüzü fi. 
renkler bilmeseler bile, her gök yü
züne çıkanın gene bizim seviyemize 

ııaıcı ııa u.a•ll.....,..,._ __ 

ineceğine akılları erer, samnz. Buna 
rağmen yÜkıeknek husuwndaki ar
zulann hazan merihe, aya, güneıe 
kadar sivrildiği görülmüştür. 

Düıününce bu garip emel §Öyle 
bir sebebe bağlanabiliyor: 

Dünyanın şu karııık günlerini 
biz yakından pek iyi göremiyoruz. 
Malumya, vurutanlan kıntanları 
yukardan seyrederler, medeni inaan 
döğütlerini seyircilerin tepeden al
kıtladığı maliımunuzdur. Göğe çı • 
kanlar her halde dünya ahvalini 
şöyle yukanlardan tetkik merakını 
duyanlar olacak. 

Methur değil midir : 
İhtilafatiyle uğratmakta dehrin 

zevk" yok. 
Zevk anın mirııadı ibretten 

temaşasındadır 1 

Hindistan'da Kalküta mektep • 

)erinden birinde bir muallim, bir ta
lebe.ain haf tanın muayyen üç günün
de fevkalade zeki, öteki günlerinde 
bir gabavet ve belahat heykeli gibi 
anlayışsız &'Örünmeıine şaşmış. Ay
larca kontrol etmif. Talebe pazarte
si, çarşamba ve cuma günleri atet 
gibi ..• Öteki günlerinde tersine ... 

Bu işi halledememiş. Fakat za • 
mania zeka arasındaki bu riyazi mü
nasebeti bulmak içinde kanıtırma
dığı kitap, başvurmadığı ruhiyatçı 
kalınanu§. 

Neden sonra bir kere de çocu
ğun velisiyle temasa geçmeyi akıl 
etmiı. Babası demiş ki: 

Biribirinden hazan benim bile 
ayıramadığım ikiz çocuklarımın iki
sine birden elbiıe yaptırmıya gü
cüm yebniyor. Bu yüzden beraber 
mektebe gönderemiyorum. Ben de 
mecbur oldum bir elbiseyi haftanın 
üç gününde birine, öteki günlerin
de diğerinin sırtına takarak mektebe 
gönderiyorum. 

Siz haftamn muayyen ıünleriy
le zeka araımdaki münaıebetleri 
arayacağınıza, aynı anadan, aynı ba
badan aynı anda doğan çocuklar 
araımdaki bu müthit zeki farkını 
diiıünseydiniz daha faydalı olurdu! 

Yeni hazırlanan projenin usta, işçi 
ve çıraklara ait olan tekaütlük müd· 
detleri ve dereceleri de degiştirmek
tedir. 

"CAM ADAM,, 
Ankara'ya geliyor 
İıotanbul Yerli Mallar ıoergisinde ve 

8 inci İzmir enternasyonal fuvarında 
teşhir edilerek halk tarafmdan bü • 
yük bir rağbet ve alaka ile seyrolunan 
"Cam adam", İzmir fuvarı kapandık -
tan sonra Ankara'ya getirilecek ve Kı
zılay menfaatine şehrimizde teşhir o • 
lunacaktır. 
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Yeni safha 
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Sudet aımanıaruıın ayanlanmalari
~- Çekoslovak meselesi ve tnbiı bu ara
!it Orta Avrupa buhranı yeni bir saf
laya gimıcktedir. Filhakika öteden
ieti, Almanya'nın elinde çok lruvetli 
ijr kağıt sayılan bu vaziyet beklen
tıekteydi. Almanya, Çekoslovakya Ü -

'rine tedricen tazyiki arthran bu ka
hları birer birer oynamaktadır. 

Hôdiseler . karşısında fransiz Moskova radyosunun 

Türkiye konseri 

gazetelerinin yaptığı tavsiye 

Çekoslovakya meselesi çıkalı, dik
htten kaçmıyan bir nokta, gerek sü-
tlerin ve gerek Çekoslovakya hükü

lleti memurlarının &ıkı disiplinleriydi. 
~en ilkbahardaki belediye seçimleri 
Alyük bir intizam içinde yapılmıştı. 
le çek hükümet memurlarından sü-
~tler ıikayet ettiler. Ne de çek hü-
1\hneti, asayişin muhafazası için se
~ günleri içki satılmasım memnui
let altına almaktan başka bir tedbir 
İtnak lüzumunu hisaetti. Fakat bir 
!afta on gün kadar evel, bu vaziyetin 
leiişeceğine delalet eden emare ele 
ICçti: Südet partisine mensup bazı nü
~lu adamlar, neşretikleri bir beyan
!aınede parti mensuplarını, şahıslarını 
tıiidafruı i~n serbest bır.lktıklannı bil
Iİrrnişlerdi. Bu beyannameden anla • 
hnaktadır ki on gün evelisine kadar 

Azimkôrhk, 
soğukkanhhk 

M.oskova, 14 a,a. - 15 eylülde Mos
kova komintern radyosu - dalga tulü 
1744 - Türkiye için tertip edilen bir 
radyo konseri neşredecektir. Konser, 
Türkiye saatiyle 21 de başlryacaktır. 

Konserin programı şudur : 
1 inci kısım: 
Gliyer'in "Şahsenem" operasından 

parçalar • Azarbeycan tiyatrosu artist 
leri tarafından. 

2 inci kısım : 
Piyano havaları Brüksel bcynelmi -

lel müzik konkurunda birincilik ka -
zanan piyanist Emil Gilels tarafın -
dan. 

Paris, 14 a.a. - Gazeteler, soğukkanlılık ve enerji tavsiyesinde 
müttefiktirler. Lö Jurnal'da Helsey, şöyle yazıyor: 

"Her ne netice hasıl olursa olsun, ı-
Fransa ile İngiltere, cereyan etmekte 
olan feci müzakereler esnasında sözle- İngiliz Fransız kabineleri arasında 

!İldet partisi mensupları, hükümete 
~şı silah kullanmak noktasında ser • 
k!at değillerdi. Çekoslovak hüküıneti 
k!yannameyi derhnl toplattırdı. Fakat 
lı.ınu neşredenler hakkında tedbir a
hırnadı. . . " . __ eh ,. 

Beyannamcnın neşrı, yem &CU a 
idı verilen bugünkü vaziyetin başlan • 
tıcı telakki edilebilir. Filhakika o 

rını ısma etmekten vazgeçemezler. 
Fransa ile İngiltere her ne bahaısma o-
lursa olsun, sulhu kurtarmak için elle
rinden geleni yapacaklardır. Fakat 
vazifelerini ifa etmekten feragat ede
mezler, çünkü akı.i taktirde yakında 

kopması muhtemel korkunç fırtınala
rı kendi Üzerlerine çekmiş olurlar. 

Mücadelesiz bir takım muzafferi
yetler silsilesinin vermi;? olduğu gu
rurla sarhoş olan Almanya, acaba han
gi noktada duracaktır?,. 

Siiclet işi bir Avrupa 
nıesclesi oldu 

t~ndenberi Çekoslovakya'da bir hu • Figaro gazetesinde DomossoJl diyor 
~llrıu:z.luk hisscdilmekted!.r. F~~t va· ki: 
~Yet Hitler'in nutkunu soyledıgı ııra- "Mesele, almış olduğu nispetler ve 
~dır ki had tıafhaya girmiştir. Bu tevlit ettiği neticeler itibariyle, ilk 
~lıtku dinliyen bazı Südetler Çekoslo- nispetleri ve neticeleri hem de pek zi 
•aıtya hükümetinin neşrettiği reımi yade aşan bir noktaya vasıl olmuştur. 
tebliğde ifade edildiğine bakılacak o- Mesele, bundan sonra artık bir Avru
~ "siyasi mahiyette tiddetli ~~- pa meselesi halini almıştır. Artık bu 
~ttlere tevessül" etmİ§ler. Ve huku- meselenin bu mahiyeti göz önünde tu
hıet de "nizam ve asayişin ihlal edil • tularak müzakere ve halledilmesi icap 
diği sekiz mıntakada örfi idare ilan eder. Fakat makul ve selfımeti muha
~lnüştir." Bunun üzerine Südet parti- keme sahibi insanların temennilerine 
r~ hükümete ajans telgraflarının "ül- muvafık bir hal sureti elde edebilmek 
liınatom" adını verdikleri bir talepna • için her şeyden evel Çekoslovakya' da 
hıe.ini vermiştir. Südetler hükümete nisbi bir asudeği teessüs etmesi ve 
llnu teklif ediyorlar: şiddete müracaatla ika edilen hiidise-

1 _ örfi idArenin kaldırJlmaıı. lerden ve kuvetle i~ görmek usullerin-

sıkı temas mu haf aza ediliyor! 

İngiliz kabinesinde 
olacak müdafaa 

tetkik edildi 

Lüzumlu 

tedbirleri 
Londra, 14 a.a. - Kabine, saat 11 de başvekalet binasında 

toplanmıştır. İçtima esnasında Çemberlayn'ın başlıca arkadaşla
riyle yaptığı istişarelerin neticesinden mada müdafaa nazırları
nın erkanıharbiye reisleriyle yaptıkları İçtimaların neticeleri tet
kik edilmiştnr. 

B. Çemberlayn, kabine içtimaı 
sona erer ermez 8. Kenedi'yi ka
bul etmiştir. 8. Kenedi, başveka
let dairesini saat 13,40 da terket
miştir. 

Toplanıul<ı neler giiriişiildii? 
Kabine, südetler meselesinin halli 

için mümkün olan çareleri derpiş et
miştir. 

kişilik bir halk kütlesi bugün Vayt
hal civarında toplanmıştır. Bir ihti
yat tedbiri olmak üzere polis halkın 
ba~vekalet binasına girmesine mani 
olmuştur. 

Dün gece komünistlerden mürek
kep bir heyet, B. Çemberlayn'a bir 
mesaj tevdi etmiştir. Bu mesajda 
parlamentonun davet edilmesi talep 
ve Hitler'in nutku protesto edilmek
tedir. 

Yeni lef rikamız 
Bugün biten Gülünç Hikaye 
yerine şimal edebiyatının 
en tanınmı~ mümessillerin-

den 

Knut Hamsun'un 

VİKTORYA 
Adındaki eaerini birkaç gü
ne kadar ne§re btı§lıyacağız. 

Almanya, Prağ'ın 
dahili buhrana 

.... 
ugramasını 

istiyor 
Bedin, 14 a.a. - Havas ajansı bildi

dyor: Berlin'in südet meselesi hak
kındaki görüşleri, bir kaç aydanberi 
ihsas edilen şekilde inkişaf bulmakta
dır. Berlin'de, Prag hükümetinin ta
vizden tavize vahim bir dahili buhra
na düşecegi ümit olunmaktadır. 

lktıdara mutediller ıelirse: Südet • 
lcrin vaziyeti, Çekoslovakya dahili ve 
harici siyasetinin tamamen değişme
siyle halledilmiş olacaktır. Bu taktir
de südetler Almanya ile Çekoslovakya 
arasında şimdi şimali İrlanda'nın ı;er
best İrlanda ile İngiltere arasında oy
nadığı role müşabih bir rol oynıyacak
lardır. 

lkbdara müfritler gelirse: vahim 
hadiseler olacak ve Almanya dahi tah
rikata maruz kaldığını iddia edebile
cektir. Herhangi taktirde olursa ol
sun, Prag'ın garpteki asileri müdaha
le edemiyeceklerdir. 

Plebisit bir hal sureti olarak der -
piş edilmiyor. Südetler kendi mukad
deratlarına hakim olmak hakkını el
de ettikten sonradır ki, plebisite, bu 
vaziyeti katileştirmek üzere müraca
at olunabilir. 

B. Stoyadinoviç 

Belgrad'da 2 _ Ekseriyeti alman olan top· den vazgeçilmesi iktiza eder. Zira ya
"1tlardan devlet polisinin geri çekil • pılmıyacak olursa ihtilafın umumi ma
~i ve asnyişin muhafazasından bele- hiyet iktisap etmesinin önüne geçmek 
'!: .;w. · · ul tu11.llmMı..~--•.mijmkilıı olamaz.,. 
ı. d kalmal · Almanya arzularını artırırw .•• 4<11'ında ve kışWnnn a an ve aı-

Kabine, bu gayretler akim kaldığı 
takdirde lüzumlu olabilecek müdafaa 
tedbirlerini de derpiş eylemiştir. Bu 

Jt~l! Ujl.t~.i!1Jillk.Y~.f r!i..f!~.!.~ E_~~.\}.m~\.: 
edilmektedir. 

Trafalgar Skuar'da bir mitinig ya
pılmış ve bunun hitamında bir heyet Belgrad, 14 a.a. - Her6ek ve Ka
_.. .... .__.._ . ~.-...wa•- _._..__._ .q.daii..mıntakalarında YJıntı2ı birkaç 
mumaileyhe Führer'in Çekoslovak- gunlük seyahatlen avdet coen-ı3aşve-
ya, İngiltere ve demokrasiler aley- kil ve Hariciye Nazın Stoyadinoviç, 
hindeki nutkunu protesto eden bir refakatinde nazırlardan Kuyneiç, Sto
mesaj tevdi etmiştir. soviç ve Krek olduğu halde saat 10,30 

~il halkla temaı etmemeleri. Bn. Tabui, Övr gazetesinde şöyle 
• Bu açıktan açıga hükümete karıı yazıyor: 
"Yand:r. Fakat Çekoslovakya hükü - "Hakiki mesele, südetler meselesi 
~tini çok nazik bir vaziyete düşüren değildir. Mesele, ~udur: 
bır isyan hareketidir. Filhakika her-
ı._ "Almanya'yı kendi haline bırak-
''<lngi isyan hareketine karfı bir dev • 
ı mak ve fedakarlık üzerine fedakarhk-ttin yapacağı i!f basittir : Der -
l . F ta bulunmak neticesinde yarından 
'illi asilerin kafalannı ezer. a- k 
~t Südet'lerin ayaklanmalan böyle sonra endi kuvetine ve Merkezi Av
ı._ rupa'daki bütün vesait ve menabiine 
.,_ait olan hareketlerden değildir. Çe- .. k b 
~ guvenere - ugünkü vaitler ne olursa 
0ılovakya hükümcti, bir defa ayak • olsun - arzularını bize zorla kabul et
lqtnayı bastırmak ve asayişi iade et - tirmek istiyecek olan bir Almanya 
~k vazifesiyle mükelleftir. Fakat bu karşısında bulunmıyacak mıyız?,, 
~~feıini yaparken de Almanya'nın 
lııiidahalesini haklı gösterecek tethit Omlibr gazett.."Sindc Frossar diyor 
)~Uarına sapmaktan kaçınmak mecbu- ki; 
liyetindedir. Binaenaleyh bir taraf • "Sulhu, adeta ihtiras dere<:esinde 
~rı Çekoslovakya'yı anarşi içinde ve kuvetli bir arzu ile istiyoruz. Fakat 
biikümeti de her hükümetin en ipti- boş durup beklenilecek olursa onu 
~ai vazifesi olan aaayişi muhafazadan kurtarmıya imkan hasıl olmıyacaktır. 
~~ göstermek, diğer taraftan da lü - Londra ve Pariı'in derhal Prag'la mu
~tnundan fıı.zla kuvet iıtimalinden ka- ta.bık kalarak son bir gayret ıarfetme-
Çııırnak t--ırtiyle asayişi iade etmek için leri icap eder.,, 

1 KÜ(ÜK Dl~ HABERLER 1 

Kapinenin müzakereleri hakkında 
resmi mahafil, her türlü tefsirden iç
tinap eylemektedir. 

Öğleden sonraki te11'UUlar 
Başvekil Çembcrlayn, öğleden son

ra da müzakerelerine devam elerek 
Hariciye, Maliye ve Dahiliye nazır
lariyle görüşmüş ve sonra da liberal 
partisi reisi Sinclair ve işçi partisi 
reisi Attle'yi kabul etmiştir. 

İşçi partisi icra komitC$iyle işçi 
partisi parliimento grupu yarın müş
terek bir içtima yapacaklardır. 

Londra, 14 a.a. - Başvekil'in, mu
halefet liderleriyle yaptığı mülakat
lar esnasında parlamentonun fevkal
ade içtimaa daveti görüşülmüştür. 

Bu bapta resmi malCımat yoksa da 
parlamentonun toplanması muhte
meldir. 

Londrll'tfo lıeyectın tlevanı 
ediyor 

Londra, 14 a.a. - Takriben iki bin 

Fransız kabinesinde 
Paris, 14 a.a. - Başvekil Daladiye, 

enternasyonal vaziyet hakkında muh
telif grup rüesası ile istişarelerine 
bugün de devam ederek Flandin ve 
Blum'dan sonra ayan reisi Janeni'yi 
ve cümhuriyetçiler federasyonu reisi 
Maııin'le görüşmüştür. 

Başvekil Daladiye bahriye nazırı i
le görüşmüş ve sonra saat 17.40 da 
BaşvekaJ.ete gelen Hariciye Nazırı Bcr 
ne'yi kabul etmiştir. 

Hariciye Nazrn Bone, bugün, Ame
rika ve İngiltere büyük elçilerini ka
bul etmiştir. 

Bone, saat 18,20 de Harbiye Nezare 
tinden ayrılmış ve hiç bir beyanatta 
bulunmaksızın Hariciye Nezaretbe 
gitmiştir. 

da Belgrad'a avdet etmiştir. Başvekil 
her yerde halkın şiddetli ve heyecan
lı alkışlariyle karşılanmıştır. 

Seyalınt esruısımla ytıpılan 

hararetli tewhiirlcr 
Samuprava gazetesi, bugünkü baş

makalesini Başvekil Stoyadinoviç'in 
seyahatine tahsis etmekte ve muma
ileyhin her tarafta hararetle karşı
landığını kaydettikten sonra bilhassa 
şöyle yazmaktadır: 

"- Stoyadinoviç çalışmasiyle yal
nız milletin büylik bir ekseriyetinin 
emniyetini değil, iktidar mevkiine 
gelinciye kadar tamamiyle unutul
muş ve terkedilmiş olan birçok mın
takaların minnettarlığını kaunmış 

olan nadir devlet adamlarımızdan bi
ridir. Başvekilin seyahat esnasında 
her taraftan gördüğü neşeli hüsnüka
bul Yugoslavya milletinin kendisi 
için çalışanları ne suretle mükafat
landırdığını gösteren bir misaldir." 
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Hay 
hakkınd 
bir şehadet 

(Başı 1. inci sayfada) 
ça bir plak dinlediği için bir Su
riye askerinin öldürülmesi, iki ara -
hın bazı türkler hakkında şikayette 
bulundukları için hudut harici edil -
mesi, Suphi Bereket'in Millet Mecli
sinde araplara hücumu, türk ve fran
sızlar arasında çarpışmalar ilaahır ... 

İşte hepsi yalan ve iftira dolu ya
zılardan bir kaçının başlığı. 

•• ... Biz Hatay'da yalnız adalet 
müsavat, gayret ve anlaşma gördük .. " 

Suriye gazetelerinden bazılarının 

uydurma haberlerle satışlarını çoğalt
mak yolunu tutmuş olmaları bizi ala
kadar etmez. Tahmin etmek isteriz 
ki Suriye'nin sağduyulu vatandaşları 
da bu haberleri esasen omuz silk
mekle karşılamaktadırlar. Zira Hatay 
seçimini sükfin içinde tamamlamış, 

millet meclisini vakur bir heyecanla 
açmış, devlet ve hükümet reislerini 
aynı temkinli sevinçle iş başına geti
rip teşkilatmı ikmale koyulmuşken 
çocukları bile inanamıyacakların bey
hude taşkınlıklara hangi hatayh ni -
çin kalkrşacaktır? 

Yanyana yaşamaları mukadder o
lan hatşylılarla suriyeliler arasına ni
fak sokmıya teşebbüs edenler bu kö
tü politikanın ne kadar hatalı oldu -
ğunu ne kadar çabuk anlarlarsa kom
şu memleketlerin karşılıklı menfaat -
leri o kadar az ihlal edilmiş olur. 

Hataylılar arasında mevcut oldu -
ğunu bildiğimiz ve devam edeceğin • 
den zerrece şüphe etmediğimiz vi:fak 
ve muhabbet, bugün nasıl EJbabil ga
zetesi tarafından gııptaya layık bir 
olgunluk eseri telakki ediliyorsa, su
yu biz.zat bulandırıp balık avlamak is
tiyenler de yarın, gayretlerinin fay
dasızlığına kanaat getirecek ve niha
yet susacaklardır. 

Fakat, onların daha bugünden ya
pacakları şey hakikati görüp Türki • 
ye, Hatay ve Suriye arasında kardeş
lik duygularının sağlamlaştırılmasına 
çalışmak değilmiydi? 

Nasuhi BAYDAR 

Üniversite'de kayıt i'i 

devam ediyor 
İstanbul, 14 (Telefonla) - O'niver

sitede kayıt ve kabul işleri devam e
diyor. Müracaatların ekserisi iktisat, 
hukuk ve tıp fakültelerıine yapılmak
tadır. O'niversite idaresi bu seneki ta
lepleri karşılamak için şimdiden ted
birler almıştır, Münhal profesörlük -
lere davet olunan seliihiyetli ilim a -
damları ilkteşr.in başına kadar vazi • 
felerine geleceklerdir. 

Selanik ~·e Belgrat ·crgilcriııi 
ziyaret edecek ticaret 

heyetimiz 

İstanbul, 14 (Telefonla) - B~lgrad 
ve Selanik sergilerini ziyaret edecek 
olan ticaret heyetimiz bugün Sdanik'e 
gitti. Heyet ticaret odası ikinci reisi 
Ziya ve zahire borsası reisi Murat ve 
ticaret odası umumi katibi Cevat'tan 
mürekkeptir. Heyet Selanik't en son
ra Belgrad'a gidecektir. 

'iidetler ilo Çekoslovakya hükümeti 
'raıında bir mücadele başlamıttır. Bu 
'iideUer meselesinin iç safhasıdır. Bu
lltırı daha tehlikeli olan bir de dıt aa.f
bıtaı vardır: Milletta§lannın ezilmesi
il~ kartı lakayt kalamıyacağını Hitlerin 
~~iylc dünyaya ilan eden büyük Al -
'Ya da Çckoslovakya'nın üç tarafı
~ ihata eden hudutlannda Damoklis • 
•ıı kılıcı gibi asılı olarak durmaktadır. 

X Pariı - B. Daladiye, maliye na
zırı B. Marşando'yu kabul etmiştir. 

Hatay'daki unsurlar 
arasında tam tesanüt 

Ankara biçki ve dikiş yurdu mezunları 

Bu arnda alman matbuatının, en 
lı.flJt hndiseyi iıtiımar edecekleri, ıü
~t kardeşlerinin maruz bırakıldıklan 
'fkence karşısında atet püskürecekleri 
" " · .koslovakya hükümetini, dünya • 
)- kttrıı vazifesini yapmaktan aciz bir 
d , b'. ~Vlet vaziyetinde gösterecekleri ta n-
d.il". Bu, harptan evel Osmanlı lmpara
lorluğunn kartı dnima muvaffakiyetle 
~lbik edilmiş bir politika manevra
~~}'dı. Bu yeni saflın naııl inkiıaf ede-
1lir? 
, 1 - Çekoslovakya hükümcti asa
~ti iade ederek herhangi bir kanşık
d ICın çıkmasına mahal bırakmaz ki ııü
;t nüfusu bazı mıntnkalarda çok ke-
~ olduğundan bu, kolay kolay yapı-
ııl". 

ıç olmasa gerektir. 

1 2 - Asayişi iade edemez de ayak-
%-- d d .. . b• ..... yer yer cvam c er ve muzmın 
)ır Şekil nhr. Eğer Almanya ıüdetlere 
lltdıın bahanesiyle müdahale etmez

(• ~u vaziyet ancak buhranı şiddet -
~dırnıiş olur. Fakat eğer Almanya, 

lldahnJc için bunu bir fırsat telakki 
İderse, fr nsız, sovyet ve İngiliz dev
,tt lld rnlnnnm sarih sözleri karıır • 
~dil bir Avrupa harhından nasıl ka -

ılacağını kestinnek kolav nemidir. 
A. Ş. ESMER 

X Bükreı - Nazırlar meclisi, içti. 
maa davet elilmiştir. İçtima esnasında 
beynelmilel vaziyet tetkik edilecektir. 

X Krakovi - Neşredilen reisicüm -
hurun kararnamesi mucibince Polon -
ya'da mebusan itihabı 6 sonteşrinde, 
ayan intihabı da 13 kanunuevelde ya
pılacaktır. 

X Berlin - Almanya ile Mançuko 
arasında ekonomik müzakereler bir 
mukavele imzasiyle neticelenmiştir. 

X Moıkova - Sovyet donanması 
yakında sonbahar manevralarına baş
lıyacaktır. Bu manevralar hakiki harp 
şartlarına en ziyade yakınlaşan bir 
kmda başlıyacaktır. 

X Varşova - Polonya ordusunun 
büyük sonbahar manevraları pek ya
kında bablıyacaktır. 

X Vaşington - Fransa büyük elçi
si hariciye nazın Hull'ü ziyaret ede -
rek Avrupa vaziyeti hakkında görüş
müştür. 

X Roçeater - Burada bulunmakta 
olan Ruzvelt, Hull'le yaptığı telefon 
muhaveresinden sonra evelce karar -
la§tırılanın hilafına olarak Haytpark'a 
uğramadan doğruca Vaşington'a dön
miye kara rvermiş ve trenle hareket 
etmiştir. 

(Başı 1. inci sayfada ) 
etmi§tik. Geçen cumartesi günü biz -
zat Antakya'da bulunduk. Muhtelif 
unsurlar arasındaki cazip ve gıpta e
dilmiye layik anlaşmayı gözlerimizle 
gördük. Keza mebuslarla resmi şahsi
yetler arasındaki tam anlaşmıya da 
şahit olduk. Hatay'ın baştanbaşa tam 
bir huzur ve sükun içinde bulunduğu
nu, halkın derin bir sevinç içinde ve 
bilhassa Şam vatani kitlesinin hede -
finden uzak bir birlik ve kaynaşma i -
çinde yaşadığını tesbit ve müşahede 

ettik. Fakat bir de dönüp bu kitleye 
mensup gazetelere baktık. Ne göre -
lim? Sancak'ta türk mezalimi; arap 
"köylerine yapılan baskınlar ve ekinle
rin yağma edilmesi; arapça bir plak 
dinlediği için bir Suriye askerinin öl
dürülmesi; iki arabın bazı türkler 
hakkında şikayette bulundukları için 
hudut harici edilmesi; Suphi Bere -
ket'in millet meclisinde araplara hü
cumu; türk ve fransız arasında çar· 
pışmalar ... ilah" 

İşte hepsi yalan if tir.:ı dolu yazılar

dan bir kaçının başlığı. 

da bulunduk. Ancak mahreci vatani 
kitleye bağlı, yalandan ve fesattan re
kor kırmış bulunan bu haberlerin işa
ret etmek istediği hadiselerden hiç 
birini görmedik, duymadık. Fakat biz 
bütün bu yalanlara Hatay reisi ekse -
lans Tayfur Sökmen'in şu sözleriyle 
cevap vermekle iktifa edeceğiz: " Bü
yük A tatüı:ık bize aziz komşularımız 
olan Suriye ve Lübnan'a karşı tam bir 
hulus ile hürmeti tavsiye etmişlerdir. 

Bizzat bana buraya gelirken huzurla -
rına çıktığım zaman şunları söyledi -
ler: "Sana ve Hatay' da devlet işlerini 

deruhte edecek olanlara tavsiye ede -
rim. Unsur din ve mezhep farkı gö -

zetmeden bütün memleket halkı hak -
kında adfiletle hareket ediniz ve kom
şularınız olan suriyelilerle lübnanlı -
ların istiklallerine ve onlarla dostlu -
ğunuza bütün kuvetinizle çalışınız.,, 

İşte vatani kitlenin iftiralarla katil, 

yağma yalanları ile bizzat duyduğu -

muz şu sözlerin samimiyetini karşı -

laştırınız. 

Yalan ve fesat rekoru Biz Hatay'da yalnız adaJ.et, musa -
Aynı günlerde biz de bizzat HataY.'- vat, gayret ye anlaşma gördUk. 

Yukarıdaki resim, Ankara kadınlar biçki diki§ yurdunun bu seneki me
zunlarmı müdireleriyle bir arada göstermektedir. Biçki diki§ gibi mühim 
bir kadındk bilgisini kısa bir zamanda e lde eden 32 genç kızımıza hayat
ta da muvaffak olmalarını temenni ederiz. 
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1---··~~~~:.~ ..... ~~orta j ·'o rı , __ J 3 ay içinde Paris'in su ihtiyacı 
(orbasından sinek ~ıkan mü~teri 

''Sinek bir şey değil . ama 
mide bulandırır ,, diyor 

Paris metrolar1 
137,5 milyon 
yolcu taşıdılar 

Parıs belediyesi, Paris'in yeraltı 

trenlerinde gidip gelen yolculara aıt 
istatistik neşretmıştir. Bu sene ge -
~en yıla nazaran çok fark göstermek
tedir. 

ne 
Paris şehri günde 
kadar su sarfediyor! 

Paris'in alhnda koca bir deniz var! 
Şahit bütün gördüğünü ve bildiğini 

şöylece ortaya koydu: 
- İşkembeciye gittim. Bir terbiye

li istedim. Lokantada daha bir kaç 
müşteri vardı; derken bir aralık ma
sanın birinden hiddetlice bir ses gar
sonu çağırdı, merak ettim, ben de bak
tım: 

- Siz utanmaz mısınız, dedi, ve ö
nündeki çorba kasesini göstererek: 

- Bütün müşterilerinize böyle si
nekli yemekler mi yutturursunuz siz? 
diye gürledi. 

Garson bir az eğildi. Müşterinin ö
nündeki çorbaya baktı. Sonra kibarca: 

- Afedersiniz efendim, dedi, ama 
sinek burada düşmüştür içine .. Yoksa 
bi7. gayetle itina ederiz. 

Asıl kızılca kıya.met garsonun bu i
zahından sonra koptu. Müşteri bu lafı 
kendisine ağır bir hakaret telakki et

ti. Yumrugunu mermer masaya vura 
vura: 

- Vay küstah, diye bağırdı, söyle
diği söze bak hele .. Yani sineği ben mi 
bulup da çorbaya attım? Üç beş kuru
şu vermiyeyim diye böyle bir alçaklı
ğı yapar ruıyım zannediyorsun sen?. 
Ayıptır, müşteriye bu türlü muamele 
edilmez. Edeple terbiyeyle konuşulur. 

