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Londra'da: 
Baııvekil B. Cemberlb'
nın ini &urette Almanya
ya hareketi, Londra'da 
bir bomba teıiri yapmıı
tır. Dün Kırat Milli Mü
dafaa, Maliye ve Dahili
ye Nazırlarını kabul et
miıtir. Avam Kamarası
nın, harici iıleri konuı
mak üzere yakında fevka
lade bir toplantıya çağı
rılacağından bahıolunu-

Prag'da: 

Yeniden çıkan kargap
lıklar yiizünden Prae hü
kümeti örfi idareyi baıkt 
mıntakalara da teşmil e
derken, Henlayn da bir 
beyanname neşrederek, 
plebisit ve muhtariyet 
taleplerini bir tarafa bı
rakıp, ıüdetlerin doğru
dan do(ruya Almanya'ya 
iltihaketmek istediklerini 
bildirmiıtir. Kabine top
lanıp vaziyeti tetkik et
miı, B. Benea· parlamen
toyu kapamıştır. 

İki - devlet adamı 
tekrar konuşacak 

Malokat 

DALAOİYE. 
,...ÜLAKATl"4 
NETıc.E~ll'tı 

BEKLİVof\ 

yor. 

Berhtesgaden' de: 

Hitler B. Çemberlayn•ı Bükreş'te: 
evinin kapııında karşıla- ----

Cok dostane oldu, 
2,5 saat devam etti mıı ve iki devlet adamı 

ısamiml bir konuımada 
bulunmuşlardır. Çıkarı
lan tebliğde Çemberlay
nm bu gün Londra'ya dö
neceği ve bir kaç ııün 
ıonra iki devlet adamı a
rasında yeni bir milli.ka
tın cereyan edeceği haber 
verilmektedir. 

Roma mahreçli bir haber, 
Kıral Karol'un B. Bene
ıe ıüdet meıeleainin ıulh 
yoluyle hallini tavıiye 
ettiğini bildiriyor. Aynı 
habere göre Bükreı aov
yet kıtalariyle harp mal
zemesinin Romanya tOP
raklarmdan geçmeıine 
razı değildir. 

Londra, 15 a.a. - Ba,vekil B. Çemberlayn, refakatinde Sir 
Hora• Vilaon ve Bay Vilyam Strat olduğu halde saat 8,35 de Hoa
ton tayyare meydanından hareket etmittir. İngiliz &,vekili 69 
yaıındadır. Ve ilk defa olarak tayyareye binmektedir. Çember-

(Sonu J. ~nci1 say/ad"' 

Sulhu 
korumak 

1 (EK MECLİSİ FESHEDİLDİ 

Mühim mikyasta 

Naauhi Baydar 
.. ~~-1.~-l!l.r TC-raL., e>• 

Prag, 15 a.a. - Çekoslovak ajanıı, Reisi
cumhur Beneı'in parlamentoyu- tatil ettiğini 
bildirmektedir. 

Budape§te, 15 a.a. - Çekoslovakya parla
mentosunun tatili, burada heyecan uyandır -
mıştır. Uzun zamandanberi Beneş'in bir aske
ri diktatörlük ilin etmek fikrinde olduğu bili-
niyordu. (Sonu 3. üncü sayfada) 

Henlôyn beyannamesi J lngiliz B a ş- ı 

1 
vekili Çember- J 
leyn ve Hitler .............. " ........ 

On dokuz sene sonra cihan harbinin 
korkunç bilançosunu habrlamağa ça
btmak hazin bir zanırettir. Fakat, bu 
bilinço ile dünya vaziyeti bugün kartı 
karııyadır. Cihan harbinin malca zara
" hiç bir vakit hesap edilememiı, İn· 
sanca kayıbın on buçuk milyon olduğu 
iddia olunmuıtur. Bu on buçuk mil
yon insan, sayraız cephelerde mücıtde
leye iıtirik edip ölen veya ne oldukla
n teabit edilemiyenlerdir. Harp yü
zünden cepheler gerisinde, yağı tü
kenmit kandiller gibi, yanı yavq sö
nüp gİbnİf olanlann hesabını kim tu
tabihnittir! 

Türlü mahrumiyetler, açlık, kaplca
ra bir sefalet harp neıilleri üzerinde 
bili tesirlerini idame etmektedir. 

SÜDET LİDERİ 
ALMANYA'YA 

~İMDİ 
İLTİHAK 

Harp ihtimallerinden bahıolunduğu 
bugünlerde, her medeni insandan faz
la olarak, karar vermek mesuliyetini 
omuzlarında tqıyan devlet adarnlan
nın gözleri önüne getireceJlleri manza
ra. bir taraftan, bu yakın mazinin he
nüz hafızalardan silinmiyen facialan, 
ve diğer taraftan. 1938 vasıtalariyle 
giriıilecek büyük bir harbin medeniye
te neye mal olacağıdır. 

- Yeni bir cihan harbi, filvaki, ne
ye mal oW>ilir? Südetlerin reİ•İ Konrat Henlayn 

FİKRİNİ İLERİ ATTI 

Çekoslovakya' da 

Yeni hôdisele~ 
1111111111111111111111 

: Eger, 15 a.a. - Südet almanla ı. .u 

Türk - Fransız genel kurmay 

anlaşmasının 
. 
ımzası hatırası: 

Aı.tak,n lisesi salonuna 

törenle bir levha asıldı 

Hatay Başvekilinin verdiği ziyafetler 
Antakya, 15 a.a. - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bil

diriyor: 
. Türk • F ~amız Genel Kurmay anlatmasının imza edildiği lise 

banaaındakı salonun duvanna asılan hatıra plakasının kütadı bu
gün saat 10 da merasimle yapdmııtır. 

Kordeliyı albay Şükrü Kanat-ı _ 
lı ve kolonel Kole aynı zamanda L-O O Dt!.."l!OIS t1llllJU o a..,.... ,._ 
kaldırmıttır, latikli.J ve Maraey-ı r 
yez ma~ıları ~.alı.nmıştır. A Al alürk le Hollanda 
Merasımde Turkıye fevkalade mu-

rahhası B. Açıkalın, Antakya Baş -
konsolosu Fethi Denli, meclis ve hü
kümet erkanı ve lisenin son sınıf ta
lebesi hazır bulunmuştur. Plakanın 

üstünde şu yazı okunmaktadır: 
"Yurttaş, 3 temmuz 1938 tarihini 

unutma, zira bu tarih, Hatay erkin
liğinin teminatı olan Türkiye - Fran
sa askeri anlaşmasının Türkiye cüm
huriyeti Genel Kurmay İkinci Başka
nı Orgeneral Asım Gündüz ile Fran
sa cümhuriyeti şark orduları yüksek 
kumandanı general Hutzinger arasın-

(Sonu 8. inci sayfada) 

kırali~esi arasında 
Ankara, 15 a .a. - Hollanda kırali

çesinin tahta çıkışının 40 ıncı yıldö
nümü münasebetiyle Atatürk ile kı
raliçe arasında aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur: 

S. M. Vilhelmina 
Hollanda Kıraliçeai 

LA HEY 
Tahta çıkışınızın 40 ıncı yıldönü

( Sonu 3. iincü sayfada) 
b1fS o a:ıs:ııotJTlJTC &JJtJlf Sübjektif dÜf Üncelerden kabil olabil

diği kadar lcaçınarak böyle bir harbi 
dahi 2.İmmet ve matlup hanelerini havi 
basit bir hesap buli ... ı tekfuae irca 
etmek kabildir. Fakat, harbin muhte
mel ihtilatları diklcate alındıktan son
ra bu hesaptaki matlup hanesinin ga
libi veya ıalipleri tabnin ede~ek lcaclar 
dolgun olabileceğini kabul etmek 
mümkün müdür? 

HenlAyn ve Südet ıefleri :tisi reisi Henlayn, bugün, bir bcy~n -:name neırederck , südctlerin Alman- - -

Ya mağluplar? 
Onlan. günün birinde öcalmaktan 

kim, nasıl menedebilir? 
Kahramanlık devirlerine kadar sit

miyelim. Viyana konferanıından beri 
Ylllun tarihte mağlubun galibi rahat 
bir hazme terketmediğini isbat eden 
misaller lcaç defa tekerrür etmiıtir! 

imdi, bütün bunlar böylece mütalea 
edilebilmekle beraber büyük alman İm· 
Paratorluğundan, ıarka doğru akın'· 
dan, ideolojik mücadelelerden, ekono
mik muharebelerden. diktatoralarclan, 
clemokra1ilerden sık ıık bahaolunduk
tan sonra fU veya bu devlete ve müte
lcabilen atfolunan hegemonya veya 
emperyalinn arzulanna da niha~et, 

•Ynı zimmet ve matlup hanelerini ha
~ hesap puslaır ıelJinde, tamamiyle 
maddi bir mahiyet izafe edilmek ve 
objektif görü,le mümkün zararları ön-

(Sonu 1. lılcl sayfada) 

İçin tevkif müzekkeresi ! 
:ra'ya iltihakını istemiştir. Bu beyan -
:namede Henlayn diyor ki : 

: "- Sizin itimadınızdan kuvet ala -
:rak ve mesuliyetimi müdrik olarak 
:bütün dünya efkarı karşısın& şunu 

Prag, 15 a.a. - A-Zet gazetesi, Henlayn ile südet partisi divanı baları :beyaJı ederim ki, ümitsiz bir halde bu-
hakkında tevkif müzekkeresi çıkarılmış olduğunu yazmaktadır. :ıunan ıüdet almanlarına mitralyözler-

Diğer taraftan, Çek ajansı neşrettiği resmi bir tebliğde, Henlayn'e kar- Eıe, zırhlı otomobillerle ve tanklarla 
şı Mşrettiği beyannameden dolayı icap eden tedbirleriıı alınması için ala- Ehücum etmek suretiyle çek milletinin 
kadar makamata emir verildiğini bildirmektedir. Aynı emir, südet partiai :tatbik ettiği zulüm sistemi, azami 
divanı azaları hakkında da verilmi~ir. :haddini bulmuştur. Çek milleti, artık 

'- :bizim onunla bir devlet içinde yaşa -

TJOtJZıcıoooooaıros 
005 05 0 

• ı Türk • italy an ticaret 
Yarın 

YURD 
111111111111111111111111 

Köylü için ilôvemiz 

Türk - italyan ticard anlaşmaeı mü

zakerelerine bugür. saat 11 de ba§lan· 
mıştır. Türk murahhas heyeti aaat 9.30 

da ihzari bir toplantı yapmıf, İtalyan 
heyetiyle yapılan ilk temasları müte
akip bir tili komite seçilmittir. Bu ko
mite öğJıeden sonra eaat 14 de toplana

rak çalıtma programını tcepit etmit

tir. 

1 

mamıza imkan kalmadığını bütün 
dünyaya kati olarak isbat etmiştir. 
Yirmi senelik bir istipdadın tecrübe
leri ve vatandaşlığımız ağır fedakar • 
Irklar beni ıunları beyana mecbur kıl
maktadır : 

1 - 1919 da, yapılan kati ve resmi 
vaitlere rağmen, kendi mukadderatı -
mıza kendimizin hakim olmamız hak
kı bizden nezedildi ve biz bu devlete 
tabi kılındrk. 

2 - Kendi mukadderatımıza hakim 
olmak hakkımızdan vaz geçememekle 
beraber çek devleti kadrosu içinde ha
yatımızı temine en ağır fedakarlıklar 

bahasına olarak sarfı gayret ettik. 

(Soau 3. üncü say/ada) 

Seller yurt içinde bir çok 
kazalara sebep oldu 
Seller İzmit'te mühin) tahribat yaptı, 

lzmit'in deniden görünüıü 
- Yazısı 8. inci sayfada..,. 
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Hayahmızın dekoru 
Hayatımız süratle manzara değiştiriyor. Adeta bir alemden çıkarak 

bir bqkasına giriyoruz. inkılap, yalnız telakki ve zihniyetlerimizi ta
dil edert'k hayatımızın umumi gid;şineyeni bir istikamet vermekle Jcal
mamııtır. Kılığımızdan başlıyarak, şehirlerimiz, sokaklanmız. mesken
lerimiz. bu meskenlerimizin içindeki eşyalarımız ve bu eşyaların orta
sında bizim muaşeret usullerimiz ve içtimai terbiyemiz, her şey, hızlı 
ve kökten bir deği,me seyri içindedir. 

Hayabmızır: veçhesi gibi dekoru da değişiyor. Bu dekor değişmesi
ne, cemiyetimiz üzerindeki tesirleri gözlerimizin karpl8§tığı çirkinlik
leri ~le ederek zevkimizi ve estetik duygularımızı daha geniş ölçüde 
~tmin~en ibaret kalacak bir şekil reformu nazariyle bakmak büyük 
hır haticlır ve ne y~ ki. inkılabımız hakkında hüküm vermiye kalkı
§all garplı münevverler arasında bu hataya düşenler az olmamıştır. 

Bu sakat görüı. ıeklin özle olan sıkı ve ayrılmaz rabıtasını istihfaf
tan ileri gelir. Harabeler içinde fazilet ve manevi istidatların inkişaf im
kanı bulacağına inanır mısınız? Tozlu ve pis şehir, dar, dolambaçlı ve 
kar41llık sokaklar. gün ışığından, sudan ve her türlü sıhi vautalardan 
mahrunı köhne ve harap binalar, ve bu binaların içinde kırık dökük. 
kurt yenikleri içinde kaba eşyalar .. Bunlar ruhlamnız üzerinde yalnız 
bir kas\•et tesiri bırakmakla kalmaz. Çünkü bu kasvet, bütün manevi 
zaaflara ve ahlaki kusurlara götüren yoldur. Her türlü güzellikleri te
mapdrsn ve tatmaktan mahrum kalan ruhlar çirkinleşir, kötürümleşir, 
türlü eeyyielerin yetişmesine müsait bir zemin olur. 

Ruhlamnm bealiyerek yükselten ıüzellik unsurunu liyik olduğu e
hemiyetle müta)ea etmeliyiz. Güze) bir ıiir, güzel bir musiki, güzel bir 
tablo gibi. içinde oturduğumuz şehrin, sokağın, binanın ve eşyaların 
velhasıl hayabmızın dekorundaki güzeJlik nisbetinin manevi hasletle
rimi-de- sıkı bir şekilde münasebetli olduğunu unutmamalıyız. 

Yapr NABi 

Dairelerde 

Kıı callıma saatleri 
bugün tekrar. baıllyor 

Devlet daireleri bu sabahtan itiba
ren kıt çalışma saatlerıne göre iş gör
mele bqlıyacaklardır. Dairelerde ça
bpna ıaatleri '15 hazirana kadar sa
bahları dokuzdan on ikiye kadar öğ
lede 12 de ba§lıyan bir buçuk saatlik 
öile tatilinden sonra 13.30 dan 17.30 
sa kadar devam edecektir. 

Devlet dairelerinin çalışma saatle
rinin deği9meai üzerine ıehrimizdeki 
bankalar da gi9e saatlerioi değiştir -
mitlerdir. Şehrimizdeki bankaların 
siteleri sabahları 9.30 dan 12 ye U. 
dar. öğleden sonra da 14 den 16 ya 
kadar açık bulunacaktır. Banka gife
leri cumarteıi günleri ise 9.30 dan 
11.30 za kadar muamele yapacaktır. 

İstanbul' da bir mahkOklt 
.. . 

muıesı kuruluyor 
lıtanbul, ıs (Telefonla) - Müze -

ter idareıi tarafından Süleymaniye 
camiiniıı kıymetli müttemilitından 
olan Tabhane binasının mahkukat mü
.sesi haline getirileceğini yazmıştxk. 

Maarif vekileti tarafından gönderi
len 5000 liralık tahsisatla Tabhane bi
numın yakında tamir ve ıslahına baş
laftlcaktır. 

Tamirat tamamlandığı zaman, gü -
sel sanat eserlerine ait ınce motifler -
ler, tarihi kitabe lahit ve mahkii.k taş
lar miltehaasıslar tarafından ciddi bir 
tıetkik •e tasnife tibi olarak müzeye 
yerleıtirilecektir. 

Bunun için icabeden hazırlıklara 
l»atlaınmııtır. 

Müzeler idaresi yeni Mabkilkat 
müzeai için ayrıca her devrin mahkiık 
aerlerini kategorik bir izaha tibi tu
un bir broıür vücude getir~cektir. 

Terfi edecek 
. adliye 

memurları 
Ayırtna komisyonlar1 

faaliyete. geçiyor 
Hakim ve müddeiumumilerden 1938 

yılında terfi edecek olanları seçecek 
olan adliye ayırma meclisi bugün sa
bahtan itibaren çalıgm&larıpa başhya
caktır. Ayırma "meclisi biı' ve iki nu
maralı olmak üzere iki komiıyon ha
linde it görecektir. Bir numaralı ko
m!9yona !Pemyhl 'Mahlr~l Bll'inel 

Re{ai B. thaan Edgti, iki numaralı ko
misyona da Temyiz Mahkemesi Baı
müddeiumumiıi B. Yusuf Nihat Ber
ker reiılik edecektir. Ayırma mecli
sinin hikim ve müddeiumumilerden 
terfie l&yık olanları ayırması bir ay 
kadar sürecektir. 

İstanbul Hapisane binası için 
son karan Maarif Vekaleti 

verecek 
latanbul hapisane binasmın yıkıla

rak yerine adliye sarayı yapılması i
çin ortaya atılan proje üzerine bu bi
nanın tarih! kıymeti ileri sürülerek 
allkadarlar tarafmdan binanın aynen 
muhafazası iıtenmitti. 

Bu meseleyi Adliye Vekaleti uzun 
uzadıya tetkik ettikten sonra bir dos
ya bazırlıyarak her iki göriit hakkın
da bir karar vermesi ricaıiyle ve ıe
llhiyetine binaen Maarif Vekiletine 
vermiştir. Şimdi Maarif Veldleti ts
tanbul hapisaneainin yıkılıp yıkıl~
ması için son kararı verecektir. 

Kırsehir' de gene zelzele oldu 
Şehrimize gelen malumata göre ö

tey gün Kırıehir'de yeniden bir zel
zele olmuftur. Zelzele iki saniye de
vam etmit ve hafif geçmiıtir. 

ULUS 

Şehir grupları 
927 - .,..- nun .... yamaan araamda

ki artıı; ne yalnız köJ'lere, ne yalnız 
tehirlere mahauıtur: Köy ve tehir, 
kendi asli nüfuılarım muhafaza etmiı
ler ve yeni miktarlar k•nnmı'flardır. 
Fakat köyün ıolıirliJeımeai, bir rejim 

idealidir: N üfuıunun artmuı, yola, 
mektebe, muallime, elektriğe, postaya, 
ndyop, ainemaya kavuımuı ve kısa
ca, bütün çağclq ihtiyaçları nefsinde 
toplaaut bulunmmsı ... 

Pazarhksız satış kanunu 
1 birinciteşrinde 

yürürlüğe girecektir 
Kanunun tatbik şekli hakkındaki 

karamameyi aynen nqreJiyonu 
Puarırk .. a aabf mecburi,.eti hakkındaki kanunun tadNk teklini p.t .. 

rir kararname l •İl"İıncİtefl'İn 1938 tarihindeo itibaren yüriirlüje gire• 
cektir. Dii• taraftan Ekonomi Bakaelıtı ba kararnamenin tatbikini 
gösteren bir izahname bazD"lamııtır. lzahname kararnamenin her mad
desinin tatbik teklini esaslı bir tekilde göatennekteclir. 

Bunun için her ,eyden evel, ftllür 
nüfualammzın bütün bu ...-hldan ya
tatacak seviyeyi bulmuı olması liznn.. 
dır. iki sayım arasındaki fark, bu sa
v-e V&l.l-•bX..-- aöıtennektedir. 
ı-ı 1~ .. ...._ • .bahname önümüzdeki günlerde ya ve maddelerle aynı maddede bahsi ıe-
Şimdi tehirlerin, nüfualara söre ay- l:'L-- • B-L--- f d . ...l!L ,en diildı:ID ve maıı:azalarda atılan sair me-

nlmıı olan grup teıelddillwini tetkik ....uooma aaau& tara m an ta- vada fiatı ıoıterir etiket konar. 
lim edilecek ve alikah vilayeti•• teb • Bu etiketler; malın mahi7etine ve ticari 

ede. : 935 nüfus aayJIDlna söre lii olunacaıktır. . usul ve adetlere göre, mabn veya aym fiat-
memleketimizcle 500 nüfuslu 9 tehir takı mal gruplarının uzeriııe konmak, ban-

dı 5 Ekonomi bakanlığı, yurdumuzda lara her hangi bir bagla raptedilmek, asıl-
var r. Ol-1000 araamcla 39 tehir bu- kanuni mevzuaıtla ilk defa tatbikine mak, bir sopaya, sehpaya takılmak ıibi ıu-
lunmaktadır. 1001-2000 arasında olan- tl 1 k l '--·l geçilecek olan pazarlıkı;ız satış işinin re er e u ..... " ır. 
lar 63 du""r 2001 3000 arasında 59 Ancak, etiketlerin müıterilerce iyice gö-

. • ; muvaffak bir surette yürümesini te- rıilebılecek ve banıi mala aitse ona taallA-
3001-4000 arasmdakiler 48; 4001-5000 min için yeni bazı kararlar almak ta- ku aarabatle belli olacak aurette konması 

Ankara 
. . 

seçımı 

16 - 9 - 1938 

belediye 
haz1rhğı 

Bu sene oı İZİ 

fazla olacak 
Şehrimizde belediye intihabı ıçın 

asılan defter indirilmiftir. Defterlere 
birt.i Hamamönü'nde biri de Çanka -
ya'da olmak üzere, liatede iaimleri 
bulunmadılı için iki itiraz vlki ol
muttur. Muterizlerin müracaatları 
v!rit g8rlilerek derba! icabı yapıl -
mıttır. 

İntihabat 1 t'etrinievelde bafbyacak 
ve bir hafta sürecektir. Şimdiye kadar 
Ankara belediye meclieinde 34 aza bu
lunmaktaydı. Fakat aon senelerde 
Ankara'da artan nüfuaun tabii ve ka
nunt bir neticem olarak bu intihapta 
aza adedi 37 ye çıkarılmı,ıır. Yeni 
seçimde 37 uli aza ve 37 yedek aza 
almak üzere 74 kiti seçilecektir. 

arasmdakiler 26; 5001-6000 arasında- d d B t 1 1 lazımdır. 
kil savvurun a ır. u asavvur ar araı n- b) Esasen üzerinde fiau ya.zılmıı olarak M k 1 d h 1 k 

er 30; 6001-7000 arasındakiler 15; da İstanbul ve lzmir'de alakalı tiıccar 1 kapalı kap veya ambalijlar ıçinde satı~ e tep er e avacı 1 
7001-8000 arumdakiler 10; 8001-9000 ve esnafa konferanslar verilmesi ve arzedilen (içkiler, tutun paketleri ilb, &ibi) 
arumdakiler rene 10; 9001-10.000 k k"ld tatb"k dil . mallar uzerıne ayr.ca etiket konulması anunun ne ıe ı e ı e ecegı- mecburi deıildir. 
araımdakiler 14; 10.001-15.000 aruıa- nin ve ne maksatla kabul edilmit oldu- c) Mahrukat maddelerini aıtan dükkan 
dakiler 32; 15.001-20.000 araımclaki- ğunun anlatılması da vardır. Yurdun ve depolarda, bu malların fiatları bir lev-
ler 11 20 001 25 000 dak") k "'h" de 1 · d . . . haya yazılarak, bu levha dıikkln veya de-

; • - · arasın 1 er ço mu ım rt erın en bırısıne cc- ponun muııterilerce iyi ıorulebilecek bir ta-
16; 25.001-50.000 aİıuındakiler 14; vap verecek olan bu kararnameyi ehe- raf~na asılır. Bu levhadan maa~, ~llar ii-
50.001-100.000 arasındakiler 4 ve yüz miyetine binaen aynen n,..rediyoruz: zerıne ayrıca etıket konması ~aızdir. 