Müşteri konuştukça asabileşiyor ve 
yumruğunun birini kaldırıp ötekini 
indiriyordu. Bir aralık daha çok sinir
lendi ve çorba tasiyle ortadaki sirke 
şişesini yere vurdu, tuzla buz etti. Lo
kantanın içi keskin bir sirke kokusu 
ile dolu. Garson afallamış bir vazi
yette bu asabi müşterinin yüzüne ba
kıyordu. Lokantanın sahibiyle öteki 
müşteriler de birden bire şaşırmışlar
dı. 

Alıngan müşteri asabiyetini gene 
yenemedi ve yaradana sığınıp yanın
daki garsona bir tokat attı. Ondan 
sonra polis karıştı işe.. Benim bildi
ğim ve gördüğüm bundan ibarettir. 

hareketleriyle lokantaya saat kaçta, 
hangi yoldan gittiğini, ilk defa iste
diği yemeklerin bitmiş olmasına da e
sasen kızdığını, fakat bu sinek mese
lesinin asabrnı büsbütün bozduğunu 
ve kendisini deliye çevirdiğini anlat
tı, durdu. Müdafaasını şöyle bitirdi : 

- Sinek bir şey değil ama, h<ikım 

bey mide bulandırır. Ben çorba kasesi
nin dibinde, esasen sağken bile ken
disinden nefret ettiğim o lanet hayva
nın ölmüş ve şişmiş bir halde serile 
serpile yattığını görünce neye uğradı
ğımı bilemedim. Tabii sineği atıp çor
baya devam edecek değildim ya .. Der
hal garsonu çağırdım. 

- Gözüm görmesin, kaldır şunu, 

dedim. O bana gayet küstah bir tavır
la muamele etti. Haliyle ve gözleriyle 
bana adeta: 

- Hadi, hadi.. Biz böyle şeyleri çok 
gördlık. Yemeğin parasını vermemek 
için sineği sen :rakaladın, çorbaya da 
sen attın, diyordu. Kim olsa, zımnen 
söylenmiş olan bu sözlere benim kadar 
köpürürdü.,, 

Fakat, asabi müşterinin de itiraf et
tiği gibi garsonun bu sözleri ağziyle 
söylemiş olmadığı anlaşılıyordu. İ
çinden bu türlü sözler geçirdiğini is
pat için de bir amerikan makinesi ıa
zım. 

Zanlı biraz durdu, başını iki yana 
salladı. 

- Ama bakın şunu da söyliyeyim ki 
dedi, belki ben de birdenbire fazla 
parlayıvermişim. Çünkü garson °afe
dersiniz., demişti. Ama elde değil ki.. 

Hadise hakkında ,tokatı yiyen, ha
karete maruz kaldığı iddia edilen gar
son bir haftalık rapor göndermiş ve 
celsede bulunamamışıt. Dinlenmesi i
çin muhakeme tfilik olundu. 

Hastalık, acaba toka tın tesiriyle mi? 

Arslanı silahsız yalnız 

kuvefle yere seren adam 

Geçen sene üç ay zarfında 155 mil
yon 792.225 yolcu taşındığı halde bu 
yıl aynı müddet zarfında 137.479.235 
yolcu gidip gelmiştir. Demek ki, gc -
çen seneye nazaran bu yıl 18 miJ.yon 
parisli başka vasıtalarla gidip gelme
yi tercih etmişlerdir. Şurası muhak -
kak ki bu on sekiz milyondan ekserisi 
yaya yürümeği üstün tutmuştur. 

Buna mukabil geçen sene yeraltı 

trenlerinin iradı 126.675.236 frank 75 
santim olduğu halde bu yıl 163.077 .805 
frank 20 santim olarak tespit edilmiş· 
tir. Buna sebep de biletlerin pahallı
laşmasıdır. Bilet fiyatlarının yüksel -
mesiyle yolcu adedi azalmış, fakat va
ridat artmıştır. 

Bundan başka geçen senenin ikinci 
üç ayı zarfında biletsiz binenlerin ve
ya birinci mevkie ikinci mevki biletiy
le binenlerin sayısı 7 .610 olduğu hal
de bu yıl aynı müddet zarfında bu 
mikdar 4.343 dür. 

Acaba yıldan yıla insaf mı artıyor, 
yoksa geçen seneden cesaretleri kırı -
lan biletsizler yaptıklarından nadirn 
olup bu sene yaya yürümeği ";ni tercih 
ediyorlar? 

Yeni bir ölüm şuaı 
keşfedildi 

Macaristan'ın Seget şehrinde iki 
genç radyom teknikcisi yeni bir ölüm 
şuaı keşfetmişlerdir. Bu ihtira bütün 
ilmi, bilhassa harp fennini alt üst e
decek mahiyettedir. Bu iki macar mü
hendisi öyle bir elektrik makinesi keş
fetmişlerdir ki ·bu makinenin neşret
tiği görünmez ziyaların önüne ne ge
lirse gelsin yakmaktadır. 

Bu elektrik makinesi camı ve ince 
madeni levhaları su gibi akıtmakta, 
ağacı veya diğer maddeleri 20 - 30 san
timetre mesafeden tutuşturmaktadır. 
Kediler ve köpekler üzerinde yapılan 
müteaddit tecrübeler müspet netice
ler vermiş, görünmez ziyalar 4 - 5 met
re mesafeden bu hayvanların canları
nı çıkiiruu~cır, 
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Belediyelerin en mühim ve asli va
zifelerinden birisi, şehir halkının ih
tiyacına yetecek suyu temin etmektir. 
Büyük şehirlerde su işi üzerinde bü
yük bir hassasiyetle düşülen bir iş ha
lini almıştır. 

Paris, geçen senenin yaz mevsimin
de oldukça su sıkıntısı çekmişti. Fa -
kat bu sene daha ferahlamış vaziyette
dir. 

Paris'e, Romalılar zamanında bü -
yük bir bendle uzaklardan su gelirdi. 
Fakat bu, daha ziyade asılzadeler i

çindi. Halk hep Sen nehrinin suyun
dan istifade ederdi. 

Filip Ogüst zamanında günde 400 -
500 metre mikabı su getirilmiştir. 1700 
senelerine doğru Paris'in nüfusu 
548.000 di ve günde 8,000 metre mika
bı su sarfediliyordu ki, insan başına 
günde 14 litre su düşer. On altıncı 
Lui zamanında su ihtiyacı kuyularla 
telafi edilmeğe başlanmış, bazı mahal
lelerde 35 metre derinliğinde kuyu -
lar açılmıştır. Bununla beraber res -
men Paris halkına suyun dağıtılması 
ihtil3.lin nihayetine kadar uzamıştır. 

Çünkü daha evci su, daima yilksek ta
bakaya nasip olmuş bir nimettir. 

1800 senesinde Paris'te günde 20.000 
metre mikabı su sarfediliyordu. Bun
dan sonra cüretk3r mühendisler 1802 -
1809 yıllarında 107 kilometre uzunlu
ğunda muazzam bir baraj yaparak Pa
ris'e günde 80.000 metre mik3bı su a
kıtmağa muvaffak oldular. 

Paris'in su ihtiyacını bugünkü şek
line sokan meşhur mühendis Belgran•
dır. Bugün Paris'e 100 - 200 kilomet
re uzaktaki menbalardan su getiril
mektedir. 

Paris'te 1790 senesinde yevmiye o
larak: 30.000 metre mikabı, 1834 de 
40.000 metre mikabı su sarfederdi. 
1860 da bu mikdar birdenbire yüksele
rek 200.000 metre mikabı, 1872 de 
500.000 metre mikabı, 1880 de 600.000 
1893 de 900.000 ve 1900 senesinde bir 
milyon seksen bin metre mika.hına 
yükseldi. 
ue~en agu~LV':ıı~d. ra,ı;, ıu u'.ı. g,y.1.'L\. 

Lokantacının gösterdiği öteki şa

hitler de aşağı yukarı aynı şekilde i
fade verdiler. Her şahit konuşurken 

suçlu iskemlesindeki z:d.t kalkı.p kalkıp 

oturuyor, asabiyetten dudaklarını ısı
rıyor, hatta ara sıra !ifa bile karışı

yordu. 

Cenubi Afrika'da Kaptavn şehrin

de belediye bahçesinde tunçtan bır 

heykel dikilecektir. Bu heykel bo
ğuşmakta olan bir insanla bir arslanı 

gösterecektir = = Kazanç vergısı 

su sarfiyatı 1.400.000 metre mikabıdır 
ki bunun 7 - 8 yüz bin metre mikabı 
içme suyu olarak sarfedilmiş, müteba

: ki kısmı fabrikalarla diğer yerlerde 

Sıra müdafaaya geldi. Demindenbe
ri dilinin ucuna getirip getirip de 
söylemi ye fırsat bulamadığı lafları bir 
çırpıda boşaltşverdi. Hulasatan dedi 
ki: 

- Evvela şahitlere itirazım var. 

Bundan 30 sene cvel, ormanlar i

çinde oturan Valhuter adında bir a

dam, bir arslanın tecavüzüne uğra - : 

= mıştır. Yanında sil3h namına hiç bir = şey olmadığı halde, ormanda yalnız 
başına vahşi arslana karşı mukabele-

de bulunmuş, dehşetli bir boğuşma

dan sonra o ko"kunç mahli'ıku yere : 

sermiştir. O zamanlar bu adamın kah
ramanlığı dillere destan olmuştu. 

ve 

Tatbikatı 
3470 numaralı kanunu da ihtiva 
etmek üzere e;.1 son hükümlere 

göre yazılmıştır. 

Yazan: 

Nihat Ali Üçüncü 

: harcanmıştır. 

§ Paris'e yeraltından beş büyük ka
nalla su gelmektedir. Gelen bu sular 

: Paris'in su mahzenine boşalmaktadır. 
Bunlar arasında dört büyük su bendi 

: vardır. Her birisi 72, 102, 131, 136 ki
: lometre uzunluğundadır. Yeraltından 
: büyük bentlere çıkartılan bu su günde 

500.000 metre mikabı akıtacak kadar
: dır ki bu su bugün Paris'in içme suyu
: nun esasıdır. Soğuk, süzülmüş, ve ber· 

rak bir sudur. 

Kimi yerini uydurdular. Elbette uy
dururlar; ben gelip geçici bir adam, 
halbuki hasnn taraf her gün karınları
nı doyurdukları işkembeci.. Şimdi ben 
size hadiseyi "minelhab ilelhavap11 an
latayım da işin aslı faslı anlaşılsın, 

hakikat de bir güneş gibi ayan olsun. 
Ve .... gene heyecanla, "ayın" ]arın 

üstünde şiddetle durarak, geniş el kol 

İşte bugün onun hatırası olarak di
kilecek olan heykel, o kanlı mücade
leyi bütün dehşetiyle tebarüz ettire
cektir. 

616 büyük sayfa, fiatı 3 liradır. : 
: Akba ve Haşet şubelerinde satılır. : 

Bu 500.000 metre mikabı, Paris'in 
susuzluğunu söndüremiyor. Bu vaı:i -
yet dahilinde sanayi için günde bir 
litre dahi su bulmağa imkan yoktur. 
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GÜLÜNC HİKAYE 
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Yazan: ANATOL FRANS 
Bu sırada Fe1isi aynada taze o1gun1aşmıı meme

lerini, çevik endamını, biraz ince, yuvarlak ve adali 
kol1arını, mütenasip bacaklarını, güzel mücelli diz
lerini seyrediyor, ve, bütün bunların o asil komedi 
sanatına hizmet ettiklerini görerek canlanıyor, he -
yecanlanıyordu: Hafif bir kızarıklık, bir düzgün gi
bi, yanaklarına renk veriyordu. 

Beni kendinden daha nezaketsiz bulması 
Azabına düşmeyim ve israr edeyim diye, 
Eğer gece inmemiş olsaydı bu eS11ada, 
Ben hep aynı şekilde kalacaktım orada ... " 

Rober, dirseğine dayanarak yatmakta olduğu ya

taktan bağırdı : 
- Artık gel ! 

O zaman, Felisi, heyecandan kıpkırmızı 

- Ya ben, zannediyormuaun ki 
rum ! ... 

&eni sevmiyo -

Kendini dostunun yanına fırlattı. Kendinden geç
miı bir halde, yay gibi yumuıak, batını arkaya atarak, ya
naklarını gölgeliyen kirpiklerin tülü altındaki göz -
lerini ve nemli bir ,ulenin parıldadığı yarı açık ağ -

zını onun dudaklarına arzetti. 

Birdenbire dizleri üzerinde kalktı. Dimdik bakan 
gözbebekleri tarif olunmaz bir korkiyle doluydu. 
Boğazından boğuk bir feryat, ve sonra, bir ergunun 
sedası kadar hafif ve uzun bir inilti çıktı. Başını öte 
yana çevirerek, karyolanın ayak ucunda serili du -
ran beyaz kürkü parmağiyle gösterdi : 

- Orada! Orada! ... Kafası delinmit. iki büklüm 

rmesl ıtı"l>arıyfe t@ıc-•••• 
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Çeviren: NASUHi BAYDAR 
olmut yatryor ... Gülerek bana bakıyor, ağzının ke -
narından kan sızıyor ..• 

İyice açmış olduğu gözlerinin yalnız akları gÖ .. 

rünüyordu. Vücudü yay gibi gerindi, ve yumuıaym

ca da bir ölü gibi düttü. 
Rober, soğuk su ile onun takaklarını ıslatarak bi

raz canlandırdı. Fe1isi, bir çocuk sesiyle, bütün maf· 
sallarmm ağırınakta olduğun•dan ıikişet etti. Avu • 
cunda bir yanıklık duyarak baktı ve el ayasının ke
silerek kanadığını gördü : 

- Tırnaklarım avucuma girmi§. Bak tırnakları -

ma, kan içinde ! 
Ve sonra, gösterdiği ihtimamlardan dolayı Ro -

ber'e muhabbetle teşekkür etti, ve kendisine bütün 
bu zahmetleri verdiğinden dolayı özür diledi. 

- Sen buraya bunun için gelmem.ittin, değil mi ? 
Gülümaemiye çalı,tı ve etrafına ba.kmdı : 
- Burası ne güzel. 

Gözleri, küçük dolabın üzerindeki 
tenine tesadüf edince içini çekti : 

prova bül • 

- Mesut olmadıktan aonra büyiik bir artist ol -
marn neye yarar? 

Şövaliye'yi reddettiği zaman onun aöylemit ol -
duklarmı, haberi olmaksızın, kelimesi kelim.esine 
tekrarlıyordu. 

Sonra, henüz ağır başını, çukurlaştırmı§ olduğu 

yastıktan kaldırarak gamlı gözlerini aııkma çevir -
di ve tevekkülle ,öyle dedi : 

- Biz ikimiz biribirimizi çok seviyodruk. Artık 

bitti. Bir daha katiyen biribirimizin o1amıyacağız, 

katiyen ..• O istemiyor ! 
---SON---

Bunu karşılamak için Sen nehri ile 
Marn nehrine el uzatılmıştır. 1891 se
nesinde her iki ırmakta tabii ve suni 
olarak süzme havuzları vücuda geti -
rilmiştir. Bir çok aletlerle süzülen 
ve temizlenen bu su, işte Paris'in o 
soğuk ve temiz mcnba suyuna karıştı
rılarak içme suyu ihtiyacı karşılan -
mıştır. Bu Sen ve Marn nehirlerinden 
süzülen su 300 ile 350 bin metre mika
bıdır. 

Bu kadar su, sanayi ile, sulama ve i
malathane işlerine gene kafi gelmez. 
Paris'te saanyi için günde 700 binle 

800 yüz bin metre mik3.bı arasında su 
kullanılmaktadır. Bu kadar suyu te
min edecek başka vasıta ve imkanlara 
da baş vurulmuştur. 500 ile 850 metre 
arasında derin artezyen kuyuları açıl
mıştır. 

Paris'in hemen her sokağının altın
da birisi içme suyu, diğeri umumi hiz
metlerde kullanılmak üzere iki kanal
la su akmaktadır. 

Paris'in yirmi kadar su deposu var
dır, bu deporlardan Paris'e örümcek 
ağı gibi borular yayılır. Bu ağlar yük
seklik derecesine göre dört kısma ay
rılmıştır. Birinci kısım 80 metreye ka
dar olan yerler içindir, ikinci kısım 
107 metre, üçüncü kısım 130 metredir 
ki yüksek mahallelerdeki yüksek bi
nalar içindir. Bir de 160 metre yük
sekliğe mahsus deparlar vardır ki 
bunlar da Paris'in en yüksek mahal
lelerinin, en yüksek binalarına su ve
rir. Paris'teki su depolarının en büyü
ğü Monsuri'deki depodur. Bu depo
nun üstünde içilecek su, altında nehir 
suyu vardır. Genişliği 40.000 kara 
metredir. 

Paris'in su depolarında en acaip şey 
nedir biliyor musunuz: Paris'in sıha
tini koruyan alabalık. Muhtelif sula
rın taksim edildiği bu karanlık yerde 

bir çok otlar arasında sürü halinde a
labalık bulunur. Bu balıklar burada 
muhtelif cereyan ve mecralara karşı 

hep çabalayarak yaşarlar. Eğer bu ba
lıklardan birisi ölürse otopsi yapıla
rak gayet ince bir muayeneden geçi -
rilir. Bir zehirlenme aıaıneti varsa li
zrm gelen tedbir derhal alınır. 

İçilecek su havuzunun altında 2.000 
kadar direğin kaldırdığı sahalar o ka
dar geniştir ki içinde kayıklarla gezi
lir. Bu havuzun genişliği 130, u~un -
luğu 260 yüksekliği dört metredir. 

Kaynaklardan her gün gelen su 
miktarı 500.000 metre mikiibıdır.Fakat 
bazan 350.000 metre mikabına da düş
tüğü olur. Bu kurak mevsimlere mah
sustur. Sen ve Marn nehirlerinden çe
kilen sulara gelince, bunlar normal o
larak günde 350 bin ile 400 bin metre 
mik3.bı arasında değişir. 

Bu suyun havuzda tadı değişir. 
Çünkü sulfat ve amonyüm, alomin sul
fat, permanganat dö potas, hiposülfit 
dö potas, klor gibi bir ç<>k cisimlerle 
muamele edilir. 

Bundan başka bu kimyevi muamele 
neticesinde ılınır, 20-22 derece arasın
dadır. İçinde mikrop namına bir şey 
kalmamış olmakla beraber fiziki ve 
kimyevi hassası tamamen bozulmuş o
lur. 

Bu nehirlerden 600 ile 650 bin met
re mikabı olarak günde su çekmek im
kanı mevcuttur, fakat su fazlalaştığı 
mikdarda evsafı o derece noksanlaşır . 

Paris'in su ihtiyacını tam karşılamak, 
kaynaklardan gelen günde 500.000 
metre mikbı suyu iki misline çıkar -
makla kabildir. İşte bu bir gayedir. Bu 
gaye de iki şekilde olacaktır: Evela 
suyun mikdarını fazlalaştırmak, son
ra evsafını düzeltmek. İşte mühendis
ler bu iki şekli birleştirecek bir su a
ramaktadırlar. 

Bugün Paris'te içilecek su havuzla
rında ancak 700 bin metre mikabı su 
mevcuttur. Halbuki Paris'e vasati 950 
bin metre rnikci.bı su lazımdır. Bu da 
şimdilik imkan dahilinde değildir. 
u : : ... : : _ ......... _,.._.., ...... _ ...... ;::._._ ı.. •• -· , • 

parisliye günde bir litre soğuk su ve

rilemiyor. 
Bundan yedi yıl önce, belediye, 

Va! dö Luvar'dan Paris'e soğuk su ge
tirtmege teşebbüs etti. Fakat bunun 
masrafı üç buçuk, dört milyar franga 
çıkıyordu. Bununla beraber belediye 
on senedenberi bu projeyi tahakkuk 
ettirmeğe çalışmaktadır. On senedir 
50 milyon frank sarfedilmiştir. Fakat 
bu, öyle kolay kolay başarılacak bir iş 
değildir. Çünkü 140 kilometrelik bü
yük bir su bendi yapılacak, nehrin 
menbaına kadar bent uzatılacaktır. 

Eğer buradan su getirilecek olursa 
Paris günde 1.000.000 metremikabı te
miz kaynak suyuna kavuşacaktır. 

Bundan baş!<a, ilim adamlarının id

diasına nazaran Paris'in altında bir 

deniz mevcuttur. Anck bu su derya

sından lüzumu kadar su çıkarabilmek 

için 1000, 1200 hatta 1500 metre derin

liğinde kuyular açmak lazımdır. 

Fakat ortaya kendiliğinden bir me

sele daha çıkıyor: Yeraltındaki su 
çıkarılmağa başlanırsa yer yüzündeki 
sular belki azalacaktır. 

İkinci sual: Ya harp olursa? 

- Bugünün bombaları bütün bent
leri ve havuzları tahribedebilecek va . 
ziyettedir. Bu halde Paris müthiş bir 
tehlike ile baş başa kalmış olacaktır. 

Gibi bir fikir ortaya sürüumektedir, 
Bunun için Paris belediyesinden sa
Hihiyetli bir zat demiştir ki : 

- Paris'in suları o suretle organize 

edilmiştir ki harp halinde bir iki ha

vuz ve bent ortadan kalksa dahi, her 

hangi bir mahalle ~çin 
tehlikesi yoktur. 

susuz kalmak 

Dünyadaki altının yarıdan 

fazlası Amerika'nın elinde 
Amerika'ya, bu senenin başındanbe

ri 425 milyon altun dolar girmıştir. 

Birleşik devletler'in geçen ağustosun 

24 ünde ihtiyat altunu 13.079 milyon 

doları bulmakta idi. Halbuki Sovyet· 
ler birliği hariç olmak üzere dünyanın 
diğer 51 devletinde bulunan altun 
mikdarı ancak 10.900 milyondu. De -
mek Amerika birleşik devletled bü -
tün dünya altunlarının yüzde elli be -
şini elinde bulundurmaktadır. 

Sene başındanberi Japonya Ameıi
ka'ya 120 milyon altun dolar sevket • 
miştir. 1937 de dünyada 1.045 milyon 
dolarlık altun istihsal edildiği halde 
bu yıl bu mikdar 1.1-00 milyona çık -
mıştır. 

15 - 9 - 19 

RADYO 

Ankara : 

Öğle Neşriyatı: 
14.30 Karışık 

neşriyatı - 14.50 Plakla türk musıKİ 
halk şarkıları - 15.15 Ajans haberleri. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Karışık 

neşriyatı - 19.15 Tiırk musikisi ve 
şarkılafı (Salabattin ve Semahat) -
Saat ayarı ve arapça neşriyat - 20.15 
yofonik temsil, Siyah gül (Gençler 
tarafından) - 21.00 Pliik neşriyatı -
Stüdyo salon orkestrası: 1 • Haydn: 
Tempcsta.Z- Chopin: Nocturne. 3-J)r 
Esmeralda. 4 - Lanner: Hofball-TünJ 
22.00 Ajans haberleri ve bava rapo 
22.15 Yarınki program ve &0n. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Plakla 

musıkisi - 12.50 Havadis - 13.0!> Pl 
ttirk musikisi - 13.30 ~ 14 Muhtelif 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18_30 Dans ın 
kisi (Ploik) - 19.00 Spor musahabe] 
Eşref :}efik tarafından - 19.30 Şan- ln 
arkadaşları ta[afından - 19.5:) Borsa ha~ 
leri - 20 Saat ayarı: Grenviç rasatan 
den naklen - Belma ve arkadaşları tarı 
dan türk musikisi ve halk şarkıları - 2 
Ajans haberleri - 20.42 Omer Rıza 
rul tarafından arapça söylev - 21 Saat 
rı: Orkestra: 1- Lniggini: Balet Egypt 
2· Arensky; ElCgie. 3-Trauslateur: in 
mczzo -21.30 Rifat ve arkadaşları tara 
dan türk muı;ikisi ve halk şarkıları -
Hava raporu - 22.13 Keman konseri.: 
han Borar, piyano refakatiyle. 1- Pol~ 
briyyant - Vieniavski. Z- Serenad mela 
lik - Çaykovski. 3- N oktürn - Şopen. 4-
priçiyaza - Ris. 5- Here kati - Huba)' 
22.50-23 Son haberler ve ertesi günün 
gramı, saat ayarı, son. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER- 14 Lay.I 
-20.10 Sarbriık - 20.30 Paris, Eyfel k~ıl 
- 21 Milano - 21.10 Varşova. ~ 

ORKESTRA KONSERLERİ VE S 
FONİK KONSERLER: 15.25 Hamburl 
19.10 Frankfurt, 19.30 Stokholm - 2 
Bertin -20.15 Prag - 20.30 Doyçland 
der, Dr':>ytviç, Paris, Strazburg - 21 B 
lav, Mılano - 21.30 Lüksenıbur& - zı 
Kopenh:ıg. 

ODA MUSiKiSi: 15.15 Doyçlandzen~ 
-15.20 Laypsig - 18.lS Doyçlandzende 
18.20 MUnih - 18.30 Kolonya - 21.30 H 
burg - 22 Varşova. 

SOLO KONSERLERi: 15.30 Viyana 
15.40 Doyçl.ındzendcr - 17 Berlin, Par' 
P.T.T. - 19.10 Varıjova - 21 Königsb 
- 21.40 London - Recyonal - 22.30 
brük. 

NEFESLi SAZLAR (MARŞ V.S.)' 
Königsberg - 12 Bcromünstcr - 17 Br 
lav - 18.20 Prag - 19 Breslav. 

ORG KONSERLERİ VE KOROL1'· 
18 Hamburg - 18.10 Varşova - 18.30 
ris - P.T.T., Sarbrük-18.45 Bertin -2l 
Beromünster. 

HAFiF MUZiK: 6.10 Hamburg - 6 
Kolonya, Laypsig - 8.30 Frankfurt, 1' 
niKsbe'"~ - ı0.30 Hambu'"K, Viyana -
Alman,. ıstasyonları - 14 'tu.\ .-t _ 11-J 
\liyana - 1'5.3b Berlin.:..: l~ Alman ;,;ia 
yonları - 16.10 Königsber& - 17 Ştutgar 
-17.10 Viyana- 18 Berlin, Sarbrük 
18.20 Viyana - 18.30 Frankfurt - ıs. 
Laypsig - 19 Alman istasyonları - 19· 
Münih - 20.10 Königsberg - 20.30 Fra 
furt, Viyana - 21 Berlin - 21.15 Brü 
22.20 Mtinih - 22.30 Hamburg- 23.35 il 
slav - 24 Frankfurt. 

HALK MUSiKiSi- 11.30 Ştutgart -
Kolonya - 22.30 Ştutgart. • 

DANS MÜZİCİ: 14.10 Viyana - 20 l' 
lonya - 22.30 Ştutgart. 

DANS MÜZiCi: 14.10 Viyana -20 J(· 
lonya - 22 Strazburg - 21.45 Monte Ce 
ri - 22.10 Brüksel - 22.35 London • R 
yonal - 22.50 Lüksemburg - 23 Flora 
Roma, Tuluz, Pirene - 3.20 Droytviç. 

Sarfiyatı gittik~e artan 
bir maden 

KURSUN 
~ 

Kurşun dünyada en çok kullanılı 
madenlerden birisidir. Yalnız kanal 

zasyon inşalarmda değil, boya istih 

salinde, elektrik sanayiinde, bilh 

akümülatör ve kabloda çok mikda! 

harcanır. 

1890 yılında dünyaya yarım mily 

ton kurşun kafi gelirken, 1913 seo 
sinde 1.200.000 ton kurşun dünya ib!· 

yacına az bile gelmiştir. Bu mikdl 

1929 da 1.700.000 tona çıkmış, 1932 

ise 1.100.100 tona düşmüştür. Fa~ 

1935 de süratle yükselerek 1.450. 

tona ve 1936da 1.600.000 tona kadı 

varmış ve 1937 de ise bu rak"' 

1.730.000 tona çıkmıştır. 

Kurşun harcandığı mikdarda faıl 
istihsal edilmektedir. 1895 ~ene~i11 

doğru İspanya, Amerika'dan fat 

kurşun çıkarıyordu. İspanya'nın o ıı 
rihte çıkardığı kurşun 170.000 ton 

Halbuki o sırada bütün dünyada aO 
cak 700.000 ton kurşun çıkıyordu. !I 
panya'da kurşun i•tihsali seneden s 
neye düşmüş, 1913 senesinde 200. 
tona kadar çıktığı halde 1935 ae 67. 
tona inmiştir. Buna mukabil Am~!1 

ka'da istihsal gittikçe artmıştır. 
En çok kurşun çıkaran memleket!< 

Amerika, Meksika, Kanada, AvustLJ 
ralya'dır. Geçen sene Meksika 225.o<l 
ton, Kanada 180.000 ton, Avustural) 
227.000 ton, Sovyetler 60 bin ton, po 
lonya 17 bin ton kurşun çıkarmışıaf 
dır. 