-~ . d) Bırıncı maddede ya.ıılı 717ecek ve i'e-
binden daha fazla olanlar 3... ~add~ 1 - ~ra, İı~b.ul ve İzmır cek maddeleri satan dükkinlarda, aynı .za-

927 nüfus sayımında bu tehirlerde ıehırlerı beledıye hudutları ıçınde, aşagıda manda dukkanda iıtiblik edilmek üzere u-
ya.zıh maddelerin perakende ticaretinde, tıı yapıldıiı taktirde, bu suretle yapılan sa

ohlran nüfusun umumi yekinu, 3489 n~alı kanunla iıbu kararname 1ıu- uılann fıatları bır levhaya yazılarak bu 
1.707.882 erkek; 1.593.164 kaclın ol- kliınl~rıne tevfikan, pazarlıksız utıı mec- levha satıı yerinin muıterilerce i)'i ıöcüle-
--•- " 3.301 046 "eli 8 -•-..L. buridır: . bılecek bir tarafına aııhr. 
._ uaere · 1 

• a .--mıım 1) Kesilmlı kasaplık hayvan etl.erı ve .sa- Bunlar haricinde kalan ııatıılarda mala e-
erkek fuluı dikkati çekmektedir: katları, .kumes hayvanı etlen {pııımernııı), tiket koymak mecburiyeti bakidir. 
Yüz nüfustan 61.7 i erkek, 48.3 ü ka- her nevı sucuk ve pastırmalar, _ e) Fıat ve evsafm acaç, karton ve:ya ma-

2) Taze yumurta, aut, yoııurt. tereyagı ve den gıbi maddelerden yapılmıı rakam "e 
cim. .. Ba hal, o :.ram.anlar, ıebircle itia sadeyq, kaymak ve peynı~ler ve bunları harflerle de be:yanı caizdir. 
lrö,.clen kazançb olmumclan ileri sel- satan dukkinlarda satılan dııı:er maddeler, Madde 6 - Etiketlerin murabba. muata-
mektll idi. Köylü -L-L .-ı..:-de otu- 3) Kapab kaplar ıçinde satılan her nevi til, muaellea ve7a daire cibi muntazam bir 

....-..-, ~ memba "e maden ıulan, ıekılde keaılmiı olması lizımdır. 
rark para kazanmayı, köyde istihail- 4) Yaıı ıebze ve meyvalar, bunları satan Bunların, muıterilerce ıôrülmiye kifa7et 
den claba kirb buluyordu. dukkinlarda s,auıan ~r maddele~, . edecek buyiiklukte olmaaı, etiket iı.zerinde-

5) Her nevı bakkalıye maddelerı ve bak· kı fiat rakamlarının ve bu kararnameye ıö-
935 ele ltu vaziyet cleiitmİf tİr. Ş.. kal d~kln ve maiazalarında satıp ar.zedi- re yazılması mecburi olan hallerde enafa 

birlede oturan 3.802.642 nüfuıtan len saır maddeler. . . muteallik kelimelenn okunaklı, muntazam, 
l 969.968 • _._ek .. 6) .Mahrukat mad~eaı ~la~ak odun,. agas; kafi buyuklukte, baııka rakam ve kelimeler-
. ı --• ; 1.832.674 Ü kadın- k~mlirü, ma~en komuru, li117ıt, antruıt, sö- le iltıbau mahal vermiyecek surette yazıl-

dır. rmıkok ve brı~etler, mış olması prttır. 
927 ile 935 nüfus aaynnlan arumda 7) Her nevı hazır ayakkabı~ar ve ayakka- Etiketlere fiat; lira, kuruı para kelime-

bıcı dukkinla!'lnda satılan saır hazır eıya, leri veya T.L.; Kf.i Pr. remizleriyle birlik
~lerde oturan nüfusun artııı, ıebir . 8) Her nevı hazır ppkalar ve ppkacı te yazılır. 
saynnmı fazlal8ftınmı cleiiJclir: Grup. diildı:in ve maıu:alannda satılan aair bazu Madde 7 - a) Sütten mamul yalların fi-
l clex.: • -ftL.-a( 1 -~'- CIYL • . • at etiketlerine, eritilmemiı yallar için 
ar ••flDllt U nuna U lr"IP ..-, 7-· 9) Her nevı bazı~ elbıseler ve hazır elb~- .. tereyağı" ve eritilmiı yatlar için "sade

aek nüfuslu snaplara doiru ,.ükael- secı dfilddrı ve maıazalarmda satılan saır yag" kelimeleri ilive olunur. 
mittir. Ki, bu da bü-='- .-L:.-lerimizin her nevi hazır .etn.. Bundan batka, meri kanun Ye nizamlar 

7- ,_.... 10) Her ~evı manıfatura qya ve madde- mucibincemenedilmemif olan boyalar vası-
doiutunu anlabr. leri ve mamfaturacı maıualarmda satılan tui7ıe tabii renci cletittirilmit 78ilamı e-

Dün uı gölgede 19 dereceye 
kadar düşmüştür 

saft ena. tiketine "boyalı"; lranttınlmuı m..,..,n .... 
11) H• ani lmmqlac "e lnım•Kı 11181•· mit olan nebati Ye Alr ba7Yuıl 78ilar ,,. 

nlıııı;k'/.,r::;!-n ııejr ~11ya (Ter•ilerın. ken- Yabancı maddelerle kanınk vaii'.tann_etilr-di du da dikıımek mcrc bwundur- tıne .. canjl&' i ıçınc - ıuaıDı oapa-- yeuııal-
duldan ve tetbir ettikleri kumaılar ve elbi- cı biç bir madde karııtınlmamıı olan saf 
ae malzemesi hariç) yqların etiketine de ''halia" kelimeleri ill-

12) Her sam tuhafiye e11ası ve tuhafi7e ve edilir. 
matualarmda •tıta arzedilen aair qya ve Boyalı ve bnıık yalların satılmau me-
madcleler, nedılmiı olan mahallerde bilflmum :J&ila-

IJ) Her am balı ve kilimler ve halıcı rm etiketleri üzerine nev'ine ıöre "tereya-
diildrlalarıma latılan aair qya, iı,, veya "sadeyai .. yazılmakla iktifa olu-

14) Tııriatik .. ya satan antikacı dükk~ nur ve bu adlar, içine - tu.s hariç olarak. 
ve maiualarmda aatıp ar.zedılen her nevı yabancı hic; bir madde kanıtırılmamıı olan 
eıya ve maddeler. saf yaiı ifade eder. 

Madde 2 - lıbu kararname bükümleri, b) Zeytinden elde edilip de, içine sair bl-
dilkkln, mataza, depo ıibi aabit utıı yerle- lfimwn nebati ve ıayri nebati yallar karı1-
rinde yapılan perakende satışlara tatbik o- tmlmamıı olan yemeklik zeytinyailarmın 
lunur. Apgıda yazılı satıılar bu hukiımle- etiketine "halis zeytinyaiı"; sair yailarla 
re tibi deıı:ıldir: kanı;tmlmıı olan 7emeklik zeytinyailan-

a • Senar aatıCıhk (sokak Yeya me)'dan- nm etiketine "kanıık se7tinyaiı., kelime
larda danılarak vqa dola11larak yapılan leri 7azılır. 
aatıılar). Yemeklik brııık ıreytlnyaiı atııı mene-

b - M iııtahaillerin mallarmı seyyar ıu- dilmiı olan mahallerde yemeklik ıreytin-
rette atmaları, yailarmm etiketleri uzerine "zeytin7aiı,, 

e • Mua77en veya gayri muayyen giın- yazılmakla iktifa olamar ve bu ad, içine 
lerde sokak veya meydanlarda kunüan pa- zeytin taneainclen elde edilen 7&idan ıayri 

dersi okutulacak 
Öğrendiiimiae göre bu aenc orta 

mektep ve liselerde haftada bir defa 
olmak üzere havacıbk dersi okutul
muı Maarif Vek!leti tarafıodan mu
vafık göriilmürtür. Havacılık derale
rl için yakııoda bir progt"aaı teabit e -
dilecektir. 

Hayat ucuzluğunun temini 
hakkındaki rapor 

Yurdumuzdaki hayat ucu:ıluiu iti -
ni tuc:lilc ederek biır rapor vıeımek ü -
zere Ekonomi 'Bakanlfğı tarafından 

geticilen ingilU mütebaaıaı Mue -
derik Benhan tetkikler.ini bitinnit 
ve raporunu bakanlıta venniftir. İn -
gili.z mütobw• memleketine awdet 
e1miftir. 

İç Bakanlıkta açılan müsabaka 
imtihanı 

iç Bakanlıık, muhtelif daireleıdekl 
münhallu için bir müsabaka imtilıanı 
açmııtı. İmtihanlara g.ir.ınif bulunan 
25 ıençten yalnıs altıaırım nunaffak 
oldupa elin belli oJm .. ur. Muvaffak 
olan gençler mDnhallere ~ ı:aı--
--· .. -·""'·•1 

İstanbul' da açılacak itfaiye 
kunu 

Bu HDe, t.taabul'da açılacak olalı 
itfaiye kmmna Anadolu villyetlerill
den de itfaiye imir ve neferi alma -
caktır. Alınacak amirlerin uy•ı 6, 
neferlerin aayıeı da 20 olarak tetıbit 
dilmittir. KuRlar birinci teırinde açı
lacak 9 ay devam edecektir. Anadolu
dald belediyelerden bu kuru. Amir • 
nefer gandermek istiyenler 25 eyltile 
kadar İıtanbul belediyesine müracaat 
edeceklerdir. 

DUn ,ehrimizde hava kapalı, fasıla
lı ve hafif yağmurlu geçmittir. Rüz
gar cenup prkiden saniyede üç met -
re hızla eami,ıir. Günün en yüksek ı
sııı gölgede 19 derece olarak kayde
dilmi9tir. Yurtta hava: Doğu Anado
lu bölgeaiyle cenubun prk kıımında 
bulutlu, diger bölgelerde kapalı ve 
yeryer yalıtlı ıeçmif tir. Z4 aaattaki 
yagışların karemetreye bıraktıkları 
su miktarı, Yalova'da 93, Dursunbey
de 59, Buraa'da 56, latan.bul ve Sapan
ca'da 48, Eekişehirde 28, Kiltahya'da 
22, Ankara'da 18, Beyşehir'de 12, Af
yon'da ıs. Kocaeli ve MeAin'de 12, 
Konya ve Çorum'da ıı. Dörtyol'da 10, 
diger yağıtlı yerlerde de 1-9 kilogram 
arasındadır. Rüzgar, doğu, orta vece
nup Anadolu bölgeleriyle cenubun 
şark kısmında cenuptan ıaniyede 1-9, 
diğer bölgelerde ıimalden 1-5 metre 
hızla esmiştir. Günün en yüksek ıaısı 
Malatya'da 30, Elazığ ve Euincan'da 
31, Siirtte 34, Diyarbalur'da 36 dere
cedir. 

zar yerlerınde - dukkin ve maıualar bari- her banp bir 781 kanftlnlmamq olan ha-
cinde - yapılan perakende aatıflar, lia zeJtin7atlanm ifade eder. Gıda madde- koyun~. "k~raman", '"laYU'Clk", •w-

Madde 3 - Aynı .zamanda hem toptan ai olmaktaa bqb ıaretle istimal edilmek lıç" cibı nevılerı de ~ılacaktır. • 
(veya yan toptan) ve hem de perakende sa- üzere satılan zeytin:yailan etiketine laaqi f) Bu kararname bülıiimlerlne ,&re etike-
tıı 7apaa dükkin ve mqualar, perakende istimale mahsus olduiu yasılır. te ilheai i~.P ~- ffAh, bpah kap" 
aatıılan ıçin bu kararname bWdlmlerine ti· c) Yallı tanelerden elde edilen J'&ilann . amballjlanediferiadll euada,bayuılıfm01:;: 
bıdırler. etiketlerine, fiattaa batka, "auaam 7aiı", İ satıp arz en ma .ar evsa • 

Ancak, tüccar ve eınafm kendi diildrlala- "pamuk yatı", ''balbal 7&iı" Uh. sibi ciDI- ca ilim mecburi delildir. 
nnda satılmak u.zere yulcandald fıkrada 711- leri de yanlır. Madde 8 a) - Etiketler Yeya brarname-
zılı mağazalardan yapa~ı miib7Ht pe- Vejetalin ve marprln ptlan b•ldrmda de yaaılı eair vuıtalarla 111;11tteril~in ~-
rakende sayılmaz. da aynı biikliın caridir. ına vazolwıaa perakende fıat, pqm aatıt fı-

Madde 4 - Bu kararname tatbikatı bakı- d) Kapalı kaplar n damacanalar içinde atıdır. • 
mmdan; toptancı yan toptancı. perakende- satılan memba aularınm (Tqdelen, Kara- b) Taksitle aatqlar için am fiat tatbik 
ci, se17ar aatacı Te pazar yen aatıcılarmm kulak Çene ) ve mad• ntarmm da (Kara- edildiii taktir4e, etiketler vauta1i7le be
vaaıf lanmn ve birinci maddede yazılı tica- hisar 'Ki...;_) sibi ...Uerini s6ateren bir yan olunan fiatlara yapılacak zam miktarı 
ret 111beleri ıle eıya ve madde pruplannın etiket ıiıe Ye clam•c'"ılar herine y&PJltı- veya taksitli fiat maıtuada asılack bir ln
tefrıkinde tereddut hasıl oldap taktirde, nhr. ha Ue veya malın etiketine yazılmak nre-
mahalli Beledıye encumeni, Tıcaret odaaı- e) Kuapbk ha7"&D etleri herine kıoaa- ti7le mlifterilerin ıttılama konur. 
am mutaleasw almak aareti7le, ke7f17eti cak etiketlere fiattan batka. etin "kan", c) Bir maim kilo, adet, ilh. Pbi aatq Yll• 
bir karara bailar. "ko71111", "keçi", "dana", .. aıtır". "domu" bidi fiatı ile çuval, teneke, düzine, ilb. fiat-

Madde 5 - a) Birinci maddede ya.zıh et- ıibi cinsleri ve "koyun eti" etiketlerine de lan farklı olduiu taktirde, b7fi7et bir 
levha ile veya etiket üzerine yaaılmak su
retiyle müıterilerin ıttılama komar. 

Viliyet büdcelerinde yapdan 
münaka1eler 

Bakanlar heyeti bazı vilayetlerin 
1931 yılı huıuıi idare büdcelerinde 
yapılan mtinakaleleri kabul ettnittir. 
BUdcelerinde münakale yapılan vili 
yetler Ankara, Afyon, Bilecik, Ço -
nam, Çoruh, Çankırı, Eluığ, Erzu -
rum. Nitele. Kutamonu, Karı, Tun • 
celi, lzmlr, Marat. Edime, Eskişehir, 
Gümü§hane, Malatya, Sivas, Sinop, 
Yozgat, Kırklareli, Erzincan, Muş, 
lıtanbul, Burdur, Antalya ve Van'
dır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Madde 9 - a) Hem toptan (nn 7UI 
toptan) Ye hem perakende satıı 7ap&11 Ye 
matualarda, milıterilerce l)rice prilnlr 
bir mahalle, metni aoaiıda 7Ul1ı bir inha 
uılır: 

Toprak ofisi buğday anbar ve 
eilolannm tesellümüne 

devam ediyor 
Toprak ofili, Ziraat Bakanlığına 

ballı olan ve timdiye kadar Ziraat 
Bankası tarafından idare edilmekte 
bulunan ailolar ile buğday alım mer -
kcslerinl buğday depolarını teıkil o -
lUftan heyetler vaaıtaıiyle tesellüm 
etmekıtecWr. Devir ve tea1im biır 
mtlddet daha devam edecektir. Top -
nk ofialnden aldığımız mal6mata gö
re bulday ve ıilo itlerindeki ihtius -
Janna binaen ziraat bakanlığı buğday 
itleri tubesi mildllrU B.B. Atıf Gilray.

1 
kombineler müfettişi Necati Teker ve 
tef Vahdi Soyer ofiste birer vazife -
ye taJin olunacaklardır. 

Uğursuzluğa dair ! 
l:JauJ ve .saçma, ıster şarktan, is

ter garptan gelsin batıl ve saçma
du. l' akat gel gelelim, bu 'eşitten 
bir takım itikatları bir takım tesa
düf /er perçinler, pekiştirir. 

Meula kibrit fabrikatörleri tara• 
iından çıkarrlllllf olması pek muh
temel olan bir batıl itikat vardır: 

- Bir kibritle üç cigara ya~
yınız; yakarsamz bu aç Jdfidea en 

· genci ö/Or I 
itikadı. Şimdiye kadar yiiz bin

lerce, milyonlarca aç kifi aynı ldb-
ritten cigara yalctık1arı halde baf" 
/arına bi' bir kan gellMIDiftir. Fa
kat batıla inanmak anusuada bu
lunanlar, brınları batııla11aa gfltir
me:ı, sise habire: 

- E.slci Yunan turalının bir may-
. mun tarafından ısırılmasına ve ,_ 
ıamaae kayıkta bir ldbrittea iki 
klşi ile birHlcte cigaraıaı yatması 
s~bep olmuştrııl 

derler. 
Bir maddettenberi Almanya dev

let reisi lngilizl~rin ve blJtlJa Av
rupa'nın Wttek-end (halta sonu) 
ndan istifade ederek bir takım si
yasi bamleleı, askeri slrprizleı yap-

mak itiyadını Nindi ~ineli, dtia
ya diploma.tları, cumartesi öğle 

sonralarının da yarı uğursuzluğum 
inanır olmqlardı. 

Son Narenberg nutku, brı yeni 
aaaneyle bu yarım itikadı bozmuş-
tur: ÇüııH nutuklar, cumartesi ga
ni! ~ğleden sonra değil, bütün dtin
ya diplomatlarının bir bu,uk gün 
dilendikten sonra sakin kafa ile ma
salarının bqına geçtikleri pazarte
si gana verildi. 

Fakat bu nutkun Çekoslovakya•
aın ıüdetler kısmındaki tesirine ge
lince bunda gene batıla iaaaaalar, 
ağızlarım a,abilirler: 

- Healaya ihtilfli ayıa oa a,an
ca alı gilati bafladı. MalOm ya bem 
13 rakamı, hem de salı güniJ uğur
suzdur. Allab vere de bu yilzden 
yeni bir dtinya harbi patlak verme
se / 

Salı g#Jntinlin meşltm sayllmasına 
bit; bir sebep yolctıu; 1J rakamı ne
den uğurau. sayılmıı, bilmiyorwa. 

Fakat Bobemya'nın Aş kasabasın
da bqlıyan ha~iet,dünyaaın piş-

miş değil de, pişmeğe uğraşan aşı
ıuı ıoğuk su .k.atacak olursa o zaman 

bet Jldslaia da afrırsrı%luğrıaa ina
nanların kalasından bu batılı sök
meğe imkin .lcalmıyacaktır. 

Ey ellerindeld alya&et terazisinde 
harp kefesinin ağır bastığını gö
renler, insaniyet, adalet, fazilet a
dına olmasa bJ/e, şu "batır' ı mu
zaffer lalınamak için yeni bir bar· 
be meydan vermeyiaid 

T. I. 

Calqma tKJllıleıi ve hami 

- A a i a i qı itiyat deiit-
tilawk zor oluyor. Ben •bablan 

kahvaltı etmeadim. s.de bir çay 
içip iıime giderdim. Şimdi ona im
kan yoık ! Kuvetlice bir kahvaltı 
yapıyorum. Saat ikide eve dönün
ce pek o kadar ittiham olmuyor. 
Zaten, çoluk çocuk o zamana ka
dar beklemi,.orlar. Ben ele tek ba
flllUl fazla bir teY yiyemiyorum; 
i,tihamı aktama saklıyorum • 

- Birader, gene MD iyi. Bea 
daJ'&DalDIJ'oralD, öjle oldu ma, 
çekmeceQİD sözünden bir sandviç 
çskarıp saframı baatll'IJ'orum. 

- Fakat monter. ikiden sonra· 
IM'I kenclimi• oldu. a. ..c.aık • 
tarda istec:liiimiz gibi sezmek, do
lapnak, ziyaretler yapmak elimiz
dedir. 

Bütün banlar ve buna benzer 
sözler, dtvlet dairelerinde ve ban
kalanla yaa çalıpna aaata.rı aa • 
bahlan aaat aekizle an dCilt arası 
olarak kabul eclildiii zaman iti • 
tilmifti. Busünden IODl'a J'•Z ça• 
lıpna aaatlan, kıt çalqma aaatla • 
rma çevrilmiı bulunuyor. 

Flık•t ı.kvimin de ba prosra • 
ma a,.k a,darmut ol-uaa ne 
buyarular 7 Dündenbei'i, hava a
dm .... kılb aerinlemiftiır. 

"Perakende aatqlanmı.z puarlıbudır.,. 
b) Yalnız perakende satıı yapıp da aattı

iı malların tamamı bu kararname ile puar
bbıs aatıı uıultine tibi tutulmut olan 
diikkln ve matualarda miiıterilerce iyi ıö
rüniir bir mahalle metni af&iıda yazılı bir 
leYha asılır: 

"Burada pazarlıksız satıı npdır_ 
Madde 10 - Bu kararnamenin birinci 

maddesinde sayılmamıı olan Ticaret ıabe
terinden, kendi nsaaiyle puarlıbu •tıt 
yapmayı kabul eden dükkin ve mapzalar, 
dokuzuncu maddede yazılı tekilde bir leY• 
ha asmak aureti7le 3489 naıııarab kan1111la 
itbu kararname hllkumlerine tlbi olarlar. 

Madde 11 - Belediye idareleri, 3419 aa
marah kanuna ııöre mabldbn olan tach'lerill 
aicillini tutacaktır. 

Bu maksatla, hakkında sabit ._... tu
tulmut olan laer tacire bir fit uhSll edile
rek bu fite, iaclrin bilYiyetine. tidlrt lka
metsUuna ve nevi ticaretine müteallik ma-
16mattan batka. zabıt varakasının tarih ve 
numarası, ı:abıt varakaımm tutulmasını l• 
cap ettirmit olan saç, tertip olunan cezama 
nevi, ce.zanm katiyet keabettiıi tarih ve lü
zumlu ııörülecek aair malOmat dercedilir . 

Madde ıı - Alakadar beledi79lerce, 3489 
numaralı kan1111 bWdlmlerine tevfikan yapı
lacak takibata mahaus olmak üzere mak· 
aada u7pn tekilde tertip edilmiı haaul sa
bit nralralan kullambr. 

Madde 13 - lktıaat velıileti, lüzum ıör
diliü taktirde, maanen mallar etiketleri
nin tekil, ebat Ye koımlma aaretini ta)'in • 
der. 

Madde 14 - Bu kararname allbdar be
ledi,.elerce maballl paetelerle neandile
cektir. 

16 
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Polonya'nın vaziyeti 
• 

ULUS 

D Ü N YA H A ·B E R L E R İ 

-3-

. 
Henlayn'ın ITÜRKiYE BASINll 

beyannamesi Musta Şeref'in ölümü 
"1üstakbel bir harpte vaziyeti Po
Ya kadar nazik olan bir Avrupa Cemberlayn -Hiller mülakah 

(Başı ı. inci sayfada) 

3 - Adil ve samimi bir anlaşmaya 
varmak için çek milletini ve meaul ri
cali ikna hususunda sarfettiğimiz 
bütün gayretler, çe!klerin anla§lll3k ia· 
tcmemezlilcleri yüzünden akim kaldı. 

B. Asını Ua bu bqlılda yazldığı 
batyazısında demektedir ki .: eketi tasavvur edileınez. Po • 

a dört sene evelisine kadar em-
etini Fransa ile 1920 senesinde 
•ladığı ittifaka dayamıftı. Fa • 
orta Avrupa'da büyiik Alm&nya 
İl-dikten sonra 1934 senesinin ilk 
lrında bu büyük komtwiyle on 

devam edecek olan bir itilaf 
aladı. Bunc:tan sonra Polonya 

'ya ittifakla baih kalmakla 
aber, Almanya ile de birlikte yÜ· 

k, yani iki tarafı da idare et· 
siyasetini takibetmeğe baıladı. 
ya birbirine düşman iki büyük 

et arasında sılupnıf kalmıttır. 
devletin tecavüzünden masun 
k ve aynı zamanda toprakları

ilü devJet orduları için muhare· 

~
lalmeai olmamaamı temin ebnekp 
oııya devlet adamlarmm en bü • 
kaygısıdır. 

1934 ~esinde bu yeni siyaaete 
.....,.-..... t veriaıken Polonya devlet a· 

an §Öyle düıünmiılerdi: Bir ta· 
t.an Sovyet RU6ya §&lıkta Japonya 
fmdan nötralize ediliyor. Diğer 

aftan Almanya'nın garbında da 
vardır. Polonya biribirini 

alize eden bu iki kutup arasm· 
emin bir vaziyettedir. Polonya 
İciye vekili Bek, hatta üçüncü bi· 
aflar mihveri te~il etmiye bile 
lıftı. 

f:'akat son zamanlarda Polonya i
Yaziyet zorlatmıya batbmıfbr. 
defa Almanya'nm Avn1pa'da aİ· 
lanmaaı ve bilhaaaa Ren nehrinin 
lannı aakerile§tirmeai, muvaze • 

~i Fransa aleyhine ve Almanya le
olmak üzere ağıdaıtırm11tır. 

lus'tan sonra bu ağırlık büabü • 
hiaaedilmeğe bqla.mıttD'. Diier 

aftan Dançig'deki alman nazi İ· 
esinin aldıiı tedbirler Poloaya'yı 

.. ubnuıtw. Bundan bqka bir 
d-dettenberi Polonya'daki alman 
lJiyeti arasında bir takmı tahri· 

t bqlamıttD'. 

llu vaziyette eşaaen Polonya'nm 
Politikaamduo ba yeni oriyan -
onu iyi görmiyen efkir umumİ· 

bu yüzden duyduğu enditeyi g&-
iğe baılamııtır. Bu yeni politi -
İyi ~örmiyen halk arasmda eıı 

• gelmektedir. Bir müddetteaberi 
lüJer araamda huzursuzluk hia-
iliyordu. Köylüler, otoriter ida • 
· kaldmlmasmı, yeni seçim ya • 

smı, daha demokrat bir reji
kurulmumı, diktatörlüiün ku

\ltllndanben memleketten dıtan· 
Yatıyan Vitos'wı geri gelmesini 
l~ebnekte idiler. iç politikada bu 
ii§iklik, dıt politikada da de

.. kı-at devletlere doğru bir tema
tni.nasma delalet edecektir. Köy
ıeçenlerde bu taleplerini, neı· 

ltilder.i bir beyannameyle bir defa 
a tekrar eıtmiflerdir. 

So.ı gelen haberlere göre, Polon
cunıJnn- reisi, parlimentoyu fea
erek yeni seçİtn yapmıya kaTar 

' 
· tir. Bir müddettenberi Polon-

llrn içinden kaynapnakta olduğu 
lrt-lanacak oluna, bu hareket.in 
. ul ve manası anlatılır. Dahili po-

a zaruretlerinin dikte ettiği bu 
'~iyetten ayrı olarak bir de lngil

'nin tesiri vardır. Polonya devlet 
lan ötedenberi Jngiltere'nin 

~pa itlerine karfı takibedeceği 
'-ete büyük ehemiyet atfetmiı • 
dir. Polonya'nın franaız aiyaeet.İn· 
ayrılarak bir nevi müstakil si • 

~ t taki.betmeainde imil olan bir 
" e de lngiltere'nin orta AYrU· 
ı.ıeseteleriyle alakasızlığı idi. Son 
anlarda lngiltere'yle Polonya a

~nda çok sıkı temaslar yapılmak-
1di. Orta Avrupa'da Almanya'nm 

I tikçe artan tazyiki kartıamda ln
tere'yle Fransa arasındaki teM • 
iin takviye edildiği meydanda

. 8u tesanüdün takviyesi demek, 
tiltere'nin orta Avrupa itleriyle 
>'•kın alakası tl~mektir. 

• llöyte bir alikanm Polonya üze • 
•
1 
e rnüeuir olmaması mümkün de-

1 dir. lıte bu dahili ve harici amil
, Polonya'nm dıt politikaamı, dört 
•denberi içine düttüğü mübhemi

~tten kurtararak, ona daha müs • 
~t, daha mütebellir bir veçhe vere

Cİbi görünüyor. 
A. Ş. ESMER 

~enı Türk - Yunan ticaret 
anlaıması 

ar~r~umuz ile Yunanistan arasın. 
d.1 tıcari mübadeleyi artırmak mak

iı · '!le Atina'da türk ticaret mümes
(! 

1 ılc alakadarlar arasında görüıme· 
{ t Ya~ıiması kara taşmıştır. 15 birin
a• cırınde bir ticaret heyetimiz Ati
c Ya. gidecek, türk • yunan ticaret 
~11tlırlng anlaşması müzakerelerinde 
~nacaktır. 

( Başrl. inci sayfada) 

layn tayyareye binmeden birkaç dakika 
fU beyanatta bulunmuttur. 

evel 
1 (EK -MECLİSİ FESHEDİLDİ 

En buhranlı bu anda, südet alman -
ları önünde, alman milleti önünde 
ve bütün medeni dünya önünde diyo
rum ki : 

"Mustafa Şeref ve ölüm... Bu iki 
kelimeyi iki gündür yanyana getirip 
bir türlü yazamryorum. Çünkü ölü -
mü kendi.ine o kadar yakıtta-amı • 
yonun ve bir türlü buna inanmak il
teaıiyorum. 

Burdur'un değerli mebusu, Ata -
türk rej.im.inin bu idealİılt ve fazıl 
evladı daha bir ay evel Yalov.'da 
idi. Seikiz on gün birlikteydik. Bir 
90fra etTafında kU'fı k&rf'Ya öile ve 
aktam yemeklerini beraber yedik. 
O zaman bir ayağmda et«i geçmif 
olan ebemiyetaiz bir romatizmadan 
bqka aihatinden hiç bir fik&yeti 
yoktu. Hele kalbinden en küçük bir 
rahatsızlık hissettiği afzmduı iti -
tilmemifti. Neıeai tamarnea yerin -
deydi. Konupna mevzUlan ~ 
değil, hep :memleketin hayatına .e 
iA.tikbaline aitti. Bazı günlerde ye • 
mek umanları haricinde hiç &"öriin
mezdi. O günlerde Otel Tennal'de -
ki odasına çekilirdi; hukuk ilmine, 
bilhaaea idare hukuku ilmine _.. 
Avrupa'dan getirttiği aon nep-iyat 
üzerinde çalışıyordu. 

Ziyaret, ı.>ndra' da bomba tesiri yaptı 
"- Alman BaşvekiU ile görüşmeğe gidiyorum. 

Çünkü, vaziyet, bana kendisiyle yapacağım şahsi gö
rüşmelerin faydalı neticeler verebileceği vaziyetler
den biri gibi görünüyor. Benim siyasetim daima sul
hu temin için gayret sar/etmek olmuştur. Führer'in, 
benim bu baptaki teklifimi derhal kabul etmesi ziya
retimin neticesiz kalmıyacağuu ümit hususunda be
ni teıci et~ktedir.,, 

Çekoslovakya' da 
Mühim mikyasta 

seferberlik yapılıyor 

"Hür alınanlar gibi yqamak 
iıtiyonız. Kendi memleketimiz
de tekrar ıulh içinde, it içinde 
yapmak istiyonız. Almanya'ya 
dönmek istiyoruz. Allah bizim 
yardımcunız olıun ve haklı mü
cadelemizi takdis etsin.,, 

Alman gazeteleri beyanname
den heyecanla bahsediyorlar Alman maslahatgüzarı, Başvekili 

Uicenabane teşebbüsünden dolayı 

tebrik etmiştir. 
Çemberlayn•in hareketi burada bir 

bomba tesiri yapmıştır. Bu haber, si
yasi mahfillere süratle yayılarak bü
yük bir heyecan husule getirmiştir. 
Sureti umumiyede herkes sulh dava
sını müdafaa etmeğe giden Çember
layn'in bu cesurane hareketini tasvip 
etmektedir. Londra'da bu teşebbüsün 
harbe mani olacağı kanaati hakimdir. 

Berhtesgaden' de 
Berlin, 15 a.a. - Çemberlayn, biz

zat Hitler'in otomobilinde bugün öğ
leden sonra Berhtesgaden'c gelmiş· 
tir. 

Hitler, misafirini evinin önünde 
selamlamıştır. Bir askeri kıta selam 
resmini yapmıştır. Çemberlayn'e ma
iyetindekiler ile alman hariciye na -
zırı fon Ribbentrop, İngiltere'nin 
Berlin ve Almanya'nın Londra büyük 
elçileri ve Hitler'in yaveri refakat 
ediyordu. 

Müsafahadan sonra, Hitler, Çem
berlayn'i çaya çağırmış ve çayda Çem 
berlayn'e refakat eden bütün bu ze
vat hazır bulunmuştur. 

Tebliğ 
Bertin, 15 a.a. - D. N. B. ajamı, 

Çemberlayn - Hitler mülakatı hak -
kında Berhteagade.n'den aldığı a,a
ğı.daki tebliği ne,retmcktedir: 
.. Alman .. Baş~~li Oberaalzber~«!,e 
lakat esnasında, siyaat vaziyet üze -
rinde geniş ve haliune bir noktai na
zar teatisi yapılmıştır. 

Çemberlayn, ingiliz kabinesiyle 
müzakerede bulunmak üzere yarın 
lngiltere'ye dönecektir. 

Birkaç gün sonra yeni bil' mülikat 
daha vuku bulacaktır. 

Hitler • Çemberlayn mülakatı, çc+ 
dostane olmuş ve iki buçuk aaat sür
müştür. Bu ilk mülakatın iyi netice 
verdiği intibaı mevcuttur. 

Çemberlayn, Hitler'le yaptığı mü
llkattan sonra saat 20 de oteline dön
müştür. 

l ngiliz Başvekili Londra ile 
görüftü. 

Çemberlayn, otele döner dönmez, 
Londra ile bir telefon muhaverea is
temiştir. 

ARÜıf mıya 'doğru 
Paris, 15 a.a. - Çemberlayn - Hit

ler mülakatından bahseden Lö Tan 
gazetesi, bu mülakatın bir anlagmaya 
müncer olmamasına ihtimal verile
miyeceğini ve milletler arasında yeni 
bir teşriki mesai aiyaseti açacağını 
yazmaktadır. 

Fon Ribbenırop'un beyanatı 
Münih. 15 a.a. - Alman Hariciye 

nazırı fon Ribbentrop, Deyli Meyl 
gazetesi muhabirine af8ğıdaki beya
natta bulunmuştur: 

.. _ Çemberlayn'ın buraya gelerek 
Hitler'i görmek hususundaki kararını 
samimi ve derin bir memnuniyetle 
karşıladığımı size temin edebilirim. 
Şuna kaniim ki, iki hilıküımet reisi 

arasındaki bu şahsi mülakat südet me
selesini halledebileceği gi.bi iki mem
lekıet münasebatı hususunda da büyük 
bir ehemiyeti haiz olabilecektir. Uzun 
zamandanberi Hitler'le Çemberlayn 
arasında bir mülakatın yapılmasını 

temenni ediyordum. Çemberlayn'm bu 
temennimi tahakkuk ettirmiş olması-
na pek seviniyorum . ., · 

A. vam Kamarmı toplantıya m& 

çağrılacak ? 
Londra, 15 a.a. - Çcmberlayn'a ve..ı 

kilet etmekte olan Maliye nazırı Con 
Sirnon, kırat tarafından kabul edil
miştir. Bu mülakat bir saat yirmi beı 
dakika sürmüştür. Kıral bundan sonra 
Dahiliye ve Milli Müdafaa Nazırlarını 
kabul etmiştir. 

Avam kamarası reisi, Çemberlayn'e 
vekalet eden Con Simon'u ziyaret et
miştir. 

Alınan haberlere göre, Çemberlayn 
Londra'ya döner dönmez parlamento 
toplantıya çağırılacak ve enternasyo
nal vaziyet hakkında müukereler ce
reyan edecektir. 

Milletler cemiyeti 

asamblesi toplanıyor 
Cenevre, 15 a.a. - Milletler Cemi

yeti asamblesi, yarın aleni toplantısı
nı yapacaktır. Azanın büyük bir kıs
mı paktın zecri tedbirlere ait bulu. 
nan ı 6 mcı maddesi hakkında söz söy
liyecektir. 

Pot Bonkur bugün, 16 mcı madde
yewnuarız olan devletlerin delcgelc
riy1e görüşmü,tlir. 

Bu delegeler, asambleye teklif ma
hiyetinde bir şey vermiyecekler, an
cak münferiden beyanatta bulunacak
lardır. 

' 
Filistin' e sevkedilen askerler 

Londra, 15 a.a. - Müstemlekat ne
zaretinin bir tebliğine göre, Filistin'e 
lngiletere'den iki aüvari alayı ve bir 
piyade taburu ve Hindiatandan da üç 
piyade taburu sevkcdilmiftir. 

(Başı J. inci sayfada) 

Sef erbcrlik luızırlığı 
IKarlsbad, 15 a.a. - D . N. B. Ajansı 

bildiriyor : 
1894 doğumlulardan itibaren bütün 

sınıflar ÇekOıSlovakya'da sefel'bc;r e
dilmiştir. 

Motörlü kıtaat, mütemadiyen geç • 
mektedir. Hudut yanında siperler ka
zılıyor. Mütemadiyen mühimmat scv
kiyatı yapılmaktadır. Köprüler askeri 
işgal altına alınmış ve otomobillerle 
otobüsler ciheti askeriyece müsadere 
edilmiştir. 

Karlisbad, Teblids, Ostrau, ve Varls 
dorf'un sokakları kısmen dikenli tel 
örğülerle kapatılmıştır. Köprülerin 
atılması için hazırlıklar yapılmıştıT. 

Çek kıtaatı, Feleisson Jaochimsthal 
Altachau, Graslitz, Falkenau ve Eger
de tahaşşüt etmektedir. 

İyi bir menbadan alınan mallı.mata 

göre, Aussing barajı, icabında dina • 
mitle atılacaktır. Bu barajın atılması, 
Elbe nehri üzer.indeki atman vilayet
leri için de bir felaket olacaktır. 

Prag tekzip ediyor 
Prag, 15 a.a. - Resmi mahafil, Çe

koslovakya seferberli.ği hakkında al
man ajansının verdiği haberi kati o • 
tarak tekzip eylemektedir. 

Berlin, 15 a.a. - Akşam gazeteleri, 
südet mıntakalarmın Almanya'ya il -
bakını iatiyen Henlayn beyanname -
sini derin bir heyecan ile mevzuu ba • 
his etmekte ve bu beyannamMin bü • 
tün alman kalblerini sevinçle titretti
ğini yazmaktadır. 

Matbuat, diğer taraftan, Çember -
layn'in ziyaretine de azami ehemiyeti 
atfeylemekte ve büyük bir memnuni
yetle karşılamaktad ı r. Gazeteler, aü -
det meselesinin cezri bir şekilde halli 
zaruretını lngiltere'nin anlamasını 

beklemektedir. 

Hen/ayn' ın beyannanıesine 
kar§& tedbir 

Pr~g. 15 a.a. - Kabine, saat 17 de 
başvekil Hodza'nın riyueti altında 

toplanmıştır. 

Bir saatlik müzakereden sonra na
zırlar, Reisicümhurun nezdine gide
rek, onun riyaseti altında müzakerele
re devam etmitlerdir. 

Kabine, Henlayn'in beyannamesin
den sonra tahaddüs eden yeni vaziye
ti tetkik ctmi§ ve icap eden tedbirleri 
almıştır. 

Çekoslovakya' da vanyet gene 
karı§l.ı. 

Prag, ıs a.a. - Yeniden çrkan karı
şrklıklar üzerine ödi idare südet mın-

B. Asım Us bundan aonra Mmıta
fa Şeref'in tahail ve bütün hayatmı 
son aldığı vazifeleri anlatarak söz • 
lerine §Öyle devaın ebnektedir : 

Üç yıldanberi de bü-dce encümeni 
reisi olarak çalıııyordu. Üzerine al· 
dıiı bütün vaüfeleri tam bir kifa -
yet ve salahiyet ile yaptı. ilmi kifa -
yetinden bafka vicdanına olan umu
mi itimat dolay.asiyle sık sık mühim 
meselelerde kendiaine hakemlik ve
rilirdi. 

Fakat Mustafa Şeref'in en bariz 
vasfı tevazu içinde çalıfkanlığiyle 
bütün muhitinin sevgisini ve takdi
rini kazanmlf bir insan olmaaıydi. 
Ölümüyle memleket en değerli bir 
evladım kaybetnıtıtir. 

Vekil Mustafa eref .. 

Mebus Mustafa Şeref .. 
Pn>feeör Mustafa Şeref .. 
Vataıuever Muatafa Şeref .. 
lnaan Mustafa Şeref ..• 