Diğer cihetten Avrupa'da da ço1 

kurşun çıkmaktadır. Almanya 1G5 .. 
ton, Belçika 80 bin ton, İtalya 39 b1 

ton, İngiltere 20 bin ton kurşun çı !(at 
mıştır. 
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ur· a r p Teknik bir derci için bazırlanmıt 
ri. Avcılık iyidir, bottur ama büyük rup ela, eli bot döndiiiüni beHi et- bir yuıyı tesadüfen okuduau Bir b• 

Avcılar bayramında ... ık 

bir kuauru vardır: Herkeain barcı memek için, ÇU'fJClaa av hayvam al· • kimimiz köy evlerinin aaaıl olması la-

!~ olUDamaaı ... Av eti yemesini aeven- mıya mecb• olma••· N AZA R ı• y Es 1 znn geldiiini tiril ediyordu. ideal ev-
ler pek çoktur. Bayaiı sıiır etinden Anaık, • me-L.UI' aYCllarm ri•a • lerden mürekkep köylerimiz olmaunı 

15 ,.. L:- ist-z? F-'-t L-•~•-t L!!sbü"t;;... fileto yemeii aevenl... bile kaaap yetine söre, aYCllıim • bibik k.,. IUlll -- - - uu - .. 

dükklnma giderek iatedikleri par • fi, aaw.hl97ln bir kat 1&at &'Y pefİn· bqkadır. Sıhat Vekaleti tanfmdan 
sa~ keneli elleriyle ,&tererek a • d. kotup yoralclaktaıa ....... öt•· R lQ . .6 . , yaptınlan köy anketinin - Ankara ve 
1R1mayı istedikleri gibi, av etini vakti, söl .. .ıiku al~ albada, ~ • Q'VQ en ml l a~ettJT • tamir .. 1ıa bnlui:rle lalaMul'un 
... enlerin de avı kendi tüfekleriyle çimenlerin ibwhule, YUl'cluiu ••.. '.T • 1 

, Yalo.a kuuaaa ı.ila birkaç lliJiae 
....., setirmeyi İstiyecelderi fÜpbe- tini dejil, torbatmcla Seıtirclİfi IO • llit • ilk neticel.i H 1U IMıtmda an • 
lizdir. Fakat avcılık berkeain ham iuk y-eklwi ,...-, daha _.. Büyük harptenberi, huau.t •u- y l.plmqtı. Ba aetMıeJ. kiyde n, Wi. 
olamadıfı için, av et.İni sevenlerin ad, biraa UJku keetirmekteclir. retı. talim cıdilmlf ve müte• [ azan 1 ahır, ... ft yWeNM auya ft .. -. 

bQ. çoğu bqkalarmm tüfeklec-iyle AYCJlarm .ö,.leclilderiae sön, in- k&mil materyellere aabip kıtalar ydlarc:a iinrlerinclt chmllup Wi,U 
-Ylanmı• etleri yemiye mecbur ka .... a• dönütüacle, •t&fiann aıtm • tarafından bir kas hafta isinde idar• F rans 1 z gene ra 1 i Düfyo himmet .. ıayntlw aufi,.. halline 
brlar. ela yed.ili 1-•iin leaeti ile keatir - ve intaç edilecek •\lratll bir harp ta· çalıııllftllk iktma eclen cllv ..... Winde 

Nitekim, geçen gün avcılar bay • d.iii u,.kmlua UJ'fİllİ batka hiç bir aavvuru, aaman saman ortaya yeni - • ort1a7a koymuftur. 
l'-.aunda da öyle olmut. Gazeteler· yerde bulamaz. G. A. nazarıyeler çıkarınu, ve hatta bu Devlet, bin IMr cllv- hallettiii 
de okumutaunuzdur, ziyafet yerin • tasavvuru pratik albaya nakletmek sim. iıu cllvalan da vaktinde W....,.t 

n de iki türlü davetli bulunmut. Av • iddiaaında olan planlar ve organi- olaaıktır. Net.ldm Wliyoru ki, o.lü· 
cılıima dayanabilen asıl avcılar da- YabanCI memleketlerdeki zaayonlar doğurmUftUr. dafaası kar911ında suya dil':"111ÜftU. dutunu da kllbul ediyorua. Fakat li~ Veületi, - lllÖy nleriDin 
laa ıececlen avlanmaya çtkmqlar, o • Orduların organizasyonunda ve Muazzam mataryellere w.ııhip ol • bunların mahsurlarını, buı uhala- ~ telllit ederek ba111ara 11it plan-
la& dayanamayıp da av etini seven • okuyan subaylır1n hizmetleri kumanda heyet;lerinin endişeleri a- ma~una, her ay 200 ili 250 bin ame. rın onlara kartı teıkil ettlti mutlak lan viliyetlere söadermittirı hlıtti 
lw sabahleyin, ötekilerin avladıiı raaında harp materyelleri git gide rika ukerinin imdada gelmeaine maniler~, ve antipr ıillhların, top• ..... , ....... tatlMka da seçilaliftir. 
etl..te pitirilmit pilavdan ve serde- 1683 sayılı tekaüt kanununun 14 ün- daha büyiık bir mewd alırken bu na- rağmen, kendi gayretleriyle eauen ların ve lilımların bunlara verdlr· F•t, it lııiuat -~ 
den 1emek üzse doğruca zıiyafet cü maddesinin ıon fıkrası, eubay ol- zariye ve projeler daha sık ortaya yorulmut ve bir çok maddeler hu- dili ı:ayiatın bilyUkliliUnU de ıöı: keneli iticlirı Onlara ile Ölaae adYılin 
Jerine ıritmitler... duktan ıonra yabancı memleketlere atılıyor, daha cilretklr tckillere bü- ausunda mahrumiyet içinde bulu- önünde tutmak mecbunyetindeyia. kıymetini •letnwk iaıp eder. UIDn 

Avcd-L ondan zevk alanl.ar ve o- tahail veya staja gönderilenler hak· rünüyor, gazeteler ve parlamento dil d" e aetinnek i,.in ma Bu vasıtaların, tek baJlarma barbet- anla..____,_ L-.L- --•--ı- "'-·'-...._ . 
.., el kında hükümleri ihtive etmektedir. 1 nan pnanı ıı: e :ır - ~ ~-. ......- ~-aa da1anabil '\ler için mükemm nutuklariyle halk arasına yayı ıyor reşal Fot'un dört ay uiraımaıı ica- miye kalkıftıkları zaman, ne kadar Hatta an.......,.. yepabilmek arum • 

._, -~.aur. Avcı yürür, arasma gö- 3288 sayılı kanunun birinci maddesi ve yalt11ı: askeri mahfillerde değil, be · · tehlikeltre maruz bul .... 1duklarmı ela ...._ olduk,.• ----11.e __ ....__ Şu L-ı.ı_ 
..,_.... d · dü askeri memur olmadan evel liae tale- ~-L tmıttır. b ua r- ..- .. -wr --re kOf&I" ve atlar, hem de aıma z fakat memleketin mül.MLlaası meae- ıhyoı uz. bütün c:ehtlerimize _x.__ i-ı-.a-

-ıd d ·ı h k .. • de heleri yabancı memleketlere tahsil i- . d k k s·· . h b b" . ·-·- ~ .., .. a eğı, am topra uzerın , leleri ~erın e, o uyan, onupn ve uratıı ar ı ır r"al•tc yapmak i- bir türlü ,.,kamadJX..-·- a-• fasit da-
ı.ı • l J d -L Çin go""nderilmekte olduklarından mad· · "11 d da Ü 1918 denbcri1 IÜratli harp ha· • d ha ba k f 1 r ........ ı--rellllllf tar a ar arasın a, ;ru..111 dilfünen ııvı er arasın a m na· çın a t a ormül er de tccrü- ı'reye t-•-- avdet ediyoruz.· Köv dl • 

Y"-'!-'- k de hükmünün aıkerl memurlara da aı· d "hi 1 · · 1 ~ " JUkarı, yokUf atai•· ii.rw.en, o- kaşalara mevzu oluyordu. y ı aene e zı n erı ış&a • be edilmittir. vuı bir kültür ve refah davasıdır. 
k 1 k d b __ ,_, ___ .ı te-ai icap etmektedir. d ·-•9tir Umumi harpte tar en, at ar en e, a~anuuan .,....... Kısa sürecek bir harp için hazır- e uevam e....... · - y--'---.ı- vazıaından ı.ıı--w.:x.:-

L.--L d bil .. ·· --.ı~:- 00 d 1683 aayılı kanunun 14 Uncii madde- k ' d daha u··ratıı· ... yyareleri ve 1 .._._ 1 ına ....... ...,_aca a, tun vucuuunun a a• lanpuf aakerl pllnın tipik örneği ın en ı ..... n J ta ya'da, •on günlerde, ma- doktorun fikirleri ıMiyle telhU ediJelli. 
leleri hareket eder. Bol bol nefea de ıi yabancı memloketlere tahıil veya h Şl"f la d 1914 de zırhlı harp vasıtalarının (mitralyöz- al da . b" ,..... 

.tal. müddetı"ne mukabı"l, avdetlerinı mcş ur 1 en P anı ır. U· nevr ar yenı ır or&anıi • lir: Köv evlerine .n.-.. i ..-...ıı, ba • al t h i 1 b"k d"l b lü otomobiller ve tanklar) meyda- k " •--r ır. müteakip kendi hcaabına gidenlerin mum eyet y e tat ı e ı en u zuyonu ortaya onulmuftur. Bu- nun için de küçük pençereye ,,. dar 
Vakıa insan ava çıkmadan da, sa- plin olmut ve bunun eualı taaavvu- na çıkmaaı dimağları harekete ge- nun eeuı piyade tümeninin hafifle- L--·•a harp !ı~- _...___ı!..;, Gii-"-

..1___ "k mak --•- d" bir ve hükümet hesabına gönderilen· · · G 1 Dubc' ·n ·ık h -...,, Uilll ~,,- --:ır-- cimnaatı yap _.sa •Y • ru muhafaza edilmi9ti: Bir kaç haf. tırmıttır. enera ru ı am- tilmesidir. Bir tümen, bol mikdarda _ _:ı._b- bile ...... -.-... cı..L.e -
1 b • k 1 · be • • pab' lerin iki misli hizmet etmelerilıi csaa lede en sağlam düpnan hatlarını ya- ,. __ ..-.--ıu ,,._...,,- -- ·ww 
e, u .ıare et enn PMDI ya 1 

• tutmut ve bu hiı:metin iıtifa ve teka- ta içinde fran'1z orduıunu dava haı- münhani atıflı v•ıtalara ve bir top· her L..-..: melzeme•I• i .... edilellilir: 
lir. Fakat avcıhk o hareketlere bir · · k b ~-- 1 L racak ve yüzlerce kilometre öteye --'-i ik" pi de ._... " --s-ütlilk hizmetine illveten yapılmuı rıcı etme , unvau aonra a man aı· çu ırupuna ~ p ı ya alayına Aiaç. kerpiç veya laf. .. Apteaaae evin 
PJ'e nnliii iç.in, bayaiı cimnaatik uılarının büyük kwnını Avusturya dehfet saçacak aüratli tanıklar hu- indirilmektedir. Bütün difer müda· ı'..incle _., .-ı--.a.. L•--,t .:;..tü- _._ 
hareketi · ibi · sık mecburiyetini tahmil etmemittiır• Bu 'U • • b be suaundaki tasavvuru ortaya atıldı. f :ır-- ·-ı- .,._.IUll..., ...- - -

en I' ' ınaanıa C&lllDI • hal ordunun bir çok mMraflar yaparak .ıu.acarııtan ordularıylc era r Rua· aa ve taarrua vartaları kendine ca hpatıbmf çukurlu, deliksi:a: " de-
..._Bir l'aye arkumda, keyifle ya· '- t ya'ya çevirerek ,.__.rlık hükümctı,· İtalyan ıeneral Dube büyük harbı menıup tilmenlere icabında yardmı tı"k•: ... -•--'- l'__._tir. . •L-- •-~ .. 

d k 1 k Avrupada yetiftirdiii ıubay ve uaer :ır- k"k · t" s ğl - ~ -- ~ .u,, 
pılaa mümareae e, can aı ı ara J&• memurlardan bilhaan. meslekleri ordu memleketinin muazzam kaynilkları- tet ı etmıı ı. a am surette yer- edecek olan kol orduya bırakılmak- evi tasavvur eclilemesı Fakat l'ÜDet 
palaa cimaut.ik hareketlerinclen el· dıtında reva.r. bulanlarm daha fula nı organize ve seferber etmiye va- leşmitbir cephenin yarılması ne ka· tadır. İtalyan kumanda heyeti, bu -L- i..i .. ..L -1---1!-. B... . L--ı! • 
bette üetünclür -• kıt b lamad 1 .___ 1 dar güç olduğunu anlamıştı. Onun etl .a ...... _ h fif .1-.L.- ....., -~ - _. -. menfaat temin etmek Uaere ietifa ve- u an, eve ce ~u anmış •ur e "- a ' - ıllra1ıli, ma- -n L---L-- kendimiz -:ı.: dü· 

Fula olarak, avcallk m•ncla elik· da rue ordularını ezmek. için bu &eneral, düşman cephesini nevra ve taarru '--bili ti daha b" .. - ~,,_...._ •-
- .. ya tek.utlilk müddetinin aonun or- d . · k hal - ye u· ıüameliJia. Tanla aa kapalı ..,. 

Irat llaaaaamı ela ifl•tir. Aft! ~- dudan ayrılmalarını mOmlllln kılmak· Bu pliJ\ın ne netice verdiği, ve uşürmenın ço pa ıya mal olan yük harp ünitelerine malik olacaiı ,,__ v-'--- L.~ _ bir ku- L-wırwlr. 
kea, YQl'IDak iatecliii ha:rvanı - • 1_ if d 1 . h ... 1 t k" .. b .. .. ve ehemiyetli netice venniyen bir u.rrindedir. ~ ,,._.. _. ... ,,_ --
gll'lllam&k için, daima etrafma dik· ta ve ordunun bunlardan mt a e erı- -. aıı&ıç a ı fUP e ıoturmea mu- yarma t~ebbüaüınde değil, geride la hnclini müblW bilmelidir. Köyü 
kat etmi- mecbm'Cl•. Bundan do• n.l menetmektedir. vaffakiyetlere racınen bu tuavvu- münakale yolları üzerinde, hayati Almanya'da da "limfekbarp" fik- siıllreleri huaaai surette açıı'"ı" i· 

.. - Ordu teknik uneurlarınm yetitti- run Marn'da nasıl akamete uğradı- inin ni t 1-ı-1 i la-.. lt6tün Yiicudiiaün adaleleriD • hedefler üzerinde fiddetli v.: seri r ye e-- er vardır. Bunda ..-ı.i Örtülmıiİf çukurlarda ........... 
,.,, d rllm•indeki sorluk dolay11iyle yapı- ğı malılmdur. "Tue ve ne,eli harp" ı. .... 

._ bafka, pmek ve ititmek UJ' • lan masraflara mukabil bu unsurlar- çok geçmeden dört ıene müddetle bir aksiyonda aranması icabedeceği ua;rret edilecek bir fCY yoktur. Al- . edilmeliclir • 

........ da mümarae etmit ol•lar.
1
•• • dan daha fazla müddet iatifade edil- ıiperlerin çamuru içine gömüldü ve neticesine varmı9tı. manya, umumt bir harp halilıde, lu- ~ mr auya ~- ~ 

Fakat avcılıim • bü)'iik i11 •iı mı L ıı d .. -L.-"l katA · b lA Onun fikrince bu rolü oynayabile- sa uman il'inde yiyec '-•- '--- dahi açılarak" lmyulariyle su----
-..,.,-tfıı~ıw'-.;ı~·..,Mll~--~a..ılHl*'f'ime=:•~i~:aban;::~c:ı~m;::-e~e:a:e't.'i'.e:r:e:-w..-:;,~ı~ett' __ ":"'ı_n_e_tı~c-e.:;.;;u~p~an;;:;;,ı~taa:;;;;;::a~rl~ı,an==iilar;;;.;ı~nı-...-;;:a:;;:-:;::-;:-::::'!:';~:-:-"~~~~---":'""'"----------~.,..__.,...-;.;. ... e .... -... "•İıllli~iııl ... I . .....,..,.._,..,,.. .. ..._. 
S- esası olan, nefes almasını kendi heaaplartna 1ltml9lene tahsil Bu harp d h "k" itibarla havacılı~ın oeni9letil-1· • tehlı" '- . 4 =1Gaaa. .... ..: L-'-r~- canasın a, er ı ı taraf- • • -· aeeıne marua bulunmaktadır. -,, - - -bilmenin mühim bir miğyarıdır. müddetlerinin bir misli, hükümet he· ni ve bu §ubeye ayrılan tahıi.atın 1914 mınclan asıldır. 

aabına gönderilmi!llcrse bu müddetin .tan da, bır çok defalar, eldeki ma- arttırılmaıını iıtiyordu. Hava ordu- • 1~18 barin, _bir çok iktiıatçı- Kö"y .ı~--mı 1..!r IL!!ı..:: __ -L..L. 
Niıancıbk inaana nefes almasını öğ- :r t 11 ·· . ların mudaf,... ttikl · ua .. - ua •uı .. ..- ..... .-... iki miali kadar yapacakları hizmetin erye e mutenasıp mahdut bir saha s "f · b .. .. ·· l" - e en tezlerin hi- .ı~ hali l'etme:ı:, fakat nefea almasını bilmi - . unun vazı eıı utun fwnuu ıyle ta- lifma, harp etmiye azimli biw"' k b" uavuı 'ne irci ettikten ..,.... dok-
- İJI. am•cı olama:a:. Çünkü i•i ni- istifa ve tekaütlük müddetlerine ita- üzerınde fiddetli bir harekete geç- arru%dur. Kara orduları iıe düfmatl .11 . -~ u ır torun clütüneelerini bydetmeld. hati 
;;: alab~ için ciierleri ha;a ile veten ve fazla olarak yaptırılması mek suretiyle zaferi ıüratle kazan- cephesi yıkılıncaya kadar sıkı bir mı e~.ı~~ i~~~nlarının kendieine çi- etmit olduiuma :r.aanetmiJOl'am. 

clold b . ·· ·· · · · ha Millt Müdafaa veklletince daha mu- mıya teıebbüa edildi. Her seferinde 9ekilde mu'·dafaada kalmak v'"•ı"fe· zer gorundugü hadden ~k daha u- zıra· ,_..'tür t..!'---L _ ~ah • • P _ •UP ütiln göğusu, ıçerıu va ' - zun a h rbc .... uıanm. ..... ....- .,. -
dolu lbtik top gibi bir hale getir • vafık görülmüt ve bükümet bu hu· ilerleyiş, güzel bir başlangıçtan son- siyle m~ellef olacaktı. Ancak tay- z man a devam edebilece- bilmek demek delil midir? Köylil. 

ıuıta bir de kanun projesi hazırla- ra, yavq yavaf durdu. Her seferin- yarelerın b • U.l &ini röetermif olmuına rafmenı al- ı • • ıaek lazımdır. d ld . .' ~yatı erini tahrip et- man sumanda heyetinin kISa bir bar- enmaze, her vasıtadan istifade ede-
•--.ıaa b-..ı..a nı···-d__._ ın' _____ mı•tır. e, e e edilen yeni cephenin muba- meaı netıceaınde dütlft'l•n "eph 1• b -ı. .,~-•-- •1-.a.. _....__ •--' • ..__ 
- ..,... w- "' - :s f k b h .-- .. ee ı_ arı:u ettiği ve bucıu elde etme'- i- .-...., ...........-ıı llRIZ& _.. feYnın o•· 

IO~L--11 olm•vw, ıu····-u anında Prou., aekert ve mU!kt tekaüt ka-- az•ı pe a alıya mal olduğu an- ıareıldığr zaman kara orduları ... n h a re-=ye -e ---L."'---•- ı-• 
•-.... ...,,. - ,,_ l ld Ha i lk ... çın er çareyi ara9tırdıfı anl-ıl- ..... .. ;r...-uuu.:a arzusuna m • le.ati karar vermey. ıe gözünü uza • nununun 14 üncü maddeeinin son aıı. ı. tt • i günlerinde, kati ve kati neticeyi almak üzere hare- maktadır. -s kine çalıtmak ela davaya, karınca 

ia ve 1--. ıör• i:rice kurmayı öi· fıkrasını tadil etmektedir. Teklif e- netıceler vereceği ıanıJmıf olan 1918 kete geçecekti. larannca, hizmet etmektir. _ N. 
relir. Btmlarda karakteri kuTetlen • dilen madde tudur •ene.inin iki alman ta&rrU%u için de Bu nazariyenin kıymetini inkir Fakat, bu hedefi takibederkcn, Baydar. 
dirmek ve etrafım iyi görmiye ahı· "Subay ve askeri memur olduktan vaziyet aynı oldu. etmek ietemiyoruz, bu projeyi ta- bütün ümidini bir formüle ba~la-
-- için del..ai mümareaelerdir. sonra veya askeri memur olmazdan 15 temmuı: 1918 de alınanların ea_rlamıt olan adam hayale istinat et- makbUl çekinmekte, realiet kaıı:u. 

A•cdlk epannau hem nef• ciha • evel, talebe aıfatiyle yabancı memle· yapmıı oldukları eon büyUk taarru- mıyordu. Tayyarenia imkinlarını ta ve neticeyi askeri talim ve terbi-
auu senitletmek, hem de boauk mi • ketlerde taheil ve atajda bulunarak zun da 4 ilncil ordum&U kartnında mükemmelen biliyor ve bunun kul- yenin ~ilkemmeliyetinden bekle-
~ düaeltmek için kadmlara ve avdet edenler, 1D&ırafları kendi taraf· nasıl kırılmış olduğu mal&ndur. Al· 1-?ılıt tekillerini itinayla tetkik et- mektedir. Ordu teflerinin tefebbüa 
....._.., Jathlara ve • pek de ço- larından ödemnit ise tahail ve staja manlar, cepheyi yaracaklarını vece- mı9 bulunuyordu. ve ~~r verme kabiliyetini inkfpf 
cuk olm.,.ua • sençl_.. tav.iye ed•· gidit ve geliı tarihleri arasında ge- nı1p garbine doğru yapılacak bir ma- Buı kimaelerin büyük mikdarda ettır?11ye çahfmakta ve manevralar-
ı.. ... Ancak, at üaerinde avcılık bat- çen müddet kadar, hükllmet tarafın- nevrayla Verdön, Alzas ve Loren'- kullanılacak zırhlı otomobillerle da bılhwa amirleri hemen kar 
lc.a. O, pek :aorlu bir spordur. Onun dan ödenmipe zikredilen müddetin deki bütün franıız mildaf aa hatları- tanklara batladıkları ümit bize çok ~ermelerini ic:abettiren yeni ve be: 
için atb avcıbia çıkanlar pek azcbr. iki misli kadar tekaüt ve ietifa müd- nın gerisini lteaeceklerini ummuı- daha yersiz &örünmektedir. Bu va- enıncdik vaziyetler karıııınd~ bı-
AYCıhim bu kadar iyliklerindee detinden fazla hizmet etmedikçe te- larken ancak bir iki ön aipcri alabil- eıtaların kıymetini reddetmiyoruz. rakmaktadır. Sürat, alman taktiği-

laqb, tabii, bir de büyük keyfi kailtlüklerini ve i•tifalarını iıtiyemi· mi9lerdi. Aynı gün, öğleden evel bu Şimdiye kadar bu vasıtalardan lil- nin esas prensipidir. 
Ylılrdır. Hele avcı, torbasını doldu • yeceklerdir." güzel hayal fraıısız orduıunun mü- zumu kadar i•tifade edilmemiı;ı ol-

y (Sonu 9. ncu sayfada) 

midir? 

GÖKLERİN CASUSU 
Bununla beraber kendi tarihi hale

tiyle bu derece aihni Dıefllll olmua, 
belki kadmın da, Uri cUndenberi, ken
disine kartı daha u hueumetli, fakat 
oaa ihtiyatlı d&vrandılını ve maklaf
mıya ça111tıtını farkederdi.. Meaell, 
J~lce yemekleria.i birlikte yemeleri 
mutatken, di1n ve buıün, Cadın ye • 

Yama: Allrell lltlfllr 

't::==============-28-=~ 

Fas il x 
Arzular 

Halbuki kendwi bu ateti körükle • 
inekten daima kaçmıttır. Bilikiı onu 
löndürmek içni el.inden &eleni yap
llllıtır. Bundan utanıyor ve bütün ıe
rilmit iradesiyle zihninden o tahrik 
edici hayalleri kovmıya çalıf1yor. 
Kadını ıuda çıplak seyredeli itte i

ki gUn olmuttur. İıki &ÜJl'dÜr kendini 
SOk arkı bir disipline tibi tutuyor. 
Zihni m~u hayallere doiru ~ymak 
teaaayüllliil her göeterifinde hafua • 
•ının beyaz perdesinde kendiıine oy
llanmıı olan alçakça oyunun aafhala
rını bir film gibi geçiriyor. Kinini im. 
"-dına çaiırıyor ve çıplak bir göğsün, 
lllubteıem bir kalçanın manzaraaını, 
P&rçalanmıt tayyaraini, öldilrdliiil 
Pilotlarm kumlar üzerinde yatan kan
lı caetlerini hatırlıyarak ıilmeye gay
ret ediyor. Fakat tayyare çok ıeçme • 
den ıöı:lerinin önüaden kayboluyor, 
ccaetler kayboluyor ve çıplak bir W. 
CUt onların yerini alıyor. 

O samana kadar, her saat, her daki· 

ka, her aaniye, ıöldere çevrilmif dl· mekten kendi bi11eeini alarak bir ke
t~ceei kurtuluftan ümidini keeme • narda tek bqma yemeye ıitmittir. 
mı9ti. Fakat itte timdi, bafka bir dtı. Vldal bu hareketten memnun olmu9 • 
tünce ~lıbnine h&Jdm oluyordu. tur. Halbuki hayret etmeai ic:abederdL 

Fakat bu dü9ilnceye kartı mUcade· Kadmdaki bu delitikliiin aebebi 
le ediyor. nedir l 
~u uıb.aı kendi Jr.eadine ytıbek aea- Yalı111: ıece, onları biribidne yakm-

le Ondan nefret edlyoruml Ondaıı laftırmakta, fakat aynı samanda ka. 
nefret ediyorum 1 .. Diyı baJklfdıpıı ranlılmı aralrın bir eet ıibi çekmek • 
farketml9tir. tedir. 

Bu aadece, Uaerlnclen aıan ıularla ~ ı Bu ıeceler ı._ 
pırıl pırıl yanan bir ricut hayalini Vldal bu uykuıua ıecelerin harap e· 
zihninden kcmaak lçlDcll. dici atlflni nefainde p iyi tecrilbe 

"'Onclaiı nefret ediyorum ı• etmiftlr. Yabancı kadını bu derece ya· 
Bu onun necat duMıclır. Ve ken41· kınında hileettikçe - elini vaatli& ona 

ni iblleln ityumclan korumak için 4olnanlbilirdi- arsmunun artan isra
durmadan kendi kendine bu duayı rma kartı kendi kendisini ne kadara
tekrarlıyor. yaplana ayıplMın, •ilminde beliren 

Bu,un pbi dUn ele, alagtakl ~er l· ~ı hayallere tebeuüm etmekten ıe· 
çin clilfmanınm yarclımını latelDemlt- r ~yor. 
tir. Kadm claba ubalıtan, ka41Uiin- Bua hınmdan dltlerlnl ııcırdat
den atalı lnmlı ye bir yaprak 11lmı tıfı M'Nntar aClba )'lllındaki iptiyor 
U.erine usanarak, makineli tabancuı mu 1 
ynında, uzları örerek 'keodiıine bir Ona öyle geliyor kıl - fakat belki 
f&pka yapmakla iftiıgale batlamıttrr. de yanılıyor - kaıdın ark ıık uy~uıun-

Vidal, kadının bu ihtiyatlı hareke· dan uyanıyor. Nef•inin defl,en ritl· 
tine hayret etmiyor. C.m kendisine tıi zihninde bu faraziyeyi uyandırı 
kartı daima huıumet göttcnniı delil y_or. 

Eter hakikat böyleyee cuue kadını 1 beıtelcmiye çalıfıyorlar. 
m111ul eden ıiali dütünce .nedir? Öile kurtun ıibi qır geçmitti. 
Yolma vUcudunun etrafında bır pan Fakat itte biru rilaı'r çduyor. Ka-
pi dolapn araueunun mevcudiyeti- dm uyutuklutundan eıyrılarak auya 
oi inıiyakl bir tekilde tahmin mi edi- doinı cicHyor. 
yor? Vidal onun alır alır usaklqtıiını 

Bazan, ay ıtılı içinde yıkanan or • sörüyor. 
mandan a,ık bir hayvanıa keskin da • Muhakkak yılwunıya pdiyor. 
veti veya muti bir diıinin haykırıtl• O saman bir arı:u, yak1eı ve emre-
rı ititiliyor. Vidal onların vahti ve dlci bir uau duyuyor: Tekrar onu çıp
muhabbetli mücadelelerini aihııinde lak eeyretmek. 
canlandırıyor. Kendiıinin de hayvan. Fakat vicdanı derhal ayaklanıyor: 
Jatblmı hi11edılyor. O ••'"in, atlet "Gitmiyecelnin ı ... Qitmlyecebin ı Di
söiüaü U.erine kollarını kavutturu • ye emrediyor. Mert bir erkek olduğu
yor ve ibtirulı bir hiddetle muhayyel nu iwpat et ve nefaine tahftldlm et 1" 
bir vilcuda tahakküm ediyor. Fakat •oyunmut kadmm tahayyülü 

İçinde hiç bir mublbbet ve nevuit iradeaini aanıyor. 
hl•ıi yok. Her halde, timdi, kadın onda kilçük 
X.. bikim, hayvanca bir araudur kum hlmısuna sirmittir. Sular ara -

hi•ettiii. Arauıu kinine gakıbe çal • emda yaldulı yetil •ulara abi vur -
mıı o~abilir, fabt kalbine tahaJalrilm muttur. Birudan, aahile çıkacak ve 
edemı10r. kaba erkek elbieelerlnl 11rtına ıeçirc-
Kafuı teaatlı d09üncelerinin mO. cektir. 

cadeleeinden alırlafarak bıkap bir ha- O da, i9tih•ım, haberi olmadan 
le ıeldlil ve uykuya beııser bir uyu - kendieini u.saktan eeyretmekle öldür
tukluia ı&nilklllltl saman, klba ve mek fınatını •kaçırmıt oı.cattır. 
çirkin rilyalar ıihnini kurcalamakta Vicdanı: 
dev11n edl,or. - Gitmiyecebin l t>iye haykırıyor. 

Sabah onu hem yorpn, hem de a- Arzueu: 
tefli buluyor. - Kof l Diyor, yoka& onu çıplak bu-

Tlbiat, kumu bir ıaç ortafıdır. Ka- lamıyacabm. 
vurucu ıünlerden ve fırtınalı ıeceler- Vidal nihayet bu eonuncu ihtara ri-
den sonra, eabaha doğru alkol gıöi tah- ayet ediyor. 
rik edici acır nebati kokular yilbeli- Bu eefer de, kaqm onun geldiğini i-
)'OI'. titmcmiftir. Vidal genit bir afa,ç p· 

Ve llbalı oldu mu, binlerce kumru, dMi ardına giı:lenmiJ, euyu w Ahili 
yakın oQQIDda, bir ap Hllfoai8ini eeyretmcktedir. Kadm, henüz •uyua 

Londra -
asfalt 

lstanbul 
yolu 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Londt'a 
• htanbul ufak yolunu tetkik etmek 
Uzere 7 ilktqrinde türimi.ze 15 kiti -
Uk bir ingiliz heyeti gelecektir. He • 
yet yolun balkanlardaki kımıını göz
den geçirecek, bu arada Edime'de de 
bir gün kaldıktan .onra fehrimize dö
necek*. 

içiodedir. 
Fakat biru ltOllra ll&hile çıkıyor, ek

zotik ncıbatların büyük ve yumQ9&k 
yaprakları vücudunu okfuyor. Erte
iin arzuau tahammül edilmez bir bale 
geliyor. Fakat kadın birdenbire, bir 
tehlikenin vticudunu hinetmiı gibi 
kumların U.tilnde yatan tabancaaına a
tılıp ailihı eline almı9tır. Keskin ba· 
kııiyle civar aahilleri tetkik ediyor. 