s U 
.. det . . . b ı ı · . . takalarında diğer bazı mahallere de 

~~~~~ı=s~ı~n~ı:n=~a~~ı~ıc~~~ı_n __ ~~~~~~d~~a • 
Ölüm bunların hepaini birden aiıp 

gibni~. Bilmiyoruz, hanaiainin 
>:ok ohaıuna acımalı?. 

B .. Musolini'den 
Lord Ru'nsiman'a 
açık mektup 

Çekoslovak hükümeti 

bütün ekalliyetlere 

plebisit hakkı vermeli 
Milan, 15 a.a. - Popolo d'ltalia ga

zetesinde çıkan ve B. Musolini'ye at· 
!edilen Lord Runaiman'a hitaben ya
zılmıt açık bir mcktuıpta ingiliz mu
tavasaıtı, Beneı nezdinde iki nokta 
bllkında teşebbU.te bulunmağa di
vet edilmektedir. Bu mektuba göre, 
Runaiman'ın yalnız; aüdetlere değil, 

arzu eden bütün Çekoslovak ekalli -
yetlerine plebisit hakkı verilmesi i
çin Beneş'i ikna etmesi lazımdır. 

Lord Runaiman bundan maa<la bir 
hayalden ibaret olan çek<>&lovak dev
letinin müdafaası için lngiltere'nin 
kolay kolay harbe ginniycceğini Çe
koslovak Cumhur Reisine bildirme
lidir. 

Bu gazete §U satırları ilave eyle -
mektedir: 

"Bu iş için harbe girmeğe değmez. 
B. Hitler yalnız Uç buçuk milyon aü
detin mukadderatiyle allkadar olu -
yor. Kimse onun bu hakkını inkar e
demez.,, 

Gazete netice olarak f talya'nın Bo
hemya'ya karşı bir dostluk siyaseti 
takip edebileceğini, halbuki Çekoslo
vakya'ya kartı böyle bir siyaset ta
kip etmesine imkan olmadığını kay
deylcmektedir. 

Fransız komünistlerinin 
hücuma 

Paria, 15 a .a. - Fransız komünist 
partisi, bu akşam netrettiği bir beyan
namede, Çemberlayn'ın Berhtcsga
den seyahatini tenkit etmekte ve ayni 
zamanda bqvekil Daladiye ve Harici
ye nazırı Bone'ye hücum eylemekte· 
dir. 

Amerika göriifmeyi alaka ile 
takip ediyor 

Vaşington, 15 a.a. - Hariciye nazı
n Hu11, gazetecilere ıu beyanatta bu.: 
lunmuftur: • • 
"- Sulhun muhafazasında derin a

li.katarı olan bütün milletler tarihi 
Çemberlayn - Hitler müllkatını bü
yük bir al~ka ile takip ediyorlar. Bu, 
tabiidir. 

Kıral Karol'dan 
B. Edvar Beneş'e 
yollanan mesaj 
Kual Sovyet askerinin 

Romanya' dan ge(mesine 
razı olmuyor 

Roma, 15 a.a. - Stefani ajansının 

Bükreş'ten iyi maliimat alan mahafil
den öğrendiğine göre, kıral Karo), Çe
koalovakya rei.sicümhuru Beneş'e biı 
mesaj göndererek, Çekoslovakya me
selesinin muslihane bir tarzda hallini 
tavsiye etmiştir . 
Diğer taraftan kıral Karo!, Roman

ya Hariciye Nazın Komnen'e verdiği 
talimatla Milletler Cemiyeti reisliğini 

kabul etmemesini bildirmiştir. Husu
siyle ki, Romen topraklarında Çekos
lovakya'ya Sovyet kıtaatınm ve harp 
levazmıının geçmesine müsaade etmesi 
için Sovyetler Birliği Romanya üzerin
de kuvetli tazyikta bulunmaktadır. 

Romanya hükümeti, Romanya'nın 

krral Karo! tarafından çizilen esaslara 
aadrk bulunduğundan bu gibi metali
batın hiçbir veçhile isaf edilcmiyeceği
ni bikiirmiştir. 

Bükre§ hükiimetinin aldığı 
tedbirler 

Bükreı, 15 a.a. - Kabine bu ak
ıamki toplantısında verdiği kararla, 
Milli Müdafaa Nazırını, Milli Müda
faaya elzem olan maddeleri ihtiva eden 
depoları, bu maddeleri stok eden veya 
imi! eden sanayi müesseselerini, 15 
cyllil tarihinden itibaren aıı.keri kon
trol altına koymağa ve ordunun ihti
yaçlarını derhal ve tamamen temin et
mek üzere istihsalAtı artırmak içim 
mamul veya gayri mamnı iptidai mad
delerin bir envarterini yapmağa me
zun kılmıştrr. 

Yeni köy mekt«·pleri 
programları 

!Geçen sene taslak halinde hazırla

nan köy mektepleri müfredat pro· 
gramları kati şeklini almı§tır. Yeni 

program köy muallimlerine yeni vazi
feler tahmil etmektedir. Şehir mek
tepleri milf redat programına bir iıktı
sat dersi ilavesi münasip görülmli§tür. 
Bu dersin orta mekteplere de tef1Di· 
li dü_şünülüyor. 

riyle dolu on husmt tren Prag•a gel • 
miş-tir. Bunlar, Südet mıntakalarrndan 
kaçarak buraya iltica ediyorlar. Gene 
bu sabah bir husust trenle sekiz yüz 
mülteci Varnsdorf'tan. buraya gelmiş
tir. Bu mıntakada da bugün örfi ida • 
re ilan edilmiş-tir. 

Reichcrnberg'de grev ilin edilmi§ -
tir. Bütün fabrikalaT kapanmı§tır. 

J>rag gazeteleri plebiait bile 
üt.emiyorlar 

Prag, 1 S a.a. - Prag gazeteleri, her 
türlü plebisit fikrini şiddetle reddet -
mekte ve südet meselesinin bu şekilde 
hallini ı;ek milletinin-asla kabul edemi
yeceğini yazmaktadır. 

Gazeteler, bir plebisitin harp demek 
olduğunu kaydettikten sonra, bunun 
anayasaya mugayir bulunduğun ve hiç 
bir devlet adamının anayasanın tadi -
tine rey veremiyeceğini tebarüz etti
riyorlar. 

Alman konaoloıhaneıi 
bombardıman edilmiı 

Berlin, 15 a.a. - D.N.B. ajansının 

Eger'den isti.hbarına nazaran zırhlı o· 
tomobiller sokaklarda dolqmakta ve 
alman evlerine ate, edilmektıedir. 

Sudet almanları partisinin merkezi 
ve hatta alman konsoloahanesi bom.: 
bardıman edilmiş ve bu binalara mü
teaddit obüsler isabet etmittir. 

Almanya'ya iltica edenler 
Bertin, 15 a.a. - Son hi-diaelerden

beri südet almanlarından Almanya'ya 
iltica edenlerin adedi beş bini bul
muftur. 

Macarların da 
istekleri var ! 

Budapeşte, 15 a.a. - Hudutların de
ğiftirilmesi için teşekkül etmiş bulu
nan milli macar .komitesi bu gün, al
man - ingiliz • fra.nsız • İtalyan hükü.: 
met reislerine birer telgraf ·göndere
rek, Çekoalovakya'daki macar ekalli
yetlerinin vaziyeti üzerine nazarı dik
kati celbetmiı ve macar milleti namına 
ve dünya sulhunun nefineolarak ma
carların kendi mukadderatlarına ken
diLerinin hakim olmasını istemiştir. 

Çek - ~lacar hududu kapandı 

Prag, 15 a.a. - Ziraat partisinin ga.: 
zetesi olan Vecer, katiyen emin oldu
ğunu beyan ettiği bir memba<lan al
dığı habere istinaden Çekoslovakya -
Macaristan huıdudunun •kapanmıt ol
duğunu bildirmektedir. 

DÜNYA VAZiYETi 

YENl SABAH'ta B. Hüaeyin C. • 
bit Y ıalçuı IOll hidiaelerden bahee • 
den yazıamda büliaatan ,..&arı 
söylemektedir : 

"Umumi harptanberi en na.zıik 'ftl 
neticeai ne olacaiı meçhul bir va • 
ziyet içinde bulunuyoruz. H• an 
mühim bir hadiaeye, ani bir tahav • 
vüle intizar edilebilir. O derecede 
kıi, mevcut vaziyete dair son gelen 
hahec-lere istinaden yilrütiilecek bir 
mütalea yazmm intifan :nmanıncla
ki hale göre e.kimİf, deiİflllit bir hıal 
ola.bilir. 

Harbı iatiyen, harpten menf.a.t 
taaavvur edea bir kimae v..- mı 7 
Hiikümetlerin batmdıa bulunan me
aul teflerin, ne oluraa olaun, ber ,e
yi göze alarak harbe ats&.cek kMlar 
harp taraftan olduklanna ihtimal 
vermek bata olur. Bugün bütün din,.YI atete vermekte kendiıine bir 
necat çareai anyacak kadar .,._.,. -
nuf, yeise dÜ§mÜf ve çaresiz k.alaut 
hiç bir büyük devlet yoktur. 
Şu dakikada dünyaya düzeltecek 

tedbirler ittihaziyle metıal olacak 
değiliz. Asıl kartrlaıtıiamu derde 
biT çare bulmak lazımdır. Bu derelin 
çare.i de aüdetleri Almanya'ya kati 
SUTette yerleıtirmek maneemı taz.un· 
mun etmiyecek muvakkat bir ...-eti 
tesviye ile iktifa etmekten ibarettir. 
Çünkü daha fazlası bir harbe mey • 
dan açacaktrr ve ba harp AllDllllJ'& 
için bir felaket olacaktr. 

Atalürk'le Hollanda 
kırali~esi arasında 

(Başı ı inci sayfada) 

mü Hollanda'nm kutladığı bu gllnde 
Majestenize en hararetli tebriklerim
le birlikte şahsi saadetleri ve as11 Hol
landa milletinin refahı hakkındaki 

samimi dileklerimi sunmakla bilhas
sa bahtiyarım. 

K . ATATORK 
K. Atatürk 

Türkiye Reisicumhuru 
ANKARA 

Tahta çıkışımın 40 ıncı yrldönümü 
münasebetiyle şahsi saadetim ve mil
letimin refahı hususundaki lütufkar 
tebrik ve temennilerinizden fevkala-
de mütehassis olarak samim1 teşek
lcllrilmil arzederim. 

vtufELMIN 
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Yurt bayındırhğı için yalnız 
bir ayda ayrılmış olan para 

8.000.000 lira! 
.. . 
ıçın 

Halk hizmetlerine ait tesis ve inşalar 
300.000 lira harcıyoruz! hergün vasati 

N
afıa vekaleti, memleketin 

bayındırlık hareketlerinin 
seyrini gösteren enteresan bir is
tatistik hazırlamıştır. Her ay neş
redilecek olan rakamlarla, yurdun 
her tarafında ve nafıa kontrolu ve
ya idaresi altındaki bina, yol, köp
rü, demiryolu, ııu ~ ııaire'.gi i halk 
hizmetlerine ait tesisler tesbbit e
dilmektedir. Bu rakamlar, memle
ket kalkınmasının ne kadar göz 
karartan bir hızla inkişaf halinde 
bulunduğunu gösteriyor. 

Bir aylık faaliyet : 

H aziranm 15 inden temmuzun 15 
ine kadar olan bir aylık za

man içinde doğrudan doğruya na
fıadan, yahut nafıaya mensup te
şekküller tarafından hazırlanan ve· 
ya kontrol edilerek muameleleri 
neticelendirilen yalnız yapı şube
sine ait olanlar şunlardır: 

Pertek kazası hükümet konağı 
inşaatı 31817 lira; Erzurum vila
yeti merkezinde yeniden yapılmak· 
ta olan doğumevi binasının bitiril
mesi inşaatı 12397 lira, Bingöl vi
layeti Kiği kazasında yapılacak hü
kümet konağı inşaatı 12788 lira, 
lzmir'de Tevfik Rüştü Aras bulva
rında yapılmakta olan çocuk has
tanesinin tamamlanması 75000 lira, 
İstanbul teknik okulu tedrisat bi
nası tadili ve inşası 86127 lira; 
Konya Ereğli kazası dahilinde şi

mendöfer istasyonuna iki kilomet
re mesafede Ayrancı nahiyesinde 
yapılacak mektep binası 19230 li
ra; Adana'da Atatürk parkında pro
jesi mucibince bjr otel ve konser 
holü yaptırılması' 84629 lira, Göle 
kazası hükümet konağının tamam
lanması 15055 lira, Hınıs ve Kara· 
yazı kazalarında yeniden yapıla
cak hükümet konakları için 22651 
lira, lstanbul'da küçük Mustafapa· 
şa"da yapılan mektebin tamamlan· 
ması için 37880 lira, Beyşehir'de 
yapılacak belediye binası inşaatı 
11108 lira: Ankara Çankaya'da yap
tırılmakta olan jandarma birlikle
ri binası trotuvar işleri 2894 lira, 
Trabzon Numune hastanesinin 
ikinci kısım inşaatı ve elektrik te· 
sisatı 556.000 lira, Antalya memle
ket hastanesinin ikinci kısım inşa
atı 31881 lira, Korkale'de yapıl
makta olan hükümet konağı ıcın 
40248 lira, Ankara vilayet fidan-
lığı idare binası ve parmaklık in
şaatı için 4499 lira, Ankaradaki Mi
markemal mektebinin tamirleri için 
934 lira, Albayrak mektebinin ta
miri için 509 lira, Oncebeci Kurtu
luş'taki okul binasının tamiri icin 
2507 lira. Ankara vilayet jandarma 
komutanlık binası inşasının tamam
lanması için 14127 lira, Hozat ka
zası hükümet konağı inşaatı için 
35406 lira, Sungurlu hükümet ko
nağı için 13000 lira, Ankara'da ya
pılacak Gazi lisesi inşaatı için 
636200 lira, Kırklareli merkezinde 
yapılacak ıo dersaneli bir okul 

binası için 29372 lira, Antalya lise 
pavyonu için 13662 lira, Malatya'da 
yapılacak meyvecilik istasyonu için 
46232 lira, Ankara'da müzik öğret
men okuluna ilave edilecek kısım 

9111 lira, Aşkale hükümet konağı 
için 21990 lira, Temyiz mahkemesi 
dıf donanma tesisleri i~in 3145 lira, 
Zonguldak'ta yapılacak gümrük bi· 
nası ikinci kısım inşaatı için 2000 
lira, Tavşanlı mektebi 35440 lira, 
Uşak mektebi 37607 lira, Kütahya 
merkez mektebi inşası 35760 lira, 
Tuzluca hükümet konağı 28658 li
ra, Hasankale hükümet konağı 

30000 lira, Tortum hükümet kona
ğı 30000 lira, Ankara merkez Dum
lupınar, İstiklal, Cümhuriyet mek
tepleinirn tamiri 18692 lira, Ata
türk, Devrim, Yenihayat mektep
lerinin tamiri 2881 lira, Stadyom 
tenis sahasında yapılacak inşaat ve 

· tesisat işleri için 4187 lira, Balıke
sir hükümet konağı maliye kısmı
nın tamamlanması için 27500 lira, 
Ankara Yenişehir'de vilayet kona
ğındaki tamirler 7100 lira, Hipod
rom müşterek bahis kişelerinin ila
ve inşaatı 1509 lira, Afyon lisesi 
iHive pavyonu ikinci kısım inşaatı 
40041 lira, İstanbul Yüksek mü
hendis mektebi pansiyon binasın
da yapılacak mutfak kısmı 14062 
lira, Gümüşane'de yeniden yapıl
makta olan memleket hastanesinin 
üçüncü kısım inşaatı 17518 lira, An
kara jandarma matbaasının tamam
lanması için 18757 lira, Sams'un Lli
dik kazasında yapılacak hükümet 
konağı için 200017 lira, İstanbul 
Nişantaşı kız orta mektebinin ta· 
mamlanması için 22970 lira, Tor
tum kazasında yeniden yapılacak 

hükümet konağı için 30000 lira, 
Ankara Çubuk barajında yaptırıla
cak polis ve jandarma karakolu in· 
şaatı 79995 lira. 

Netice şudur: Yalnız otuz gün
lük bir zaman içinde, halk hizmet
lerine ait yapı işleri için ayrılan 
para, iki milyon lirayı bulmuştur. 

.ular ve köpriiler : 

Milli ekonominin ve istihsal 
hayatının en büyük meselesi 

olan su işlerine, bir ayda tahsis e
dilen para, üç milyon lirayı aşmış
tır. Şu müfredata bakınız: Aydın 
bataklığının kurutulması işi icin 
47250 lira, Adana'da Seyhan sol 
sahili sulama ana kanalı inşaatı 

598165 lira, Nazilli'de Çürüksu'dan 
Sarayköy ovasının sulanması ışı 

400008 lira, Mustafa Kemalpaşa de
resinden Karacabey ovasının sulan
ması için yapılacak tesisat 335051 
lira, Niğde'de Cebere barajı inşa
atı 401327 lira, Erzincan sol sahil 
bataklıklarının kurutu iması işle
riyle Kirlevik şelale suyunun tah
liye kanalı ve bu kanal üzerinde
ki şiltler inşası işi 155000 lira; İne
göl içme suyuna yapılacak ilave
ler 6590 lira, Trabzon içme suyu 
tesisatı için 517999 lira, Saray ka-

z~sının içme suyunun dört buçuk 
kılometreden çelik borularla ge
tirtilmesi için 25649 lira, Eskli'de 
Alan, Karaman'da İbrale arkları
nın tamiri için 4500 lira,· Akşehir'
de açılacak kanalların projelerinin 
hazırlanması için 3500 lira: Edirne 
şehri civarında Meriç nehr.i uf;,,.. 
bilinde bulunan Bosna köyünün 
taşmalardan kurtulması için yapı
lacak sed için 51305 lira. 

Gene aynı zaman, yani 30 gün 
içinde köprü işlerine ayrılan para 
şudur: 

Gümüşane - Erzincan yolu üze
rinde dört beton köprü inşaatı 

23167 lira, Muğla - Köyceğiz yolu 
üzerinde Namnam köprüsüne 28500 
lira. 

Y oll<ırımız : 

H aziran 15 den temmuz 15 e 
kadar geçen otuz günlük za

man içinde yollarımıza tahsis edil
miş olan para iki milyon lirayı aş
maktadır. 

İstanbul • Edirne asfalt yolunun 
Lülehurgaz'dan itibaren Edirne is
tikametinde takriben 37800 metre 
uzunluğundaki kısmının tesviye, 
sıruıi imalcit, şose ve asfaltla kap
lama işleri için 1.739.648 lira; Di· 
yarıbakır'da Urfakapı • lzzetpaşa 

yolunun inşaatı 26109; Ankara 
Başvekalet binasında yapılacak 
parke işi 4900: Aydın vilayeti Sö
ke - Ortaklar yolunun tamiri 15749: 
Balıkesir • Sındırgı yolunun esaslı 
tamiri 11814; Yeşil köy hava istas
yonu binası önünde yapılacak beton 
asfalt pist inşaatı 18172 lira; Eski
şehir - Çifteler yollarının tamiri 
15976 lira; İstanbul Silahtarağa • 
Kemerburgaz yolunun tamiratı 
21000 lira; Onye • Terme yolunun 
sınai imalat ve silindirajı 24892 li
ra; İzmir - Torbalı yolunun tami
ri 18032 lira; lzmir • Kemalpaşa yo
lunun tamiri 28781 lira; Çorum • 
Sungurlu yolunun 6222 metre u
zunluğundaki kısmının tamirleri 
46603 lira, Bor - Aksaray yolu ara
sında temelli şose için hendek a
çılması 6690 lira; Niğde - Nevşehir 
yolu arasında şose inşaatı 6662 lira; 
Niğde • Nevşehir yolu için hazır
lanmış 5000 metre mikap taşın kı
rılması 5600 lira; Balıkesir • Ban
dırma yolunun 7900 metrelik kıs

mının esaslı tamirleri 13277 lira. 

f:lcktrik : 

Gene aynı zaman içinde elek

trik işleri için ayrılan para 
iki yüz bin lirayı bulmuştur. Rize 
belediyesi tarafından şehir elektrik 
santralı ve şebeke tesisatı 72530 li
radır. Borçka'da yaptırılacak hid
rolik elektrik tesisatı için 800 met
re uzunluğunda bir kanal ile fabri
ka, 2000 metre uzunluğundaki şe· 
bekelerin plan ve projeleri hazır
lanmıştır. Kırşehir elektrik tesisa
tının birinci kısmı için 39096 lira; 
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Bir "zerhoşluk il 
• 

gecesı rüyası 

Maruf parmakçı, kimin bıçağını 

alıp kimi yaralamak istemiş? 

16 - 9 - 193 

Ankara : 

Uğle Neşriyatı: 
14.30 Karışık 

neşriyahı - 14.50 Plakla turk musikil 
halk sarkılan - 15.15 Ajans haberlerı. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Plak 

riyatr - 19.15 Turk musıkısi ve halk 
kılan (Hıkmet Rıza) - 20.00 Saat ; 
ve arapça neşriyat - 20.15 İnce saz -
Çocuk esirgeme kurumu namına konfe 
(Dr. Himıt Osman Olcay) - 21.15 St 
salon orkestrası- 1 - Fetras: Erinnenı.ıı 
Becce: Zweite İtalienischc Suite. 3 - T
ikowsky: Reverie İnterrompue. 4 - H~ 
hrıes: Dreams of Y estterday - 22.Gt 
jans haberleri ve hava raporu - 22.15 
rınki program ve son. 

Mübaşir kapıdan bır isim bagırdı. I yerden alıp polise teı;lim ediverdiler. İstanlml : 
İçeriye dört kişi birden girdi. Sag o- Ben Maruf'un bıçak çektigini görme - Ugle J eşriyatı: 
muzu soldakinden bir karış yukarı- dim. Başkaca bildigim de yoktur. 12.30 Plakla 
da, lacivert kasketli, beyaz podösüet Emmizadeden sonra 0 evin ur ser - musikisi - l2.50 Havadıs - 13.05 pj 

:I' turk musikisı - 13.30 - 14 Muhtelif 
iı.karpinli bir delikanlı pantolonunun mayesi de birbirlerine benzer sözlerle 
geniş paçalarını iki yana .çarpa çarpa şahitlik ettiler; biri dedı ki: 
tahta kanapenin köşesine geçti; çı • - İçeriye bıçakla girdi. Kapı aralı-
kıntılı omuzunu dıvara dayadı. ğında elinde biz bıçagı görünce dışa-

- Adın? rı fırladık, memur efendi ! Me-
- Maruf Parmakçı... mur efendi! Diye bagırdık. Polis ge-
- İşin, gücün? lice de bıçagı alıp teı;liıp ettik. Çün-
- Seyyar satıcıyım... kün buraya elinde bıçakla gırenden 
- Okuman, yazman?.. korkulur. Maluma, bırıne batırmadan 
- İmzamı atarım, oldukça okur ya- çıkmak istemez. 

zarnn. Şahitlik eden bayanlardan sermaye-
B:ı işler bittikten sonra hakim zan- yi yüksek gösterip adları sorulduğu 

lıya suçunun mahıyetini kısaca anlat- zaman kendilerine: 
tı: - Adım Vasfiye Civan hanım, 

- Sen, dedi bıçak çekmekten suçlu Veya yaşları soruldugu zaman fe • 

neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Dans ri 

kisi (Plak) - 19.00 Konferans: Selim 
rı Tarcan: Pu§kındcn Tabanca kurşwi 
19.30 Dans musikisi (Plak) - 19.55 .Bl 
haberleri - 20.00 Saat ayarı Grenvıç r 
tanesinden naklen. V edıa Rıza ve arka 
!arı tarafından turk musıki&ı ve halk ş; 
lan - 20.40 Ajans haberleri - 20.47 ô 
Rıza Dogrul tarafından arapça soyle 
21.00 Saat ayan: Orkestra- 1 - Beethoi 
Goriolan. 2 - Mascagnı: Kavaleria rusl 
na. 3 - Glinka: La Donte - 21.30 Saz d 
len: Tanburi Refik Şemsettin ve arkaı 
lan tarafından - 22.10 Hava rapor! 
22.13 Darultalim musiki heyeti: :Fahr 
arkadaşları tarafından - 22.50 - 23 Son 
herler ve ertesi gunun programı Saat 
n: Son. 

sun. Kavga olmuş. Sen de bıçak elinde :ah ferah 35 varken: 
k . . . Avrupa 

avgaya gırmışsın ... Oldu fDU bu iş? - lşte demek ki bu martta 23 e gi-
Delikanh cevap vermek için kafa - • iyorum gibi acaip laflar edenler de UJ:' ı.. ı ~ VE OPERETLER- 14 Ştut 

sını yorup düşünmedi. yok değil... Her neyse bu cihet bizi a- - l4.10 Lukscmburg - 16 Viyana - l 
Sof ya - 20.10 Ştutgart, Viyana -20.30 

- Vallahi zerhoştum hakim bey, de- Iakadar etmez. Biz hadise etrafındaki - 21 Milano, Roma, Brcslav. 
di, hem de nasıl zer hoş! Kendimi 'il- şahadet kısmına gelelim. ORKESTRA KONSERLERİ VE si 

. d belk' 00· l · .:: · 1 k d b" l ·ı FONİK KONSERLER: 20.10 Laypzi mıyor um, ı y e hır şey olmuş- ı.'anıt er şu no ta a ır eştı er: 20.15 Kolonya _ 20•30 Droytviç, Pal' 
tur. Kavga olmamış; yalnız nasıl düş - P. T. T. - 21.15 Brukscl - 21.50 Londı 

- Peki elinde bıçak var mıydı? muşse oıçak bır aralık yere düşmıiş, Recyonal - 22 Varşova - 22.15 Luk&d 
burg. 

Delikanlı başını önüne eğdi. Bir da- sonra ıçlerındcn bıri almış, polise tes- ODA MUSİKİSİ: 16•35 Prag _ 1 
kika kadar düşündiı; İçinden bıçak, lim etmiş. Viyana - 19 Varşova - 21.15 Luk• 
bıçak, bıçak diye sayıklar gibi yapt.. Bıçagı teslim alan polis memuru da bu~~LO KONSERLERİ: 13.30 Stokhi 
Sonra hakime döndü: aynen :iunları ı;ciyle.:ıı: - 14 Laypzig _ 14.10 J.'rankfurt _ 15 

- Belki de vardı, çok zerhoştum da - Bendderesı'nde nöbet beklerken za - 15.25 Hamburg - 17 Berlin - 18 
şimdi hatırlıyamıyorum. kadınlar tarafından çagrıluıım. "Me- ris - 18· 10 Hamburg - 18.20 Munil 

18.45 Kolonya - 20.45 Tuluz. 
Sonra birdenbire hatırlamış gibi, i- mur efendi birinin elınde bıçak var, NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 

tadeı;ini düzeltti: yetiş hayatımız tehlikede" diye bagı- Konıgsbcrg - 12 Alman istasyonları -" 
Ştutgart - 20 Monte Ceneri. 

- Evet evet vardı. Elimde bıçak rıyorlardı. Koı;tum gıttim. Bu çocuk HAFİF M 0Z1K: 6.10 Hamburg _ 
hakim bey şimdi iyi hatırladım. Elim- sarhoştu. Bıça~ı arkadaşı aldı fakat, Kolonya - 7.10 Keza - 8.30 Alman il 
de bıçak olduğu halde umumhaneye birdenbire yere attı. Ben eğildim yer- yonları -10.45 Hamburg- 13.15 Mun 

· · d K d 14.10 Kolonya, Viyana - 14.15 Berliıl 
gırıyor um. a ınlar mı bağırdı, ne den alırken, suçlu bir kolayını bulup 15.20 Laypzig _ 15.30 Berlin _ 16 Ali 
oldu, polis geldi bıçağı elimden aldı. sıvışmak istedi. Tabii arkasından ko- istasyonları -16.10 Konigsberg- 17 BI 

Hakim, masasının üstünden beyaz şunca üç beş adım sonra yakaladım. lav - 18 Bcrlin, Varşova - 19 Be 
Brealav - 20.45 Stokholm - 24 Kon· 

k'mik saplı ince uzun bir bıçak aldı: Ve zabıt tuttum. Başkaca gördüğüm bcrg, Ştutgart. 
- Bu bıçak mıydı o elindeki? di· ve bildiei~ yoktur. HALK M US1KJS1: !UO Berlin -

ye aordu. ttaKırfl şa.nıcıc::rı uuucuıJ'u;u :ıu.u~a i'a. • • . .. '" • .. 
Bıçak olduğunu hatırladıktan sonra suçluya döndü: DANS MUZtC.1: 22 Floransa -

mesele kalmadı ya .. Delikanlı hemen - Bir diyeceğin var mı bu ifadcle..ı Brülçsel - 22.15 Belgrad - 22.30 La 

tanıdı: 

- Evet efendim, dedi, buydu elim
deki bıçak ... 

- Peki senin mi bu? 
Bu sefer genç, üzerinden bir vebal 

atdr gibi, aceleyle: 
- Hayır, dedi. Benim değil.. Ben 

silah taşımam ki.. Ama o gün bu bıça
gı kimden aldığımı da şimdi aklıma 

getiremiyorum. Dedim ya, bek zer -
boştum. 

Halbuki suçlu ilk ifadesinde bıça -
ğın öz beöz kendi malı olduğunu dik
katle kaydettirmiş. Kimbilir, bu da mı 
zerhoşluk? 

Derken şahitler sıra sıra dinlenmi
ye başladılar. Parmakçı bir aralık ar.: 
kasına döndü, dinleyiciler yerinde o
turan iki üç arkadaşına, hakime du -
yurmadan: 

- Yahu siz de gelip söylesenize be .. 
Ne duruyonguz? Diye adeta çıkıştı. 

Kafi mikdarda ~t vardı zaten. 
Bir tanesi dedi ki: 

- Biz o mahalleye beraber gittidik. 
Bir aralık bizim Maruf'u kaybettim. 
Kendisi benim emmimin oğludur da .. 
Derken bir de baktım bir kapının ö -
nünde, kalabalığın içinde. Vardım. 
Bir de ne göreyim yerde beyaz saplı 

ı bir bıçak ... O evin kadınları bu bıçağı 

Ezine kazası elektrik işi için 37379 
lira; Bolu elektrik tesisatı ıçm 
42271 lira: Aydın elektrik santralı· 
nm genişletilmesi ve muharrik ku
vet satın alınması 26255 lira. 

Demiryoll.arı inşaatı : 

B ir aylık zaman içinde demir

yollarımızm inşaatına ay
rılan miktar yedi yüz bin liraya 
yaklaşmaktadır: İzmir - Aydın hat
tının Selçuk ve Çamlık istasyonla
rı arasında inşa olunacak takriben 
7350 metre uzunluğunda bir var
yant ile 12 kilometrelik ray ferşi
yatı için 588000 lira; Sıvas - Erzu
rum hattının Serçme deresi üze
rinde yapılacak iki defa elli met
relik demir köprünün inşa ve mon
tajı için 90250 lira ayrılmıştır. 

Türkiye'nin daha bayındır, hal
kın daha rahat, istihsal ve ticaretin 
daha ileri olması için, hükümet yal
nız bir ay içinde sekiz milyon lira
dan fazla inşa ve tesis parası ayır
mıştır. Bu rakama, hususi inşalarla, 
nafıanın kontrolü dışında kalanlar 
dahil değildir. İçinde olduğumuz 
ve senelerdenberi alıştığımız için 
bize tabii gelen bu kuruluş yaban
cıların başlarını döndürüyor. 

- 23 London - Recyonal, Lüksembur~ 
re? Diye sordu. lw:, Pirene - 23.10 Droytviç. 

Beriki hazret o sırada biraz dalgın, 
daha doğrusu kendisinden geçmek Ü· 

zereydi. Gözlerini yummuş, gene çı -
kıntılı omuzu dıvara dayamış, aklınca 
geceki uykusuzluğunu dindirmiyc 
falışıyordu; birdenbire yerinden sil
kindi. Belki kendisine nesorulduğu

nun bile farkına varmadan: 
- Yok bir şey efendim, dedi, gayet 

doğru söylediler. 
İcabı düşünüldü. Sarhoşluk sapit 

görülüyor, fakat hcidisede bir ka~ga, 
tehdit veya bıçak teşhir gibi bir ma· 
hiyet görülemiyordu. 

Alenen tefhim edilen kararda deli
kanlıya hakim: 

- Beraat ettin, dedi, bıçak da sahi
bine teslim olunacak. 

Gene bir cemigafir halinde salon· 
dan çıktılar. O geceki zerhoşluğunu 

çarpık omuzlu delikanlı, mahkeme sa
lonunun eşiğini atlarken emmizadesi
nin hafifçe kolunu dürttü: Bıyık al
tından gülere kmanalı bir göz kırptı 
ve sordu: 

- Akşama sen gine varacağınınği? 

Dört erkek kardeı dört kil 
kardeıle evlendi 

Strazl.ıurı; civarında bir köyde, dört 
erkek kardeş, dört kız kardeşi almış -
tır. 

Bu köyde, ötcdenbcri ahbap olan i
ki aile oturmaktadır. Birisi Emil A . 
dam, öteki Sintcf ailesidir. Bu iki ai
leden Adam'ın bütün çocukları kız, 

diğerinin bilakis erkektir. Adam ye -
tişkin üç kızmı sıra ile Sintef'in ogul· 
!arına vermiştir. Bu suretle ik: aile a
rasındaki samimiyet son haddini bul
muştur. 

Artık büsbütün teklifsiz olan iki ai
le efradı biribirlerine gece gündüz ge
lip giderlerken, Sintef'in dördüncü 
oglu Hanri, Adam'ın dördüncü kızın.ı 
aşık olmuştur. Kız için o kadar yanrp 
tutuşmuştur ki, dayanamayıp bir gün 
ağa beylerini bir arada bulmuş ve: 

- Artık sıra bana geldi. 
Demiş. Kardeşleri meseleyi babala

rına açmışlardır: 

- Ne olur, baba, demişler, Roza fe
na bir kız değil. Bari oda ile çık
masın! 

Babaları muvafakat etmiştir. 
Şimdi Hanri, Roza ile evlenmiştir. 

Fakat iki aile bugün endişe içindedir. 
Çünkü Emil Adam'ın beşinci km 
günden güne büyümektedir. Sintef'in 
başka oğlu olmadığı için ne yazık ki 
kız başkasına verilecektir. 

Bisiklete 
binen 

bir horoz 
:Fcansa'ın en eski fuvarı, Tonon # 

rindeki Kret fuvar.ı,dır. Bu fuvar -j 
terce senedenberi dünyanın bir 
garibelerini görmüş, bir ~ok acaip 
katarına şait olmuştur. Fakat geg 
!erde bu fuvara bir horozcu gelrni 
Bütün ömrünü, horoz yetiştimı4 
horoz cinslerini ıslah etmeğe vak~ 
miş olan bu adam, bugün yer yüzüİ 
her cinste, en nadir horozlarını e 
de bulundurmaktadır. Bundan bal 
yetiştirdiği horozlara caubazJık da 
retmektedir. Hele bir cins horoz 
tiştirmişitr ki, bu horoz pavyondaj 
sikletlc dolaşmakta ve her keı.ı hay 
te bırakmaktadır. Fakat halk bu h 
zun yaptıkları türlü marifetle 
ziyade pavyonda teşhir edilmek~ 
lan bir japon horozunu seyrctmeıd 
dir. 

Japon an kası denen bu horozUO. 
metre uzunlugunda kuyruğu vaA 
ve dünyada en az bulunan bir cin' 
dugu gibi, her iklimde d~ yaşıyarnl 

Hu horoz ta eski devirlerden 
Japonya'da sanatkarlara ilham ın4 
zuu olmuştur. Bunnu resmi, eski 1 
simlerde, ve sedeflerin üzerinde~ 
lür. Pavyonda horozun o güzeıjiı! 
ruğunu muhafaza etmek için h 
bir kafes yapılmıştır. Horoz 
gösterilmek üzere kafesinden çııJ 
lırken kuyrugunu hizmetçiler t~ 
maktadır. 

Bir yüzüğün kıymeti ne kad-' 
Stratfort polis mahkemesi üzer 

maslı bir yiizüğün kıymetini takd 
dememiş ,işi ehlivukufa havale 
miştir. Gelen mütehassıs, yüzüğü 
rip çevirdikten sonra: 

- Bu yüzük, demiş, rehin içi 
yüz frank eder. 

- lmaı eden sekiz yüz frank i 
- Kuyumcuya götürürseniz bifı 

di yüz frank kıymet tayin eder. 
- Taksitle alacaklılara iki bitı 

yüz franktan aşağı verilmemelid' 
Şimdi mahkeme, bu rakamların 

gisini kabul edeceğini düşünüp d 
yormuş. 
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Yalnız sebzeyle geçinenler 
r~ Kimiıi et alamadığından yahut 
bulamadığından yalnız aebzeyle ge
ç.inmiye mecbur olur. Nitekim biz 

lk~ de büyük muharebe içinde hizmet 
· j ettiğimiz yerde haftalarca et lok • 

~eJınaaı bulamadığımız zamanl~r~! 
elimizde bulunan undan puf boregı 

Ti yaptırarak araama - et kıymaama 
~Jbenzeün diye - ıapanak kavurmau 
15 koydurur :ve böylece kendimizi al • 

datmıya çahımlık. 

F.kat, bazdan için yalnız .ebzey· 
le gçinmek bir modaya uymaktır. 
Bu modaya uyanlardan biri yalnız 
aebzeyle ve meyvalarla geç.inmeyi 
maymunlanlan sonra kendilerinin 
icadetmit olduklarını iddia etmipe 

Ji de, et yemeklerinden çekinmek u • 
aulü, bilirıiniz ki, pek eak.idir. Eaki 

aı zaman filezoflarmdan, Fiaagurden 
t bqbyarak bir çoğunun et yemekle'= rini ya.ak etmiı olduklarını duymı • 

O yanlar bile, Hindistan'da Bucla'nm 
ıe! yalnız aebzeyle gçinmeyi tavaiye et· 
~J tiiini bilirler. 
d Et yemoklerindn çekinenler dere • 

ce derecedir. Hepıi binlen, hay • 
~ vanlardan gelen gıdalan aevmedik
'j lerini aöylerlerae de kimiıi ıütle tre

t yağmı, bir de yumurtayı ıebzelere 
katmaya kabul ederler, ancak radi • 
yaayoa meaelelıİ çııktığmdanberi !Ju 

u~ dereceyi kabul edenlerden bazılan 
1 • yumurtanın ve onu çıkaran 

30 hayvanm radi:yasyonlarmdan km • 
sı tnlm ... için • yumurtayı hiç olmazsa 
zil üç sün inaanlar araamda aakladık • 
at! t.n aonra yerler ve böylece kendi • 

4 leriDi aünliik yumurtadan bile mah
MllD ederler... Bunlardan bir derece 

k~ daha ukı olanlar yalnız zeytıİD yağ
aız, p.İ§mif aebzelerle yemiıleri yer

';1' ler. Onlardan daha ulu olanJ.rı da 
s aadece çiğ yemitlerle geçinirler. 

nif Böyle yalnız aebzeyle seçinenle • 
rin makaatlan hau olm.dan yef&• 

..,.. mak ve çok y&fllmalc:tır. Birinci nok· 
t.Mla haklan .arc1 ... Yalnız aebzey • 
le yapyanlar gldalardan gelen baa • 
tal•lara daha az IDU'QZ bulunurlar. 
Fakat butabk zamanında da yal • 
nız aebzeyle geçinen adamm daya • 
nrklıiı daha az olur. 

ikinci noktada da haklan inkar 
edilemez. Yalnız sebzeyle yafıyan 

yiyen et ve sebze" yiyende.; dab&'ça
buk ihtiyar olur, yüzü çabuk buru • 
ıur, vücudü küçülür. ihtiyarlık.la u· 
uzmı yapmak i.tiyenlcn de kunse
nin bir diyeceği olmaz • 

ıc....kter b&kımmdan nebatlar • 
dan gelen yemeklerin insanı daha 
yumQf&k huylu yaptığını, bir aralık 
burada ;razmıftım. 

it cihetine gelince, daha geçen a· 
urda 1841 ydmcla Franaa'da Pariı'· 
ten Liyon'a ıimendifer yapılırken 
et yemeklerini az yiyen &ansız İKİ· 
)erinin lngiltere'de aynı iti yapan 
itçilerden üçte bir daha az it çıkar • 
dlldarma dikkat eclilmitti. Sonra 
franuz itç.ilerine insiLizlerin yedik • 
leri kadar et verilince bu fark kal • 
mamıftı ... Daha iyisi: Fnmaa'da se • 
ne o tarihlerde büyük bir bina yapı
lırken hem franaız, hem ingiliz it • 
çileri kullanılırken fransız iıçile~ 
ilk zamanlarda İngilizlerden gen 

e kalmıtlar, sonra onlar da aynı mik
tarda et yiyince iki taraf bir olmut· 

a ta. 
Japonların • bu ıefer değil • çin • 

lilerle dAha önce yapmıt oldukları 

muharebede aakerlsin et ti.yimni 
arttırdıktan aonra galebe ettikleri 
de bilinir .•. Bunlar yetifmezae eski 
zamanle.rda üste gelen kavimlerin 
daha ziyade et yiyen dağlık yerler 
ahalisinden oldukle.ruu tarih göa • 
terir. 

Bundan dolayı ol~ ki Eflatun 
filozof hayalinde kurmut olduğu 
methur ailesinde ahaliye yalnız aeb
ze yemeyi tavsiye ebnİf, fakat aı • 
kerlere aebzeden baıka et yemiye 
de izin vermiıti. 

Bu meselenin bir de güzellik ci • 
beti vardır: Yalnız sebzeyle geçi • 
nenler gençliklerinde lapacı, hem et 
hem aebze yiyenler daha güzel en • 
damlı ve daha çevik olurlar. Buna 
sebep imanın vücuclünü tefkil eden 
albümin cinslerinin hepsini aebze • 
lerde bulamamaaıdır. Vakıa aebze • 
ler de etler gibi insana albümin, yağ, 
hem de pek çok teker getirirler. Fa· 
kat albüminle yai cihetinden iki ta
raf araaıncla fark vardır. Etlerdeki 
aait aminelerinin hepai aebzelerde 
bulunamaz. Zeytin yaiı da hayvan 
yağmm, hayvan sütünden yapılan 
tereyağmm yerini tutamas. 

En doğrusu hem et, hem sebze ye
mektir. lnaanm ditlerinden baılıya
rak bütün vücuclünün te,ekkülü, 
bütün neaiçlerinin ihtiyacı i.kiainden 
de yemek lüzumlu olduğunu gö.te • 
rir. G. A. 

Yeniden bir cok aöemen geliyor 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Roman

ya ve Bulgariatan'dan gelen 3000 kü -
ıur göçmenin yarıaı Trakya'ya, yarı -
sı da Çorum, Niğde, ve Yozgat'a yer -
leıtirilmittir. Kiralanan iki vapurdan 
biri Köstence'de, diğeri Varna'da mu
hacir almaktadırlar. Bu vapurlar bir 
haftaya kadar limanımıza gelecekler 
ve Romanya'dan gelen Göçmenler 
Trakya, Bulgaristan muhacirleri de 
A~olu'nun muht~if yerlerine iskan 
edileceklerdir. 

Bu sene Bulgaristan'dan gelecek 
göçmen adedi 8000 dir. 12.000 göçmen 
de Romanya'dan gelecektir. Bulga • 
ristan'la henüz bir itilaf yoktur. Göç
men nakliyatının bir anlaşmaya isti -

ftftiM-~'911ıaifieagMl'6E~ .Mı" -
mıştır. 

İstanbul yollan asfalt olarak 
yapılıyor 

İstanbul, ıs (Telefonla) - Şehrin 
muhtelif noktalarında yeniden yapı
lacak asfalt yollar 507 bin lira mu -
kabilinde bir müteahhide ihale edil
mitti. Sıraıiyle yapılacak olan bu yol 
lardan Tozkoparan yolunun dünden 
itibaren inpsına başlanmıştır. iki üç 
güne kadar lt Bankası önünden Ba
bıaliye çıkan yolun da inıasına baş
lanacaktır. 

48 saat hiç bir şey yemeden 
kumar oynamışlar 

1.tanbul, 15 (Telefonla) - Hasan 
ve Mehmet adında iki kumarbaz bir 
kahvede tam 48 saat hiç bir ıey ye • 
meden ve uyumadan kumar oynamış
lar, ihbar il.zerine kahve basılarak ya
kalanmıılardır. 

Kumarbular ikinci ıulh ceza mah
kemsinde dokuzar lira para cezasına 
çarptırılm~ıtardır. 

GÖKLERİN CASUSU 
Ya.zan: Allred Motar 

~============================-27-===::,I 
Bu bir iki dakikalık telaşı Vidal'i 

kendine getirmiye kafi geliyor. Bi
raz evelki çılgınlığından kalb:.ıin ba
la gö1;;silnü hızlı hızlı dö~m~tinden 
baıtka bir iz kalmnrnı~tır. 

Bu utanrJacak vaziyette kadı.ı tara -
fından görülmek istemedifii için ağır 
?gır çekiliyor. 

Fakat kendisini orada, çalılıklar a· 
raamda görebilir. O zaman, buralarda 
dolatmar.rnı mazur göstermek için bir 
kuf vuruyor. 

Akşam yemeği. 
Kadın etten hissesini al:nı'j ve iki 

gündenberi yaptığı gibi uzaKla~mıya 
hazırlanmıştır. 
ıVidal birdcr.bire onu durduı-ı.:yQr. 

- Burada kalın 1 
Sesinin otoritef tonundan hayrete 

diifeıı kadın aoruyor: 
- Niçin? 
- Karanlık çabuk basryor, ihtiyatlı 

olmalıyız. 

- Ah 1 Meraklanmayın, burıtda ve • 
}'a altı metre ileride, hepsi birdir. 

- Altı metreyi az mı görüyorsu -
ııu... Orr .. · n!Jan bir yırtıcı b&)'Vln çı· 

kabilir. 
- Tabancam yanımda! 
- Burada kalın! " 
Vidal'in ıeai ne kadar acı ve müte

hakkim 1 Kadın biır lih.za isyan etmek 
istiyor. Azimli bir tavırla iki adını a -
tıyor. S~ra dönüyor: 

- Mamafi, hepsi bir ... Diyor. 
Ve muti bir tavırla ocağın yanında 

yere oturuyor. 
Kadıo, tark uıulU bağdat kurmuş • 

tl.&ı'. Yırtık caketi, kirli pantolonu ~ü
cudunun hatlarını bozuyoc-. Fakat Vi
da! hill onu muhtetcm çıplaklığiyle 
görmektedir. 

Acaba onu da gizli arzular içten i
çe kemiriyor mi? Vidal bunu öğren • 
meyi ne kadar isterdi. 

Bu dilfilncelerden bir bq dönmesi 
hinederek mWıeııdiı doğruluyor. Yü
z~ sapsarı keailmit, gözlerini kapa
mıftır. 

Kadın, bu hareketin farkına varma· 
mıttır. Bir kemiğin etrafındaki eti, 
afrikalı bir vahşi i9tahaeiyle, beyaz 
dişleri arasında parçalıyor. 

Ah 1 Bilıe 1 .. Kadının içinde neler 
geçti_iini bir öircnebilse 1 .. Ona sona 

GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ nin kaybedildiği günden daha kala
.balık insanlar çek ve leh dillerini 
korıufuyorlardı. Alman deıvletleri
nin on aekizinci ve on dokuzuncu a
sırlarda yapmıya mtmdfak olamadı
ğı 19yi, Hitler Almanya'•• bu asırda 
bafaracak değildir. Bu hususta en 
küçük bir hayale bile kapılamaz. Katar arif esinde Buna kani olmak için, "demoğra-

Ç ekoslovakya hükümeti, südet 
alınanları fefleriyle müza

kerelerinde tavizden tavize gitmek
tedir. Şimdiden, hükümetin tebliğ
leri, 24 nisanda Konrad Henlayn ta
rafından Karlsbad'da izah edilen 
programa çok yakınlaşmış olduğu
nu gösteriyor. Bununla beraber, 
Prag, henüz iki nokta üzerinde, eli
ni sıkı tutmaktadır. Evela, devlc..ı 
tin demokratik teşekkülünü masun 
tutmak niyetindedir. Yani, Bohcm
ya'nın alman halkı, hukuki şahsiyet 
imtiyazından istifade edecek ve 
kendine bas topraklara sahip bulu
nacak olmakla beraber, ırkçı kanun
ları tatbik etmek ve kendine, plebi
sit yoliyle hareket ederek siıvil ve 
politik hüriyetleri boğacak bir dik
tatör şef tayin etmek hakkını haiz 
olmıyacaktır. Saniyen, BB. Beneş 
ve Hodza memleketlerinin siyasi ve 
askeri sahada hüriyetini idamcye, 
kudretli bir ordu n;ıuhafaza etmiye, 
Fransa ve Sovyet Rusya ile akdedil
miş muahedelerden vaz geçmemiye 
karar vermişlerdir. 

8 u iki kayıt, itiraf etmek lizundır 
ki, Çekoslovakya'daki alman 

topluluğuna bahşedilen diğer imti
yazlara uygun düşmüyor. Bu toplu
luk, kendisine tayin edilen toprak
lar üzerinde az veya çok esaslı bir 
muhtariyetten istifade ediyorsa, o
nun ıeflerini, icabında büyük ka
muflajlarla, Alınanya'dan koypa e
dilmiş teessüaleri memlekete getir
mekten kim medenebilir. Ve Çekos
lovakya'nın içinde nasyonal - sosya
list bir devlet, bütün teşebbüsleri 

Bitler Almanya'sı tarafından ener
jik surette himaye edilecek bir dev
let kurulduğu zaman Prag hükümc
tinin askeri organizasyonundan ve 
dış siyasetinden filen ortada kalan 
ne olacaktır? O zaman Çekoslovak~ 
ya ~·şarka doğru" siyasetine muka
vemet edemiyccektir. Bu itibarla 
BB. Beneş ve Hodza, .küçük bir Vay
mar cumhuriyetini kendi toprakla
rına intibak ettirmiye çahııyorlar. 
Böyle bir Vaymar cumhuriyeti B. 
Hitler'in işine gelmez. Hatta bunu, 
1918 de kurulmuş Çekoslovakya 

_.:ı ... .ı~...ı.......-ı.ı.: • . 
fU ayacagı da 9Upheaizdir. Çekos-
lovakya'nın merkezi devlet birliğin
.den ayıracağı üniteden istifade ede
cek olan bir nasyonal - sosyalist si
yasi teşe~külü, Hitler Almanya'sı
nm bir minyatürü ve nihayet Hitler 
Almanya'sının kendisi olacaktır. 

Fakat mes,clenin hayret verici 
tarafı şudur ki, gazetelerin 

telmih ettiklerinin aksine olarak, 
"İngiliz mutavassıtı" lord Runsi
man, Prag'da neşredilen tebliğin, 

BB. Beneş ve Hodza taıafmdan 

Henlayn'a yapılan son tekliflerin 
Prag hükümetinin daha ileri gide -
miyeceği son haddi teşkil ettiği hak
kındaki cümlesiyle hiç de bağlı de
ğildir. Lord Runsiman, Çekoslo
vakya'yı idare edenler Karlsbad 
programına götüren yola sev ketmiş
tir. Fakat bu yolda çok ileri gitmi' 
olduklarını söylemekten içtinap et
ti. Bazı alametlerden ietiınzaç edil
diğine göre, südet alınanları ı ve 2 
numaralı projeler gibi 3 numaralı 
projeyi de (belki bir 4 numarayı da) 
reddettikleri .zaman ingili.z muta-

acaba cevap verir mi ? 
Bunu tecrübe edecektir. 
Hileye bat vuruyor. 
O .zaman, bir istihza toniyle: 
- Mükeamıel bir sayfiye, değil 

mi? Diyor. 
Kadın i9itmemit gibi görünerek 

karnuıı doyu_rmakla metgul oluyor. 
Vida! tekrar ediyor: 
- Mükemmel bir sayfiye, diyorum. 
Kadın bu sefer, ona, kııa, çok kısa 

bir homurdanmayla cevap vermiye ra
zı oluyor. 

Vidal devam ediyor: 
- Fakat pek müfteki değiliz ... Yi

yecek ve yatacağın ucuzluğuna doğ -
ruıu diyecek yok .. Hayatın bu derece 
pahalı olduğu bir devirde bu da bir 
şeydir ... Ha? ... 

Kadın yan gözle bakıyor. Vidal 
onun töyle düşündüğünü tahmin edi
yor: "Ne oluyor bu adama? .. Bu ani ve 
lüzuımuz konuıma da neden? •. şiai. 
diye kadar bana hitaplarını kabil ol -
duğu kadar kısa keserdi, ancak lil.zum
lu şeyleri söylerdi!..." 

Vidal, kadının .sözlerinden hotlan
dığını farzediyor görünerek devam e
diyor: 

- Pek de büyük bir eluiğimiz yok .. 
Değil mi? 
Kadın, elindeki kemiği temizlemek

le mCffUI olduğu için bu yeni suale 
verdiği cevap bir dif darbesi arasında 
sönüyor. 

Vidal, ıeıini yilkaelterelt devam e -
diyor: 

Pancermanizm 
fik" hareketleri, 
nüfusun artıt 

seyrini mütalea 
etmek kafidir. 
On dokuzuncu 
a ı r ı n bafında 
yalnız 200 mil· POLİTİKASI 

Yazan: 

Pertinaks 
vassıt, hakem sıfatiyle hareket ede
rek, kararını verecek, yani almanlaJ 
ra teklif edilen imtiyazlara bir mik
dar daha ilave edecektir. 

Kaydetmek mecburiyetinde bu
lunduğumuz maliımatın . ·:-:nlış çık
masını temenni ediyoruz. ~ski libe
ral r.azırın ve ona otoritesini bah~e
den ingiliz kabinesinin, ancak, çe
kosylovak hükümetinin pancerr:lan 
tazyiki kar§ısında camit ve hatta 
suç ortağı bir kütle o)mıyacağı, de
mokratik bir teşekkülün nasyonal -
sosyalizme yol açmak için parç;ı!an
mıyacağı bir hal şeklini iltizam e
debileceğini ummak isteriz. 16 ilk 
teşrin 1925 fransız - çek muahedesi
ni tatbikle mükellef olan Paris ka..ı 
binesinin, önceden ve körü körUne 
lord Runsiman'ın hakemliğine :nü
zaharet edebileceğini tasavvur et
memizse büsbütün imkansızdır. 

Daha az zaman önce, Fransa'yla 
İngiltere'nin, ancak Çekoslovakya'
nın hükümranisini ve harici siyase -
tinin istiklalini hiç bir suretle çiğ
nemiyecek bir hal şeklini tavıtiye e
debilecekleri hususunda mutabık 

kalınıt oldukları bize tekrarlanma
mış mıydı? 

"Karlsbad programı harbten evla
dır!" Bu cümle, temin edi1d:ğine 

göre, söylenmiştir. Fakat, mutlak 
surette tahakkuk ettirilecek K.:orls
bad programının yarın için bugün 
bizi tehdit edenden gayri müsa\li ve 
daha müthif bir harp demek olmadı
ğını da ispat etmek lizımdır. Unut
mıyalım ki bugün, zırhlarındaki za
yıf noktalara rağmen, Fransa ve fn..: 
giltere materiyel üstünlüğe .nalik 
olduklarına emin ~bidirler. ~ekos-

aaıcaıu n, waaı atan-
lük cephe değiştirecektir. Hitler'lt
Musolini'ye itimat eden ingili . .:Jer
le fransızlar, fakat, diyece!deı. Ü· 

çüncü Rayh, orta Avrupa'yı ;nşa 
hususunda serbest bırakıldığı tak
dirde, tatmin edilmiş olacaktır: O 
zaman taarruzunu garbe tevcih et
mesinden korkumuz kalmıyacaktır. 

Daima bu hayati meseleye dö

nüyoruz: Buna cevap ver
mek için, gündelik hadiselerin üs
tüne yükselerek daha geniş bir gö
rüş zaviyesinden bakmak lazımdır. 

Orta Avrupa'da, ancak son üç a
sır zarjmda alman devletlerinin el
leri serbest kalmıştır. Bu devletler 
filen Bohemya kıralhğını ortadan 
kaldırmışlar, Polonya'yı taksim et
mifler, bütün imparatoriçeleri al
man ırkından olan Rusya'yı koloni
ze etmiflerdir. Bununla beraber 1914 
infilikı ne Tuna üzerinde, nede Tu
na'nuı ötesinde devamlı bir eıer bı
rakaınamıt olduklarını iapat etmiş
tir. Ferdleri temail etmiye muvaffak 