Vida! kendim ağacın ardına atarak 
gizlenecek kadar vakıt bulmu9tur. O
rada hareketsiz duruyor. 

Acaba kadın yırtıcı bir hayvanın 
geldiğini mi görmilttür? 

O da ihtiyatlı davranmak için aili
hını omualuyor. 

Ormanın derin ılikGtunu yalnız kuı 
cwıldayııları iblil ediyor. Emniyet 
verici bir sük<m ... Vakıt &eçiyor. 

Kim bilir? Belki de kadını ürküt
müt olan ken'tiiıidir. Ayaiının altın -
da kırılmıt bir dalı farkediyor. Acaba 
·biraz evel, ıözil kararınca, biç farkın
da olmadan dalı kırarak çıtırdatmıf 
mıdır? 

Civarda tüpheli hiç bir ıey yok .•. 
O uman bafını yavatÇ& uzatarak bir 

cödyle vaziyeti anlamak istiyor. Dal
larm arasından ıkadının bir kurfUnuna 
hedef olmaktan korkuyor. 
Bakıyor .. " 
Orada kadın giyinmesini tınnamla • 

mak üzeredir. Endişeleadiii için bu 
yerden unldqmıya iıtical ediyor. 

(So11u var) 
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15-9- 1938 ULUS -7-

Çekoslovakya meselesi karşısında 

İtalya ile Japonya'nın 
İtalya'ya göre : 

Südet Almanları 
mukadderatlarına 

hôkim olmalıdır 

Japonya • 
ıse: 

Almanya Sovyetlerle 

karıılaıırsa müdahale 

etmeyi düşünecek 

Prag'la Südetler 
arasında 

müzakere kesildi 
(Başı l inci sayfada) 

Harp ve ekonomi bahisleri 

Dıı ticaret ve 
müdafaa ekonomisi 

farethanesi, Londra'daki Çekoslovak Harp kelimesinin sık sık a- ıü, v kaamen ele hazır mamWitı tii-
ıefiri B. Muarik'e geceleyin Prag'- mullü bir surtte temin etmektir. 
dan bir takım malUınat gelmit oldu- ğızlarda dolaştığı bugünler- Sulh umanmda bu sayeye, ticaret 
ğunu bildirmektedir. Bu malumata de, finans ileminin tanın· ve dıt politikanm yarclmniyle banı-
göre B. Henlayn, gece yarısı B. Hod- mış şahsiyetlerinden doktor ket edecek ve ona söre iatik.Mneti • 
za'ya şimdiki ahval ve terait dahilin- b m tayin edecek olan bir cbt tica • 
de müzakerata devamın mümkün ol- Şaht'la yakından münase e- retle vanlabilir. 
madığını bildirmiıtir. ti olan "Doyçe Folksvirt'' Bundan batka harp baliadeJken itba-

Çekoalomk kobneainin adındaki ekonomi mecmua - litla ihracab tevzin etmek her za • 

toplantuı ında ''dış ticaretin müda- man mümkün olumyacaiı •e döYia-
Prag, 14 a.a. - Nazırlar meclisi f aa ekonomisi bakımından le albna ihtiyaç baul olacaiı için, 

ıaat 23,15 de dağılmıttır. Resmi ma- dıt ticaretin aktif olmau lizanchr. 
kamlar V ... ı·yeti daha müsait addet- vazifeleri" başlıklı dikkate Fakat bu ela kifi delildir. Dq tica-Roma,0 14 a.a. - Stefani Ajansı bildiriyor: Tokyo, 14 a.a. - Hariciye nezareti namma söz söy- - k d - b• k &L.!L! 

·ı · mektedirler. İyi haber alan mahfille- ço eger ır yazı çı mıştır. retin, harp ekonomiainin ta-İnformazione Diplomatika ,...,.gv ıdaki tebliği neıret- ıeımiye selahiyetli olan bir zat, guetecı erlll sormut mh . I .. _..ı._ti. 1 ı k lan ted 
-:r- re göre meclis, südetlerle meskCin Dr. W. To ero imzasıy e muna.- >' e a maca o • k -.ıı· >ldukları bir suale cevaben fÖyle demittic : ·e ulh da .. .. 

me tcıuır: mıntakalarda sükunet teeaaüs eder k b d ·· l birleri daha • zamanm SoZ °" 
Roma mcsul mahafilinde Hitler'in nutku südet me- "- Japonya, kendi kuvetlerini bolıevizm aleyhin - etmez müzakerelere devam edilebile- çı an u yazı a ezcum e nünde tutarak, memleket dıf11adan 

1elesinin tenevvüründe kuvetli bir müzahir olarak deki cepheye ıevketmiye imadedir.,, ceği kanaatindedir. deniliyor ki: getirilen ve harp için ço kehemiyet-
L-- k d Bu -~t, Çekoelova:kya'nm Avrupa'yı bolşevikleştiır - Dıı ticaretin müdafaa ekonomiai ba- li -•-- ı'atih--' maddelerim· ..__et-~ııtanma ta ır. - B. Frank Prag'a davet edildi · -- ... ..,...... 

kamından üzerine düfen vazifelen - meıi ve keneli memleketinin harp Her ıeyden evci şuraaıru hatırla - mek içi.rı komintem tarafından yapı - Londra, 14 a.a. - Prag'dan Royter ni iyiden iyiye kavnyabilmek için, ekonomiaine liZllft olan hun madde 
mak lazımdır kı Çekoslovakya Versay lan tahri.katın meckezi olmak itibariy- Ajansına bildirildiğine göre hükümet, her -·elen ev-ı L:- bir memleke. _..1_

1
_, _ _! • ._ • __ L_...__ ...... _ 

· 1 l · et• ç• .. •ı·n uzak tuıırktaki u··1t·ımatomu •-.... eden Frank'ı vazı· :r-ı ..,., ·~ Y~m .. onanaaa •~-diplomasisinin garip bir hilkatidır. Bu e 0 an vazıy 1 ... :r- ... - tin, batti Birletik Amerika ve Sov- di 
diplomasi eski Avusturya'yı yıktıktan vaziyetine mümui.J olduğunu ilave et- yeti tetkik etmek üzere Prag'a davet yetler Birliğinin bile harp idaresi ~· harlarnclaki istatiıtildere claya-
aonra merkezi Prag'da olmak mere mittir. etmittir. Verdiği cevapta Frank, meb- lizun olan bmn maddelere kafi de-
yenı. bı·r Avusturya kurmak ihtiyacını Gazetecilerin aormuı oldukları di- ua Kunt'un Prag'a gideceğini bildir - . narak mukayesesini yapan, Doktm 

b b recede malik olmadıldaruu göz O- T rnberg d. ki duymuıtur. Bu suretle yeni devlet 7 ğer bir suale cevaben bu zat, u e - miıtir. 
1 

--•- _
1
_ • 0 ıyor : 

. 1 hiod akt lJ l le .J__ nünde bu undu..-.....a se.--tir. Dıı ticareti aekt-e uiratmamalr..,.. milyon Çekı·n yanında u··ç buçuk mı·1 - yanatının koımıntem a ey e e - r/A !-1-re !lt:n o unan yer rue . . -ı 
• 1 IUU "" Birçok devletler, müdafaa ekononuu ainde, harbın doiurcluiu ihtiyaçla. yon alman, ı milyon macar, iki buçuk dilmit olan ve Rusya'nı.n Almanya ya .. k A 

• h be au un var mülihazuiyle, her teYi kendi mem- nn temini valmz kolaylqmrf ol • milyon slovak ve bir çok polonyalı ve taarruzu halinde Japonya nın ar d h.d. ı 
· -· kl.nd bi teahh .. dü ihti a Prag, 14 a.a. - Cereyan e en a ı- leketlerinde iatihaal etmek gayeaiy- malda kalmıyor, a-• zmnanda a-rutenyalıyı ihtiva etmektedir. Yahudi- gırecegı ıe 1 e r u v · · k d'. d" l ,_ 

d · t ahh ·· tl selor neticesinde aekızı çe • or u a - le hareket etmekteyseler de, olarJİ· cuza da mal ecti•-=- oluyor. Nete • ler gı·bı· dı'g-er ırkları he.saba katmıyo - etmiyen miaakta mün erıç e u e- k ... 
1 

· ·· Ö ~ 
h' add man olmak üzere 12 ışı o muştur. r- nin de tabü bir aınm vardır. Kaldı 1.:- ı ..... iJt- cihan L-..L-

0 
AJ.. ruz. Çekoslovakya, Habsburgların im- re bir fey ilave eder ma ıyette e - ak da t --... ·- ---. ---, 

'l · 1. old - beyan et fi idare Jatimov mınt aaına eş- ki, otarıi fazla murafı Haz seliri man•a'dan --1. daha ucuza mal e. paratorlug-una eskiden verilen ••moza- dı memeeı uım ugunu - ı 1 tak ı ~ 
. . mil edilmittir. Bu suret e 1 mın a- iatilzam etmektedir. .a-a..:ı-:.tir. •'Ezata" uıulünün j._, vıık" adına tamamen layık olmu•tur. mııtır. ·ı· -.ıı·1 · ı .. ----. 

, ,.. d" ? da örfi idare ı an çUt mıt 0 uyor. Yazının aahibi, alman mücLafaa ekono- bettirclitri fedakirbldar, kudret we Su··aet ·-'eplerı" '·-bul Beyanatın mônaaı ne ır k d bugün ögvle era1 ·-
uu n:u . bar Çekoslova ra yoıu, . . miai heyetinin tefi olan Gen kuveti azaltnuıtır. Harp hali=.a.... İyi haber alan mahfillerde ız e-. • · h kk da bır ı ~· edı"l•eydı" vakti umuma vazıyet a ın - Tomu'ın fikrine lf. lirik ediyor ve ken ..1.

1 
ti·caretin· _ _..._e u._....,. .. ••• dilen kanaate göre hariciye nezaretı zah ua _ ..... ,. -· So 1 d t k b. h h zahname neıretmittir. Bu i nameye eliyor ki: _,. •• 

1
.,.in en birinci. • .... :L--·tta n zaman ar a e ır cep e a- tarafından yapılan beyanatın manası d.l - r r-., ..._. 

tinde birlefmiş olan bu ekalliyetlerin ıudu.r : göre hususi örfi idare ilin e 1 mıı o- Ne dünya ekonomiıi ve ne de otarfİ bulunabilen ve cNflD9Dm alaıcaiı 
kl . k. k lan mıntakalarda mutlak bir sükun ve memleket müdafaaaınm m•unan --•-en· &-..1L:-1_ neti·~:-...t- _._ mecmuu çe enn ye ununu geçme - Almanya ile garp devletleri araaın- d.. - ~ .........-, •--

-.ıı· M bah ı ·· · l H N intizam hüküm sürmektedir. Ne un ihti·y--•--m L---•-y---•- ku..1-&te- __ ..ı_:•a-- -L-- .. _.Jl!_ 11. ı_:._:_ tocıuır. evzuu ao an ıey mutecanıs talya ariciye CIZITI da bic ihtıiW mevzuu lıahis odluğu h.d. ~· .... ,ıu ~ ~ .-Y .. , ........ ___ - .. - _._ 
b ... k b. ek . t ka hı· kallı· K c· ak gece ve ne de bu sabah hiç bir a ıae dir. Bu ..I~---- --··dün- ekono- _ı_:__ lı·L.....~--=-:=mı ···ti·- L!~ uyu ır senye e rşı r e - ont ıano mütlJetçe Japonya Çeka.lov ya me- · · aa ... --.. .,.._ ,_ 111U111 - - ı-- ----

1 . .ıı-~·1d. B 1 h ·· b .h olmamıştır. Hükümet tarafından ıttı- ma·aa· -a o•·-ı· ..1-z.:ı mmnleket -'-'--tleri t--=- -ILeL. •- • yet er camıası wcgı ır. un ar enuz .-----------------ı sele&ine karıpıyacaktır. Fakat u ı - h Ik .. ·-ı -T .... °' - _ ..-....- DU 

· 1° h 1 b" d 1 · eti haz edilmit olan tedbirler a uze - müdafaaamm dünya ekonomin ve e1-:...1- L- L---= yirmı ıene ık ayatı o an ır ev etın tilif neticesinde Almanya Sovy « rinde derin bir intiba haaıl etmit ve nun için ele, ev ~-. _. ._.... 
içinde kuvetli bir milli varlığa sahip Alman 1.-ınına go"re Birliği ile karfılqacak olursa, Japon- hudut mıntaıkalarında y-ıyan demok- otarti)'i istilzam etmeıidir. bir mukabil ittifak ve harp vaziye. 
mühim bir yekun tutuyorlar. ua;a ya müdahaleyi derpit edeceılcıtir. ad k -b:r" .. t Dıt ticaretin müdafaa ekonomisindeki tine rajmen, dıı ticaretin irbı..t 

• rat ve hükümete ı ı utun va an - -~-i_ bir harp .._,_elin.nele, L--Bu ıerait altında çekoslovak reı - Aynı mahfillere göıe, bu kadar ka- dnlann vaziyetini mühim surette tar- H&u--. ga .._.., yollan ne dereceye kadar mıniyet 
aicumhuru Beneı Karlabad'da ıüdet- patı bk ıekilde beyanatta bulunmak- -:r için en çok lim olan '" ya- albna almabileceiini cfütünmek " 

· eki dd lik v • t .h ıin etmi•tir. Bazı telaiz istasyonları L--- mem1-•-et•--..1 __ ..-;.:ı- L--lerin ileri aürdüklerı s z ma e a % 1 ye la Tokyo hükümeti iki noktayı istı - :r ........ - ııwratın .... ~ ..... IUIDI bütün ihtimalleri söz önünde bulma 
h kab ve bir takım ecnebi gazeteleri tara- macldet-: sıda ve .__ malzaneü • metalibatı aynen ve emen ul et - adf etmiftir: fından neıredilen teli§ uyandırıcı ha- .... ...., -:r- durmalı lizımclır. Bu .,.. ı :len, 

miş olsaydı çok iyi e-tmif olurdu. l&u- 1 - Almanya ve İtalya'ya k.arıı herler, her türlü uıl ve eaaatan iri_ --------------- bitaraf memleketlerin hıln""Nlda 
nu yapmamlflır. Çünkü b8flıca mira- te hı ı• ke ı ı• "lazım gelen jesti,, yapmak. dir. Bilakis gerek dahilde, gerek ha- zeteai, yarın Muuolini'nin Runaima- oldukları politik vaziyetin de tak 
una konduğu eski Avusturya gibi, Z - Aynı zamanda muhtemel mü - riçte vaziyette sükUıı haaıl olmuftur. na hitaben bir açık mektubunu netre- bii)'ik ebaniyeti ....mr. 
daima bütün hareketlerinde gecikmi • dahalenin vakti ve çareleri hakkında ekoalovaık radvnıau, izabnamesine decektir. Nihayet boykotaj, YeUlubmn ne de-

Ltl,__.."Ji::l~~~;rı;iiiliiijiJiirnlirt::::B~er~li.n:•:1:4~•:,~;=:~A~l~man~~~::1~mk~------...u..-1...._ __ .-.,._.İ:~~:::;:~ı-~;--;;:~;;-:t=:;-:::~:;::;-~~:::ı;:--:;~· ---...._. tesirli olabileceijai 
li eae e yenı ır iP 1 

ya'da vuıkua gelmit olan hidiaelere elmek. etmek suretiyle nibayot vermeirte - maalabatgüzarını talebi üzerine ak- takdir etmek meseleli plmeldeiljre 
Şimdi, Hitler'in nutkundan soma müteallik haberleri büyük başlıklar -11-1-11-1-11-1-11-11-1-11-1-11-1-11~1~11~1~11~1~11~1 :-:11~11:-:1':".11:-::1-::11 dir. föllll meri kabul etmiftir. Mülakat ya- MalUmctur ki, cihan hart.ada incilia 

mesele başka bir sahaya, şü<ietleri altında neşretmektedirler. lngili:s mÜ§Ohiıleri tahkikat rım saat sürmüt ve südet meselesi üze- dıt politikuı kara liıte, kredileri 
kendi mukadderatlarına kendilerinin Fölkişer Beobahter, •·tşte Benes'in Evlendı.g"' ı"nden ı"kı" "-':opıyorlar rinde cereyan etmiftir. kap.emek, kontrol ve Mire ıihi tetl. 
eabip olması aahaıma dökülmüş bu - · · d "' birlerle bit.raf memleketleria üe • ıuouyor. Bu bak, bilhwa kendilerini :;~:ı;·ti d!r;~ı::ı.y~~:kü ao:üde;~:; Prag, 14 a.a. - Gvatkin ~~::! Prag &, Papuının bir nutku rinde mükemmel bir tazyik Y......., 
bu hakkın müdafileri ilin edenler ta- kütlesinin keyli muamelenin tesiri al- dakika Sonra Peto, cereyan eden hidiaelc:, ....... 1.ıB Prag, 14 a.a. - Prag bafpapazı Pı- auu bilmit ve Almanya'ya karfı tatı-
rafmdan k"'·tı·yen red ve :_.,_ı:.r oluna - iıd b. k bar-'- 1 tahkikatta bulunmak mere ~1 o- yer Zenkl, bu aü.n radyo ile halka bir L:ı_ edilen -Lı--L- L-- L--

.. - tında nevm ane ıc ta un oı;;.a.et ere h--ya'ya hareket etın'·'-rdir. .-- _. - ...,.,. - -maz. 
Bundan böyle ancak iki tık müm -

kllndilr: Birinciai llÜdetlere kendi 
mukadderatlarıına sahip olmaları hak
kının verilmesi, diğeri de bu hakkın 
onlara tanınmamasıdır. 

Südetlere Prag'dan ayrrlmak im -
k4ıu verilirse adalet ve bilhaaaa sulh 
yoluna gidilmit olur. 

Diğer hal tarzı k.arlfıklık ve harp 
,oludur. 

Lord Rıuuiman naaıl hareket 
etmeli? 

Artık Runsiman'ın vaizfesi şu ol -
malıdır: Benet'i Çekoalovakya'nın 

a.wiyetine artık tamamen yabancı bir 
hale gelmiş olan ıildetlerin ayrılması
na munfakat etmenin en kiyaıetli 
bir hareket olacağına ikna etmektir. 
Ya bu yapılacaktır, yahut ta mütte -
rek bi.r hayat imkansız hale geldiğin
den kronik karı,ıkhklar devam ede -
cek ve nihayet bir barba müncer ola
calrtır. 

Bir harp çıkarMJ ••• 
Fakat Çekoslovakya bir harpta ne 

bekliyebilir? Avrupa'nın bütün mil -
Jetlerinin gençligi, milyonlarca genç, 
münhasıran Prag'ın ıüdetlerdeki al -
man halkına tahakkümünü idame için 
boğazlqacaklar mıdır? 

Bıu auallerin cevapları bizzat ken
dilerinde mündemiçtir. 

Roma'nın meaul mabfille-rinin ka
naatine göre, şarkın ve gaf'bın bolşe -
Tikleri bir harbm çıkmaaında menfa -

kıyam etmeai muhtemel bulunduğunu k """"Aıtorı Gvatkin, ~eyın· At hitabede bulun.aıu9tur. . mutlak bir tekle aolamya mu..H.ık 
kaydediyor.,. Bir genç 1% . . M .

1 
h bütün Zenkl, bilhuaa çekoalovak. milletı- olmuıtur. Cihan harbından ..._. 

Berliner Tageblat "lrkt hukuk teh- fehrine gelmiftır. uaıaı ey nin dalına alman hemterilerile iblis acı tec:riibeler clolayıaiyle, bir harp 
oal ak d ı k ld gece yeni merkezlerinde içtima ~den daireainde tefriki meaaide bulunmak. 

likede", demekte ve fakat çek ov u a 1 siidet liıder1-ı·y1e go .. rü~rek kendıle - -'-ot- 1 halinde, kredi bulmak imlcinlan da 
hükümeti ile südetler arasında ıerbest ... :r iatemit oldu&unu, fakat VAUUU an ar- giivenilir bir imil defildir. DöYİs 

rini mmakerelere devam etmiye da - da kendisini müdafaaya amade bulun-müzakereler icrası için Hitler'in bü- .. e al-- L---L•-- tiiik- L!.. Danimarka'da çok acıklı bir vaka vet -..a-cektir. be · • UUUI _,.._...... - _. tün meauliyeti müzakere edenlere bı- c:ıuoı; dugunu yan etmıttır. ··ı -c1e -•---z... -
1 

...___ 
olm11•, bir kız evlendiginden ikı dak1- Ru-·ı"man heye•:nı"n ıebUöı" z kl h.tabe · ti d 0 çu _,,..,..., fOY e 11ur.-. rakmıt olduğunu kayıt ve Almanya'- _,. .... ... e en • ı aıne fU aure e evam cihan harlarnm IOft :rıllannda ya • 

nın tesir altında değil, aerbeatçe ya - ka aonra dul kalm11tır. Prag, 14 a.a. - kuntiioıan ht:} etı t&- etmi9tir: bana memleketler art* albm da 
pılmaeı lbım gelen müzakereleri ih- Kopenhag civarında Yorgemon a- rafından bu akföllll apgıdaki teblıg .. _ Prag'ldar, aizden vatana olan bhul etmemiye batlamaılanh. Al• 
lal etmiyeceğini ilive eylemektedir. dmda bir müteahhit, gmel bir kızla ne9redibnittir: muhabbetinizi ispat etmenizi iatiyo- manya, bitaraf memleketlerden .. 
Diğer taraftan gazeteler, İngiltere'- epey zamandır nipnlı bulunuyordu. "Heyet azaaı bu aabah aaat 11.45 de rum. Mıllı müdafaayı tarsin için feda- tirdiği maddelerin bedellerini na • 

yi Hitler'in nutkunu anlamamıt ol - Evlenmeğe karar verip bir gün beledi· Henlayn tarafından kabul edilmittir. kirlıklarda bulununuz. Bu maksatla den kömürü ile ödemek mecllari • 
makla muahaze etmektedirler. yeye gitmiıler ve nikihlanmıtlardır. Henlayn, Çekoılovak hükümetiyle verecegınız parayı, gene kendinize •etin· de •-•--ıbr. 

Tam nikih merasimi bittiği anda, 1 d b .. · ı k h bö 1 b. f ı 11U111111 A.lman"'a ae/erberlik ilôn müzakere er e ulunmıya memur au- verDUf o aca sınız. ger y e ır e-
"' Yorgenıon'un, kendilerini belediyeye det alman partisi resmi heyeti murah- dakirlıkta bulunacak olursak, Çekoe-

etmemif getiren takıide, içinde külliyetli mik- huasının, aon günlerdeki hidiaeler lovakya ebedi olacaktır.,. 
Berlin, 14 a.a. - Alman istihbarat darda para bulunan çantaaını unuttu- dolayısiyle mmakerelere devam et- Müaakere kapuı açık, fakat 

bürosu, ecnebi memleketlere mahsue ğu aklına gelmif, almak için hemen mek için lizun olan ,.rtlar ortadan •-t:-•-- LJ __ 

olarak göndermit olduğu bir telgraf- kOfD1Uf. acelesinden etrafına bakın- kallunıf olduğundan, feshedildigini İmn;umur maııaa.ı 
ta Almanya'nın kıami seferberlik yap- madan kapıdan eo~a fırlamıttır. Fa- ve heyeti murahhuaya teYdi olunan Belgrat, 14 a.a. - Harici aiyuet sü-
mıı olduğuna dair olan mevhum ha- kat yola atlar atlamaz ıüratle geçmek- vazifenin geri alındığını bildirmittir. Lununda Samuprava gazetesi, .. Karar" 
berler.i "saçma" diye tavsif etmekte • te olan bir otomobilin altında kalıp e- Bu mülikatta bütün südet mebusla· aerlevhaaı altınıda neırettiği makalede 
dir. zilmi9tir. rı ve bu meyanda ıüdet heyeti murah- bilhaau §Oyle yazmaktadır: 

Bu telgraf, bu aene manevraların Erkek evlilik saadeti görmeden göz- hasaaı izaaı da hazır bulunu.yordu . ., "Dünya çoktanberı diın geceki ka-
pek dar bir çerçeve dahilinde yapıl - lerini k.apannı, kız da iJd dakika evel dar heyecanlı saatler yapmamıştır. 
mıı olduğunu ve hepsinin aynı za - evliyken, iki dakika sonra dul oluver- Son bilônço: 21 ölü, 75 Hitler, nutkunu söylemittir. Geçen 
manda yapılmakta bulunduğunu ili - mittir. ağır yaralı aene sikin ve temkinli olan aea, bu se-
ve etmektedfr. Daha timdiden bir çok Prag, 14 a.a. - l:)udet mıntakaların- fer heyecanla titremekte idi. Südet 
kıtalar, hareket üalerine dönmüfler da örfi idarenin ilinından evel çıkan kardetlerinden bahsederken Hitler, 
ve ihtiyat kıtaları da celbedilmi' olan Toprak altında su hidi•eler hakkında yapılan tahkikat tee•sür ve fiddet gö•termi" fak.at nut-
cüzütamların talimleri de hıiıtama et"· neticelenmittir. kuna bir ültimatom mahiyeti vermek-
mittir. 13 ü çek.oalcwak olmak üzere 21 ölü, ten çekinmit ve müzakereler için açık 

attar olabilirler. Fakat bu, Avrupa' -
nm ve dünyanın tne'llfaatine uygun 
degildir. 

arıyan iki güver<ln 1 
Franaa'da Sesal adında bir nahiye 

vardır. Burada her yıl 8 eylülde ga
rip bir bayram yapılır. Bunun sebebi 
ıudur: 

Evel zamanda iki güvercin, bu kö
ye yakın bir yerdeki küçük bir au ya
lağına ıelir, suda yıkanır, içer ve u
çup ılde.rlermiJ. Bu böyle senelerce 
devam etmif. Bir yıl havalar kurak 
gitmele, sular çekilmeğe batlamıt. 
BütUn Çetmeler kesilmit. kaynaklar 
kurumuı. Bu köyiin adamları bir gün 
dikkat etmitler, o iki güvercin gene 
her gün, aynı 1&atte buraya geliyor, 
yalağın kuru topraklarına gacalariyle 
vurup gene uçup ıidiyor. 

ve 61 i çek olmak üzere de 75 air ya- bir kapı bırak.mıftır. Tabii hudutsuz 
ralı vardır. imkanlar elde edildiğini ilin etmek 

Südetlerin bir tebliğinde Habera- beyhudedir. Çünkü timdi hudu.tlaır ta
pirk'te yeniden hldiaeler vuku buldu- mamiyle ve kat! olarak tahdit edilmit 
ğu haber verilmektedir. Fakat Çetek.a bulunuyor. Südet almanlarının kendi 
ajansı Haberıpirk'te aaayifin bu gün mukadderatlarına bikim olmaları me
mükemmel olduiunu ve südet tebli- selesi bu günden itibaren lort Runsi
ğinde mevzuubaha edilen hldiselerin man heyetini fiddetle mef&Ul edecek· 
düne ait bulunduğunu yazmaktadır. tir. 
Bu hidiaelerde 4 jandarma ve iki po- Pra.g vakayiin merkesi oldu 
liı iilmüıtü. Prag gene vakayiin merkezi haline 

Eger'dek.i alınanlar bu gün Prag hü- gelmittir. Hodza hük.ümeti, Hitler'in 
kümeti tarafından aakerli&e çatırıl- bir karar vermiyeceğiııi bildiği için 
mııtır. Almanlar, bu davete icabet et- ıokak bldieelerine meydan vermemek 
memi9lerdir. mabadiyle üç ayda bir umumt toplan

Alman ıüdet partiei bu aktam net- tıları meneden e.k.l kanunu hazır bu
rettiği biır tebligde ıüdet almanları i- lundurmakta idi. Fak.at bu tedbirin e
çin kendi m~kadderatlarına kendile- lektrirk ve hümmah olan vaziyeti va
rinin bikim olmaları hakkım istemek· htmlettirmeainden korkulmaktadır. 
tedir. Kati pnJer belki yaklaııyor. Her-

Yeni bir 
vapurumu~ 
( Ba:ıı l. İDCI sayfada) 

rıca yii% yolcunun oturmaaına mahaua 
yer vardır. Ayrıca yolcuların gezin
meaine mahsus oturma yeri olmıyaa 
bir de açık hava güvertesi vardır. Ye
mek salonu 40 kıtıliktir. 

İkinci mevkide ust guvertede 70 ki
şinin oturabilecegi bır salonla bu
nun altında 110 kitinin oturabileceği 
diğer bir salon vardır. Ayrıca gene 
üıtü açık bir güverte ile, 50 kitilik bir 
salon daha mevcuttur. 

Bu salonlar, yolcuların rahat ve ıU
zel bir tekilde seyahat etmeleri için 
bütün tertibatı havidir. 

Yblcuların emnıyeti için, hiç bir ,ey 
ihmal edilmemittır: beheri SO kitilik 
5 tahlisiye sandalından bafka, 5 er ki
ti istiap edecek 28, ve 20 er kiti iıtiap 
edebilecek 7 tane diger tahlisiye terti
batı da mevcuttur. 

Vapurun bat tarafında, yük için bir 
anbarla, 3 er tonluk iki vinç vardır. 

Hitler Berclate•gaJen'clelıi villa.u.cla Henlayn. oe alman 
ıaazırlariyle birlikte Siület maelaini ,.,_,,,~ 

Bu hidiaeyi ehemiyete alan köylü
ler, "Bunda bir htkmet var I" demit
ler, bllflamıılar kuru yalağı kazmağa.. 