olamamıtlardı. Yirminci asrın baş
langıcmda, Beyflz-Dağ muharebesi.ı 

yon nüfusa sa
hip olan Avrupa, yirminci asır baş
ladığı zaman 400 milyon insana ma
likti ve 1960 a doğru bu mikdar 600 
milyona çıkacaktır. 

Bizim neslimizin imtidıtdınca 

(1930 - 60) yalnız Rusya, nüfusuna 
50 milyon, Balkan memleketleri ve 
Polonya 25 milyon ilave edecekler
dir. Bu değifiklikte fimali ve garbi 
Avrupa gibi Almanya da niabetçe 
zararlı çıkmaktadır. Rayh alınanla
rı 1930 da Avrupa mecmu nüfusu..: 
nun % 17.3 ünü teşkil ediyordu. 
1960 da, ancak% 16 sını teşkil ede
cektir. Buna mukabil Rusya % 33 
den% 40,2 ye, cenup şarkı Avrupa'
sı % 10.1 den% 11.7 ye, Polonya 8.3 
den 10.1 e çıkacaklardır. Yekun iti
bariyle kıtamız halkının yarıdan 

fazlasını alavlar teşkil edecektir. 
Şüphesiz, aynı devre esnasında İn
giltere% 12 den % 9 a, Fransa% 
11,2 den% 9.4 e ineccklerdir. Fakat 
pancermanist Almanya, Avrupaya 
tahakküm için hiç bir iddianın yük
Eelmediği garbın büyük devletlerin
den daha ziyade müteessir olmak 
tehlikesine maruzdur. Slav milletle
rinde zirai nüfus fazlalığı, istikbal 
için, alman orta Avrupası'nın uzun 
müddet mukavemet edemiyeceği bir 
tekabül tazyiki ifade eder. 

Biz yukarıdaki rakamları bir al
man iktisatcıSJ~ın. B. A. Raytinger'
in "Avrupa'nın iktisadi çehreai" i
simli eserinden alıyoruz. Bundan 
bir siyasi ders çıkmaktadır. Alman
ya ve aynı .zamanda İtalya, refah ve 
büyüklüğünü, zamanla f maaı.z ve 
ıngiliz imparatorluklarının zararı

na olarak kurmıya tefC'bbüa etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. Alman -
ya'nın orta ve ,arki Avrupa'dan mu..ı 
vakkten bekleyebileceği şey, bu te
şebbüsü muvaffakiyetle yürüte-bil • 
mck için eksiklerini tamamlaması
dır. Onun nazarında orta ve şarki 
Aur11,pp =9p••ken hi• ... ·d p .;.,... 

de bir vuıta olarak görilnae gerek
tir. 

Polislere D. D. Y. da 
yapılacak ten.zilôt 

Yeni b)r kanunla emniyet te,kilatı 
polia &mir ve memurlarının da devlet 
demiryollarında üçte bir ücretle se
yahat etmeleri kabul edilmitti. Dev -
let demiryolları umum müdürlüğü, 
İç Bakanlık ile temaa etmek suretiyle 
polis amir ve memurlarının bu ten -

zilattan istifade tekillerini tcabit et
mittir. Buna göre polia amir ve me -
murları, polis muamelit memurları 

ve polis talebeleri devlet demiryolla • 
rında üçte bir ücretle .eyahat edebi -
lec:eklerdir. Seyahat cenaeında polis 
talebeleri resmi elbiselerini giymiş 
bulunacaklardır. Poli• ve muamelat 
memurları sivil elbi.eyle de 11eyahat 
edebileceklerdir. Oçte bir ile.retli bi
letler resmi elbiae giymig olanlara 
kayıtsız ve prtsız olarak, resmi elbi-

1 
se giymcmif olanlara da emniyet işle
ri umum müdürlüğünden verilmiş fo. 

- ~~isi~i~z ne olduğunun far.kın-ı göstermek için tashih ediyor: . . 
da degıl mısınız? - Şimdi atıkım yok, dcseydını.z da-

Kadm alikaaı:z bqiyle hayır ipreti ha doğru söylemit olurdunuz. 
yapıyor. Bu manidar söz onda gizli bir iffet 
-Arayın, bakalım biraz!... ? hiuine mi dokunmuıtur? Kadın, §Üp-
Bir lahza sabrediyor. he lul>ul etmiyen bir tonla haykırı~ 
- Bulama8ınu mı?... yor: 
Kadın suamakta devam ettiği için -Apkım mı! .. İyi bilin ki hiç bir .za-

nihayet: man bir agıkım mevcut olmamıştır! 
- Pek ili, o halde ben aize söyliye- Aala ! .... 

yim... Sonra, bu itirafından iz.zetinehi kı-
Ne tÜhaf J Kadının karanlık düfiln- nlmıt gibi diflerinıi gıcırdatarak söyle

cclerine nüfuz etmeeine yardım ede - niyor: 
ceğini umduğu ctımleyi telif fuz et - - Fakat bundan ıize ne 1 ... 
mekto birdenbire tarif edilmez bir Ve birden bire arkasını dönüyor. 
güçlük duyuyor. Ağzından çıkan söz.ı Belki de ondan gözlerini kaçırmak i
lere hayret ediyor, scai ne kadar de - çin. 
ğifCDittir. Vidal hayret içindedir. 

- Eksiğimiz fU ki... Naaıl! Bu caaus, bu derece büyük 
Kadın yemeği bırakarak Pfkın bir bir ceu.ret, tahammül, irade göatermiş 

na.zarla ona bakıyor: olan bu maceraperest yokaa. .• 
- Eksiğimiz şu iri ... Sizin atlilunız.. Kendi kendine inanamıyarak aöyle-

Benim de metresim yanımızda değili .. niyor .•. Yoku bir bakire mil 
Cümle herhalde kadını hassaa bir Bu faraziye onu hayrette bırakı -

noktasından yakalamıf olacak. Yüzü- yor. 
nün hatları bir eza ifade edecek fekil- "Fakat neden imkinsız olsun?" Di~ 
de burufuyor. Omuzlarını kaldırıyor ye kabul ediyor. 
ve: Belki de kadın, erkekçe ccaaretini 
-Afıkım yoktur! Diyor. bir vazife bininden almaktadır. Yap-
Sonra tekrar yemeğine dönüyor. tığı muzlim ~i ihtimal ki bir idealle 
Vidal, nihayet rahatlamıf, kurnaz takdia etmittir. 

bir tebeasümle gülümsüyor. Hatti bu Bu faraziyeden sonra artık onu ca -
çöl ortasında bile, cemiyetin kanunla- kisi kadar bayağı ve alçak görmemek 
rından, ahlakından bu kadar uzakta için zihninde sebepler icat ediyor. 
bile kadın, ditiliğin sevkiyle, yalan Karanlık, vahfi hayvanların haykı • 
söylemek ihtiyacını duyuyor. rışlariyle birlikte, adeta k0tarcaaına 

O zaman Vidal aldanmadıiını ona geliyor. 
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Yine köylere dair 
Bir hekimle sörüıtüm. Köylerle 

çok ukı ni•lebeti olmuı bulunduğu 
için köJün, köylünün, köylü ile ali.kalı 
olanların zihniyetini iyice bilcfiğine 

kaniydi; ve blına hususiyle atmadan 
Nbaetti: 

- Sıtma büyük bir afettir, bunun 
aivriainelder vuıtuiyle bir imandan 
dit-ine intikal ettiğini, aivriainelderin 
de durgun ve pia aullarcla yqadığım 

bilmiyen yoktur. 

- Evet, fakat ... 
- Fakat, kinin almz, duıırun sula-

rın en tehlikeli menbu olan, meaela 
köylerdeki bel• çukurlanm bir türlü 
kapat....ayız. 

- Kabil mi? 
- Size bir .batıramı nakledeyim : 

Köylerde dolaşırken iki yüz elli evli 
büyücek bir köyde bütün heıaların 
bahçe kıyılarında ve çukurlarnun ela 
Üzerleri açık olduğunu görerek bunla
nn kapablmaaı için kaza kaymakamı
na bq vurdum. Bu vaziyetin bütün 11-

hi zararlannı anlatbm. "Bir takrir veri 
niz" dedi. İjyen icaplanna uygun balıİt 
helilann inta maarafını da kaydederek 
takririri verdim. Bunların evin içine, 
hiç olmazsa çok yakınlarına alınması· 
nı tavsiye ettim. Zira karaluıta, yata
ğından kalkıp karlara ve çamurlara ba
ta çıka, otuz kırk metre ilerideki heli· 
ya gitmek mecburiyetinde kalan çoluk 
çocu~n zatün-ee gibi baıtahklara da 
tutulduldannı müf&hade ebniıtim. Bir
kaç zaman sonra, helalar hakkında 

köylere yapılması kararlattmlan teb
liğde y.lnız cukurlann örtülmesi ile 
iktif. edilmek istenildiğini öğrenerek 
takririmi geri aldım. 

Muhatab1m1n bu .özlerini ben ele fU 
mütalea ile kar§ıladım: 

- Bir mütehaam sıfatiyle yapbğı
nız hareketi herkes tasvip eder. An· 
cak, takririnizi seri abnayıp iarar et
meli idiniz. idare memuru kılı kırk 
yarmağa alıtmıf olandır. Köylünün im
kinlannı cJüıünür, adetlerini düıünür, 
itiyatlan defiıtirmelde hasıl olacak re. 
akıiyonlan düıünür ve nihayet muta
v•aaıt hal çareaini kabul eder. Heki
min vazifesi aıhat kaidelerinin bakimi· 
yetini de teaiı etmek olduğuna söre bu 
vazifeyi aonuna kadar yapmakta yu
~ - ... , ... ,.- fdbilz. B8y
le yapmayıp teklifinizi bir haysiyet 
meselesi haline getinnekle bahsettiği
niz köyde sıtma veya zatürree kaymık. 
lanm 1nırutmuı oldunuz mu? 

-E..t. .. 
- Yani, hayır, değil mi? 
Münevverin ve mütehaauaın vazife. 

si, her yerde olduiu gibi, bizde de, 
hakikatleri, merhaba kör kadı sertli
ği ile kabul ettirmeğe Ç9lıımayıp izah 
ve iku yoliyle anlatmübr. 

N. Ba1Mr 

Beynelmilel ticaret odası reisi 
memleketimize geliyor 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Beynel
milel ticaret odas birinci reisi ameri
kalı Vatson ile odanın umumi katibi 
Piyer Türkiye'de tetki.kler yapmak Ü· 

zere yarın 90hrimize geliyorlar. 

toğraflı ve daimi bir hüviyet veraka -
sı wraz edilmek prtiyle verilecek -
tir. Sivil memurların biletleri, scya -
hat esnasında hüviyet varakalariyle 
birlikte muteber tutulacaktır. 

Hemen havai meskene kapağı atmak 
lazım. 
Şimdi ip merdivenin altındadırlar. 
Vidai: 
- Siz önden çıkın, diyor. 
İlk defa olarak ona bu hürmette bu

lunuyor. Yoksa artık düşmanına karşı 
bir kadına göaterilmetıi lazım gelen i
tina ve nezaketle muameleye mi karar 
venni,tir? Yolma, sadece, kadının, ö -
nünden çıkarken, kalçalarının elastik 
hareketlerini seyretmek mi istiyor? 

Vidal onu bir lahza durdurarak &o-ı 
ruyor: 

- Uzun müddet burada yaşamıya 

mecbur kaldığımızı farzedin, o zaman 
sizin beni aııkınız, benim de sizi met
res olarak intihap etmemizden başka 
çare kalmaz. 

Bunu sahte bir hafiflikle söylemek 
istemiştir. Fakat ağırlaşmış &esi ken
disine ihanet ediyor. 

Kadın cevap vermiyor ... 
Zahiren havai görünen bu sözlerinin 

gizli mi.nasını anlamıt mıdır? 

Setıinin tonundan arzunun kendi -
sini sardığını farketmif midir? 

Yoksa, iffetinin ıeddiyle çevrili, 

sarıılmaz kinin ardında müdafaaya 
çekilmit olan erkeği de, sözlerini de 
iıtihkar mı ediyor? ... 

Kadın merdivenin basamaklarını 
süratle çıkıyor. 

(Sonu var) 
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l:z.mir'den umumi bir görünüş 

Amasra limanında temizlik! 

E elce batan vapurlar 
birer birer çıkarı ıyor 

Bartın (Hususi) - Amasra limanının temizlenmesine devam 
edilmektedir. Limanda batan vapurların çıkarılması iti eksiltme
ye kanmuf fakat talip çıkmadığından, deniz ticaret müdürlüğü 
tarafından yapılması kararlaşmı~tı. 

İzmir fuar1nı 

62 7 .699 kiıi gezdi 
At koşulan yakında başhyor 
İzmir, (Hususi) - Bu sene fuvarın 

gördüğü umumi rağbet böyle devam e
derse bir ay gibi kısa bir zaman için
de fuvarı bir milyona yakın yurttaş 

gezmiş olacaktır. Bu güne kadar fu -
varı gezenlerin sayısı 627 .699 dur. 
Yalnız son pazar gecesi fuvarı 43.267 
kişi gezmiştir. 

Aı 

Soğuk ıaka 

Cinayetle 
neticelendi 

1 Geçen hafta on beş ki,ilik bir dal
gıç grupu Amaıra'ya giderek, Men
direk önünde batmış olan Şahin va - Sonbahar at yarışları için hazırlık -
purunu parçalamağa ve kısmen cı· !ara başlanmıştır. Bu seneki koşulara 
karmağa muvaffak olmuştur. Şahin İngiliz at ve kısrakları iştirak edecek-
vapurundan sonra gene bu limanda 
batmış olan Rize vapuru çıkarılacak
tır. Bütün bu işler 121 gün içinde bi
tirilmiş olacaktır. 

Liman bu suretle temizlendikten 
sonra kışın ticaret gemileri kısmen 
Amasra'da barmabilecektir. 

Samsun' un haz rl ığı kitap 
Sarhoş ihtiyar kendisine 

moruk diyeni öldürdü 
d 

1 Samsun, (Hususi) - Samsun vita
Zonguldak, (Hususi) - Bura a, yeti cumhuriyetin 15, inci yıldönümü 

sog~ uk bir şaka yüzünden feci bir ci- vesilesiyle, son 15 yıl içindeki başarı-
nayet olmuş, altmış yc<li yaılarında lara ait büyük bir kitap hazırlamak
sarhoş bir ihtiyar, kendisine takılan tadır. Bu kitap için bütün ilgili dai
genç bir kunduracı kalfasını bıçakla reler istatistiklerini hazırlamışlar ve 
öldürmüştür~ 

Gece saat 23 sularında evine dön

mekte olan kunduracı lhsan'm kalfa
sı Tevfik, yolda fıstıkçı Hasan adın
daki 67 lik bir ihtiyara rastlamıştır. 

kitabı tertiple meşgul komisyona ver
mişlerdir. Cumhuriyet bayramını kut
lama komisyonu da sık sık toplantı
larına .devam etmektedir. 

tir. 

Pazarlıktııız 

Pazarlıksız satış kanununun ay ba
şından itibaren tatbiki için vilayet ve 
belediyede çalışmalara devam etmek -
tedir. Belediye tarafından satıcıların 

kulanacağı etiketler bastırılmakta -
dır. 

Bartın gazetesi 
Bartın gazetesi on dört yaşını biti

rip on beş yaşına girmiştir. Yeni re -
jime yaşıt olan bu arkadaşımız, mem
leket ve yurt meselelerine daima ön 
planda yer vererek bir çok vilayet ga
zetelerinden daha faydalı bir yurt 

gazetesi olmuştur. Tebrik ederiz. 

J Başka!e'de 

Deline 
bulundu! 

Hazine 35,000 altın 

lira kıymetindedir 
Batkale, (Huıuıi) - Havası, nefis 

suları ve 2442 metre yüksekliğindeki 
yaylasiyle Doğu'da şöhret bulan &J
kale Van'ın güzel bir kazasıdır. Bura
da bilhassa yağ, peynir ve koyun yeti
şir. Kasabamıza civar bir yerde bir ılı
ca vardır. Bu au birçok hastalıklara iyi 
gelmektedir. Kirvaniı köyü yakımnda 
mükemmel bir alçı daman vardır. Bu 
alçı fınna konur konmaz toz haline 
gelmektedir. 

Büyük define 
Şimdi Adana' da bulunan ve &Jka

leli olan Süleyman Kazmirci adında 

bir muıevi vatandaf, kazamıza gelmit 
ve define arama müsaadesi alrnııtır, 

maliye, zabıta ve kültür memurlarının 
huzuriyle yapılan kazıda Batkale'nin 
mutasamflrk olduğu devirde mutasar
rıf Cevdet paşanın oturduğu evin ar
sasında 35.000 altun lira değerinde 

türk, İngiliz, franıız, ruı, İran altun 
liralariyle 50 bin İran tümeni ~e me
cidiye 20 bin lira değerinde altun ve 
gümüı takmılar ve elmas çıkarılrnıı ve 
maliye vekaletine gönderilmittir. 

K.azamızda çıkan bu büyük define 
halk arasında f8Yİ olur olmaz birçok 
kimseler kaymakamlığa müracaat ede
rek define arama ruhsatı iste'miıler
dir ! 

Bahkesirde 
bir cinayet 

Balıkesir (Hususi) - Vicdaniye 
mahallesinde sokak ortasında kanlı 

bir vaka olmuş ve bir kadın bıçaklan -
mıştır. 

20 yaşları:ıda Necmiye adında bir 
kadın Gündoğan mahallesinde Salih 
oğlu İsmail adında biriyle bir müd -
dettenberi beraber yaşamaktadır. 
K~dın bir kaç gün önce ff'mail'" ~it 

bazı eşyaları da tophyarak Vicdaıliye 
mahallesinde oturan Kazım adında di
ğer birinin yanına kaçmıştır. 

İsmail bu vaziyetten fe:ıa halde mü
teessir olmuş, Neemiye'yi takibetme
ye başlamıştı.r. Nihayet vaka günü 
sevdiği kadını Kocaavlu adındaki 

meydanlıkta bir başka adamla gider 
ken görmüştür. 

İsmail'in halinden çekinen Necmi -
ye'nin yanındaki erkek tehlikeyi se -
zerek kaçmıştır. Sokak ortasında ken-

--------
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lzmir'in kurtuluş bayramı 

IMnir, kurtuluı bayramını coıkun göaterilerle kutlamıflır. Yultarıclak 
reaimler bu törenden üç inti&aı göatermektedir. Oatte bahriye mr.aıka.u 

Reçiyor, ortada Orhan Rahmi Gölıçe Pirini okuyor, altta 
•Üvarilerim~ geçit reaninJe 

disini aldatan kadınla baş~aşa kalan 
İsmail, Necmiye'yi tokatlamış, fakat 
bununla da hiddetini yen~miyerek bı
çağını çekmiş, kadının göğsüne ve kal
çalarına saplamıştır. 

Necmiye acı çığlıklar ve kanlar i -
çinde yere yuvarlanmıştır. İsmail de 
ortadan kaybolmuştur. 

Yaralı kadın hastaneye kaldırılmış, 
surlu da polis tarafından yakalanmış
tır. Kadının yarası tehlikelidir. 

Çeşme ve Foça 
kara sularında 
altın aranacak 

Bir müteahhitle maliye 
arasında mukavele yaplldı 

Fıstıkçı Hasan, ihtiyarlığına rağmen 
her akşam içen ve "moruk" sözüne 

de çok kızan bir adamdır. 

Tevfik, Hasan'ı görünce muziplik 
damarı kabarmış ve "moruk!., diye o
na takılmak istemiştir. Fakat, ihtiya
rın hiddeti bu sefer pek fazla olmuş 

ve bıçağnı çeker çekmez, Tevfik'in 
üzerine yürümüştür. Tevfik kendini 
korumağa vakit bulamadan bıçak kal
bine inmiş ve zavallı genç kanlar i

YURTTAN RE SiMLERi 
lzmir, {Hususi) - Çeşme ve 

f oça karasularında eski zaıısanlar
da bir çok vapurlar batmıştı. Bu va
purların içinde mühim miktarda pa
ra, altın ve gümüş eşya bulunu· 
yordu. B. Mahmut Alanyalı adında 
bir zat Maliye Vekaletine müraca
at ederek bu paraların çıkarılması
na talip olmuştu. Bu hususta Mali
ye Vekilletiyle B. Alanyalı arasında 
bir anlaşma yapılmış ve bir muka
vele imzalanmıştır. 

çinde yere yuvarlanmıştır. 

Bu sırada, etraftan vakayı gören -

ler yetişmiş ve yaralıyı en yakın ec
zaneye ve oradan da hastaneye nak
letmişlerdir. Tevfik, kendisini vura
nw f::itıkçı Hasan olduğunu söyle -

dikten sonra ölmüştür 

Cinayeti işledikten sonra kaçan ka· 
til yakalanmış ve ertesi sabah evin
de yapılan araştırmada kanlı bıçak 

buhınmuıttır. Meşhut suçlar mahke -

mesine verilen katil 19 sene ha~e 
mahkum edilmiştir. Ancak yaşı geç
kin olduğu ve maktul onu tahrik et
tiğ i için cezası 12 buçuk seneye in· 
dirilmiştir. 

Samsun vilayet gazetesi 
Samsun, (Hususi) - Samsun vita

ytt gazetesi muharrirliğine B. Vedat 
Ürfi B engü tayin olunmuştur. 

B. Vedat Urfi Bengü'ye başarılar 
nileriz. 

Samsun oorculan bayrama 
ha11rlamyor 

Samsun. (Hususi) - 5.ıınsun spor
cuları cumhuriyet bayramına geniş 
mikyasta iştirak için hazırlanmakta· 
dırlar. Kulüpler uhdelerine düşen 
milli ödevleri tam manasiyle başar -
mak için çalışmaktadırlar. 

_Bir demiryolu ve bir köprü yanyana 

Vekaletle bu zat arasında 17 ağus
tos 1938 tarihinde imzalanan mukave
leye göre, kara sularımızda batan ge
gemilerden dökülen altın, gümüş para 
ve kıymetli eşyanın aranması için altı 
aylık bir mühlet tespit edilmiştir. 

Araştırmada Maliye vekaleti namı
na bir mali ye ve bir zabıta memuru bu
lunacak, bu memurların maaşları, a
raştırmayı yapacak müteahhit tarafın
dan verilecektır. Bu memurları, vila
yet makamı tespit edecektir. 
Hadısenin ehcmiyeti göz önünde 

tutularak işin her safhası hakkında 

günu gününe malumat verilmesi Ma
liye vekaletinden vilayete bildirilmış
tir. 

Mukaveleye göre müteahhit, aranı
lacak sahanın müteaddit ve muhtelif 

yerlerınde birden arama yapabilecek
tir. Denizden çıkarılacak eşya bır za
bıt varakasiy le tespıt edilecek bir tor
ı:ıaya konacaK ve munurlcnerek, naz
neye gönderilmek üzere arama y.ıpı
lan yerin Maliye memurluguna teslım 
edilecektir. Çıkacak eşyanın meskuk 
ve mutedavil olanlarının kıymeti 

Cümhuriyet Merkez Bankasınca tes
pit edilecektir. Bulunacak eşyanın 
1000 altın lirası üzerinden % 70, bin 
altın liradan 2.000 altın liraya kadar 
olan kısmından yüzde 75, daha fazlası 
için de yüzde 80 nispetinde ikramiye 
verilecektir. 

Çıkacak asarıatika için nizamname
ye göre muamele yapılacaktır. Bu iş
ler için icap ederse müteahhit hariç
ten de ecnebi mütehassıs getirtebile· 
cektir. Araştırma, altı ay sürecek, bir 
semere hasıl olursa iki aene müddetle 
azatılabilccektir.. 
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Etimesğut sıhat merkezinde 
' 

Bir saat içinde 

Dünyada 5.400 
adam doğuyor 

4.600 adam ölüyor 

Denizin 
define 

dibinde 
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Atatürk'ün takdirini 
kazanan müessese 

uı 
Fransız mühendislerinin icat ettiği 
eritme ôletini kullanmıyorlar mı?. 

yüzlerce türk köylüsüne 
sıhat ve ilôç dağıtiyor 

İn.gilte'de aon zamanlarda yapılan 

bir istatistikle yer yüzünde 1 saat zar
fında geçen vukuat hesap cdilmİftir. 
Bu istatistiğe göre, bir aaat içinde 
dünyada 5.400 insan doğmakta, 4.600 
insan da ölmektedir. Bir aaat zarfında 
biitUn dünya mahkemeleri 198.000 
mücrim mahkQm etmek~edir. 

Denizin dibinde bir 
cürmü meşhut yapıldı 

•• 
O rnek köyün ortasındaki ana caddeden, iki ya-

nı ağaçlıklı bir dar yola saptık. Çakıl döteli 
yol, Etimesğut sıhat merkezinin zevkle düzenlen
mit bahçesinde bitti. Güzel binanın üstündeki beyaz 
bayrak bir "aağlık beratı" gibi dalgalanıyor. 

latatiatik daha bir çok rakamlar 
vermektedir. Yer yüzündeki insanlar 
bir saat içinde 25 milyon kilo patates, 
10 milyon kilo sebze ve salatalık, 3.5 
milyon kilo et, 3 milyon yumurta, 3 
milyon balık, 30 milyon ıeker yemek
tedir. 

Kapıyı genç bir hasta bakıcı açtı ve bizi müdürlük 
odaaına atdı. 

- Doktor, dedi, köylere gitti. Buyurun, oturun 
neredeyse gelmek üzeredir. Bundan bqka, bir saatlık zaman 

zarfında 180.000 ton sigara imal edil~ 
mek.te, 7 .500 müceddet otomobil yapıl
makta, 115.000 telgraf çekilmekte ve 
bir milyardan fazla kartpostal aevke
dilmektedir. Bu kıaa zaman içinde 
gökten yer yüzüne 400.0000 taf ve 

Doktor gelinciye kadar vaktimizi bot geçirmek 
iatemedik. Odanın divarları bir buçuk ya,ına henüz 
baamamıı olan bu sağlık müessesesinin gördüğü iş· 

teri anlatan grafiklerle dolu. .. 
Daha ilk bakııta anlıyoruz ki it gören bir müdü

rün odasındayız. Arkadaıunız, doktor Cemal Or'dan 
izahat alıyor 

1.800 yıldırım dü,mektedir. 
Etimesğut, Atatürk'ün emriyle kuruldu. 41 bin ' 

tilrk köyüne örnek olsun di
ye... Ve bugün'kü Etimesğut na
hiyesi hayalimizde yqattığımu ide
al köy tipi oldu. Hepsi diyemiyece
ğim fakat köylerimizin yarısı Eti
mesğut'u örnek tutarak yapıldığı 
cün türk köylüsü dünyanın en mü
reffeh insanı olacaktır. 
Etimesğut sıhat merkezi Atatürk'

Un takdir ve iltifatını kazanmıı bir 
müessesedir. Odanın divarından tunç 
bir aaf iha üzerine itlenmiJ sözler de 
bunun en büyük bürhanı .. 

G eçen yıl bir gün Atatürk kendi 
eserini görmeğe geldi ve aı

bat merkezinin hatıra defterine ıunu 
yazdı: 

29/Xl/1937 
Etime•iut .. laat merkezini gez

dim, lnymetli direktörü C. Or'an 
oerdifi malumat oe izahattan 
pk memnun oldum. Modern fa· 
lqmalann111 iyi neticeler oerece
fini ltanaatle wönlüm. 

K. Atatürk 

Yazan 

Talih getiren bir kasaba 
Paris civarında Olney Su Buva a- · 

dında bir kauba vardır. Fransız mil
li piyangosunun büyük ikramiyesi 
iki kere bu §Chre isabet etmittir. 1934 
Je bu ıehirderı ilci kiti müıterek bilet 
alm19lar, numaralarına isabet eden 
5.000.000 fraıngı paylapnı,tardır. 
Şimdi de bu ,ehirden yirmi ki,mk 

bir bilete büyük bir ikramiye düt -
müftilr. 

Arliglio JJine arama gemm 

lil reçetini gelir bizim eczanemizden 
parasız olarak yaptıru. Biz yalnız: 

- Lütfen ilacımızı alınız ve nui
hatlarımızı tutunuz, deriz. -

S ha Denizlerde define aramağa ilk ön- tindm çıkarıp da tatbike geçecek ~ 
1 t merkezinin ikinci katına çı- ce İtalya'da Varacio sahilinde teşeb- tuna kamer tedavainin kökünden hal 

kıyoruz. Bu kat yatak katıdır. Oda-
k büs edildi. Bı'r italyan mebusu haya - -.:ıilmi• olacagwına •u"'phe y....ı..tur 

tarın apıaını açıyoruz, bakıyoruz. ocıu :s ...... • 
Tertemiz, sakız gibi örtüler, yataklar tında hep dmiz romanları okumuıtu. ı,te bu fizik mühendisi, kendisini 

Aaırlardanberi denizlere dökülen ha- tamam "l i tk"kl • tt•w• ve... en aıhi prtlar ıç" inde tedavi en ı m te ı ere nasre ıgın-
zinelere ait bilgisi çoktu. Antuvan'ın d "t 1 d ı · · · f ı· gören hastalar... en ı a yan a gıç gemısının aa ıye -
serveti, namağlup Armada'yla deniz- t" ı ı.ıı.kadar b"l ld ğ kt O Yeni doğurdukları çocukları ayrı ıy e a • ı e o u u yo ur. 

Eti• .. t ı.._.. ı.. • lere garkolan altunlar, ve cihan har- k d" k d" ı .. ı t ıı· '-map a11CK mer11ezı bir karyolada mı•ıl mı•ıl uyuyan, iki en ı eıı ın '°y e ese ı etıne&te -
:s :s bmda batan transatlantikleflle sulara d" 

orta bir fit çekiyor: Satılmıt Erol'un köylü kadıniyle konuttum : gömülen paralar her gece rüyasına ır: 
fişi. Uç nüfuslu, 60 numaralı olan - Hastalığımızda hemşireler sağ giriyordu. - :rt.i.gliyo g~misi ne bulur:;' bul-Beyaz hastane arabası köylerden 

d&ıdil ve içinden çantası elinde bir kendi evinde oturuyor, numar"•ı 233• olsunlar bizim başucumuzdan ayrıl- M..1.. .ha b" b sun, enızden çı ardığının yüz e onu --::::-;;::::::t:--"'---... .._. ......... .._ .......... _,t----1~ .. ,...~,.... ..... ,.ri" ...... "f""--ı.,..,.r-.1ııııınıı.-r;,11riiiiiıııııiijilr,.-.-naiii~~~~~~~~~~~~~~--f-an9~Q.l=-usPftjn~ıriiiy~e~t-.;ı•raz~~smer.nma~y~eır:;~u~-~bcnimohıçaktır. 
tor Remzi: siyle çocuklarrnm aıht ye içtimai de bulablJlrdlk? Diyorlar, bu mUeaae- pur alıp teçhiz etti. Vapur artık bir Öyleya, denizden çıkarılan bir mil-

- Sizi, dedi, bu örnek müeuesenin GenÇOSman vaziyetleri vardır. Fakat doktor bü- aeyi kurana dua üstüne dua ediyor- dalgıç gemisi haline konmuştu. Fa- yarın yüzde onu yüz mılyoıı yapar-
kıymetli direktörü, doktor Cemalet- ·yük bir titizlikle bu malfunatı bizden lar. kat ilk yapılan tecrübelerde büyük Hele Kolber vapurunun içinden çıka-
tin Or'la tanı•tırayım. de gizli tuttu.. Ve sıhat merkezini en küçük oda- rılacak servetin ü.-te birisi ilimin ola-

:s güçlüklere rntlandı. Dalgıçlar, bat - :s 
Doktor köycülük tahsilini Ameri- _ Bunlar, dedi, aile sırrıdır. Siz sına kadar tamamen dolaşıyoruz. Gü- mıt vapurlara kadar iniyorlar, fakat cağı dü,ünülürse 333 mılyon kazana-

lra'da yapımı ve buraya gelince, ken- dir. onu tanımazsınız bile \lrra hürmet zellik, rahatlık ve bilhassa titiz bir içlerine giremiyorlardı. Çünkü dal- cak demektir. Fakat bu tarama gcmi-
cliaini bu ite .. vakf" etmi9tir. Taze etmek mecburiyetinde~iz. Kusura temizlik... . kab lef ba terinin sahipleri fransız alimi için di-
bir iman, heyecanlı bir memleket sev- şimdi müesseseyi geziyoruz, b kma Vakit epey geçti. Ortalık kararmak gıçlar oksıjen loaunu, te onu t· vnrlar ki: a yın.. mı' vapurların koridorlarında, ve .r-
gisiyle köyün içine girmit- Kendisi- Doktor, kapısı açık bir odanın Bizimle beraber oda oda hemıireler üzere; ayrılmamız lazım. Gene direk- merdivenlerinde ta,ıyamıyorlardı. - Biz on.un keıfettiği aletle değil, 
ne verilen 16 köy üzerinde bir sallık önünde durdu, de dolatıyorlar ve doktorun izahatı törlük odasında toplandık. Teşkilatı, Bundan ba,ka denizin dibinde demir vapurların demir ve çelik levhalarını 
disiplini kurmuıtur. - Hasta kabul odamız, dedi, bu ka- kendi sahalarına taallQk ettiği zaman cihazları ve elemanları itibariyle cid- ve saç levhaları kesmek imkinı da hep infilak aletlerimizle deliyoruz. 

Konutuyoruz. Mevzuumuz köy, pı daima böyle ardına kadar dayalı- rakam ve isim halinde malfunat veri- den çok mükemmel olan bu sağlık yoktu. Bunca zamandır dmizl~rden çıkar-
köylü ve köyün sağlığıdır. Konu•rnııı dır yolardı. yurdundan ayrılırken gözümüze bir · dıkları aerveti"n metelı"g·ı·nı bı"le zavallı 

:s-- • .. ta"k f" T · s d Bunun içi.n bir oksijen tiibune ıh-
mevzuumuz doktoru heyecana geti- İçeride Uç köylü doktoru bekliyor- Etimesğut nahiyesine bağlı 16 köy e 1 tara 1 ııtı: aat urmut·· Ve tiyaç vardı. Fakat bunu da suların i- fizik.çiye göstermiyorlar. 
riyor: du. Ayrı ayrı yerlerden gelmiJler, iki hemtire arasında taksim edilmit- samimi olarak itiraf ederim ki göre- ı 

bildiğimiz tek eksiklik de budur, dok- çinde yakmak bir meıaeleydi. Büyük talyan dalgıç gemileri:ıin, Okya • 
_ KCSylerimi gayet iyi tanıdım. her birinin bir çeıit ağrısı sızısı var. tir. Köylere çıkmadan evet gidecek- d · ğ 1 ı b" tora: emır ve aaç yı ın arını pat ayıcı ır nualarda aramalar yapması son za. 

köylülerimle gayet iyi dostum, diyor, B. Cemal Or, köylüleri görünce bize teri köylere ait fitleri de yanlarına dd ı d ı ~ .. ..1.1... d"ldi 
do'"ndu"' •. - Bulduk, dedik, saatiniz durmu•. ma ey e e mege t .. ,........us e ı ve mantarda bir çok dcdik.>dular uyan -

hayatlarındaki en küçük değitikliği alır ve beraber taııdıkları çantanı'n Gül k ha :s onda da muvaffak olunamadı. 
bile öğrenmenin yollarmı buldum. - Siz lütfen bet dakika bekliye- hususi yerine yerleJtirirler. ere tını aalladı: dır.maktadır. Hele Ejipt gemiainden 

Hakkini d d. akalad Tam bu sırada Ruvaye adında bir 
N h••tal k izliyebiliyor n d t cebiniz, burada hasta varken gönlüm - z var, e 1• Y ınız. çıkarılan, bin bir gece masa:tarında bı· -

e - 1 g • e e e- Yalnız aize g"tm d ı bı"r hı•kA e fransız fizik.-isi .-rktı. Oksijen, hidro-
daviden kaçabiliyorlar. Bir kere ad- rahat dolapmam. ç alıpna ve dolqma tekilleri o 1 e en eve ay -s -s le az rastlanılan hazineler bu tarama 
1 d f · • · ·· ·· Dedi ve hastaları teker teker mua- anlatayım. Alikalıdır. jen ve karbon moleküllerini mezce -
arı e terımıze geçmıye goraun, on- kadar muntazamdır ki, saati derek bir madde yaptı. Ve bunu e- itlerine izim mikdarda ehemiyet ver-
ları ömürlerinin sonuna kadar takip yene odaaına çağırdı. saatine onları takip etmek mümkün-
etmekten yorulmayız. Binanın küçüklüğüne, vesaitin te- dür. Bir hemtirenin, bir çalı§ma gü- A yak üetü, hikiyeyi dinliyo- lektrik cereyaniyle tututturdu. dirmi,tir. 

Ve gülerek ilive ediyor: vazuuna rağmen Etimesğut aıhat nü sonunda verdiği raporun huliaaaı ruz: Aylarca laboratuvarlarında tecrübe- Ejipt gemisinden çrkan altundan 
_ Fakat size garip bir ICY aöyli- merkezi imkan nisbetindeki gayret- tudur: Vaktiyle çok zengin bir pap var- terine devam etti. Kati neticeyi ala - mühendis Ruva'ye 9.200.000 altun 

Y
-im, diyor, Türkiye'de ölüm niabe _ terle tam techizath bir hale getiril- mı9. Kızını evlendirmeğe karar ver- rak Artigliyo gemisinin u.hibine öyle frank dü•mesi lazım geliyordu. 
-.r "Bayan Harice Ozan ayın 25 inde F k d b" · ab · d" k" b ı d r-· ti en yüksek olan yer benim mınta- mit sayılabilir. Öyle ki, çevresinde- mit- a at öyle bir üğün yapayım ır ız e ate'ı ver 1 1 u, tat 1 au a, İtalyan tarama 'irketinin Bre« ti -

7 saat 45 dakikada 10 aile ziyaret et- ı d ·· .. d d "b" kamdır. Binde 27 .•. Uzerinde bu ka- ki köylerin bütün ihtiyaçlarını kartı- ki demiı, en küçük bir eksiklik bile tuz usu a, suyun yuzun e veya 1 ın- manına bag~ lı bulunan gemilerinden 
mlı, bu evlerde 25 kitiyi görmilf, ay- lh ı d ı ı 

dar hassas davranmamıza ve hasta- lryabiliyor ve bütün dertlilerle olmasm ve en mütkülpeaent olanlar de ve aaı nere 0 0 una 0 sun yanı· birisi Brest'eyken, bir ö;:7!e üzeri li 
nı günde 7 aileyi evde bulamamtf. Al · k "dd r 'd" San" ., 

llkıan • .:ı_ adını takı"p etmemı"ze me•gul olabiliyor. M ·~ h bile kuıur bulamasınlar. Aylarca uğra yordu. evı ço tı et ı ı ı. ıye- man dalgıçları denizin al•ına ı"ndikle-
_..... :s uayene ettı.i utalardan 3 ü ço- ı k ·· so ·ı· 

rağmen netice bu... Hasta muayene odası da eksiksiz- • . tılaııt. en ince teferruata kadar dil- de bet metre o ma uzere mı ımet- ri vakıt deniz altmda bir ı•ık go"rmu··._ 

S onra Sıhiye Vekiletimizde mü

him bir vazife bqında olan 
doktor Remzi'ye dönüyor: 

- Hatta, inanır mısınız? Bu yüz
den vekaletten çok ciddi tezkereler 
de aldım. Bütün gayretlere tağmen 
ölüm niabetinin yüksekliği onların 

da nazarı dikkatine çarpmı,. 
Biz de merak ettik. Bu kadar ihti

mam bu nisbeti küçültmeliydi. Hali• 
mizden merakımızı anladı: 

- lzah edeyim, dedi, çünkü muh
tarlar ölüm vakalarını benden kaçı
ramıyorlar. Teker teker yazıyorum 

da ondan... Kaçırmağa muvaffak ol
dukları yerlerde niabet küçük görü
nüyor. 
Doğum vakaları gene böyle.. Şim

di doğan çocuklardan haberimiz ol
mamasına imkin yok; çünkü ebeleri
miz anneleri adım adım takip ediyor· 
lar. 

Eskiden çocuk yatını bulmadan o
nu nüfusa kaydettirmek ~maenin ne 
aklına ne itine gelirmif .• 

- Sebep ? 
- Sebep basit: Çocuğun yatıyaca-

lmdan emin değil ki.. Yarın öbür 
gün ölecek olduktan sonra nüfus da
irnine kotmak. masraf etmek neye? 
Pabt timdi, çocuğunun yatıyacağma 
inaııı10r. Bu bir zihniyet meselesi-

cuk, 12 aı 2-6, 8 ı 7-18 yatlar arum- ı d rk 1 h ı d ı b' :s :s dir denebilir. Küçük yavrularm tera- U tünülmüt ve düğün hazırlıkları bit- re kalın ığın a çe 1 ev a arı e e ı- ter ve çıkıp liman idareaıne haber ver-
dadırlar. ç kitiden sari haatel* d 

ziaine varıncıya kadar... görmüttür." mit- Pqa ilin ettirmit: liyor u. mitlerdir. Liman idaresi vaziyeti hü-
Fakat müeueaenin asıl dikkate p- Geçen haziran içinde üç hemtire - Kim kızımın düğününde, ne ka- R\Waye, Liyon'daki laboratuvarına kümete haber vermiı, ve ıtalyaıı gemi-

yan tarafı fit dairesidir. Muntazam 505 saat, müeueaenin ebesi de 275 sa- dar küçük olursa olsun bir eksiklik bu İtalyan gemiainin dalgıçlarını ge- si deniz dibinde ı'ık yakarken yaka. 
bir tekilde sıralanmıt kutularda bir- at çalıtmıttır. Gene bu ay zarfmda bulursa kendisine bilmem kaç kese tirterek iletin naaıl yakılacağını ve lanmıştır. 
kaç çetit fit var. Bunlar mutazam doktor tatafından 586 hasta muayene altın vereceğim. kullanılacağını bizzat gösterdi. Ve Fransız mühendisinin keşfettiği a-
hir tasnif sistemine tabi tu~ut ve edilmit; ayın sonunda mileaıeaenin Bütün tehir halkı akın akın düğün dalgıçlara Ejipt ismindeki geminin letle birlikte dalgıç yukarıya çıkarıl. 
Öylece Yerıe'tl·rı"lmı"ıtı"r. Anuından -ı·nı· w ""··1 ı p d battıgw ı yerı· tarı"f ettı' çevresindeki 929 çocuktan 690 ı sağ- "'" gezmege --. amıt ar. a,a a, • mıt. ve gemide ara,tırma yapılmı .. a 
doğduğu günden itibaren her çocuk lam, 239 u hastadır. kızınm gelinUk odasına bir iskemle Artigliyo dalgıç gemisi, bu aletle da para bulunamamıştıır. Bununla be-
için yeni bir fit dolduruluyor, ve ai- Bu rakamları, günü ıününe veri- atmıı. gelip gidenin kendisine bul- mücehhez olduğu halde denize açıldı raber, fimdi Breet mahkemesinde mü-
lesinin dosyasına konuyor. Ayrıca dan 1 dufu ebiği söylemesini be-klemi•. Eveli Ejipt gemiainin enka.zını bul- hendiale tarama •ı'rketı' aıasın~-kı" di-

... n d et· ·ı len raporlar , rapor arın ay sonun- :s :s ~ 
alfabetik tertiple vucu e g ırı en Binlerce ziyaretçi gelmiı, gitmiı du. Bu limba sayesinde gemiden yüz vaya bakılacaktır. 

· ha ka f" d · ı d ı daki bülhalarından l!akarıyonu. Dok-bır J ıı osyasıy e e aranı an -s fakat kimse, bir Jey bulamamıt. Niha- binlerce frank değerinde altun çubuk, 
bir kimsenin, bütün vaziyetiyle, der- tor: yet bir gün bir ihtiyar gelmİJ. gözlü- keza yüz binlerce al tun frank ve bir 
hal ortaya çıkarılması mümkündür. - Size diyor, ister misiniz, bir tünün altından bütün evi tetkik et- milyara yakın da kağıt frank çıkardı. 
Hastalığı, sağlığı, aerveti, iti. gücü hemıirenin çantasını göstereyim. mit. Nihayet gelin odasına gelmi' . Geminin sahibi birdenbire zengin ol
huliaa bir insan hakkında edinilmesi Ve yerde duran ÜÇ çantadan birini Ortadaki büyük piriaç mangalı ıüz- du ve daha bir çok gemiler aldı. Bü
mümkün olan bütün malQmat burada alıyor, açıyor. lçinde ayrı birer~ milt: tün bu dalgıç gemileri bir çok izabe 
mevcuttur. Ve her köylünün bir nu- ta haline getirilaıit çok temis bezler - Pquı paıgı demif, hani bunun iletleriyle teçhiz edilmitti. İft• bu ge
maruı vardır. ve içinde köyde bir hemtireye liznn mandallyle mquı... miler iki aenedenberi Artiıgliyo'yla 

olabilecek her feY· ama aklınıza ge- Koca dUğiln evinin tek eksiği, pi- bi.rliıkte çalıpnakta fakat de
len ve gelmiyen her fCY vardır. Ken- rinç mangalm mapaıymıf. mitleri eritme Aletini keıfeden fran
di itini görecek vasıtalar o kadar iyi GWtlftllk ve mutlaka bir gün cbılıa aız kitifi iee bütün muhteriler gibi 
dilfilnülerek yerlettirilmittir. B. Ce- gelmek, beraberce köyleri dolaflD&k ketfettiği yeniliklerden istifade ede-

D oktor bir ay evel yaptığı sa
yımda, çevresi içinde tam 

1092 aile teabit etmif: 
- 155 aile kaldı diyor, timdi onlar 

üzerinde çalıııyoruz. Fiflerini hazır
lıyoruz. Kendilerinden ve k0mtula
rmdan malamat topluyoruz. Teker 
teker muayeneye tabi tutuyor ve sıh
hi vaziyetlerini de fiflerine not edi
yoruz. 

Size bir misal .. 
Doktor Wettayin bir kutudan ulu-

mal diyor ki: vadiyle ayrıldık. memektedir. O hep yeni şeyler bulma-
- Köy evine giden bir hemtire ev- Elelmikler yanm19; modem ve ör- ğa çalıtmaktadır. Bu fiizkçi mühendis 

den yalnız bir parçacık au i8ter. Elini nek türk köyü timdi gece hayatına bugün canlı maddelerin fiziki tartları 
yıkamak için ..• diyor. giriyor. Etimesğut ana caddesinden üzerinde tetkiklerde bulunmaktadır. 

T abil bu iflerln para ile yapıldı· 
ğını zannetmezainis. Gücümü

zün yettiği niabette iliç da dağıtırız. 
1licmı köyünde wremediiimiıs köy-

geçerken ve tehre doğru yollandık- Uzun •.zamandır met1ul olduğu bu 
tan aonra tunu düfilnüyorum: mevzu artık halledilmek üzeredir. A-

- B\ltün köylerimisin <imek Eti- lim timdi canlı hücreluin gençleı
meağut gibi mUkemmellefOCCp tarih tirme eararmı bulmu9tur. Eğer buldu
bbclen çok uzak md ğu euaları yalrvıda tecrübe mahiye • 

.ı1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1. - -- -
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Sürekli yağmurlar devam ediyor 

Seller yurt İçi de bir çok 
kazalara s bep oldu 
Seller İzmit'te mühim 

İstanbul'da da bir 

tahribat yaptı, 

ev yıkıldı 
İzmit, 15 (Hususi Muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Dün 

gece yarısından sonra İzmit mrntakası büyük bir tehlike geçir
miştir. Gece saat 21 de başlıyan şiddetli yağmurlar sonradan art
mıttır. Yağan yağmur miktarı rasat merkezinden alman malfuna
ta göre 99 milimetredir. Şehrin muhtelif yerleri, bu arada Paç, 
Deliahmet, T aşlarbaşı mahalleleri azgın sular içinde kalmış, bir
çok evlere su girmiş, bir ev ve muhtelif bahçe duvarları yıkılmış, 
bir takım evlerin duvarları da çatlamıştır. 

Bu arada yeni yapılan İzmit rıhtı
mının bir kısmı da hasara uğrıyarak 

çökmüştür. Gene rıhtım civarında bu
lunan ve inşaatı yeni başlamış olan 
nalkevi binasının temellerine "Cle su 
<!olmuştur. Bu sahadaki zahire dük
kanları, depolar ve ardiyeler suların 

tahribatına maruz kalmıştır. 

Kiiğıı f abriloosında 
Yukarı tepelerden gelen bir çok taş

lar vıe ağaç kütükleri İzmit sokakları
nı doldurmuştur. Vilayet nümune fi. 
danlığı ve İzmit bağları kısım kısım 
harap olmuştur. Seller kağrt ve sellü
loz fabrikalarını da istila etmiş ve ka
ğıt fabrikasının taş değirmen daire
sine sular dolmuştur. Dolan sular, 
fabrikanın tulumbalariyle, fakat çok 
güçlUkle çıkarılmıştır. 

Demiryolu tamir edildi 
Dcmiryolu da sellerin tahribatından 

masun kalamamış, Derınce istikame
tindeki hat boyu sökülmüş ve demir
yolları idaresi buraya lazmı gelc;n a
mele ve malzemeyi göndererek hemen 
icap eden tamiratı yaptırmıştır. Bu 
sayede İstanbul ve Ankara trenler: 
yollarına devam edebilmişlerdir. Vi
layet mıntakasındaki köy telefon hat
ları bozulmuş, buralardaki vaziyetler 
hakkında malCımat alınamamıştır. Şe

hir dahilinde bozulan telefon hatları 
tamir edilmiştir. 

latan.bul - Ankara telefon hattı bu
gün tamir edilmiş, ve saat 12 den iti
baren işlemiye başlamıştır. İzmit ova
sı su altındadır. 

Köylerde vaziyet 
Köylc:ı deki değirmenler de şiddet

li seller yüzünden bozulmuştur. 
Köylerde zayiatın daha az ol

duğu anlaşılmaktadır. Muhtelif yıldı
rımlar, çok şükür hasar yapmamıştır. 
Şimdiye kadar bu derecede şiddetli 
yağmur görmemiş olan halk, endişe i· 
çindcdir. Belediye ve 'Polis, icap eden 
bütün yardım tedbirlerini almıştır. Bu 
anda yağmur hafif hafif yagmıya de
vam ediyor. Dünden beri hararet 10 
c:krece birden düşmüştür. 

lslanbul' da 
yapllğı 

yağmurlar1n 

tahribat 
İstanbul, 15 (Telefonla) - İki gün

denberi devam eden yağmur bu akşam 
bir az hafifledi. Karadeniz'de fırtına 
durmuş gibidir. Vapurlar denize çık
mıya başlamışlardır. Kuzguncuk iske
lesi önünde sellerin getirdiği moloz
larla bir adacrk hasıl olmuştur. Vapur 
i&keleye manevra ile yanaşabılmek
tedir. 

Hir ev {Öktii 
tisküdarda Selami Alı mahallesinde 

48 nwnaralı Karabet'in evi bu gün ug
ledcn sonra yagmurların tesırıyle bır
denbire çökmüş ve ev sahibı Karabet
le oğlu Yervant enkaz altında kalmış
lardır. İhtiyar ev sahibı enka.z altın
dan ölü olarak çıkarılmıştır. Ogıu 

Yervant da bitap bir halde agır yaralı 
olarak hastaneye kaldırılmıştr. 

Hu da bir ba§h-ası 
Bayazıt'ta Ordu caddcsınde bir ko

nağın çatısı çokmı.iştur. Kasını.paşa 

dıeresi taşmış, ı::mınönü - Bebek hat
tında sellerın getirdiği çamurlaı yü
zünden tramvay seferJerı bır muddet 
yapılamamıştır. 

Sellerin yurt içirıcfol;i ıcıhribaıı 
Şehrimize gelen malumata gore bu 

hattadanberi yurdun her taraıında su
rekli yagmurlar yaı:;ınaktadır. Yag 
murlar bazı mıntaka!arda seller mey
dana getirmiş ve ufak tefek kazalara 
da sebep olmuştur. Gelen malumata 
göre Boyabat kasabasına yağan şid
oetli yagmurlar ve dolu fasıld ... ız dört 
saat devam etmiştir. Hasıl olan sel
lerden bir çocuk sele kapılarak lıogı.il
muştur. Sel bahçe ve çiftliklerde bir 
hayli hasar yapmıştır. Has.ı.rın tcsbiti
ne devam olunmaktadır. 
Gümüşhacıköy kasabasına düşen 

dolunun tesıriyle dere kenarındak: 

Sulhu 
korumak 
• • 
ıcın .:. 

(Başı J inci sayf:ıda) 

lemefie çah§mak da realist bir politika
nın başlıca icaplarından telakki edilc
biliı-. 

Fransız Başbakanı Bay Daladiye ile 
ınu

0

tabık kalarak birdenbire Berhtes
gadın'a hareket etmiş olan ingiliz Baş
bakanı Bay Çemberlayn'ın bu ani ka
rarı, ancak böyle realist bir politika
nın ilhamlarına tabniyet eden bir dev
let adamının en tabii teşebbüsü sayıl
malıdır. Cihan sulhunun korunması 

için yapılacak her kuvetli teşebbüsün, 
nerede ve kimin nezdinde olursa ol
sun, kayıtsızca karşılanacağı ise bir ze
haptan ibarettir. Altmış dokuz yaşın
da, ilk defo tayyareye binip Bay Hit
ler'le görüşmiye giderken Bay Çcm
berlayn'ın söylediği sözleri, bu müna
sebetle, bir kere daha gözden geçire
lim: "Alman baıvekili ile görüşmeğe 
gidiyorum. Çünkü vaziyet bana kendi
siyle yapacağrm şahsi görüşmelerin 

faydalı neticeler verebileceği vaziyet
lerden biri gibi görünüyor. Benim si
yasetim daima sulhu temin içfo gayret 
&arfetmck olmuştur .• Führer'in, benim 
bu baptaki teklifimi derhal kabul et
mesi ziyaretimin neticesiz kalmıyaca
ğını ümit hususunda beni teşci etmek
tedir." Neticesi meşum olabilecek bü
yük bir anlaşrilazlıkta israr etmek me
suliyetini kimse üzerine alamaz. Fakııt 
mesuliyetten kurtulmaktan evel meıu
liyeti istilzam edebilecek vaziyetleri ıs
lah etmek de en realist görüşün em
ridir. 

Südet almanlan reisinin ilhak be
yannamesi Bay Çembcrlayn'ın yolda 
bulunduğu sırada intişar ebniştir. Po
polo d'ltaliya gazetesinde Lord Run
siman'a hitaben neşredilen ve İtalyan 
başbakam tarafından yazılmış olduğu 

zannolunan açık mektuptaki fikirler de 
tefsire lüzum görülmiyecek kadar sa
rihtir: Çekoslovakya buhranı ıüdetle
rin Çekoslovakya'dan ayrılması şokli
ni almış görünüyor. Fakat buna rağ
men, Çekoslovakya'nın federal bir çe
koslovak - alman - rüten - macar ve 
leh devletine istihaleııini hala kabil gö
renler mevcut olmak gerektir. 

Federal ve bitaraf bir Çekoslo -
vakya mı, küçülmüş bir Çekoslovak
ya mı, harp mi ? 

iyi niyetlerin ve anla§ma zihniyeti
nin galebesini temenni edelim. 

Bütün cihan Çemberlayn - Hitler 
mülakatının neticesini bekliyor. Bu 
netice sulh olursa ufuktaki kara bu· 
lutlıırın yerini parlak bir yaz güneşi 

değilse bile ruhları ıstıraptan kurtara
cak bir aydınlık alacaktır. 

Nasuhi Baydar 

Çorap~ılar çüriik çorap 

yupııııyacakJar 

İstanbul, ıs (Telefonla) - Çorapçı