Hakikaten biraz kazdrktaa · sonra, 
bu cibi bir su sıJmııt 1 

Mıuolinı., den Ruruirnan' a 
açık mektup 

.... 14 LI. - Popolo d'İtalia &&· 

kes ainirlerine hlk.im olabilecek mi
dir? Herke. batti aükGnet içinde ya
f'y&n Yugo.l&Yya bile bu gi1n bu •ua
li ıoru7or. 

Vapurun seyir tertibatı gayet mo
derndir. Vapurun kumanda heyeti 16, 
tayfaları da 28 kişiden ibarettir. Va
purda yüksek rutbeli zabitan için tek, 
mülizim kaptanlar için çift yataklı ka
maralar vardır. Vapur, Marmara sahil
lerinde ıef er yapacak tekilde inp o
lunmuıtur. Uzunluğu 75,60; genitliii 
11, güverteden itibaren yüksekliği 6,90 
ıu keaimi 3,40 metredir. Vapur gayri 
safi 1414, safi 513 ton regiater toa 
hacmindedir. Makinelerin mecmu 
kudreti 3600 beygirdir. 



T. C. Z İ R A A T B A N K A S ~ 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
da ki ptılna göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 

4 

40 
100 

.. .. 

.. 
,, 

500 
250 
100 
50 

120 n 40 

n 2.000 " .. 1.000 " .. 4.000 .. 
n 5.000 

" .. 4.800 .. 
160 .. 20 " 3.200 .. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan CJfağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
lazlaıiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Gümrük ve in. B. · 
Anbar ve müdürlük 

apartmanı yaphnlacak 

lnhiaarlar Umum Müdürlüğün
den : 

1 - Şartname ve projesi mucibince 
Adana'da yaptırılacak tuz anbarı ve 
başmüdürlük apartımanı inşaatı ka -
pah zarf usuliyle eksiltmeye konmuş· ..... 

lI - Keşif bedeli 22917 lira ıs ku
ru11 ve muvakkat teminatı 1718.79 lira
dır. 

ili - Eksiltme 19.9.1938 tarihine 
rastlıyan pazartesi gUnü saat 11 de 
Kabata11'ta levazım ve mUbayaat 'ube
sindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartname ve projeler 115 ku
ru§ bedel mukabilinde İnhisarlar le
vazım ve mübayaat ıubesiyle Adana ve 
Ankara Başmüdürlilklerinden alınabi
lir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti· 
yenlerin fenni evrak ve vesaikini ih.:ı
le gününden üç gün evetine kadar 1n· 
hisarlar Umum müdürlüğü inşaat şu· 
besine ibraz ederek ayrıca ehliyet ve
sikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaikle 5 inci maddede yazıl ı 

inşaat şubemizden alınacak ehliyet ve
sikası ve yüzde 7.5 güvenme parası 

makbuzu veya banka mektubunu ihti· 
va edecek olan kapalı zarfları eksilt· 

Ba bakanlık 
Sut kostik alınacak 
Baıvekalet Devlet Meteoroloji İt

leri Umum Müdürlüiünden: 
1 - Umum Müdürlüğümüz ihtiya

cı için (2800) kutu sud kostik açık ek· 
siltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 16 - eyliil • 938 cuma 
günil saat 14de Ankara Yenitchir, Kı
zılırmak sokak No. 30 da Devlet Me • 
teoroloji işleri umum mildUrlU~llnde 
toplanacak satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (4200) Ji. 
ra olup ilk teminatı (315) liradır. 

4 - Muvakkat teminat banka mek· 
tubundan gayri nakit veya nakit yeri
ne kaim olan tahvilat olduğu takdirde 
bunlar komisyonca kabul edilmiyece -
ğinden bunların münakasa tarihinden 
evet merkez muhasebeciliğine yatın • 
larak alınacak makbuzun komisyona 
ibrazı. 

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

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 Uncil maddele -
rinde yazılı belgeleriyle birlikte mez • 
kOr gün ve saatte komisyona baş vur· 
maları. (3463) 6192 

me günü en geç saat 10 na kadar yuka
rıda adı geçen alım komisyonu başkan
lığ ına makbuz mukabilinde vermeleri 
15zımdır .(6014-3491) 6254 

Muhtelif inşaat 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Mahalli 

Muvakkat 
Keşif bedeli Teminat 

lşin mahiyeti Lira kuruş Lira kuruş 
Eksiltme Eksiltme 

saati tarihi 

Melefan ldare binası ve ) 
tuzlası 600 tonluk ambar 15609. 52 1170. 72 10) 
Çay Idare binası ve ) 17-9-938 
tuzlası 600 tonluk ambar 15609. 52 1170. 72 11) 

1 - İdaremizin Siirt MUstakil Müdürlüğilne bağlı Melefan ve Çay 
tuzlalarında şartname ve projeleri mucibince yaptırılacak idare binaları 

ve tuı ambarları inşaatı 19-8-938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden 
ayrı ayrı pazarlık usuliyle eksiltmeye kunmuıtur. 

2 - Keşif bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmittir. 
3 - Eksiltme 17-9-938 tarihine rasthyan cumartesi gilnU hizalarında 

yazılı saatlerde Siirt müstakil müdürlüğilnde miiteıtekkil komisyonda ya· 
pılacaktır. 

4 - Her iki işe aid şartnameler beheri 78 kuru§ bedel mukabilinde İn· 
hisarlar U. Müdürlilğü Tuz Fen şubesi ile Ankara Başmüdürlüğünden ve 
Siirt müstakil Mildürlilğünden alınabilir. 

5 - lateklilerin eksiltme için tayin edilen giln v~ saatlerde yüzde ye
di buçuk gllvenme paralariyle birlikte Siirt Müstakil MUdürlilğünde mil· 
teşekkiJ komisyona milracaatları iliin olunur. (6050) 6234 

Gişe saatleri 
Ankara Osmanh Bankası Müdürlüğü 

16 eylül 1938 tarihinden itibaren gitelerinin, sabah saat 9,30 
dan 12 ye ve öğleden sonra 14 den 16,30 a kadar açık bulunaca-
ğını sayın müşterilerine bildirir. 6617 

Gişe saatleri 
Türkiye İş Bankası A. S. den 

19-9-938 pazarteıi &'iinünden itibaren Bankamız Gi,elerinin 
sabah aaat dokuz buçuktan on ikiye öğleden sonra on dörtten 
on altıya kadar açık bulunacağı sayın mü,terilerimize ilan olu-
~~ ~M 

İskarpin alınacak 
Bölge Sanat Okulu Direktörlü ğünden : 
Okulumuz talebeleri için alınacak olan aşağıda cins ve mikdarı yazılı 

iskarpinler açık eksiltmeye konulmuştur. 
İstekliler şartname ve numuneleri görmek üzere her gün okul idaresi

ne ve eksiltmeye gireceklerin de kanunun icabettirdiği belgelerle ve mu
vakkat teminatlarile birlikte 22-9-938 tarihine tesadilf eden perşembe gii -
nü saat 11 de Okullar Sağıımanlığında toplanacak olan alım satım komis-
yonuna müracaatları. (3529) 6304 

Cinsi Mikdarr Tutarı % 7,S muvakkat teminatı 

Halk tipi iskarpin 
Vidala iskarpin 

160 çift 
HiO 

" 

P. T. T. 
Mahruti çadır alınacak 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için satın alına· 

cak 30 tane mahruti çadır açık eksilt· 
meye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (2300) lira 
muvakkat teminat (172,S) liradır. 

3 - Eksiltme 30. 9. 938 tarihine 
müsadif cuma günü saat 15 de Anka
ra'da P.T.T. umumi müdürlüğü bina
sındaki satın alma komisyanunda ya
pılacaktır. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ile kanuni vesaiki hamilen 
mezkur gün ve saatte satın alma ko
misyonuna milracaatları. 

5 - Sartnameler, Ankara P.T.T. 
levazım ve İstanbul'da Beyoğlu'nda 
P.T.T. levazım ayniyat §ubesi Md. 
lüklerinden parasız verilir. 

(3670) 6604 

Atölye şefi alınacak 
P. T. T . Müdürlüğünden : 
Etimesğuttaki Radyo Diffilzyon is

tasyonuna yilz elli lira ücretle ve mü
sabaka ile bir atölye tefi alınacaktır. 

Bu tefin tesviyeciliği, tornacılığı 
ve soğuk demir itçiliği çok iyi ola· 
caktır. 

Tallpterln 20 eylUlcı kadar l•tan • 
butda P .T.T. MüdilrlüğUne Ankara'da 
doğruca Umumt MüdUrlUğe müraca-
atları ilan olunur. (3620) 6428 

Spiker ah nacak 
P. T. T. Müdürlüğünden : 
Ankara Radyosu için müsabaka ile 

bir kaç apiker alınacaktır. Taliplerin 
behemehal yüksek tahsil görmli' ol· 
malan ve en az yabancı bir dil (Fran· 
sızca, ingilizce, veya almanca) bilme· 
leri me§ruttur. 

Telaffuzları dilzgUn ve aealeri mik· 
rofona milsait olmak da Ulzımdır. 

Talip olanların 20 eylill 1938 tari· 
hine kadar Ankara P. T. T. Umumt 
MüdilrlUğüne müracaat etmeleri la· 
zımdrr. (3621) 6429 

Memur alınacak 
Ankara Orman Bat Mühendia 

Muavinliğinden : 
Orman umum mildUrlilğU teıkili

tındıa açık bulunan birinci ve ikinci ve 
üçilncU sınıf mesaha memurluklarına 
mUsabaka ile memur alınacaktır. 

800 Lira ) 
656 n ) 109 Lira 

,.. Demiryolları 

Kiralık büfe 
D. D. Yolları Adana Altıncı lılet

me Müdürlüğünden : 
Büfe salonu, işçiler kahvesi, bUvet, 

berber salonu ve milsafir salonundan 
terekkilp eden ve aylığı 60 lira tahmin 
edilen yeni Adana garı bUfesi 3 sene 
müddetle ve pazarlıkla kiraya verile-
cektir. ; 

Pazarlık 21.9.1938 tarihinde çarşam
ba günü saat 10 da Adana işletme mü
dürlUğU binasında arttırma, eksiltm..: 
komisyonunda yapılacaktır. Muvak
kat teminat 162 liradır. Kira ,artname
si Adana'da komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 2490 numaralı arttırma v:! 
ekıiltme kanunu ve ,artname muci
bince vesaiki lbimeyi ve muvakkat 
teminat vezne makbuzunu hamilen 
saati muayyende pazarlıkta hazır bu· 
lunmaları. (3546) 6327 

Akkümülaför plak ve saire 
afi nacak 

D.D. Yolları aatın Alma Komiı· 

yonundan: 
Muhammen bedeli 37650 lira olan 

muhtelif akkilmülatör, plak ve yedek· 
lerl 31-10-1938 pasartHl cUnU aaat 
u , 10 d:ı lcapalı zarf u •ulü ile A nb
ra'da idare binasında satın alınacak· 
tır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 2823,75 
liralık muvakkat teminat ile kanu • 
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif· 
lerini aynı gün saat 14,30 a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 188 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta· 
dır. (3613) 6523 

Kayaş büve ti ki raya 

verilecek 
Devlet Demiryolları İkinci lıletme 

Müdürlüğünden : 
1 - Yeni açılan Kaya9 Büveti ve 

bahçeıi 3 ıene mUddetle ve açık artır· 
ma ile kiraya verilecektir. 

2 - Senelik muhammen kira11 120 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat 27 liradır. 
4 - Artırma 28. 9. 938 çarıamba 

gilnil saat 11 de Ankara'da ikinci iş • 
tetme mUdUrlUğünde toplanacak ko • 
misyonda yapılacaktır. 

5 - Şartnameler Ankara'da ikin
ci işletme mildürlüğünde ve Kayaş 

istasyonunda parasız verilir. 
6 - Arttırmrya iştirak için arana

cak vesikalar: 
A - Nüfus cUzdanı. 
B - Za.bıtaca musaddak hüsnühal 

1 - İmtihan 26.9.938 pazartesi gUnU 
saat onda Ankara Orman batmUhen· 
disliğinde yapılacaktır. Memurin ka
nununun 4 UncU maddesindeki şeraiti 
hah; talipler evrakı müsbiteleriyle bir
lik\e imtihan günilnden evel her giln 
Ankara viliyetine müracaat edebilir-

varakası, 
ler. 

2 - Lise mezunları imtihansız ve 7 - İsteklilerin, teminatlarını An-
tercihan kabul edilirler. (3728) 6628 1 kara merkez vezneıine yatırarak iha

___J le saatında komisyonda bulunm:ı1arı 

ilan olunur. (3623) 6474 

Balast münakasası 
Devlet Demiryolları Satın AlmaKomiıyonundan : : 

Birinci itletme mıntakasında &§ağıda mevki, miktar ve muhammen be
delleri ile muvakkat teminatları yazılı blok, moloz ve balaat kapalı ıarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmrıtrr. 

Eksiltme : 23. 9. 938 tarihine rastlıyan cuma gilnU saat (11) de Haydar
paşa gar binası dahilinde birinci i§letme komisyonunca yapılacaktır. 

İstekliler : Şartnamede yazılı muvakkat teminat ve 2490 sayılı kanun 
ile istenilen vesaik ile teklif mektuplarını eksiltme günü saat (10) a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri Haydarpaıa işletmesi yol başmüfettiş-

liğinden parasız olarak alınır. (6124) 6392 
Muhammen Tutarı Muvakkat 
bedeli M' Lira teminatı 

Cinsi Miktarı M 3 Lira K. 

500 
500 

1 

1.ci ıınıf blok 
2.ci ,, ,, 

Kim. 54 + 600 3.ci ., ,, 500 
Balast 4000 
Moloz 2000 

Klm. 536+539 Balast 15000 

Klm. 40+000 Balast 20000 

700 88 

1743 75 

1860 00 

KÜÇÜK iLANLAR 
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Satılık : 

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

Satılık otomobil - Az kullanıhnıt 
6 silindirli kapalı Şevrole hususi oto -
mobil. Ehven şeraitle. lç Cebeci Sey -
han So. No. 7 tahriren veya tifahen 
müracaat. 6597 

.... ~.~~~~···~~·~·~ .. ;·~·;~·,·:·~~""! 
Dbrt satırlık kllc;ük ilanlardan: 1 

Bir defa için 30. Kuruı 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa ic;in 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuru• i 

Bir kilçilk ilan 120 harften ibaret ol· 
malıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ayrı-

Devamlı küçük illnlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 
ne&redilecek bir ilin için 140 kunıs ı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, 
her satır, kelime aralarındaki boşluk· 
lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir.

1
: 

Sablık - İstasyon arkasında ve ca 10 kuruı alınır. 

jandarma mektebi civarında ve Anka. "'"'"""""'""""""'"""""'""""" .. 
ra'nın her tarafında inşaata elverişli 1 Kiralık - Tuna caddeainde dört 
arsalar. Tel: 2406 Ne§et Şeren , 6349 büyük odası, bir geniş holü, aynca 

Satılık - Ankara'nın her tarafın - uşak odası bulunan gayet kullanı!flı bir 
ev kiralıktır. Talip olanların öğleden 

da irat getirir beton ahşap ev ve apar
trmanlarla bahçeli evler yapı koopera
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

6350 

Satılık - Ankara'nın her tarafın • 
da ev, apartıman, arn almak ve aat • 
mak iıtiyenler. Tel: 2406 Neıet Şe -
ren. 6351 

Satılık otomobil - Fiyat marka 
husuıi ıpor gayet ekonomik mliıtamel 
ıeyahat doalyııiyle satılıktır. Telefon 
1271 e müracaat. 6545 

Satılık etY• - 5 parça mobilya ka
dın elbisesi, kürk manto ve haltlar A
tatürk bulvarı Ali Nazmi apartı.manı 

57 birinci kat. 15572 

Satıhk ev - Çeıme mahalleıinde 
1 No. tu harap ve tahminen 900 M2 

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

Kiralık : 

Kiralık - Y enitehir Yükıel cadde
si Özenli aokak köte başı fevkalade 
nezaretli konforlu, Kardeşler apartı

manında beşer odalı daireler ve çatı 

katı 1 teırinden itibaren Tl. 2935 
6536 

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

6338 

BU lııay için - M&ble konforlu oda. 
Y enitehir Tuna caddeai Yilitkoıun 

sok11k No. 1.S. OiU 

Kiralık daireler - Yenişehir oto • l 
bils garajı karşısında Ersoy apartı· 
manında. Telefon 3654 -3710 6412 

Kiralık - Yeniıehir Yüksel cadde· 
si 9 No:lu Genbark apartmanında 2, 
3, 4, 5 odalı ehven fiy•atlı daireler. Ya· 
nındaki eve müracaat. Tl: 3715 6439 

Kiralık - Yüksek Ziraat ~nstitÜ• 
sü kaqıısmdaki yeni mahallede 3 oda, 
1 mutbak banyo, hava gazlı geniş bah· 
çeli asistan Sadri evi. İçindekilere mü· 
racaat. 6593 

Kiralık - Yeniıehir ismet İnlSnü 
cadde!i 74 numaralı apartımanda Uçer 
odalı iki daire. Telef. 2731 6594 

Kiralık - Güzel mobilyalı kalori • 
ferli oda kiralıktır. !tıklar caddeıi Na
fiz B. apartıımanı kapıcıya müracaat. 

6596 
K.irahk - Ön Cebeci Bağaturlar 

sokak kasap karşısında 32 numarada 
4 oda 35 lira. Aynı eve müracaat edil· 
meal 6471 

Kiralık - Halkevi karııamda Sai. 
tık Yurdu apartımanında 3 oda, 1 hol, 
1 sandık odası, mutfak, banyo, kalori· 
fer, sıcak su. her türlü konfor. Telefon 
1915. 6490 1 

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

Kiralık kat - Yeniıehir Yiğitko
ıun ıokak No. 22 de 4 oda. mutbak, 
banyo, aynı eve müracaat. 6514 

Kiralık - Yenişehir Karanfil so· 
kak No. 35 de konforlu 3 oda ehven 
fiyatla kiraya verilecektir. lçindekile • 
re müracaat. 6515 

Kiralık - Yenişehir Su deposu 
Kızılırmak ıokak manzaralı her kon • 
foru mevcut 5 oda, 1 hol ve 4° odalı 
iki daire ayrıca garaj vardır. Tel. 3766 

6519 
Kiralık apartımıuı - Yeniıehir 11-

met İnönü caddesinde numara 78 ıe • 
niı 4 oda, banyo, mutbah, kalorifer ve 
aıcak ıu. İçindekilere müracaat. 6639 

Kiralık büyiik ev ve daire - Alt ve 
Ust katlarda ikiıer aalon, beter oda, 
birer hizmetçi odaaı mutbü: kiler bu· 
lunan güzel bir bahçe içinde d6rt ta· 
raf açrk bir evin tamamı veya ilet ka· 
tı kiralıkt?r. Reamt daire yapmıya el· 
veriflidir. Srhiye veklleti ya.kınında 

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

sonra gazetemizde Kemal Zeki Gen-
coaman'a müracaatı. 6547 

Kiralık aranıyor - Atatürk bulva
rı veya Bakanlıklarda 6 ay ikamet için 
mobilyalı ve kaloriferli 2 oda aranı
yro. Banyolusu tercih edilir. Tl: 3628 

6552 
Acele kiralık - Yenİ!fehir'de müs

takil ev 3 oda, mutbak, banyo, bahçe 
ile 45 liraya. Srhat Bakanlığı arkasın-
da Buyruk sokak No. 12 6571 

Kiralık - Kalorifer elektriği tuva
leti mevcut müstakil oda ve elektriği, 
hava gazı, mutbağı ve helbı mevcut 2 
odalı daire. Çocuk sarayı caddesi No. 
70 kapıcıya. 15573 

Kiralık daire - 5 oda, 1 hol kalo
rif er dahil ayda 100 lira, müracaat te· 
!don 3396 6575 

iş arayanlar : 

Diplomalı (yÜkıek) mühendis -
(Su • yol • demiryot • köprü mühen • 
disi) it arıyor. Mühendla D. W. An-
kara Yenitehir Birlik oteli. 6344 

Danı mer•klılanna - 20 gilnde 
mükemmel dans öğrenmek iıtiyona -
nız "Ulua" ta B. G. rumuzuna melC -
tupla müracaat ediniz. Der• evleriniz-
de verilir. 6640 

4ranTVor ı 

Aranıyor - Birinciteşrin nihaye .. 
tinde kiraya verilecek müstakil evi ve
ya apartıman dairesi olanların Ulus'ta 
E. A. rumuzuna mektupla mUrac:aat• 
ln. 6598 

Bir alman ıuveıter ~ .__aa+,a 
numaraya teleton edllme&ı. 0418 

Za iler 
Zayi - Ankara Özel Bizim okul • 

dan 6 • 9 - 938 tarihinde aldığnn taa
diknamemi kaybettim. Yenisini alaca -
ğımdan eskisinin hükmil olmadığı ilin 
olunur. M. Kemal Deryan 6618 

Zayi - Ankara belediyesinden al
dıiım 1122 numaralı bisiklet plakamı 

kaybettim. Yenisini alacatundan eski· 
sinin hükmü olmadığı ilin olunur. 
Yusuf Yurtta§ 6591 

Zayi - Ankara belediyeıinden aı. 
dığun 410 numaralı 'oförlUk ehliyeti
mi kaybettim. Yeni.sini alacağnndan 
eskisinin hükmü olmadığı ilin olunur. 
Ankara Kaetamonu otelinde Çubuk !O
förlerinden Mehmet oğlu Hüseyin 
Karapııtrk 6592 

Zayi - 15. 9. 938 tarihinde namı
ma ödenmek üzere tanzim edilmit o • 
lan bir bono ile Osmanlı Bankası An
kara ıubeai tarafından 30. 6. 938 ta -
rihli kati heaap mektubu zayi olmut
tur. Hükümleri olmadığı ilin olunur. 
Riza Güvendi 6590 

Mahkemeler 
Ankara 3 üncü Sulh Hukuk Ha • 

kimliğinden ı 
Ankara'nın Bafkır mahallealnden 

ölU Ali tnci'ye ait aynı mahallede 
Dedebey yokutunda tapunun 379 ada 
ve 3 parsel numaralı 102 metre mu
rabbaı miktarında ve 3000 lira kıyme
ti muhammeneli ahşap ev 18. 10. 938 
tarihine müsadif salı gilnil ıaat 10 da 
mahkemece ve bilmilzayede aatılaca
ğından talip olanların yüzde yedi bu
çuk pey akçesiyle birlikte mezkQr ta
rihte 3 üncü sulh hukum mahkemesi
ne ve daha ziyade maltlmat almak is
tiyenlerin mezketr mahkeme kalemi
ne milracaatları ilin olunur. 

(3742) 6634 
Ankara 3 üncü Sulh Hukuk Mah

kemeainden : 
Burdur aaylavı Mustafa Şeref'in 

10. 9. 938 tarihinde vefatı dolayııiyle 
terekesine mahkemece el konmuı ol
duğundan kefaleti hasebiyle alacaklı 
olanlar da dahil olduğu halde bilcUm
le alacaklı ve borçluların ve mirasçı
nın veaaiki reamiyeleriyle beraber 
bir ay zarfında Ankara 3 Uncu ıulh 
hukuk mahkemesine mUracaatları a
lacaklarını vaktiyle kayıt ettirmiyen
lerin mirasçıya ne şahsen ve ne de te
rekeye izafeten takip edemiyecekleri 
lüzumu ilin olunur. 6619 
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Ankara Borsası 
14 Eylül 1938 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açıbt KallUUI 

Londra 6.06 6.0f 
NeY70rk 126.1450 U&.4650 
Paris 3.39875 3.39175 
llilano 6.6375 1.6550 c..,,r. 21.41 21.4950 
Amsterdam 67.9425 67.MH 
Berlin 50.52 50.5850 
llrtlbel 21.275 21.3515 
Atin& 1.U 1.11 
Soba l.4950 1.4950 
Pras 4.3475 4.S.475 
lladrit 6.0f 6.0I 
Vaqon 21.7450 n.7450 
Badapckte 25.12 25.12 
Btlkret 0.9050 0.9050 
•.ısrat 1.1115 2.1111 
Yokobama 15.3775 35.3775 
Stoldıolm Sl.2450 31.2450 
lloelmva 23...YSO 23 • .YIO 

ESHAM VE TAHVlUT 
lW tilrk borcu ı 

.. " • il 

.. • " 111 
1931 lkraml:r.U 

Brıkani 

19.10 19.10 
19.10 19.10 
ıuo 19.ıt 

Askerlik 

c::::::::~::~::~::~::~::::·:::::::ı 
(HAVA SEFERLERi) 

Ankara • latanbal araamda 
Pazardan mada h• sGla ı 

Yetilkö7'den hareket : 
Ankara'dan hareket ı 
Anlrara'dan 
cumartesi rllnlerl 

Nöbetçi Eczaneler 

uo 
LSO 

16.00 

Puar ı Sp •• ÇaalrQa euanelerl 
Puarteli ı Sebat ve Y .Utebiı' • 
Sah : lst&Dbul ecsaııe1i 
Çartamba : llerku p.,._..,. : Ankara • 
Cuma : Yeni •• Cebeci eaaaelerl 
Cumartesi : Halk Ye lakarn • 

LG•amlu Telefoa 
Numaraları 

Yancm ihban: (1521). - Telefon, dltlra· 
caat, tebirı (102J.1014). - eebirlerara• 
sı: (2341-2342). - Elektrik ve HaY&sut 
imı:a memurluiu (1846). - Mnajerl 
Seblr Aaban: (1705). - 'l'alrsl telefon 
numaraları: Zincirli cami clY&rı: (2645, 
1150, 1196). - Samanpuarı civan ı 
(2809, S259). - Yentıehir, Havw:batı, 
Bi•lm takıi: (2323) - Havuaba11: Gü4 

veıD tabi 1 (1141): Birlik '81ht 1 (2333) 
- Çankırı caddni, Uluı takti: (1291). 
!atanblıl Wlsili: 1997 

Otobüılerln llk •• ıoa 
ıeferlerl 

siltmeye konulmu9tur. Keıif bedeli 
25814 lira 58 kurut ve lllı: teminatı 
1936 llradır. Eksiltme ve lhal .. i 23 
eylül 938 cuma l(iiılil IUt on birde ta
tanbul'da TophaıGı'd• 176 numarada 
Orman koruma ıenıl K. anberı blna
ıındaki •tın alma komllyonu tarafın
dan yapılacaktır. Buna alt k19if, plln 
ve prtnaaMler Ankata'da Orman ko
nuna Qenel komutanbiı il• lıtanbul
da meskAr mbarda aatm alma komis
yonundadır. lıteklllerln 2490 sayılı 
kanuna tevfikan teklif mektuplarını 

Giıe saatleri 
Türkiye Cümhuriyet Merkez 

Bankasından: 
16. 9. 1938 tarihinden itibaren bankamız sitelerinin': 

9,30-12 
14 - 16,30 ve 

Cumarteıi ıünleri de: 
9,30 - 11,30 a kadar açık bulunclurulacaiı ilin olunur. 

radır. 
3 - Muvakkat teminatı (165) lir.ı

dır. 
4 - Şartnamesini gCSrmek istiyenle

rin her gün yazı itleri kalemiıne ve ;.... 
teklilerin de 27 .9.938 salı gtlnü saat on . 
buçukta belediye encümeniae mllra-
caatları. (3663) 6483 

Yaş sebze ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hastanesine alınacak 
6638 Yat aebse on bet gün müddetle açık 

eksiltmeye konulmuttur. 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ ~ = ::~=:~!:~!~ı2!~.~i~~~;r. 
§ .. R K HAVA K u R u Mu = 4 - Şartnamesini görmek iıtiyenle-

ihale aaatlnden bir eaat evellnı lr&dar -------------~~~~~~~~~~~::':':':=.=.:-
mukar komiıyona vermeltrL 

(1554) 6311 

= TU i!i rin her aün yazı itleri kalemine ve ia-
5 = teklilerin de 27.9.938 aalı günil .aat on 
5 8 O Y O K P J Y A N G O S U :; buçukta belediye encümenine münıca-Ankara Valiliği = :; a\ıarı (3662) 6482 

Maden blok kömDrU is cı Kefide: 11/Birinci Tetrin/938 dedir~ --------
Ankara Valilijiaclea ı - _ Hava Kurumu - -Nafıa dalr•i ıllindirleri için alına• - o 000 = 

~,:::.,.-:ı-;:: !~"~°:: ~: ~Büyük ikramiye 20 . liradır~ Sömikok, krible kömür 
liyet bi.ııuında daimi ıncUmcnde iha· 5! Bundan L-.La: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 =: 
lesi yapılmak iUere açık ebiltmeye - UA9a l al-L !l-! d_.. -

- l' 1...1- 'kr · 1 1 (50 000 ve 200 000) ir ra uu a ~ -konulmu9tur. = ıra aa ı amıye ere · • 55 Türkk C.Del Da.ktörlüilD-
lrlvlwnmen btdeli 4140 liradır. Mu- E5 mükafat vardır... 55 den 

1 
.,. 

vakkat teminatı (310) lira 50 kuruıtur. § Dikkat: Bilet alan herkes 7 Birinciteırin 938 tünü ak- 5 Tiirkkuıu teıkilitı için ceman 250 
lateklilerin teminat aıektubu v~ya = ....,..,.ana kadar biletini deiiftirmit bulumnalıdır. :; • 300 ton yerli aömikok, 45 ton krible 

ve odun alınacak 

makbuau ticar.t oduınm veaikaliyle - s-- '=' k"" il 10000 20000 k'l k 
(Ba;ıı s. aci aylada) birlikte ıöaii geçen gün ve 1Utte en· '=:Qllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllbr .:~~= müba~ı ka~~ ,;r; = 

cümene müracaatları. liyle eksiltmeye konulmuıtur. 
H arpte, stratejide olduğu ka- Bu it• ait keıif ve fUtn8JDeyi her· b d" k IU~Ü d :rahmin olunan bedel yerli IÖIDi· 

dar taktikte dt ıüratin aran- gün Nafıa müdürlüğünde görebilirler. Yüksek Mühendis mekte i ıre tör ~ n en : kok için beher tonu 25 lira. krible kö-
IQası ıyi bir 9eydir; fakat bir plina, (3651) 6481 938 _ 939 ders senesi için alınacak talebenin kayıt mua- mür için beher tonu 20 lira ve odun 
blr organbuyoııa, bir ma&eryele, k 1 ktır için beher kilosu 2,5 kuruıtur. Tek • 
bir ınule, bir mutlak kıymete bal· Dıvar . İnt:.GSI melesi ı eyliılden 22 eylôl 938 aktamına ada~ yapı aca ; liflerde her üç cinı mahrukat ayrı 
labmak tehlikelidir. Harpte mutlak W Kayıt olmak ve daha fazla malômat almak btiyenlerln tatil ayrı .slkredilmelldir. 
Olan hiç bir flY yoktur, her ı•Y l.sa· Ankara Valllitinclen ı günleri hariç olmak ilzere her gün saat 9 - 12 ve 13 - 16 ya thale•i 19-eylfil-1938 tar· •İne ,... 
ildir, çUnkU kartıda !Maaba katılma- lttnografya mil•eılnln ihata dlvar kadar mektebe müracaatlan. (SS2S. 3088) 5640 hyan pazartesi giinil ... t 11 de ya· 
la lbım gelen dilfm&D vardır. lnpaıtı 26-g-939 puartesl gUnU saat pdacaktır. Muvakkat teminatı 667.50 
lüphesiı, eğer hasmın kumanda on birde Yiliyet binuı laıbllinde nafia hnacaktır. liradır. Şartnamesi her aün TUrldnı· 

heyeti paılfH, yahut kıtaları fena komieyonunda ihalesi yapılmak Uze- 2 - Tahmin edilen bedeli 800 lira~ IU ıevuım biiroaunda ıörWıbilir. h-
te,lı:il ve talim edilml91e, topçusu, re puarlrfa konulaıuttur. dır. tekliler muayyen 1Uııde eksiltme •· 
tankı u ve teeinlne, hava kuveti l· Keşif bedeli (139~) Ura 73 kunıt • 3 - Muvakkat teminatı 60 lira olup atlnden bir aaat eveline kadar uaulU 
ki Uç milli daha ayıfaa, havaya kar· Cebeci'den Aa. fabLn 7.00 -- tur. Munkıkat teminat <104) lira 53 llplll zari USUllll ftSlllme İllftl banka mekt~bu v•ya vune makbuzu dairesinde kapatılmıt zarflarını mak· 
it müdafaa ıillhları ldfayetline, o- As. fabL dan Cebeci'7 • -.- l7.00 turuttut. tıtekliler temJnat mektubu ve devlıtve kabule ,.yan bune tahvili bus mukabilinde Tilrldınıtu Lnu1111 

ile kartı her çareye bet wrulablllr \rldtllldr"dtll Ulu 11.1111 7.00 11.00 veya makbuzu ve ticaret odaamın ve· Sdaat w içtimai Muavenet Veka. teamnat olarak alınır. Yaln1.1 bunun Btlroauna teallm etmlt bulunmalıdır. 
~eldeki yükaek va11talara bllyUk Ulu il. clu Yeaitelür'• 7.lO aa.oo aikuiylt birlikte .&zU 1~111 gün ve letinclen ı da malıı:bua mukabili buneye tcaliml tar. 6265 
ihnitler bağlanabilir. s. puan'ndan AkldSprl'Je e.H 7.00 1Utte Nafia koaıilyonuna gelmeleri. 1 - Ankara Tıp Fakültesi miiıte~ ,.rttır. 

Fakat bu hal istisnai bir kaziye- Aklllıtrtl'd• 1. llUUI'• 1.llO t.41 Bu ite alt ketif ve prtnameyi her militından (752,ı+f>,50) yedi ylla elli + - !haini ao.9.938 cuma a\iftll ea&t 
dir. ıu •eya bu • uın tercihini, fU 1 tJ. M~le lıltU:tOD arulftda heı giin Nafia müdUrlüiUnde ıörebilir - iki bin iki yüs kırk dokuz lira elli 15 tedir. Buna ait prtname müaune- Askeri Fabrikalar 
•eya bu plinın kcıoulünil tavaiye et- bet dalriada btr •fer olllP trea •· ler. (3648) 6478 kurut bedeli kqifH doğum ve niaaiye den bedelıiz olarak verilir. 
itli b muıaıı Mf•ler dalla •ldır. kliniği inpatı kapalı zarf uulile ek-o 5 - 2490 •yılı kaawıcla yuıll p.rt:· k I k 

f olanlardan ÇO&UDUG hatiaı, e• p ki k t 1 k "itme konUlmUft\lr ları haiz olan istekliler mua17en Olan 17 kalem çeli a ınaca 
"-n daima dUpnana klfl derecede 1 g~.::.;:s.?!:,!:1Jeb~=~·~ Qrma 1 yap iri QGG 

11
2 _Y~ıiltme, 19 .;ıuJ lDll puat• gUn ve natte Ziraat nktletl anıhu_. ~et vermemek ve hattA onun da •- IO ·• L..&..1-• ~k-A• .. _ ı.- dlkilla• d A t..-- da ı-.. L-t ..__

1 
AM..t P .......... Um- Mid~ 

- , - ... _ - .... ... _._ ___ v-•!l!lt.!-..l- I ttll •"nU ... t 11 • nuu-a UUUI '-- mildilrliliilnde ıop•--- _. -o-. 'tııı v•ıtalara bllt vurlbiJ..ceihıi u- da;,.ut 20 el• tı •kadar her ondaki- 1U11U1r1t -.- •• """ .___ •ı MliG IMm Alma ~ ;a, 
~Utmaktır. ~~.! .. b•r'ı'ıldenlO .: ıc,Y:_t\.:: •ta: Ankara :Ztnocrafya mü••i &nün - ve l~timal Muavenet Vekaletinde ı.. na mUracaat etmeleri. (3724) M26 Tahmin edilen bedeli (100.000) lira 

- deki Eti kapatmalarının muhafazası 19klrill edaı huıuıl komlıyonca yapı· u..-•--
191 ... • 1"'18 haıbı, buıünkll lapan• lllllDtu&m H erler Yardar, k Olan 17 Jcaı.m celile Mkerl J'abr_._-

'T • irin narmakhklar teuidine ait inp- laca tır. k aJma 
~. harbı, ataiı )'Ukarı kı1metleri § Alttamlan Ulus lleydabı'n4an ... , il ~~ 2»938 pazarteei aünü saat 11 de 8 - Ekıiltnıe prtnameai, ıenel ve Umwn 11\Ldilrllllü itler n •tan i ML 
"'9f l....Lım.a-- mü·-ı· ordular ar.. deki -- Hferlerle bllnlaı'ın Uluı me • • f A t ı mu ..... vele proJ·eıl komiıyonUDC& 3.1.10.WI pUartll •--

danı'aa dan leri sinemaların • a _ _ ....-

'~~Ull&~!iiıUIU&ıfNiflılM_rlP.~~MDİW~J.-_l!~-!!.!lN!§!!!~~i.!!!!t!!!!!~L-:1Y!!!!L~·~~~· ~~ıttlı~l.A~~:.ta~L'T;ı·~:e:n=n~ı~tar~~nam;:Jieh:'er~,;"i;; .. ;;;;ı;:;:i;:~;:ıJ·f--1'~~rflf-,lflrftrll~llr-'f:~~S:t::':~~~·~-•-....an--
• 1.. 1m ldet plln, 37 tın 11 lnanlf Wtl mu- cektlr. tarmame 5) Uta nwıraDnmcae 

-odern ıilihların tahribi vuıfla- P 0 1 ta 1 • a t I • r l zadıp aoou UJtur. kabilinde Ankarada Sıhhat ve içti• komiıyondan verilir. Taliplerin mu-
ta. ne deııirae dınsin, hamle kabili· THllhütlll He lcldardJt, Keıif bedeli 756 lira 32 kuruştur. mal Muınnet Vekiletl içtimai mua- Ankara BeleclİJMİDde• Aı vakkat teminat olan (6250) lirayı beri 
h...1-· p L-da ı ..... ,L__.,__ Mu~akkat teminatı 56 lira 72 kuruş- 1 ı - S\l idar•mio aonılik ihtiyacı ••wai ualtuktadır. esta 1aat 19 • .. r ıtanınu c........... t "'lU l ktıabu vcnet i§leri dairesi riyasetinden s- teklif mektuplarını meskCU &iıDde H· 

lllltübet harp nt ta.e, ne de ne• mektup kabı&l eder. tur. ıtea e~ tan nat me . vey.a taııbul Sıbbat ve içtimai Muavenet olan (10000) kilo lilnain on bet pn at 14 de kadar komİlyona yermeleri Ye 

ltU olacaktır. Bunun bir tlm9ek IÜ· T r • • S • • t le r i mald>uau ve tıcaret odasının ve11ıkası- nıUdUrlUIOnden ılınıbllfr. müddetle -vık ekaila.ye ı.onulmu,. kendilerinin de a+90 numaralı kaıaa-
rt l Kqdarpqa'ıa ı H•r •Mb uo. Her le blrllkte 13ıU ı~en gün ve llatte M k"'- ı ik tur. nun 2 ve 3. maddelerindeki Teuikle 

t ilde ol1n&1r pek 1.1 blUhtemel gti• alqaaa lUS •• 10.51 Nafia ltomWyonUöa eetmeled bu lfe 4 - . \lft -t .tem nat m tarı a - Mubammen bedeli 3560 llradsr. üQr om11 
ICUıUyor. de (PaauteaL Per- aft kefil \fe ,.rtnameyl her ıUıı Nafia 33839 lıra 98 otuz üç blıı Hld• yi• a - Muvakkat t,-inau 193 Urachr. mt sllı " uattt k ycma mil-

Kulları inlemek ldn 

İngiltere' de 
sokakları 

boyayorlar 
lııctltere'de sokak kazalarının aaJ

t!~r halde dıvlm ediıp ıitıijlni gaz 
~ a1atı 11&llhlyttli aıwntar. ka -

önüne geçebilmek için biı çok 
eler dUıilnmektedlt. Yapılan tetki· 
&aeticeaiıtde en pratik ve ~yet

l11111 olarak yolların kırmıaı ve be
tenklere boyanmuını bulmuflaı·-

"-tı &Yel t•hrlnde huaul bh 101 
~Jııııu.Jıı:ta4ır. Bu 701 iki nnt• ~ 
~ı.lrta lunD&aı boyala lullllD aüratli 

,,..taı.ıra. bt1u olan luaım da aıır 
)'enlere talwia edilmektedir. Ye · 
iW tarafı bey .. , orta k11llll lur1DI· 

teıaktedlr. 

'" yol yakında ıeyrU.etere açıla · 
• E t er burada ıtokak buları ol 
veya dilet yollara na.ıaran çok 

a;:. Oltttu, f4gflt&!re'b.ln bUtUn yolları 
~le kırmııııı be)'lzb olacaktır. 

röyd lnailtere'de 
yeri~ 

) 'tthur tahUli ruhiyat profeeörii 
tuyc1, \'ıyana'dan kovuldukıan IOAra ts- huiranda inpltere'ye ıltrnlt • 
~ Prolnör bir kaç aydır l.ondra'cla 

11aı"1'ordu. Son s&IDllDlarda bira.z 
ll~"mlf, bir amell1ata lilluaa ıöa 
ı.a~tU. Londra'nm eıbat evlerindu 
~ ıwdedilea prof91ire 11111Hyat 
--~olan doktor, tayyarqlo ViJa-
~ ıelmi,tir. 

e.:.._~e.arllıı mneliyatı tok nonml 
-~!"'· '-cua la yaflllda olan J'ra,ct inan• 
le locıra tnpıtere'de i111u:Deı .-.ıs 

orw. salıfacaktır. 

c::·.an~~esl mtldUr1ıüi{ldde 11Srebltlrl~t. (3640) otuı dokUı lira dOltllll Hldı kutut- + - iartnamnlni 1irmek ittlyenle· racaatları. (3644) 6603 
lldlaun hattına : Herıttn US CltaYlt- 111."'I"" tur. · b ... u... ı-ı i kal · .. lı 

ti. ...., A11t1aıa iti '" " 1 - TıHpler •talıdakl Yttlkaları nn er .... yası ,..ar eamne ·• -
.. , 11.sffladedir l 6111 idi tel l.allflr f 1 k teklilerin de 30 eylül g3a ouma günü 

Dt-•babr battı : a.r-- e.is • fi llVI da tfmlnat ur ınm !iftı lto)'DMI 111• b t.. 8 1 
,.1 11__ • 

,_ •- retiyle ibru ve itaya mecbutdıarıar. saat oA tlQ\&atl e euaye •AO-nıne 
Zonpldak ..... 1 • 
Kmkble'ye l'Q'Otobda • 

GIJndelllc: 

IMO 
lt.05 

Aeha'I V•"MIP-... ı 
Köt ttltfoa tnluu itin 3 mlliJDM.. 
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Divanı Muhasebat 

Morakiplik imtihanı 

rtt olln tnı iki llalem ıtyanın D.9.918 
perfembe PlnU •llly" daltnl •nıU... 
nindf lbalnl yıpılaca&ındah tlllplt· 
rin yiildı 7,5 ttdllnatlariyle birlikte 
mllracatları illn olunur. (3511) 6335 

A • Talipler flrlltt olul'M 3490 ,.. müracaatları (3727) 6627 

yılı kanunun ı Uncct maddlflnln <•> Talellelerlı 11111'1 dikkatine 
•• (b) f ılsruında yasılı vttalk. 

B ~ Ballunenln yapılacal• tarlbtaı 
en as ıekiz gün evvel Nafıa Vekl· 
Jetinden bu i .. ıtnbllectklırine dair 
•llftllllf tbliyet YHikul. 

c . carl HD•1• ait Ticaret odalı 
veai!caıı. 

Belecli:ye Reialiiinci- ı 
İlk, orta. llee •• bu der«edı olan o

k\ll tallıbelerhld•n )'ilsdı eıu tenasilit· 
lı otcıbiia kanı"i almak latl1ılllerlA o
turdukları yeri göatereft okul mUdilr· 
!erinden alacakları fotoirafll mektup
la beraber 15 Kf. luk pul •• iki fotol· 
rafi ile otobUı idarııifte milrıcaacları 
ilin ounar. (3747) 0636 

385 Adet vecize Diftal M ... ıu._ Ri~ ı 
4' lira Mil maıb igUncil ımaf 11111-

raklptlll lgln IM-DJI tarihİD• mu.. 
dlf Cllma aGail .... ı.k imtillanı yapı• 
lacaktır. 1514 nuımrala Divanı 11\lha
ıebat kanunun\ın 8 inci maddeli mu
cibince bu lmtibana peoek olanlarm 
Divanı Muhuebtt mlitaklp dluavinli
llade •• yala.at mubuebecillk, mtaha· 
1ebe miimeyylallil ıibi llally• ıılt • 
amarltalııluaada bulunmuı Olamları 
.....,.t alduiıa glbl 40 Ura malt aı • 
mıt olmaları da lbıtndar. 11 .. ıek im .. 
tlbannıa stnbllmell ıcın bu vuiftde 
mwıtuamaıt valıtabilea.k dere•ede 
ılhbatl dU.1Un oldtapna dalt rnml 
tabip "pora ll»rası da muktuidlr. 

D • 250,000 iki yüz elli bin liradan 
aşağı olmamak üzere yaptığı bina it· 
letlftl lyl baprdılına dair wallcalar. 

6 - Kanununun tarif ettiKi ıekll4 
de hazırlanmıı olinaıı liznngelen zarf 

Pll8 .. ldanm Jiplınll<lk tar 1t eyHll 1938 pazarttsl ,unu saat 
ona kadar makbuı mukablllnde An • 
kara'da Sıhhat ve ı,timal Muavenet 
Vekileti içtimai muavenet itleri da• 
ireei reiılijine tevdi edilmelidir. POl4 
ta ile ve tealıbUtlil olarak ıöndarile• 
cık sarflar da aynı saatte vekllett• 
bulunmalıdır. Muayyen vakitten ıon• 
ra verilmek istenilen urflar kabııl .. 
diladyeceği ılbi poıtada vakl olacak 
teabhUrler de nuara alınmu. 

Alakara .. ...,.._.. ı 
1 - Dört metreden 12 mttrıyt ka· 

dar muhtelif boyda Jll ıdtt •ecbtnin 
yapılmuı on btt ,Un milddttlt IUl • 
palı nrfla ekıiltmeye kollıalm&aftur. 

lmtihafta Anlraracla Diftllı 11.abı· 
ıebat billumda lileden ewel ... t 
t.ı da bqledacalrtr. lneklil•rlıı u
auhallerbıe npt ..... kıni meDM&rl • 
yet vt1ibları ve bil"er fotolrafilerlle 
D e1ıw 1911 •kfemma ı.s. Di.anı 
llulaaMbat IU,uetine a.._.t e7M
meltti ve imtilwl ı&d llat 9 da da 
Divanı Muhuebat binamda hazır 
buJ11nmaı1r1 llnmll ilin ol\lntar. 

(3625) 6431 

Ormon Koruma 

AUara V•li&ii9•• ı 
Ankara. latanbul plunun ss+ooo 

inci kilometresinde Ay., kuabaama 
ruthyan kıımıda yapılacak parke kal· 
dıtıaı inpatı 26.0.HI puartHi pııu 
saat U de vlliyet blnumda daimi en
cümende ihaleei yapılmalı üzere açrk 
elcıiltmeye konu1mu9tur. 
Xeıll bedeli 724$ liradır. Muvakkat 

teminatı 544 llradır. lıtekliter teminat 
mektup veya makbuzu ve ticaret oda· 
il veıl'knt1ıı birlikte ıeıu ıecen gün 
ve saatte encilmene mUracaatları. 

Bu ite alt lttflf •• tattıtame her 
Nafıa mUdürlUIUnde &8rUlebllir. 

(9850) 6480 

Slmlbk ....... 11 .... 
Aeh·raVll ......... ı 
l - Bthlltll\lt 11tı OltUlUbA (IOO) 

ton llmlkolıi ldlmlrtl kapall llff IU• 
Ntlylı llanuaktır. Bıhtr tonunun 
---.. bedeli (27) liradır. 
ı - 1111na•ı11 glrtotkletbı mu· 

ha"Nn IM4tHn % 7,5 nilbetindeki 
maftkkat aks•ini Hua•l lılUbaebe 
veıne.lıte yatll1Dl1Hı •e makbusunu 
kaal11nl talimata 111'• tamim edecek· 
tir. Tamim ed.Ctklni tlldlf IDlkta
'blana ltln• ıso,maıuı lbrmchr. 
ı - lbale te+l31 puarttel lllAG 

O. o • Km GIMI I' .... • aut (15) de Ylll,.C lsoDllmda daimi 
hlmdn : wtlılıılnlDc1e ,apllloaktlr. llttklUe-

letaabul'ck lklr..W. ;rapanJacaJc rill prtnamqi ..,_lr ... n ı.er glD 
olan Orw ...... .._. 1llbalı ia- KWtilr Dlrlktlrllllae llllnoaatllirL 
fUb JtDidta llapala .. ..U,11 • (UM) Mit 

(3399) 6080 

Spesyal anaerop cihazı 
ah nacak 

Ankara Merkez Hıfaıuddaa Mü
e....,si Sat. Alma ltolni.:yoean. 
elan ı 

Ankara Merkea hıfı:ıuıhha müeue-o 
ıeai lem 21.9.1938 çarpmba CÜJlil aaat 
(11) de açık ebiltme uwli1le bir a• 
det ıpayal anaerop cibuı •tm aJraa. 
caktır. 

Mubammell bedeli (1280) Ura olup 
ilk teminatı (96) liram. 

Sartnameai paruıs olarak müeaeH 
lltın altna komlıyonundan tedarik 1 4 

dUeblUr. (3S31) 6306 

Saman ah nacak 
Bdll'ü M•U. B•&•d,.&c;ıji M 

9-oloji Mlt1111lll MM ...... • ..... 
1 - Ka .... ba,.anatı için 40.000 

kilo Aman pazarlık .ur1t111e satın a-

2 - il uba"'IMn btd•H UOO liradır. 
a - llav&kllat teminatı U7,5 lira· 

dır. 

4 - Şartnameıini görmek iıtiyen• 
lerin her liln f ın itleri lllDdtlrlUfUne 
mUracaatları ve ihale 20 eylül 938 ta• 
lr gUnU ıaat on birde belediye eneli• 
meninde yapılacal;ından lıtekllletln 
temidatlarlyle blrllkte teklif mektu~ 
tarmr o ,un uat on. bdat belediye 
enc:Umentne •ermeleri. (SSU) 8261 

Ekmek ahnacak 
Ankara lelediyeeladea 1 

1 - Belediye hutaaeainin bir Hne
lik ihtiyacı olm 4500 kilo ekmek, 150 
kilo francala on be9 eiin milddetle a· 
sık ekılltmeye konulmuıtur. 

2-Muhaannen bedeli (471) liradır. 
S - Muvakkat teminatı (35,5) lira· 

dır. 

4 - Şart~eıini görmek iıtiyenle· 
rin htr atan 1uı lfleri blemlne ve lı· 
teklilerin de 27 .9.938 aab gUnU saat 
on buplHa 8ılacliyı nolhn.a&nı mil· 
racaatları. (3664) 1414 

Plrllc •• llıllClk 
Mlrlnlllıllf .... : 

1 - Beleıdlyı luıltmealne İımacak 
pirinç ve Aire on bet Jiil1 mtlddetle I· 
çık eblıtme,e konuliiiuttar. 

1 - MQlw11ı•tı beclıll (1210,10) ll-

Tapu ve Kadastro 

Elbise yaptmrdacak 
Tapa ve Kaduıtro Umum MidiW

IÜjİİIMlea ı 
1 - Dairemia odacı ve mUvesaileri 

için 28 takım erkek ve bir takım ka
dm elbiıeai yaptm1acaktır. 

2 - Elbiaelerin kumaıı daire tara
f ın4an ••rtlecek nümuneye &öre yer
li malı olmak prtile beher erkek ta
kımının 20 lira ve kadın elbisesinin 
11 lira olmak üzere (39) takımının 
muhlmmetı bedeli 578 llradır. 

3 - Eksiltme 23·9·938 cuma pnü 
aut ondadır. 

4 - Eksiltmeye iıtirak edecek o
lanların tamamının muhammen bede
li üıerinden yilzde yedi buçuk pey 
akçesi olan 43 Ura otuz bet kuruıun 
vemeye yatırılarak mezkClr gün ve 
saatte levunn müdUrlUi ilnde müte
telckil satın alma komisyonuna mUra-
caat eylemeıi. (3S85) 6420 

BaO tahdit ve tahkiki 
Çanka1a Tapu Sicilli Muhaftlllı • 

imdan ı 
Ankara'nın Yukarıllv~ yatafı mn

ldinde tarafları Kigork ve Bedosaki 
ve tarikle mahdut vergiııl:ı 4971 umUftl 
42 hımuı No. lu ve tahminen 8 dönUm 
miktarında bir lı: ıta harap bat Kalma
kar otlu kızları Nlkdar ve Maryamın 
1enet1lz olarak verci kaydı mucibince 
uhdılerindı iken tehcire tlbi tutul
malatından dolayı Maliye huneaince 
175 liraya XUrt Abdullah oglu H ... na 
ihale edilmit ve hazne adına badett11-
gll 1&tıfı Ankara Defteordarlıfının 5.7. 
9!8 tarihli ve 341-503/ 6435-5 sayılı teı
kerHlyle talep edildtginden ve mea
kiir mahal de eaaıen ıeneta~ bulun
mMmclaıı dolayı 26.9.938 tarihine teaa
dilf eden puırtesl eunu aut 10.30 da 
tahdit •e tahkikin• ~pu ve fen me
murları &idecetiııden bu yerle altkai 
taurruflyelerl olanların yedlertnde
ki mevcut vesaiki reamlyeleriyle ıev
ml mezkOrda tahkik memuruna v'ta
hut ll99/9SS dotya No. ıuna mUi'acaat
luı lbumu llan olunur. (3720) 8&28 
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l. Milli Müd~laa B~kanlığı ·ı 
Matra al nacak 
M. M. Vekaleti Satınnlma Ko

migyonundan: 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiatı (84) seksen dört kuruş olan 
(35000) otuz beş bin adet çıplak ale
minyum matra kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 19 birinci teşrin 938 çar
şamba günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (2205) iki bin iki 
yüz beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (150) yüz 
elli kuruş mukabilinde M.M.V. satın 
almadan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evcl M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (3409) 6176 

Muhtelif giyim eşyası 

a llnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

migyonundan : 

1 - 120 adet deri eldiven 240 adet 
frenk gömleği ve 120 çift terlik pa
zarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 17-9-938 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - Pazarlığa gireceklerin belli 
gün ve saatında M. M. V. satınalma 
komisyonuna gelmeleri. (3672) 6530 

Gaz bezi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satınalma Ko

misyonundan: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı elli 

bin lira olan 500 bın metre idrofil gaz 
bezi kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Eksiltme 18 - birinciteşrin -
938 salı günü saat 1 S de Ankara' da M. 
M. V. de satın alma Ko. da yapılacak
tır. 

3 - İlk teminat 37 50 lira olup 
şartname ve evsafı 2SO kuruşa M. M. 
V. satın alma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girr C" cklcr kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarım eksiltme 
saatmdan behemahal bi rsaat evetine 
kadar M. M. V. satın alma Ko. reisli-
ğine vermeleri. (3410) 6177 

Mefruıat enası alınacak 
M. M. Vekaleti Satınalma Ko

misyonundan: 
1 - 19 çeşit mefruşat eşyası açık 

eksiltme ile satın alınacaktır. Hepsi -
nin tahmin fiyatı 5000 liradır. 

2 - Eksiltme 20-eylul-938 sah gü
nü saat 11 de M. M. V. satın alma Ko
da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 375 lira olup şart
namesi bedelsiz olarak Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve vesikalariyle birlikte ek· 
siltme gün ve saatında M. M. V. satın 
alma Ko. da bulunmaları. (3413) 

6179 

Dişci Fötöyü vesaire ahnacak 
M. M. V ckalcti Satın Alma Komiı

yonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

6250 lira olan on tane dişçi Fötöyi.ı ile 
on tane Kreşuvar kapalı zarfla satın a
lınacaktır. 

2 - Eksiltme l O-birinci teşrin- 938 
pazartesi günü saat 1 S de Ankara'da 
M. M. V. satın alma Ko. da yapılacak

tır. 

3 - İlk temint 468 lira 7 5 kuruş 
olup şartnamesi bedelsiz olarak ko
misyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden behemahal bir saat eveline 
kadar Ankara'da M. M. V. satın alma 
Ko. reisliğine vermeleri .. ( 3226) 

5892 

İdrofil pamuk ahnacak 
M. M. Vekaleti Satınnlma Ko

misyonundan: 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı iki lira olan yirmi beş bin kilo 
idrofil pamuk kapalı azrfla satın alı
nacaktır. 

2 - Eksiltme 18 birinci teşrin 938 
salı günü saat 11 de Ankara'da M .M.V 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 3750 lira olup şart
namesi 250 kuruşa M.M.V. satın alma 
Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddele : ·-de yaz ıl ı belgelerle 

si. ilibl\l'ıyte en ..-U&a . -- ... ~ ·- -

ULUS 

İL AN L AR 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden behemehal bir saat eveline 
kadar M.M .. satın alma Ko. reisliğine 
vermeleri. (3411) 6178 

Yüz havlusu a lı nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiyatı (27.5) yirmi yedi buçuk kuruş 
olan 14.000 tane yüz havlusu açık ek • 
siltme suretiyle münakasaya konul -
muştur. 

2 - İhalesi 27.9.938 salı günü saat 
1 ı dedir. 

3 - İlk teminatı 288 lira 75 kuruş
tur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o· 
}arak M. M. V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad · 
delerinde gösterilen vesaikle ve temi
natiyle birlikte ihale saatında M. M. 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(3614) 6454 

Matra ahnacak 
M. M. Vekaleti Satınalma Ko

misyonundan: 
1 - Beher adedine tahmin edilen fi

atı 130 kuruş olan 10.000 tane yerli 
amulatı bardaklı ve kılıflı alemin

y m matra kapalı zarfla satn alınacak
tır. 

2- Eksiltme 17 eylül 1938 cumarte
si günü saat 11 de Ankara'da M.M.V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 975 lira olup şartna
mesi bedelsiz olarak komisyonda gö
rülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını eksiltme sa
atinden behemehal bir saat evetine ka
dar M.M.V. satın alma Ko. na verme-
leri. (3414) 6180 

Battaniye alınaçak 
M. M . Vekaleti Satınalma Ko

misyonundan: 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiati (8) sekiz lira (50) elli kuruş olan 
(20000) adet bataniye kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

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

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

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

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

Sıhh iye teskeresi 

. palaskası alınacak 
M. M . Vekaleti Satınalma Ko

misyonundan : 
1 - Eksiltme günü talibi tarafından 

verilen fiat pahalı görülen 5000 takım 
sıhiye teskeresi palaskası pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Beher takmına 434 kuruş fiat 
tahmin edilmiştir. 

3 - Pazarlığı 17 eylül 938 cumarte
si günü saat 12 de Ankara'da M.M.V 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 1627 lira 50 kuruş
tur. Şartnamesi bedelsiz olarak Ko. 
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler· 
le birlikte pazarlık gün ve saatinde M 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları 

(3407) 617S 

Mutbak ocağı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alm a Ko -

misyonundan : 
1 - Riyaseticümhur muzika mek

tebi binası için keşfine göre mutbak 
ocağı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Mezkur ocağın montesiyle bir
likte keşif bedeli 1400 liradır. 

3 - Pazarlığı 17. 9. 938 cumartesi 
günü saat 10 dadır. 

4 - Teminatı 210 liradır. 
S - Pazarlığa gireceklerin kati te

minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakitte M.M.V. 
satın alma komisyonunda bulunmala-
rı. (3715) 6620 

Bir elektrik memuru aramyor 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
Ankara'da Harp okuluna bir elek

trik memuru alınacaktır. 
Bu memurda aranılacak evsaf: 
1 - Sanat okulu veya orta okul me

zunu olmak. 
2 - Asgari;ıltı sene bilfiil bı.iyük 

inşaatlarda filen motörlük ettiğine 

- - -

dair vesika ibraz etmek. 
3 - Askerlik yc.pmış ibulunmak, 
4- Hüsnü ahlak sahibi olmak. 
5 - Ndfıa vekaletince ikinci sınıf 

ehliyetnameyi hai.z bulunmak şarttır. 
19 eylül 938 tarihine müsadif pazarte
si giınü saat 9 da Ankara'da M.M. ve· 
kuleti binasında fen ve sanat umum 
müdürlüğünde bir heyeti mütehassısa 
huzurunda yapılacak imtihand'l l:aza
nacağı dereceye göre aylık ücreti 
(200) liradan başlıyarak liyakatine 
0 v• c (250) liraya kadar ücret verile
cektir. 
Talıp olanların lüzumlu vesaikle ba 

arzuhal fen ve sanat umum müdürlü
.;üne müracaat eylemeleri ilan olu. 
nur. (3657) 6606 

Sömikok ahnacak 
M. M. Vekaleti !>atın Auna Ko -

misyonundan : 
1 - 10004 on bin dbrt ton lavamarin 

komürü ve (2529) iki bin beş yiiz yir
mi rlokuz ton sömikok kömi.ırü müna
kasa gunünde talip çıkmadığından pa
zarlıkla alınacaktır. 

2 - Hepsıne tahmin edilen ficıtı 

t21199.l) Hra ıki yi.ız on bir bin dokuz 
yüz doksan ud Jıra ellı kuruştur. 

3 - lhalesı 17 eyıul 9;:ı8 cuma;·te:ıi 

gunü saat 14 on dortteuir. 
4 - llk teminatı (11849) on bir bın 

sekiz yuz kırk dokuz lira b3 al ~mış uç 
n:uruştur. 

5 - Evsaf ve şartnamesi ( 10) on lira 
ou altmış kuru~ mukabılinde M.M.V. 
satın alına komısyonundan aıınır. 

6 - Pazarlığa gireceklerin 24!10 sa
y ılı kanunun ikinci ve üçi.ıncü madde
lerinde gösterilen vesaikle ve te:nina
tiyle birlikte ihale saatinde M.M.V. 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(36ö8) 6607 

Havlu ahnacak 
!V.l. ıd. Vekaleti !>atın A lma Ko -

misyon undan : 
1) 10.000 adet havlu açık eksiltme i

le satın alınacaktır. 
2) Hepsinin tutarı 3.500 lira olup ilk 

teminat parası 262 lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 3 birinci te;;rin 938 pazar

tesi günü saat 14 dedir. 
4) Evsaf, nümunc ve şartnamesi vc

k:ılct satın alma komisyonunda görü
lebilir. 

5) İsteklilerin belli gün ve saate ilk 
teminat mektubu veya makbuzları ile 
komisyona müracaatları. (3716) 6621 

Mendil ahnacak 
M . M. Vekaleti Satın A lma Ko -

misyonundan : 
1) 20.000 adet mendil açık eksiltme 

ılc satın alınacaktır. 

2) Hepsinin tahmin edilen bedeli 
3.200 lira olup ilk teminat parası 240 
liradır. 

3) İhalesi 3 birinci teşrin 938 pazar
tesi günü saat 11 dedir. 

4) Evsaf, nümune ve 9artnam::si ve
kalet satın alma komisyonunda görü
lebilir. 

5) İsteklilerin belli gün ve saatte ilk 
teminat mektubu veya makbuzlariyle 
komisyona müracaatları. (3717) 6622 

ı ....................................................... ı 

i .. ~~.~.~~~--~·~·~-.~~~!~~~~-1 
Buğday öğütlürülecek 

A nkara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konya'daki kıtaatm s::nelik ih

tiyacı olan (1210000) kilo buğday ü
ğütmesinin kapalı zarf usuliyle eksilt 
meye konulmuştur. 

2- Şartnamesi Konya'da V. Kor İs
tanbul, Ankara levazım amirlikleri 
satın alma komisyonlarrndadtr. İttek· 
liler şartnameyi komisyonlarda oku
yabilirler. 

3 - İşbu (1210000) kilo buğday ü
gütmesinin muhammen tutar~ (.~4200) 
lira. 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi 
beş miktar fazlası da dahil olduğu hal
de ilk teminatı (2268) lira (75) ku
ruş. 

5 - Eksiltme 3. 1. Teş. 938 tarihine 
tesadüf eden (pazartesi) günü saat 15 
de (on beşte) Konya'da V. Kor sat.n
a.ima komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 3. 1. Teş. 938 (pazarte
si günü saat 14 de (saat ondörde) ka
dar teklif mektuplarını Konya'da V . 
Kor satınalma komisyonu başkanlığt· 
na verecek ve yahut gönderecekler
dir. Bu saatten sonra verilen veyal:-ut 
gönderilen mektuplar alı:tmıyacaktır. 
Saat ayarı Kolordu daire saatiyle ya
pılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümleri
ne ve bilhassa (32) maddesine uygun 
olmıyan mektupların sahipleri ek
siltmeye ıştirak ettirilmiyecektir. 

(3700) 6611 

Sığır eti al ınacak ' 
An •• _ .... Lc;.r..ı<Gım Amirliği Satın 

A•ına Komİgyonundan : 
1 - Gireson garnizonu için 40.000 

kilo sığır eti satın alınacaktır. Kapalı 
zarfla ihalesi 3 1. teşrin 938 pazartesi 
günü saat 15.30 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 8.000 liradır. 
İlk teminatı 600 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplariy
le 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikalarla beraber i
hale günü belli saatten bir saat eveli
ne kadar kapalı zarflariyle alay satın 
alma komisyonuna müracaatları. 

(3567) 6444 

Buğday öğüttürülecek 
A n kar a Levazım Amirl iği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı olan 500 ton buğddy 
öğüttürülmesinin kapalı zarfla eksilt
mesi 27 eylül 938 saat ıs de Ankara 
Lv. amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7SOO lira, ilk 
teminatı 562 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektupların 

saat 14 de kadar komisyona veril-
mesi (3510) 6302 

Toz şeker alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A lma Komigyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı olan 40.000 kilo toz 
şekerin kapalı azrfla eksiltmesi 26 ey
lül 938 saat 15 de Ankara Lv.' amirliği 
satınalm<t komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 11.000 lira. 
ilk teminatı 825 liradır. 

Şartnamesi komisyonda görülür 
Kanuni vesika vesikalarda bulunan tek 
lif mektuplarının saat 14 de kadar ko-
misyona verilmesi. (3509) 6301 

Yulaf alınacak 
A nkara Levazım Amirliği Satınal

m a Kom isyonundan : 
1 - İdareleri İstanbul Lv. amirli -

ğine bağlı müessesatın hayvanatı için 
500 ton yulaf 17-9-938 cumartesi gü -
nü saat 11,30 da Tophane'de İstanbul 
Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. da kapalı 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tahmin bedeli 28000 lira ilk 

teminatı 2100 liradır. 

Şartnamesi ve nümunesi Ko. da 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesika
larla beraber teklif mektuplarını ihale 

saatinden bir saat evel komisyona ver-
meleri. (3465) 6194 

Saman ahnacak 
Anka r a Levazım Amirliği Satınal

m a Kom i&yonundan : 
1 - İhale günü talip çıkmıyan İs

tanbul komutanlığına bağlı birlikler
deki hayvanatın senelik ihtiyacı için 
satın alınacak 912.000 kilo samanın 
tekrar kapalı zarfla eksiltmesi 19 ey
lül 938 pazartesi günü saat 10.30 da ya
pılacaktır . 

2 - Muhammen tutarı 18240 lira, 
ilk teminatı 1368 liradır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebilir. İs 
teklilerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı vesikalariyle 
beraber ihale günü ihale saatinden en 
az bir saat evetine kadar teklif mek· 
tuplarınr Fındıklı'da komutanlık sa· 
tın alma komisyonuna vermeleri 

(3405) 6173 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satrnal

m a K omisyonundan: 

1 - Demirköy alayına ait 45 ton 
bulgura talip zuhur etmediğinden ye . 
niden kapalı zarfla eksiltmesi 23-eylUI 
-938 tarihine müsadif cuma günü sa -
at 16 da yapılacaktır. 

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

6193 

Yufka alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A lma K omisyonunda n : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

ihtiyacı için 24,000 kilo yufkanın ka· 
palı zarfla eksiltmesi 22 eylül 938 sa
at ıs de Ankara Lv. Amirliği satın
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5280 lira 
ilk teminatı 396 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. Kanuni vesika
larda bulunan teklif mektuplarının 

saat 14 e kadar komisyona verilmesi. 
(3332) 6055 

2 Garaj yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma K om igyonunda n : 
1 - Çanakkale müstahkem mevki 

birlikleri için iki garaj kapalı zarfla 
eksil tmeye konulmu~tur. 

2 - İhalesi 16.9.938 cuma günü saat 
11 de Çanakkale Müst. Mv. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İki garajın keşif bedeli S5446 

lira 80 kuruJi olup muvakkat teminatı 
4022 lira 35 kuruştur. 

4 - Yaptırılacak iki garajın inşaatı
na ait, plan, keşif, tediye şartları umu
mi ve fenni ve hususi şartnameler An
kara, İstanbul Lv. amirlikleri :;atın al
ma komisyonlariyle Çanakkale Müst. 
Mv. satın alma komisyonunda görüle
bilir. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalarla bu miktar işi mu
vaff akiyetle yapmış olduklarına dair 
vesika ve Nafıa vekaletinin ehliyet ve 
müteahhitlik vesikalariyle muvakkat 
teminatı yatırdığına dair makbuz ve
ya banka mektuplariyle beraber teklif 
mektuplarını havi kapalı ve mühürlü 
zarflar ihale günü olan 16 eyliıl 938 
cuma günü saat 10 na kadar Çanakka
le Mst. Mv. satın alma komisyonuna 
makbuz mukabilinde teslim edilmeli
dir. 

6 - Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. 

7 - Zarfların küşadında plan ve ke
şifleri tadil mahiyetteki teklifler ka-
bul edilmez. (3439) 6148 

odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Gireson garnizonu ihtiyacı olan 

380.000 kilo odun satın alınacaktır 

Kapalı zarf ihalesi 5 l. t1:şrin 938 çar
şamba günü saat 15.30 da yapılacak -
tır. 

2 - Muhammen tutarı S.206 liradır . 

İlk teminatı 381 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplariy
le 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikalarla beraber i
hale günü belli saatten bir saat eveli· 
ne kadar kapalı zarflariyle alay satın 
alma komisyonuna müracaatları. 

(3566) 6443 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konya'daki kıtaatın senelik ih

tiyacı olan 400.000 kilo yulaf kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnamesi Konya'da V. kolordu İs -
tanbul, Ankara L V. amirlikleri satın 
alma komisyonlarındadır. İstekliler 
şartnameyi komisyonlarda okuyabilir· 
ler. 

2 - Muhammen tutarı 17.000 lira -
dır. Şartnamesindeki yüzde yirmi beş 
fazlası da dahil olduğu halde ilk temi
natı 1S95 lira 75 kuruştur. Eksiltme 
28 eylül 938 tarihine tesadüf eden çar
şamba günü saat 11 de Konya'da V. 
kor satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - İstekliler 28 eylül 938 çarşamba 
günü saat 10 a kadar teklif mektupla
rını Konya'da V. kor satın alma ko -
misyonu başkanlığına verecek ve ya· 
hut göndereceklerdir. Bu saatten son
ra verilen ve yahut gönderilen mek
tuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı ko
lordu daire saatiyle yapılacaktır. 

4- 2490 sayılı kanunun hükümle
rine ve bilhassa 32. maddesine uygun 
olmıyan mektupların sahipleri eksilt
meye iştirak ettirilmiyecektir. 2490 
sayılı kanunun 2, 3 maddelerindeki is
tenilen vesika ile müracaatları. 

(3592) 6445 

Saman ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komigyonun·dan : 
1 - Muhafız alayı hayvanat ihtiya

cı olan 324 ton samanın kapalı zarfla 
eksiltmesinde teklif edilen fiyat pa
halı görüldüğünden pazarlıkla eksilt
mesi 28 eylül 938 saat 15 de Ankara 
Lv. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5670 lira ilk 
teminatı 425 lira 25 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görlülür kanuni ve
sika ve teminatla belli vakitte komis
yonda bulunulması. (3722) 6625 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Koınigyonundan : 
1 - Garnizon kıtaatı ihtiyacı için 

senelik olarak 170 ton yulaf kapalı 
zarf usuliyle ihale edilecektir. 

2 - Beher kilo yulaf bedeli mu
hammen 5 kuruş 25 santimdir. Mu
vakkat teminatı 670 liradır. İhalesi 21 
eylül 938 çarşamba günü saat 15 de Po
latlı askeri tatınalma komisyonunda 
yapılacaktır. İstekliler şartname ve 
mukavelenameyi görmek üzere hergün 
öğleden sonra komisyona müracaatla· 
rı ve teminat akçelerinin Polatlı san· 
dığına yatırılması ve teklif mektupla
rının oradan bir saat eve! komisyona 
teslim edilmesi (3533) 6308 

Arpa ahnacak 
Ankara Leva;ı.ım Amirliği Satın 

A lma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik müesse

seleri hayvanat ihtiyacı olan 619500 
kilo arpanın kapalı zarfla eksiltmesin
de talip çıkmadığından pazarlıkla ek
siltmesi 28 eylül 938 saat 15.30 da An
kara Lv. amirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 27877 lira 50 
kuruş, ilk teminatı 2090 lira 81 kuruş
t u r. Şartnamesi 131 kuru)i mukabilin-

de komisyondan alınabilir. Kanun 
sika ve teminatla belli vaktinde k~ 
yonda bulunulması. (3721) 6624 

Ankara Levazım Amirliği Sll 
Alma Komisyonun·dan : 

Lüleburgaz suvari tümen birlik! 
nin ihtiyacı için kapalı zarfl.ı ila 
dilen sade yağına talip çıkmadıgın 
yeniden 32800 kilo sade yağı pazar 
la alınacaktır. 

Muhammen tutarı 31980 lira, ilk 
minatı 2398 liradır. İhalesi 19.::l.<)38 
zartcsi saat ıs dedir. Şartnamesi 
gün komisyonda görülebilir.1stekl 
rin 2490 sayılı kanunun 2, 3 madd 
rinde yazılı vesaikle belli gün ve sf 
te komisyonumuza müracaatları. 

(3698) 6609 

~::~.o~:!.:o:~:::!~~ı 
Alma Kornisyonun·dan : 

7.9.938 saat 17 de ihalesi icra kılı 
cağı ilan edilen 6. kora ait (30.000) 
tuz bin lira keşif bedelli otogarajı 
şaatına muayyen günde talip çı ::IT'.a 

ğından işin bu tarihten itibart'n bir 
zeırfında pazarlıkla icı·asına kdrar 
rilmiş olduğundan isteklilerin kor 
tınalma kombyonuna müracaatlar 

~·~~·;~:·;: a l ın~;al 
Ankara Levazım Amirliği Sat 

Alma Komisyonun•dan : 
Bursa garnizonu için kapalı zarf 

suliylc yapılan eksiltmesinde be 
kilosuna 102 kuruş 40 santim teklÜ 
dilen fiat vekfıletçe pahalı gorül 
22000 kilo sade yagı 7 eylül 938 g.ıtı 
ne kadar bir ay zarfında pazarlı~ 

eksiltmeye konulmuş, ilk pazarlık~ 
nü 19 eylül 938 pazartesi günü ı;aat 
de Bursa askeri satın alma komis} 
nunda yapılacaktır. İsteklilerin be 
gün ve saatte Bursa askeri satın 
komisyonuna gelmeleri gerektu. 

(3697) 6608 

Un ahnacak 
Annııra Levazım Amirligi Sa~ 

Alma Komisyonun·dnn : 
1 - Konya'daki kıtaatın senelik 

tiyacı olan (645.000) kilo unun kap 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşt 
2- Şartnamesi Ko:ıya'da V. Kor i 

tanbul, Ankara Lv; amirlikleri sat 
alma komisyonlarındadır. !steklil 
şartnameyi komisyonlarda okuy 
lirl er. 

3 - İşbu (645.000) kilo unun ı 
hammen tutarı (70950) lira. • J 

4 - Şartnamesindeki yüzde yıt11 
beş miktar fazlası da dahil olduğu 
de ilk teminatı (6653) lira (50) kur\J 

S - Eksiltme 3. I. Teş. 938 tarihi 
tesadüf eden (pazartesi) günü saat 
de saat (on birde) Ko:ıya'da V. 1' 
satınalma komisyonunda yapılacak! 

6 - İstekliler 3. 1. Teş. 938 (pazı 
tesi günü) saat 10. Saat (ona) ka 
teklif mektuplarını Konya'da ( 
Kor) satınalrna komisyonu başkan 
ğına verecek veyahut gönderecekl 
dir. Bu satten sonra verile:ı veyalt 
gönderilen mektuplar alınmıyacakt 
Saat ayarı Kolordu daire saatiyle } 
pılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümle 
ne ve bilhassa (32) maddesine uyg 
olmıyan mektupların sahipleri eksi 
meye iştirak ettirilmiyecektir. (370 

6612. 

Arpa al ı nacak 
Ankara Levazım Amirliği Sat 

Alma Komisyonun·dan : 
1 - Konya'daki kıtaatın senelik i 

tiyacı olan 500 000 kilo arpanın kap• 
zarf usuliyle eksiltmeye konulrı:ll 
tur. 

2 - Şartnamesi Konya'da V. Kor l 
lanbul, Ankara'da levazım amırlikl 
ri satın alma komisyonlarındadır. j 
tekliler şartnameyi komisyonlarda 
kuyabilirler. 

3 - İşbu 500.000 kilo arpa•ıın ıJI 
hammen tutarı 22.000 liradır. 

4 - Şartnamedeki yüzde yirmi 
miktar fazlası da dahil oldugu hal 
ilk teminatı 2C>62 lira 50 kuruştur. 

5 - Eksiltme 1. I. Teş. 938 tarinİ 
tesadüf eden cumartesi günü saat 
de Konya'da V. Kor satın alma kcnı 
yonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 1.10.938 cumart 
günü saat 10 na kadar teklif mektıl 
!arını Konya'da V. kor satın :ılma J; 

misyonu başkanlıgına verecek ve} 
hut göndereceklerdir. Bu saatten si' 
ra verilen veyahut gönderilen nıe 
tuplar alrnmıyacaktır. 

Saat ayarı Kolordu daire saati i 
yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hüküml·;! 
ne ve bilhassa 32. maddesine uygun o 
mıyan mektupların sahipleri eksi!ttıl 
ye iştirak ettirilmiyecektir. 

8 - Arpa ve yulafa teklif edilen { 
atlar aynı olduğu taktirde yul:ıf ve g 
ne arpa fiyatı yulaf fiatından 1-'altB 
olursa gene yulaf mukaveleye bağl 
nacaktır. Arpa fiatı yulaf fiatından ıl 
cuz olursa arpa mukaveleye bağla 
caktır. (3710) 6614 



15-9. 1938 

Bayındırhk Bakanhgı 

Sınai inşaat 
Nafıa Vekiletinden: 
Eksiltmeye konulan İl ı 
1 - Marmara gölü bealeme kanalı 

ile imalatı sınaiyeei ltıpatı keflf bede· 
U (363.903) lira (96) kuruftur. 

2 - Eksiltme 2Sl.IU938 tarihine rut
lıyan pertembe günü taat (11) de Na
fıa vekaleti sular umumJDüdürlüğü su 
.ır.fltme komlıyonu odumda kapalı 
ad usullyle yapılacaktır. 

3 - istekliler okailtme prtnamoai. 
lllukavele projesi, baymdırlık İfleri 
ıeııel prtnameal, fenııt prtname ve 
prejeleri (18) lira (20) kurut mukabi
linde Sular umum müdilrliiiilnden a
llblllrler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek l~ln lı
teklllerin 18.308 Ura 20 kurufluk mu
..ıtkat teminat vermesi ve eksiltmenin 
Japılacağı günden en u 11Jds aUn • 
tel ellerinde bulunan biltiln vesikalar
la birlikte bir istida ile Vekilete mü· 
tacaat edcek bu ite malıluı olmak Q.. 

aere vesika almaları ve bu vesikayı ib
taz etmeleri prttır. Bu müddet içinde 
~ talebinde bulunmıyanlar ek· 
ailtmeye lftidk edemesler. 

5 - hteklilırill teklif mektuplarını 
ikinci maddede yuıh saatten (1) ... t 
eveline kadar Sular umum müdürlU
IOne .makbuz mukabilinde vermeleri 
Jamndır. 

Pottada olan gecikmeler kabul edil-
ine•. (1355) 6171 

Sınai inşaat münakasası 

Nafıa Vekiletiad-• 
Bkaütmeye konulan i: 
1 - Marmara gölü iddihar seddesi 

Ye bofaltma kanalı ile imal&U ıuıaiye
.11 ketlf bedeli (724310) lira (17) ku
hftur. 

2 - Eksiltme 29.0.1911 taribllle 
nathyan perıembe ıünü saat 12 de 
llafıa V ekllıtl Sular umum mUdUrlll-
11 ıu eksiltme komilyonu odamda 
lrapalı zarf usuliyle yapılacaktu. 

3 - lıtekliler ekailtme prtnameıl, 
IDUbvele projesi, Bayındırlık itleri 
tenel prtnımni, f onnl prtname ft 

i*>jeleri (36) lira (25) kurut mukabi
linde Sular umum mUdUrlUiilnden. a
Jablllrler. 

4 - Ekllltmeye pebllmek lfkı ... 

teldllerba (U.722) llra (41) kunafluk ı 
muvakkat teminat vermesi ve ekallt· 
menin yapılacatı gilndın en u (8) 
&Un nel ellerinde bulunan bütiln ve
aikalarla birlikte bir iıtidl ile Vekllo
te müracaat ederek bu ite mahsua ol· 
mak üsere vesika almaları ve bu veaf.. 
kayı ibru etmeleri tarttır. Bu mtlcldet 
içinde vesika talebinde bulunml)'Ul
lar eksiltmeye l9tirik edemezler. 

5 - bteklilerin teklif mektupları· 
ııı (2) inci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Sular umum mü• 
dürlüiüM makbuz mukabilinde Yer· 
meler! la.ıımdır. 

Pottada olan pclkmeler kabul edil· 
mes. (3357) 6172 

Kazma kürek alınacak 
Nafia Veküetindea ı 

1. T .. rlnlNal lHI ..ız sGnU uat 
11 de Anwa•da Nafıa vekllcti biııa• 
suıda Malame ıkailtme komiayonu o
dasmda ceman 6000 lira muhammen 
bedelll 2000 buraj kumaı; 4000 çelik 
Jdlrık ve 1000 adet toprak kumaaının 
kapalı zarf usuliyle ekailtmeai yapıla· 
caktır. 

Muvakkat teminat 450 liradır. 

Eksiltme ,artnamesi ve teferruatı 
Ankara'da Nafıa vekileti malzeme 
mUdilrlUiünden paruu olarak alına
billr. 

lat•ldllerln tekllf mektuplarını mu· 
vakJca't teminatla birlikte aynı gWı sa
at 10 a kadar komisyona vermeleri 11· 
a udır. (3630) 6602 

r::~!~:~~::::Ç,!!~~:!:~::1 
Pirinç ahnacak 

o-&a !.nam Satma... lto • 
ım.,onunclan : 

1 - 1.9.938 tarihinde kapalı r:arfla 
yapılad mUnakuaıında teklif olunan 
f iatlar yüksek ıörüldüiündeıı 30.9. 
938 tarihhle r•tlayaıı ylı günü uat 
11.30 da pazarlıkla abnmak üzere mU
nakuaya konulan 119.000 kilo pirincin 
tabmln edllen bedeli 31145 lira 50 lnı
ruıtur. 

z- Muvakkat temiuu 1715 Ura 92 
kurut olup aartnamai her silo komla
yondan paMU olarak alınabilir. 
a-!lteldilerlll 1490 •yılı kanun•n 

tarifau clabiliAdeJd ••Uralarla birlik
te belU ,ua Ye uattı ICMımp9f&'da bu
lunan komlayona mU.rac:atları. 

(eSS7..S711) ~ 

3 çeşit yakacak ahnacak 
Beherinin " 7,5 teminatı 
fiyatı Kr. Li. Kr. Tarihi Günll Saat 

Sömikok 
k&nikG ton 250 zeoo 
kana .... 534 19 1. 10. 038 Pertembt 15 
Od• kilo 25000 2,25 
•-..ı D. kilo 1000 6 

1 - Ankara polll ınatitU.U ihtiyacı için miktar, cine, muhammen bedel
lerlJlt ilk teminatları, ihale sUn Ye aaatlerl yukarida yuılı llılhrukat ka
Palı arf uıuliylı mtblakasaya konulmuıtur. 

2 - Bu itt alt tart.nameyi alnıak t.dyenlerin emniyet umum mGdUrlülU 
latm alma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye alrmek ittlyenlerin teminat makb1IS 'V'lya banka mektu
bu De 2490 eayılı bnuuıı 2-3 ctı maddelerinde yasılı belıelerle birlikte 
taJtn edilen ıttn •e autte komlıyona ıetmeıerL (3705) Mil 

Sığır eti ahnacak 
Jaacluma Genel Komutanlafl AnJr..a Satan Alma KamiaJon1Ml ı .... 
ı - MU.takil jand~ taburu ihtiyacı itin 1atm alınacak ııjır ıti mlJs. 

tarı alım usultl ilk teminat ihale tarihi apiıda ı&terlllnlttlr. Bu alıma 
llt prtname paruız komisyondan alınabilir. 

a - BllllU-lnı pmek latlyelllerln Upalı arf ılılllltımHI itin tartna· 
•11indı yuıh belce " ilk teminat mübus nya banka mektubu içindi 
tıahmduracaktır. Telıllf mektubunu en reç ftktlnden bir uat nel ko-
-.ı.,.,... •ermeleri. (3684) 
Cinai Miktarı Tabmld bedeli tık&eminat Eblltlne ihale T. Gün Sa. 

kilo kurut Lira X. •ulil 
ıizr eti 1~5000 10 163 50 Kapalı z. 1..lo.831 C:.ırtesi 10 

M05 

u ı; us 

T aram Bakanlı~ı 

Bir muhasip ahnacak 
Ziru& Veklledaden ı 
Etlik diıtofajln llhonamarmda 

(35) lira maatlı bir mubulpllk mlln• 
haldir. 
UıulU musaafaya .. kıf, muhaeıbe 

ltlırlnde plıpuı, memurin Ye barem 
kanun.unda yuılı prtları bals taliple
rin wrakı mu.bltelırl ilt birllkte •e
terlner umum mUdllrlUIUne müraca· 
atl•ı. (3861) 6562 

r:::::: :::::x.~~~!!!~~ !.:::: :::::ı 

ı - Bblltme 17 - g • 1938 cumar-ı ri. proje, ketif hulAluiyle buna milU. 
Kapafl zm ISlllile RlllflZ tni günü aaat 11 de Elbığda Tun- ferri diğer evrak dairesinde görül .. 

• • celi Nafıa M\ldürlülU binasında ya· cektir. Muvakkat teminat (2030) llra-
llqlSI ebiHmsİ pılacaktır. dır. 

4 - Bkültme pazarlık uıullle ola- lsteklilerin teklif mektuplarım ft 
Trab80D Vlllyeti Daimi Encüme- caktır. ihale gününden en u Hkh sUn evel 

nind• : 5 - Eblltmı1e girebilmek için fa. müracaatla bu if için Nafıa ftktletln-
1 - 21. 9. iSi tuilllııdı Pfllmba teklilerln 8250 lira muvakkat t1111inat den alınmıt ehliyet ve tlcaret oduı 

günU uat 11 de Trabaon •lllyeti da· •ermesi ve apğıdaki vesikaları haiz vesikalarmı havi kapalı zarflarını 19. 
imt encümen oduında (15039) lira olup göttermui lhımdır. 9. 1938 puaıteıl &ünü saat 14 e kadar 
(74) kurut ketlf bedelli otuz altı A • Tunceli Nafıa MildUrUllilnden İstanbul Nafıa mlldUrlUğt\ne Yermele-
menfez lnpaı kapalı sarf uıuliyle ek· alınmıt ehliyet vesikaaı Ye ti-et o- ri. (5993-3489) 6253 
ıiltmeyı konulmuttur• lartname, n- daeından almmıt sicil vesikası. El kt • k t 1 k 
ıim, tahlili fiyat, ıilsilıl fiyat bor4- B • Bir teahhlltte en u 50.000 llra- 8 fi yap I fi GCQ 
rosu ketif ve buna mUtefarri evrakı lık inpatı yapmıı oldufılna dair YI- Bolu Belediye Riya .. tindea ı 
saire hır pn Tramon Nafıa müdilr- ılka. (3667) 6529 Bolu belediyesinin 42271 lira 50 
lüğünde akWebUlr. I k kuntluk bedeli ketifli elektrik tell-

2 - Muftkkat teminatı (1128) 11- Köprü yaptırı aca eatmdaıı 13712 Ura 50 kurutluk kamı 
adır. Van Naifa Müclürl..._ 1 22. 9. 938 perıembe günü aaat 15 ele 

3 - lıteklllerlnı Ticaret odası VI· 1 _ Van'ın Baakale kazumdan iti- ihale edilmek üsere yeniden kapalı 
ıikasını YI evelc:o almmıt olan daimi baren 11 •e 25 nei ldlometerelerin· arf uıullyle mOııakauya konulmut-

pa.za rh k ilanı ve munkkat müteabhltllk •esikaları deki lıplrla •• Karuu üserine yapı- tur. 
ilga kılmmıt oldupdaıı Nafıa ve· lacak onar metrelik lld adet betoaar- ihalesi Bolu'da belediye encilmelai 

E..1Bfe1ıir Nafia Müdürlüiündeaı klletlııden 12. 8. 938 tarlb ft 11650/67 ma ktiprillerin bedeli 18035 lira 76 huzuriyle yapılacaktır. lateklilerln 
Sarıkay - Mihalıççık yolunun 4 + sayılı tamimlerl mucibince nafıa vı• kuruı olup münüua,. lloaulmuıtur. ketlf bedelinin" 7,S u olan 1028 lira 

400 - 13 + 450 kilometreler araam· klletlnden alacakları ıhllyet •eaika· 2 _ Bu ite ait prtnameler ve ev· 44 kurut muvakkat teminat akçasını 
da yapılacak 12350.77 llra ketlf bedel· larını mektubuna koyması prttır. rak ıunlardır: ve 2490 sayılı kanunu 10 uncu anad-
il yeni ıose ve imalitı smaiyenin 4 - Ehliyet ftllkuı talebinde bu• ) Ek ·ıtm t ı desinde yurb olan lbım vesaiki ft 

h 1 f il 1 lunanlar 21. 9. iSi tarlhindıa en u a 11 e pr naınet • S. 9. 938 tarl ve kapa ı sar usu 1 e b) Mukavele J>rojnl, teklif mektuplarını ihale taatmclan 
-pılan eksiltmesinde istekli çıkma· (8) gürı ıvel bir lıtida Ilı Nafıa v.. B d 1 k 1 t • evel encümene vermeleri ıa-ımc11t. 
ı- dil · d L.tıletı·n .. , müracaat edecekler ve ve•I- c) ayın ır 1 ıenı fU namt1a, dı&ından evelce itan e en ıeraıt a· - d) F t ..... am Proje ve prtnameler Bolu beledi~ 

1 k 40 katarını alacaklardır. Akıl takdirde enn .-- .n e, ı lreeinde 2490 numara ı anunun e) Metraj keıif bulbuı, sinden Ye stanbuPda Galata'da A ... 
mcı maddetlne tenlkan bir ay mUd· ekailtmeye giremiyeceklerdir. h) Fiyat tahlili cetvellerini lıtl- kura.done handa elektrik mUhelldİll 
cletle pazarbla konulmuıtur. 5 - ltbu teklif mektupları birinci yenler bu prtnameleri ve evrakı tlc- Bay Huan Halet tııkpmardan alma-

tateklller puarbk İiin her saman 1naddede tayin olunan günde ,..t retsiz Van nafıa mUdUrlUIUllde göre• bilir. 6151 
.Sliyet daimi encümenine milracaat ona kadar 111cümen riyMetine mak-
edebilirler. buı mukablllnde 'lttmeleri lbnndır. bi~r:r.Eksiltme 9• D. 938 tarihinden lıpalı lllf llSllile Japl 

isteklilerin 926.30 lira muvakat te- Posta ile ıönderilen mektuplar ka· itibaren on bet ..1a.. müddetle 24.9.938I •1q151 eblllmesi · ı · ·ıı te mu··raca bul olu•u-· da .. Jd olan tehtrden ..... mınat verme erı ve vı ye - .. • - . d b cumartesi gUnU uat 11 de Nafıa 
atla alacakları ehliyet vetlkalını ha- dolayı talipler bir hak talebın e U• Mu""d. odasında te,.kldll edecek ko- T b Viill • D . • eo_. -

llz-..a lunamı-caklarL 6160 ra son Jeti arma Q&tw-.. 
mil olmaları -ır. ı- misyon huzurunda yapılacaktır. niıaclen : 

(631
9
/
3735> 6831 Hikiimel kollla yapllrlllelk 4 - llUnakua kapalı sarf uauHyle ı - Trabaon •lllyet merkıalnde 

Baytar aranıyor yapılacaktır (55991) lira (56) kurut ketif bedelli 
Balıkesir Vilayeti Nafia Mücliirll- 5 - Ekıiİtmeye girebilmek için iı- Karadeniz ilk okulu binumm lnpaı 

Aydın Belediye Reilllflnclen : iilndla ı teklilerln 1352 lira 89 IU'. teminat ft~ kapalı sarf uuUyle eksiltmeye ko-
80 Ura aylık ücretli Aydın merkez 1 - Burhaniye hükümet konağı ik· mesi ve bundan bafka taliplerin ek- nulmuttur. 

Mledlyı baytarblı mUnhalcllr. Bu mali inpatı kapalı urf uıullylı ek· siltme gününden sekis gün evel vili- 2 - Muvakkat teminatı (4IOO) li-
memuriyete istekli olanlarm bir is- ıiltmeye konulmuftur. yete mUracaatla ehliyet vnlkllı al· radır, 
tida ile Belediyemize milracatları 2 - İtin bedeli ketfi 22500 liradır. maları tarttır. 3 _ tlin müddeti 25. a. 938 den 
ilin olunur. 6615 3 - Bu ite ait evrak: 6 - Teklif mektupları yukarıda il· zı. ı. 918 tarllllaı kaclat 21 cUndlr. 

P 1 k . , ,,. I A - Projeler çUnc\l maddede yuıh eaatteD bir 11• 4 - tbaltll ı 11. 9. IJI tarlhlnı rut-
G.ZG r 1 1 an B • Fiat bordrosu, meaaha cetveli, at evetine kadar Ziraat Bankasma lıyan çarpmba günü ... c OD bir.te 

E.ldfehir N.fla Mactürlüjünden: kefif hullsa cetveli, yatırılan 1352 Lr 69 Kr. luk teminat ril&yet makammda toplanacak olan 
Eakipbir - Çifteler yolunun 13 + C • Fenni •• huauli fll'tllamo makbuzunun Nafıa MUd. odasında daimi encümende yapılacaktır. 

ooo - 21 + 900 kilometreler arasm- D •Nafıa yapı iflttl fenni •• huaual ekailtme komiıyonu riyasetine vere- 5 - !1tekliler: Şartname, resim, 
da yapılacak 15978.05 lira ketif be· prtnameai. ceklerdir. tahllll fiyat, silsilei fiyat bordToau, 
delli f01e esuh tamiratmın S. 9. 938 E • Baymdn'bk iılırl ıınel tartna• 7 - Potta ile gfSnderilecek mektup- keflf 'it buna benser sair evrakı (280) 
ve kapalı sarf uıuliyle yapılan ekailt- meai. larm nihayet üçüncü maddede yuılı kuruı mukabilinde Trabzon vlllyeti 
mealııcle iateldl çılcmadıtmdan evelce olup bu evrakı hır ,un Balıkesir Na- IUte kadar pJmlf olmuı n dJt ..,. Nafıa clalnllnden alacaktır. 
ilin edilen teralt dairesinde 2490 nu- fıa mUdUrllitlndt glrtblllrler. fmm mıtUıttr mumu ile iyice bpatrl- 6 - !ıteklllerln: Ticaret oc!uı ••
maralı kanmıun 40 mcı IMCl11ine tev- 4 - Eksiltme 26 eylW 938 tarihinde mıt olması llsmıdır. Poatada olacak silr.umı ve ance allllınJt olan dalDıt 
fikan bir ay milddetle puarhla ko- pazartesi ıünll saat 15 de Burhaniye pcikmeler kabul tdllmn. 0492 ve nnwak11at mltealahitlik vesikaları 
nubnuftıır. leteklllerln puarbk için blkUmet konalmda 11aymalremlık o- Kı·ralık dalyan Ilga krlmmıı oldtıiundan Nafıa Ye-
her zaman vitlyet daim! encUmenine dumda kurulu Nafıa komisyonu hu- kiletinin 12. a. 938 tarih n 11650/67 
müracaat edebilirler. lıteklilerin zurunda yapılacağından isteklilerin Ayılı taınlmlerl mucibince Nafıa ft-

1190.20 lira muvakkat teminat verme- zarflarını bundan bir ... , nel mez- kiletinden alacakları ehliyet •eelka-
• ·tmtt& 

zımdır. (6390/1736) 6632 

· Kalorifer fi saire tesisitı 
yaptır1l1e1k 

MMaUa VllilitiDCI• ı 
1 - Manl11'da yaptırılmakta olan 

sinemanın 8'00 lira ıc .. ıru kalorifer 
havalandırma " ııbbl- t•ltlau yap
mala talip gılanldılındlD bu it 
s. 10. 031 &Galllne kaclar bir t:t içinde 
çıkaaü tallbln• puarbk ıunti11t ve
rilecektir. ııan olunur. 

(874') 6635 

Dlllllr •• " pnlklı• 
ylPflnlU 

50 kun&fluk muukkat teminatı Bur· 
haniye malsandığma yatırdıklarına 
dair makbwı vıya bu miktarda pyanı 
kabul banka mektubu Ilı asıarı 8500 
llralık ,apı itini bir defada muvaffa
lı:iyıtlt bqardılma clalr Balık•lr Na
fıa mldllrlUICladen tucHkH ehliyet 
vesikalmı ve tioarec odalı .. ı1rauau 
kapalı teklif mektuplarmı ihtiva.eden 
zarfa ko)'IDlları ve sarfları 2490 nu
maralı lwıwıwı hUkUmlerl dairesinde 
tamim ve Unsa etmif olarak muayyen 
ilin ft IUttt ekliltme lramltyoııuna 
müracaatları lbmıdır. 

6 - Poltada wku bulacak ıeclkme-
ler bbu1 edUmea. (6121) 6389 

Pa.zarhk ilanı 
~a ._ ..... ,. Reiılilin • Tweli Nafia MMMliiiadwa ı 

d- : 1 - Puarlıta konulan it: Pertek • 
Bıledi,...U tuafmdan inp ve te- lılaıneld yolu ikmali ia ... tıdır. Bu 

sis ıdlS.Ctll olaD çocuk ~ıi ve fi• ip muhammen keflf W.li 80.000 
bir parkının duvarlarına yçılacak de- llradır. 
mir parmaklıklarla demir kapıları a- 2 - Bu lte ald prtname Ye evrak 
çık eaUtmoye konulmuftur. plardıt 1 

ı - MUnakuı mUcldıtl lJ.9.918 ta· A • Ekailtme llftDUlllll 
rihinden. bqlamak Usere on bet gün- B • llulllnle proJMI 

C • Ba1mdırlık itleri pnel l&ft". dtlr. i 
z - Kefil btcll1I (3941) lira (30) nameı 

kunattur. D - Hauat prtname 
3 - Skaikml,. lfdrlk ıdlbllmek i- E • Silıllel flat cetveli 

çin (ZM) lira (20) kurutluk teminatı P' • lıtlyenter bu prtnameyi ve na 

mn 30.4.938 tuibinden 15.2.941 tarihi
ne kadar devam etmek üzere mülte -
ılmle aktedilen ve aynı tarihte Adana 
birinci noterliğinden 2392/43 numara 
llı mueaddak bulunaa muk&velename-
11 mültezim ve mU.tedr tarafından ri
a,yıt ıcUJmtcllibMl111 U.tll tarWGde 
feshedilen bu mumeledeld mütebaki 
mUclclet lglA 1490 A&aamalı kanuna li
re ve kapalı sarf u.sullyle dalyan 7eni
clen arıurmaıa tıbrılmlttar. 

ı - 7.9.931 tatlhln4ea yedden lbale 
Ye *1İm &arillhae Adlı da17uada ;._, • 
lanan. ye iatibaal edilen balık ve bautl 
yumurtaları" bu bapta Mıttyar edileaı 
maarif tllllMINtt yeni mtllteear •• mill· 
tuiml alt olMaktar. 

1 - Jr.ül awkaYlledeld 3 it HDtllk 
ihale bedelinin baklJ•i olan 17.187 li
ra bedel arturmap .... tıatulm111tur. 

3 - Bu baptaki Lbale 938 eylUHlnlln 
yirmi aekizine mllaadif prpmba au -
nü saat 15 do Seyhan defterdarblmda 
toplanacak komltyonca icra tdllece
ğinden iatekliledn prtnameye cöre 
ve aynen klbta1 edilmek s•mt1ı. Jib· 
de yedi buçuk teminat muvakkatele -
dni h&Yl teklif arflarmı lhaıe IUtm
dln bir ... , eveliA~ Jladar komi8,oea 
rıitliilu UYcll eylemeleri illA olu-
nur... 6508 

inşaat münakasası 

7 - Ehliyet vesikası talebinde bu
lunanlar 21. 9. 938 tarihinden eD az 
(8) gUn evel bir istida ile Naf• ft
kiletine müracaat edecekler n .. ı
kalarmı alacaklardır. Abi takdir* 
ıkalltm11e ıtremlyueldtrdlr. 
ı - ltbu teldlf mektuplan dlr

dtlnetl maddede ta)'ln olunan lfhıde 
aut ona laldar enettmen ri,..eılne 
makbuz mukabilinde vermeleri lbım
dır. Potta ile &öncltrilen mektuplar 
kabul olunursa da ftkl olan tehirden 
dola)'I talipler bir hak talebinde bu-
lunamıyacaldan. 6159 

Mazot al.nacak 
S.mr• ~lılmde- ı 
Elıktrllı " au aantraUarmm Mr 

11nıllk ihtiyacı olan ft ekıllltmqe 
konlllup ılSrlılen lilaum Userbaa prt
na.mealnde tadillt yapılan 470 ton 
muotan mübayauı kapalı sarf aıu
H1lı yeniden ıllllltmeye koaulmut
tur. 

1 - latın alınacak muotull ma• 
b•mmen bedeli 37010 liradar, 

2 - lluvaklcat teminat üsnl I02S 
lira 75 kuruıtur. 
ı - İhale, 19. 9. !>S8 pertembe ci

ni .. t 11 de belediye daimi .acO.. 
nl kusurunda yapılac:almr. 

naktiye yeya banka mektubu &öeteril- rakı lkl Ura mubblHnc!e Tunceli Na-.__ _______________________ meal ,arttır. fıa MUdtlrlUpnden 1&tm alabilirler. 

4 _ 37.o.oaa ..ıı silDi ... t °" befte 3 - Eksiltme 17 - 9 • 1938 cumar-
lataahal Nafıa MGdürlQW-: 
19.9.1938 puarteai günil saat 15 de 

lıtanbul'cla Nafıa müdllrll1h4e ık
alltme komleyonu odumda (27058.44) 
lira ketlf bedelll ytlklek mlhencill 
mektebi yatabnelerlnin del'lllle ola· 
rak tadil" lnpaı 1aıpllı sarf uaullyle 
eksiltmeye konulmuftur. 

4 - Teklif mektaplarllllll llnl&JW 
,_ olan samandan bir aat eni be
lediye riyasetine tevdt edllmlt olma
sı lhımdır. 

Yulaf ahnacak 
Ç••kale Jandanna !Mm Alma~- r 

lam Miktarı Tutarı llunkkat Te. Bllıllltme nuıl 
kilo Li. Kr. Li. Kr. ihale tarihi GUnU Saati yapılacalı 

~Ulaf 25U60 12918.00 968.48 30. 9. 118 Ç.-. llclt Kapalı Z. 
1 - Çanaltkale'de bulunan jandarma alayma ballı Z ft 1 lncil tabıırun 

l .. 939 ıününden Sl atustos 939 clftil tonuna kadar lhtl.J'atları bulunan 
Jıtalsanda yazılı bir kalem yulafm himmda götterilen gtlndl Çaaıkkale'
le hl cü J. Tabur binamda jandarma satın alma komllyonunca ebilt
-i yapılacaktD'. 

2 _ Teminat •e teklif mektupları ihale ıünil saat on derele kadar ko-
..,. .... tnlim edilmif olacaktır. 

tartnameler paruıı olarak kolnla,ondl göriilebllir. • 
4 _ Talip olanlar 2490 1a1ıh kanwıun a vı 3 Uncil maddelerindeki vesl-
~la müracaat etmeleri. (6393/3739) 6633 

i üm • h • d teal günü Nat 12 de Ellsılda Ta• 
beled ye e~. enı ID;uvace. esın e ve otll Nal il di1r1Uil bi da • 
belediye daıreslnde ihalnı yapılaca· lacakt • il nasm ya 
lmdua tal.ipleria artırma ekailıme •• pı ır. 
üaall anUAUlldül 11ralt dalrnlnde 4 - Eblltme puarbk uıullle ota-

ve muayyen uattı belediye dairesinde -:ı:· Ebiltmeye pebllmek i ln ı.. 
huır bulıınm.a.rL • ç • 

5 Plan, roje ., ..... s _ L B le telllllerın 5250 lira muvakkat temınat 
. _ p e ~r _,,ra& e • ftl'llllll " qllnlald .ulblan bala 

dı~e yuı itlerinden meccanen alına- olup ıettırmnl lblmclır. 
blbr. 6637 A • Tunceli Nafıa llllclllrlllllnden 

Pazarllk ilanı .ımm11 ehliyet ftailr.uı. ticaret ~e ... 
na,ı oduıpdan al-.uı licil vesikası. 

Ellriphir Nafia llüdüıriüiünd•ı B - Blr tubhGtte en u 50.000 lira· 
a.1tı,.a.ır. Çifteler yolunun 3+080 lak intaatı yaplllf olc!utuna dair ft• 

- ıa +. 000 ldloaaetreler aramda IÜla (3666) 6528 

1s11s.e4 ura ketif bec1eııı J&pılacak Pazarlık ı·IAnı 
pe ....ıs tmniratınıa. 5.9.938 ve kapa- U 
h sarf uaullyle 7apılan ebiltmeainde Twell Jılafla Mlcl•IQ&s•• 1 .....________________________ llttkli çıkmadıindan evelce ilin ecH- l - Puarbla llonuJaa lf: Blbıl 

a=::s:== Sayın Ankarahlara 
Ucuslup ile u umanda muhter m Ankara bıDmnn nl\ldDI bMMD 

AKARYA ECZANE 1 
lı Bankalı brtıamda Vehbi Kas llG11ı•lll ltd-HDde Meydan 
Pala otelinin aıtm4a1Jd -la•J& aaJdetmlttlr• Ti& IOl8 5197 

ı.a ,eralt dairesinde 2490 numaralı • Ptllllr JOl• llıımall latutıdır. Bu 1· 
kammbn 40 mcı maddeline tevfikan ,ıa muhenren Weli 100.000 liradır. 
bir ay müddetle puarhp konulmuf- 1 - Bu itt akl prtname ve enak 
tur. Pazarlık için her zaman viliyet flllllardır: 
daimi tDClmenlne milrac:aat edebilir- A • Jlııllltml prtmımlll 
lcr. B • llulawele projeel 

lıteklilerin 1408.20 lira muvUbt C • Silıilei fiM cetveli 
t,.emlaat vermeleri w Yiliyete draoa- F • lıtiyenler bu prtDameyl w ev-
at1a aı.cıldın ebllyet •e11ikaeqn lwDU rakı iki lira mukabilinde Tuacell Na. 
olmaları Jillmdır • .{6388-3734) 8630 f11 MUlrllltladm 1&tm al8bllirler. 

5 - Umumi ve fenni prtnmıe ile 
mukanlename auretlerl S..uaa be
ledlyeıi Elektrik • R iflttml 1111-
dürllliü ile İstanbul ve Ankara be
lediyeleri fen itleri mUdGrlWderlu 
müracaatla ıörüleblllr. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık it
leri ıenel, bUlutf ve f ennt ,artaamele-

6 - thale, 2490 •yılı kanun lal
ld1mlerine göre icra edilecektir. 

8157 

• 
llPl!ı ıdl • eblllm Hlnı 

kllll ~ Mahafaaa t.ltma Satma._. K.oaai.1G9•Maı 
Muhammen Muvakkat 

bedeli teminatı EKSİLTMENiN 
DOiu Lln K. Lira it Tarihi Olhail Saati Şekli - ---~- .__. - ------

Un 144000 ıoıeo oo ısız oo 2().g.ts8 lalı ıs bpllı sarf1a 
1 - Yllklrlcla cim. mllı:tar, muh....,.n bedel, ekllltmt1lnln g4lD n taatl 

yasılı (un) ıkalltmededlr. 
ı - Dalltme aGmrlk mubafaıa Clbunı •tnıalma komiıyonuada ya· 

pılllakm. 

ı - lateldller .aucme ftktlaclen bir Mit nelin• lmdar teminat mektup 
•e makbudarnu " kanunen llteniteıı beleelerl komisyona makbuz muka
bilinde nrmit bulunnudırı. 

4 - isteklilerden fomıl ewaf, terait ve teslim yorlerini ağrenme1r .. 
prtaaaDelbıia iS1'tiinl abmak istiyenler ber &in kcmllyonumuza miiı9 
euda ,..... alabllecelderi illa olunur. 6191 
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- - - ... 

~ o D E o N i 1 HA I_ = Yeni çıkan plôklar _ _ _ 
~ BAYAN NEDll\IE BİRSES § § T 1 R A ~ B 1 t A 1 § 
= - = = : 270242 No: Hürmüz şarkısı - Sıvas'ta bir yar sevdim : : : 
: Hicaz şarkı - Fadimeyi ben çok severim : : : 

ZARALI HALİL SÖYLER : 2 : --- - - -- -- -- -- -§ 270243 No: Azime türküsü - Söğüt yaprağı yerde 
: Urfa havası - Sarıyer'den su gelir 

----- - -- - -- -- -- -BAYAN ZEYNEP ÖYLÜ --- ---- - - -- -- -- -- -: 270241 No: Atiyem'in bahçesi·nde 
: Zührem bakma bana dargın 

----- - -- - -- -- -: ODEON SAZ HEYETİ - - ---- - -Müstear karşılama - Keman, kanun, klari- : : -- ---net, cünbüş :;: : : 270253 No: ----------
Çargah karşılama - Keman, kanun, klari- : : 

net, cünbüş ;: ;: 
NIGDELl NUREDDİN SENERl\1AN : : 

---------- --_ 
270237 

N . Niğde havası - Ağa gelin 
:;: 

0 
• Halk şarkısı - Sarı çiçek mor menekşe 

- -- -- -- - ---
---- 30 senedenberi emsalsiz bir gayretle çalışarak yapmış -- olduğu derin tecrübelerinin neticesi olarak bugün fennin 
: en mütekamil plaklarını imlaya muvaffak olan ODEON 
: plak şirketinin alaturka kısmında okuyan güzide sanat
: karlarımızdan bazılarının isimleri: - Bayan SAFİYE Bay Miinir Nurettin 

" Vedia Riza ,, il. :Fahri 
-----::::r --

- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -= = -
~ ~ Bu kadar ucuz ~ - - -
§ § bir tıraş bıçağı § 

Hamiyet Yiicc~ce ,, Kemaı Giirses § ~İle bu kadar tatlı~ 
- İfakat l\lalat)·alı Fahri = -- ,., ,, - -
§ ,, Kii~iik l\lelahat ,, Refik Ba~aran § § Ve mükemm) 

-------- 6616 = -
.,, 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ır § tıraş olacağımı ~ 

Giş·e saatleri 
Bankası A. S. den 

§ hiç zannetme - § -- . . 
~ınıştım. 

Türk Ticaret 
~ 

----
16 eylül 1938 cuma gününden itibaren Bankamız gişelerinin a- § H A s 

şağıda gösterilen saatlarda açık bulunacağı sayın müşterilerimi- : 
ze ilan olunur. : 

----------------------1 - Pazar ve cumartesiden mada günlerde : = B ki • 1 • 

Sabah saat 9,30 - 12 __ § l~a arın IJISI 
Öğleden sonra 14 - 16 _ 

ve~ --
2 - Cumartesi günleri saat 9,30 - 11,30 : 

6599 = ucuzudur -------1 O tanesi 15 kuruıtur : -
Kömür sıkıntısı 

6498 = 

p 

Çekmeyiniz. Kömürünüzü şimdiden alınız. 

e 
Ve 

EV 
UBU 

OÇ 
ortağı 

J\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 

- = § Dr. Bôsit Ürek ------- -§ Cebeci Merkez Hastanesi ; 
- -: lç Hastalıkları mütehassısı : 
E Her vün hastalarını Yenişehir = -

~111111111111111111111111111111111111~ 

Esnaf Cemiyetleri 

Umumi Kôtipliğinden: 
Sebzeciler ve meyvacılar cemiyeti

nin yıllık toplantısı ve idare heyeti 
intihabı 19.9.1938 pazartesi günü saat 
15 de Esnaf cemiyetleri binasında ya
pılacağından aliikadarının malumu ol-
mak üzere ilan olunur. 6588 

Yusuf Ziya Kalafatoğlu'ouo 

İngilizce konuşma 
Kitabını tavsiye ederiz. Fiyatı 50 

kuruş. Tank Edip kitabevi'nde satı-
lır. 6468 E Meşrutiyet caddesi Orek apartı· : 

: cnanmda saat 15 ten sonra kabul : -------------
: eder. Tel: 1694 = -
'::; 1111ıı1111111111111111111111111111111 ı r 

Esnaf Cemiyetleri 

Umumi Kôtipliğinden: 
Kasaplar, dericiler ve sakatçılar ce

miyetinin yıllık toplantısı 21.9.938 
çarşamba günü saat 14 de Esnaf cemi
yetleri binasında yapılacağından ala
kadarınm maltımu olmak üzere ilan 
olunur. 6589 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6153 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

Tababetin yüzünü güldüren ve umum doktorlarımız tarafmdan takdirle milyonlarca va
tandaşa tavsiye edilen emsalsiz kan, kuvet, iştiha şurubudur. Bir şişe sizlere hayatın bütü-n 
zevk ve neş'elerini tattıracak ve yaşadığınız müddetçe halsizlik, yeis, ıstırap, düşünce, kor
kaklık, tembellik göstermiyecektir. 

FOSFARSOL'u diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran başlıca bassa; devamlı bir surette 
1(an, kuvvet, iştiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde le· 
sirini göstermesidir. 

FOSFARSOL; muhakkak bir surette hayatın esasını teşkil eden kanı, daima tazeleyip 
coğaltrr. Tatlı bir iştiha temin eder, adale ve sinirleri kuvvetlendirir. Uykusuzluğu, fena 
düşünceleri, yorgunluğu giderir, mide ve barsak tembelliğinden doğan inkıbazları geçirir, 
vücuda daima gençlik ve dinçlik verir, zeka ve hafızayı parlatır, belgevşekliği ve ademi ikti· 
darda büyük faydalar temin eder. Velhasıl insan makinesine lazım olan bütün kuvetleri ve
rerek tam manasile hayatrn zevk ve neş'elerini tattırır. FOSFARSOL; güneş gibidir. Gir-
di<Jj vere sıhhat. saadet ve neş'e Her eczanede bulunur. 6512 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZ İN -
Varken ıstırap 

çekilir mi ? 

Baş, diş ağrılan 
Ve üşütmekten mütevellit bü
tün ağrı, sızı, sancılarla nezle· 

ye, romatizmaya karşı 

N ~XJ~niQ.~ i N 
icabında günde üç 

kaşe alınabilir ' 
6601 

YEN 

E OL 
YAGININ HER DAMLASI 
Motörünüzü şu hususatta 

Himaye eder : 

GÜÇ HAAEK&T ... adi yağlar, sofıuk 
havalarda ağırlaşıp sıklaşarak akmu
lar Fakat, yeni VE E DOL yağı, 
aıfırdan: aşağı 20 derecede bile akar. 
ve motörün vu.ifesini kolaylaştırır. 
FAİDESIZ BIA AŞINMA... adi 
yatlar, mükerrer bir istimal :ı:abme
tile kolayca tahammuz eder ve tam 
lüzumlu bir z ı m a n ı n d a motörü 
mükemmel ve temiz bir tart.do yağ
layımazlır. Halbuki yeni VEEDOL 
yağı, °!o 23 daha dayanıklı ve gayri 
kal>ili tahammuıdur. 
BOZUK TESIA ••• En sofıuk veya en 
sıcak havalarda VEEDOL yaQ-ı, temuı 
fazla yağ istihl&kine hacet kalmak· 
sızın motörün sessizce çalışmasını ve 
en büyük viteslerde mutavaatkarane 
ve kuvvetli bir randıman temin eder. 

MUMZ"M K\LOMElROL"R 

'1 "\> "N '1 "G 
% 23 dana taz\ıı da~anı\c.\ı 

TY. m'm ,,,.P.,..,, " '" 
Amerıkan Madeni Yağlar Evi 

Y. KARAYANOPULOS 
Balık Pazar Yağcı sokak No. 10 

3 cO kat İST AN BUL 

Mühendis aranıyor 

ETİ BANK 
Umum müdürlüğünden 

lngilizce teknik muhaberah idareye muktedir bir ma
kine mühendisine ihtiyaç vardır. Taliplerin tercümei hal, 
diploma ve bonservis suretleri ve bir fotoğraflariyle MK. 
rumuzu tahtında Eti Bank Umum Müdürlüğüne tahriren 
müracaatlan. 6437 

Sayın elektrik abonelerimize : 
Ankara Elektrik Sirketinden : 

..:. 

Cümhuriyetin 15 inci yddönümü münasebetiyle evle
rinde donanma tenvirab yaptıracak olanlarla, resmi ve 

hususi müessesattan mevcut donanma tesisatlarına ilave 
veya yeniden tesisat yaptıracak olanlar, yapacakları bu 
tenviratın vat miktarı üzerinden takatlerini 30 eylul 1938 
tarihine kadar şirketimize mutlaka bildirmelerini ehem· 
miyetle rica ederiz. Bu tarihten sonra vaki olacak bu ka
bil bildinnlerin nazarı dikkate almamıyacağı ilan olunur. 

5994 
~===========================================~ 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. ---------~Demir 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· S 
=: 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 işe ait mukavele projesi, münakasa şartnamesi An- § 
=: kara' da Eti bank umum müdürlüğünden veya Eti bank Div- =: 
:= riği demir madeni işletmesi müdürlüğünden almabilir6485= 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
Saç bakımı, güzelliğin en birinci şartıdır 

.,-ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

- -- -
§ Satılık eşya § - -- -- -E Saman pazarındaki lstihlas otelinin eşyaları 16 eylül : 
§ 938 cuma günü saat ikide otel binasrnda müzayede ile § 
: satılacaktır. 6521 : 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

r··········· .. ················~············ ................................................. ~ 
I iş aranıyor 

Gazetemize 9 No. ile müracaat. 6549 
6600 ı

ı Uzun zaman ecnebi memleketlerde çalışmış Almanca - J 
Fransızca - .İngilizce ~uhaberat tercüme işlerini mükem
mel surette ıdare edebılecek kudrette Türk tebaasından bir 1 
Bayan büyük müesseselerde iş aramaktadır. 

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

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

TALiH GÜNEŞi 

Gündüz iki film 
birden 

1 - T AL1H GÜNEŞi 
2 - GECE BASKINI 

Seanslar : 
2.30 - 5.45 Gece 21 de 

.ıımıa... - -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --.,11111r 

BU GECE 
KOCAMIN Işı ÇOK 

Gündüz iki film birden 
1 - KOCAMIN tşı ÇOK 
2 - ESiR ORDUSU 

Seanslar: 2.30 - S.30 Gece 21 de 

HALK MATiNESi 12.20 DE 
KADIN T ALlHl 

BU GÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATlNESl 
Bu Gece Saat 21 de Açık Hava Sinemasında 

SEZ AR BORJlYA 
TVRKÇESôZLO 

./ 

939 Modeli Blaupunkt Radyo~arı geldi Kazım Rüştü : 
Ankara Adliye Sarayı caddesi 
Gençağa apartımanı No. 6 Ti. 2208 6242 