lar bu gün toplanarak çürük çorap 
imalatına nihayet vermek için esaslı 
kararlar aldılar. İttihaz olunan bu ka
rarlara göre bir koton çorap encüme
ni kurulacaktır. Ayrıca bir kooperatif 
tesis edilecektir. Avrupa'dan iki mü
tehassıs celbi de ayrıca kararlaştırıl
mıştır. 1nce kadn çorapları imalatına 
bu günden itibaren nihayet verilmiş
tir. 

hayvanlariyle birlikte sürüklemiş ol
duğu iki yolcu jandarmalar tarafından 
kurtarılmıştır. 

evlerin alt katını, !iarşıyı, Saray ma- Karaisalı kazasının Kamışlı nahiye
halJ.esindeki evlen su basmış ve bir "sinin 'Oçgülyenı köyünde yağan şid
kısım eşyayı alıp götürmüştür. Hasıl detli yağmurlar 5000 gülek arpayı, 
olan seller kasaba dışında bostan bek- 2000 gülek buğdayı ve 1000 gülek fa. 
liyen bir kadını sürüklemiş ve kadın sulycyi mahvetmiştir. Diğer yerler
kurtulamıyarak bogulmuştur. Selin den malümat beklenmektedir.• 

Köy işlerini başarmak 
• 

kadrolar • • • 
ıçın yenı 

Projeye, dernek ve encümenler teşkili 
hakkında hükümler konuldu 

Hükümetin yeni hazırlamış olduğu köy kanunu projesinde, 
bilhassa seçim işleri ve encümen ile derneğin yapacağı işler hak
kında yeni hükümler konulmuştur. Köyün iş programiyle çok ya
kından alakalı olan bu mevzulara ait eldeki kanundaki madde
ler ihtiyacı karşılıyamadığından, yeni tekliflerde birçok yeni 

esaslar da vardır. 

Köy derneği birisi ikinciteş- ı binasız yerlerin istimlakine karar ver-
. d" - · b, t larında ol mek, köy namına yapılan hibe ve va-
rın, ıgerı şu a ay - . . .. 

k ·· ld 'k' d fa topla sıyetlerın kabulune karar vermek, ka-
ma uzere yı a ı ı e - -· al"'h" d h·ı· d kt lk' •t · t l t nunların verecegı s a ıyet a ı ın e 
naca ır.. ıncı eşrın op an 151 yasaklar koymak; köy memurlarının 
eı:ı çok on ~eş ve ş_ubat t~plantısı ve müstahdemlerinin aylık veya yıl -
bır hafta surecektır. İş bıtmezse, Iıklarını ve adetlerini kabul etmek· 
köyü-n bağlı bulunduğu mülkiye köy büdce ve kadrosuna göre muhta; 
makamına haber verilmek şar - tarafından tayin edilen köy memurla
tiyle toplantı müddetleri birer rınm ve müstahdemlerinin memuri
mi&li uzatılacaktır. Dernek mü - yetlerini tasdik etmek; muhtar tara
him ve müstacel hallerde muh- fından teklif olunan işleri tetkik edip 
tarın, kaymakamın veya valinin bir k.arara bağ~~ak, hükümet tarafın
resen daveti üzerine fevkalade dan ıstencn mutaleaları vermek .. 
olarak da toplanacaktır. Fevka- Kararların tathiki: 
inde toplantılar bir haftadan 
fazla sürmiyecek ve yalnız top
lantıyı icap ettiren meseleler gö
rüşülecektir. Muhtar derneği fev
kalade olarak topladığı takdirde 
sebebini ruznamesini kaymakam 
ve merkez kazalarda valiye bil
direcektir. 

Derneğin toplantısı: 

Dernek muhtarın reisliğinde topla-

Köy derneği kararları, muhtarın 

tasdikiyle tamamlanacak ve tatbik 
mevkiine konulacaktır. Ancak aşağı
daki kararların kaymakam ve merkez 
kazalarında kaymakam salahiyetiyle 
valinin tensip edeceği zat tarafından 
tasdik edilmesi lazımdır: 

1 - İkraz, istikraz ve istihlake ait 
kararlar; 

2 - Köy büdcesinin dörtte birinden 
ve alelitlak SOO liradan fazla mali ta-

naacktır. Toplantı mürettep azanın ahhütlerle mukaveleler; köyün orta 
yarıdan fazlasiyle açılacaktır. Ek:se - malı ve her türlü toprak veya yapıla

rın alım ve ::;atımı değiştirilmesi; riyet olmazsa toplantı ertesi güne bı

rakılacaktır. Gene ekseriyet olmazsa 
J gün gelen aza mevcudu ile müzake
reye devam olunacaktır. Kararla:
mevcudun ekseriyetiyle verilecektir. 
Reyler bizzat verilecektir. Müzakere
ler açık olacak, herkes dinliyebilecek
tir. 'Görüşmelerin yalnız karar halin
deki neticeleri, dernek defterine ka • 
rar halinde geçirilecektir. Kararlara 
muhalif kalanlar, muhalif kalış sebep
lerini deftere yazabileceklerdir. 

Derneğin idare ve inzibatı muhtara 
ait olacaktır. Muhtar tarafından der -
nek açılmadıkça müzakerelere başla -

namıyacaktır. Dernek ikinci teşrin 

toplantısında kendi aralarından bir 
reis vekili seçecektir. Dernek, muhtar 
tarafından havale edillip dernek tara
fından ruznameye alınan işler hakkın
da neticeler verecek ve kararlar ala -
caktır. · 

Dernek azalarının köy i§leri hak
kında teklif yapmak salahiyeti var -
dır. Demek köyü ve köylüyü alaka -
!andıran muhtelif işler hakkında di · 
!eklerde de bulunabilecektir. Bu di -
lekler muhtar tarafından kaymakam 
veya valiye sunulacaktır. 

Muhtar ikinci teşrin toplantısında 

derneğe geçen yılın büdcesine ve iş 
programına göre yapılan işler hakkın
da izahat verecek ve yeni yılda yapı -
lanJarı anlatacaktır. Bu iazhat üzeri -
ne dernek, muhtarın izahatını ekseri
yetle kafi görmezse mucip sebobleriy
le beraber iş kaymakama yazılacaktır. 
Bu yazış muhtarın dernek riyasetinde 
bulunmasına ve köy işlerini görmesi
ne mani olmıyacaktır. 

Köy derneğinin göreceği işler şun -
tardır: 1 - Köyün ve köylil;ıün düze· 

nini, genişliğini, şenliğini, ilerlemesi -

ni, kalkınmasını, sağlığını ve rahatlı

ğını koruyacak ve arttıracak kararlar 

vermek; muhtar ve encümence hazır -
lanmış köyün gelir ve ihtiyaçlarına 

uygun yıllara taksim edilmiş iş prog

ramlarını tetkik ve kabul etmek; köy 
büdcesini, aylık hesap cetvellerini, 
büdce kati hesaplarını tetkik ve tas -
dik etmek; munzam tahsisat ve fasıl
dan fasla münakale tekliflerini tetkik 
ile karara bağlamak; köy vergisi nis
betini ve taksit adet ve nispetlerini 
imece mikdarını ve çalışma mevsim -
!erini tayin ve tespit etmek; Encü -
mence hazırlanan resim, harç ve ücret 
tariflerini tetkik ve kabul etmek; köy 
sınırları dahil ve haricinde köy namı
na satın alınacak, satılacak, değiştir!.· 
lecek emvalin alım, satım ve mübade
le şartlarını tespit etmek, tahsis cihe
tini tayin ve tebdil etmek lüzumunda 
a1-ar haline koymak; belediye ve vilii
yet hususi idareleri ve diğer köylerle 
müştereken yürütülecek işler ve ku
rulacak tesisler hakkında kararlar 
vermek; köy muhtar, memur ve müs
tahdemlerinin muamelat, hesabat ve 
icraatını tetkik ve murakabe etmek; 
köy namına yapılacak sulh, ibra, ikraz 
ve istikrazların şartlarını tayin etmek 
ve mukavele akdine izin vermek; köy 
hizmetlerine ve köy halkının umumi 
menfaatlerine tahsis edilecek binalı 

3 - Resim, harç ve ücret tarifele -
ri; 

4 - Köy vergisi nisbet ve kararlar:: 
ve memur kadro ve kararları; 

S - Köy namına yapılacak sulh ve 
ibra kararları; 

6 - Köy namına konacak yasak ka~ 
radarı; 

7 - Köy yeri sahasının tesvii ve 
tebdili hakkındaki kararlar; 

8 - Başka köyler veya belediyeler 
veya hususi idarelerle mü terek i lcr 
ve kurulacak müşteı·ek müesseseler 
hakkındaki kararlar; 

Bu kararların alakalı makamlarca 
on beş gün içinde tasdik ve iade olun
ması mecburidir. Tasdik olunmıyan 
kararlar reddolunacaktır. Reddolunan 
kararlara muhtarlar on gün içinde va
li nezdinde itiraz edebileceklerdir. 
Valiler de on beş gün içinde işi tetkik 
ve ~asdik veya redde veya yeniden 
köy derneğine tadil ettirmiye mec
burdurlar. Valinin tasdikine iktiran 
eden kararlar kati olup hiç bir idari 
makam ve mahkeme tarafından bozu
lamıyacaktır. 

Köy namına mahkemelerde açılacak 

~asarruf davalariyle SOO liraya kadar 
olan alacak ve verecek davalarında ön
ceden kaymakam veya valinin muvafa 
kati almmak şarttır. Vali veya kayma
kam bu daviiların önceden hukuk işle
ri müdürünün ve yoksa hazine ve hu
susi idare avukat ve vekilinin de mü
talelarını alacaktır. 

Köy cnciiıncııi ve göreceği 
işler: 

Köy encümeni muhtarın riyasetin
de dernekçe ikinci teşrin toplantısın
da kendi içinden seçilen bin nüfusa 
kadar olan köylerde üç ve daha fazla 
nüfuslu köylerde dört azadan teşek -
kül edecektir. Encümen muhtarm da
vetiyle haftada bir toplanacaktır. 

Muhtar, lüzum gördüğü sair zaman

larda da encümeni toplıyabilecektir. 

Encümen en az muhtar veya vekili ve 

iki azayla müzakere yapacaktır. Ka -

rar ekseriyetle verilecektir. Reylerin 

müsavi olduğu hallerde muhtarın bu

lunduğu taraf, tercih olunacaktır. En
cümen, muhtarın teklif ettiği işler 
hakkında karar verecektir. Azalar ta
rafından yapılan teklifler ekseriyetle 
ruznameye alınırsa müzakere edile -
cektir. Köy enclimeni şu işleri göre
cektir: "Köyün gelirine, imece kuvet
lerine ve ihtiyaçlarına göre köye muh 
tarca hazırlanacak iş programlarını 

tetkik ve mütaleayla birlikte derneğe 
arzetmek; köy büdcesini, icabında 

munzam büdceyi hazırlamak"; büdce
ye maddeden mcrddeye nakiller yap -
mak, fasıldan fasıla nakil tekliflerini 
hazırlamak; köy yardımını bu kanun 
hükümlerine ve dernek kararlarına gö 
re tarh ve tahakkuk ettirmek; tarife
lere göre tahsil edilecek resim, harç 
ve ücretler için tarifeler hazırlamak; 
kiraya verilecek veya kirayla tutula
cak malların kiralama şartalrını h,a -
zırlamak; artırma, eksiltme ve ihale iş 
lerini yaı>arak mukaveleler tanzim ve 

Türk - Fransız genel kurmay 

anlaşmasının 
. 
ımzası hatırası: 

Antakya lisesi salonuna 
törenle bir levha asıldı 
Hatay Başvekilinin verdiği ziyafetler 
(Başı 1 inci sayfada) ı 

da imzalandığı günü bildirir.,. 
Bu vesile ile şurasını kaydetmek 

isterim ki, Orgener.al Asım Gündüz 
Hatay ve bilhassa Antakya halkr ara
sında büyük bir sempati ve şöhret ka
zanmıştır. Geçen gün sinemada Trak
ya manevraları gösterilirken türk bay 
rağını ve büyük Şefini uzun uzun al
kışlamak imkanım bulan halk bir ara
lık Asım Gündüz'ü perde üzerinde 
görünce sevinç ve hürmet hislerini 
pek vefalr bir şekilde göstermiştir. 

Hatlly Başvekilinin verdiği 
ziyafetler 

Antakya, ıs a.a. - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Başvekil Abdurrahman Melek dün 

Cevat Açıkalın, bugün de kolonel 
Kole şereflerine birer öğle ziyafeti 
vermiştir. 

Başvekil, Cevat Açıkalın'a verdiği 
ziyafette şu nutku söylemiştir: 
"- Muhterem arkadaşlarım, sayın 

Bay Cevat Açıkalın şerefine toplantı 

vesilesiyle ve davetime içten gelen 
bir samimiyetle icabetleri dolayısiy
le teşekkür eder ve bu samimiyetiniz
den dolayı gururumu arzederim. B. 
Cevat Açıkalın bize mutlu hadisele
rin mübeş§iri olarak gelmiş ve yur
dumuza çok büyük hizmetlerde bu -
lunmuştur. Sureti ile siyretinin tam 
tetabuk ettiği bu kudretli hüviyette 
en har ve samimi hisleri bulduk.Ken
dileri her zaman bizim fahri vatanda
şımız olacaktır. llim ve irfan çerçe
vesi içinde metin bir huy, asil bir ruh 
ile her vesilede kendisini bize tanıt
mış, kati ifade ve kararlariyle kendi
ne candan hürmet telkin etmi§tir. 

Türk - Fransız dosduğıında 

B. Cevat Açıkalın'ın hissesi 

Türkiye ve Fransa gibi iki büyük 
devlet arasındaki Hatay anlaşma key
fiyetinde en nazik ve insani hareket
lerde bulunmuş ve siyasi cereyanlar
da herkesi memnun edecek bir varlık 
göstermiştir. Velfıt zekası hüviyetin
de en güzel bir tecelli olarak görün
müş, sarih ifadeleri hislere munis bir 
şekilde hulUl etmiştir. Candan bağlı 
olduğum bu toprağa hürmet eden, ça
lışan her şahsiyete bütün hislerimle 
minnettarlığımı her zaman ilan ede
rim. Anlaşmazlık yüzünden geçen 
acı hatıraları örten yeni ve parlak 
dostluk bakımından da Cevat Açıka
lın'ın pek samimi faaliyeti kendisine 
minnettarlığımızr tezauf ettiriyor. 
Kendilerine tükenmez sevgi ve sami
miyetimizi arzederken kadehimi bu 
yüksek §ahsiyetin burada bulunması
na ve büyük zaferimizin muvaffaki -
yetine biricik amil olan blitün türk
lerin gözbebeği Atatürk şerefine ve 
bu anlaşmada büyük hayırhahhk gös
teren Fransa Cümhur Reisi M. Löb
rön şerefine kaldırrr biletimle arka
daşlarımı bana imtisale davet ede
rim.,, 

Anacfolu Ajansını takdir 

Antakya, 15 a.a. - Antakya Halk 
Partisi birkaç güne kadar Hatay'dan 

ayrılacak olan Anadolu Ajansı Hatay 
mümessili şerefine bir veda resepsi

yonu yapmış ve bu vesile ile Anadolu 

Ajansı'nın Hatay davasına yaptığı 

hizmet: takdirle anılmıştır. 

Isparta öğretmenleri Kayseri'de 

Kayseri, (Huwsi) - Isparta öğret menlerinden. yüz ~ı~lik bir. ~yyah 
kafilesi şehrimize gelmi~ iki gün kalarak ıehrın ta~ıhı yerlerını gez
mi~lerdi. Gönderdiğim resim, Halkevinin öğrebnenler ~erefine verdiiH 

ziyafti göstermektedir. 

anlaşmalar imzalanmasına karar ver- ı 
mek; aylık varidat ve masraf cetvelle
rini ve kati hesap tekik mütaleasını ı 
derneğe arzetmek; umulmadık mas
rafların yerlerini tayin etmek; der - ! 
nekçe istimlakine karar verilen istih-

1 

tak işlerini bitirmek; ekinlere, malı -
sullere, yemişli yemişsiz ağaçlara, 
bağlara, her nevi bahçelere zarar ve
ren kuşları, böcekleri, tırtılları, do -
muz, fare ve benzeri muzır hayvanları 
öldürtmek; birdenbire yıkılarak altın
da adam veya hayvan kalacak derece-
de çürümüş veya eğllmiııs drvar ve 
damları bir sakatlık çıkarmamak üze

re yıktırmak veya tamir ettirmek; hü

kümet dairelerinden veya tarafından 
istenilen ilmühaber, şhadetname gi-

bi ves'ikaları, tahkikat üzerine hazır -
layıp vermek; askere giden kimsesiz 

muhtaçların, öksüzlerin tarlasını, bağ
larını, bahçelerini imeceyle sürdürüp 

ektirtmek, hannanlıklarını kaldırt

mak, mahsullerini toplatmak; yanan 

veya yıkılan fukara evlerini bütün 

köy yardırniyle yaptırtmak; köy fa · 

kirlerine, öksüzlerine, büdcenin kud

retine göre yemeklik, tohumluk, veya 

para ve imeceyle yarıdım etmek; kim

sesiz çocukları sünnet ettirmek; kız
ları evlendirmeye çalışmak; fakirce
nazelerin kefen ve sairesini tedarik 
etmek; köy namına muhtelif mektep
lerde ve kurslarda çocuk okutturmak; 
muhtelif kanunlarda ve nizamname -
lerdc mevcut hükümlere, köy ycHHlk
larına, dernek, encümen ve muhtar 
kararlarına ve emirlerine aykırı hare
ket edenler hakkında ceza kararları 
almak; muhtar tarafından teklif edi
len idari ve icrai işleri takibedip bir 
karara bağlamak vazifesi, köy encü · 
menlerine ait olacaktır. 

Üniversite' de yeni 

ders yllı hazırhklan 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Üniver

sitenin yeni ders senesi hazırlıkları i
lerliyor. Rektör B. Cemil Bilsel bu 
hazırlrklar etrafında şu beyanatta bu
lunmuştur: 

"- Eylül devresi imtihanlarına de
vam ediliyor. Gençler imtihanlarda 
muvaffak olmaktadırlar. Bu imtihan
lar şimdiki vaziyete göre memnuni
yetbahş haldedir. Haziran ve eylül 
devresinde talebenin elde ettiği smıf 
geçme vaziyetini üniversitenin açılış 
gününöe müspet rakamlarla ilan ede
ceğiz. 

Tercüme ettirilecek eserlerin umu
mi listesi hazırlanmaktadır. Profesör
ler meclisi teşrinievelin 10 ve 11 inci 
günü toplanacaktır. Bu toplantıda e
ser listeleri kati şeklini alacaktır. 

Doçentlik imtihanları 17 teşrinie
velde başlıyaca•ktır. Hukuk ve-lktısat 
fakültelerinde iki, Tıp fakültesinde 
beş, fen fakültesinde 3 ve edebiyat fa
kültesinde bir olmak üzere münhal 12 
doçentlik vardır.,, 

Falih Rıfkı Atay 

Zeytin Dağı 
- Yeni basılıf -

1 

Remzi Kitahc"·i 

Fiyatı 75 kuruş 

l1. 11 
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~ra sız hikayesi 
""""'--..-..-------.----..-..----

Güze I bir 
l>aha o sabah gelmiş olan J orj Dang

la, sırtında yirmi altıyaşının ince -
itine pek yara~n bir mayo olduğı. 
~de, plajda, muhtelif güzellikte fa. 
P.t aynı derecede çıplak olarak, guru· 
a doğru inen güneşin altında küçük 
tupıar halinde yüriyen veya kumla 
l Yayılmış olan güzeller arasında bıı 

r
·na arıyarak dolaşıyordu. 
airden Jorj, heyecanla durdu. Ta o

lda, sağda, bir bez koltuğa uzanmı:.; r esmer taze, Mişölin Harböy'dü ... 
aha doğrusu Mişölin Lormua, çün 
~ evlenmişti. Ve işte aradan dört se
le geçmiş olmasına rağmen J orj'un 
~ evlenmeden duyduğu teessür hilıı 
'l&bütün silinmemişti ... 

tôtil 
Yazan : FredeTik Bute 

O meşum hadisedenberı Mişölin'1 
ile defa olarak görüyordu. Ona doğru 
liiruyor ve mevzun endamının düzgün 
~tlarmı, derisınin zarif kızarmışh - , 
~ııı, gözleri kapalı yüzünün cazibesi· '·(~;. : 
ıı hayranlıkla seyrediyordu. Sankı 
~ hadise düşündüğü kadar ~~şum 1 gelmeyi ıstıyen bızzat kendis.i deği1 
Uydu? ... Mişöli~·- evelce, sevıştıkle· miydi? Bu hareketine şimdi biraz pış

t~ırala:eıa ke?dısınden çok ho.~l~~- man olmuştu ... Kendisıni o derece se-
gını soylerdı. İş hayatında buyuk ven kocasına biraz olsun muhabbet 
~r servet yapmış ?lan B. ~~~-ua -~a göstermiş miydi? Nihayet o da bık -
ı:n~ kadı?dan on .J~Ş ~aş buyuktu... mıştı. Kimbilir başka bir kadın ona 
~tı._u_n .ı.çınde tatlı umı~ler. uyandı v:: aşk komedisi oynıyarak ... 
1 Şolın ı seyrederken cıddı ve melan- M' .. 1. h'dd tl . 
toı·k . . ışo ın ı e e. 

r 
ı bır tavır takınmıya gayret ettı. ..

1 
.. 

Ünk.. .. 1 - - du - şte buna tahammul edemem" u goz erını açıyor . . 
G - . d k" dah dedı. 

l. enç kadın kendısın en san ı ;,.. Hafta sonunda kocası yanına ge -
tın ayrılmış gibi: lince ona sordu: 
- Vayı siz misiniz, Jorj, dedi. Ya
ayaınızım. Yanıma otursanıza. - Her hafta Paris'e dönmen san.ki 

E:rkek itaat etti. Havadan sudan bu bu kadar lüzumlu mu? 
aç kelime konuşuldu. J orj Turen'dt: 
la. aile:;inden bahsetti; Mişölin, ko
ının her sene olduğu gibi kendisi

c deniz kenarında bir villa kiralamış 
ldu.ğunu, hafta sonlarında yanına 
Cltlıginı izah etti. 

aunlar söylendikten sonra araların· 
. kü~ük bir aüküt oldu. Sonra J OfJ 
Sbutün ısmarlama olmıya..ı bir heye· 

anıa: 

- Ah 1 Mişölin, dedi, sizi ne kadar 
?k sevmiştim .. Evlenmeniz benim i · 
1n büyük bir istirap oldu ... 

~nç kadın gülümsedi: 

Edmon Lormua hayret etti: 
- Fakat, azizem, bilirsin ki işler~ 
- Ağustosta iş olur mu? 

- Olur ya. Tam şimdi, bir iş peşin-
deyim. Cenubi. Amerika ile mühim bir 
iş. Paris'te bulunmam elzemdir. lh
mal etmenin sırası değildir. Sana izah 
edeyim ... 

Mişölin "yalan söylüyor" diye dü -
şündü. Tehditkar bir tebessümle sö -
zünü kesti: 

- Nafile. Burada kalmanı istiyo
rum. Mektup veya telefonla işini hal
let. Benim için bunu yapabilirsin, 

1 

[ ............................................ ! 
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(HAVA SEFERLERi) 

Ankara - lstanbul arasında 
Pazardan mada her gün: 

Ycşilköy'den hareket 
Ankara'dao hareket 
Ankara' dan 
cumartesi günleri 

. . 
Nöbetçi Eczaneler 

8.!0 
8.30 

16.00 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

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

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ibban: (1521). - Telefon, müra
caat, şehir: (1023-1024). - Şchlrlerara
s1: (234!-2342). - Elektrik ve Havagazı 
arıza memurluğu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anban: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645, 
1050, 1196). - Samanpazan civan : 
(2806, 3259). - Yenişehir, Havuzbaşı, 
Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: Gü
ven taksi: (3848): Birlik taksi: (Z333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). 
İstanbul taksisi: 3997 

Otobüslerin ilkveaon 
seferleri 

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

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

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

Ulus M. dan Keçiören'e 
Keçiörcn'deh Ulus M. na 

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

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

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

Yenişehir'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Yenisehir'e 

Sabah 
llk 

sefer 
6.45 
7.15 

7 25 
1.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
1.00 

7.00 
7.00 

1.00 -.-
7.00 
7.10 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 
Akköprü'den S. lJazarı'na 7.30 

Akşam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
Z3.20 

20.00 
20.38 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

1.00 
9.45 

& U. Me]l'danıyle istasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup trcı:ı za
manları seferler daha sıktır. 

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

tb::_lj.adi canım, Jorj, plajda ve deniz 
. ~Vlfıyıe peK -uygurı. d'U'fmıyen ou 

Yoksa beni sevmedigv ini anlıyacagv ım. 
--~~&,,A.ka-..J•n .Ulua M'.-da.u~an aaat 22 

B. Lormua gene itiraz etti. Mişölin,<feki son selerlerle bunların Ulus mey-
llıııtcvckkil ve roınarıtik tavrı bıra -
~·~ 
ht - Mişölin, istihza etmeyin t Siz:i 

r zamandan daha cazip görmekte11 
~c başkas.iyle evli olduğunuzu bil -
~ekten duyduğum acıyı tasavvur e
tmezsiniz ... Beni sevdiğinizi zannet-

llıi1ıt· 
"ıın .... 

t· - Evet ama, bana evlenmek tekli -
1llde bulunmamxştı~ız, dedi Mişölin. 
Jorj biraz şaşaladı: 
-- Ben ... Ben bunu çok istiyor· 

dııtn .. Fakat ailem ... Aileniz ... O kadar 

~'nçtim ki ... Mali vaziyetim iyi değil· 
ııt 

- Evet benim de pek küçük bir d
lıazxm vardı. 

Jorj bir cevap aramadı, bulamadı, 
~a:ıı.ı sxkıldr. Bir müddet sonra, başka 
ıt tonda söze başladı: 

-. Kocanız doğrusu çok ihtiyatsız .. 
Genç kadın hayretle gözlerini açtı. 
- lhtiyatsız mı? ... Ne hususta? 
- Ne olacak, eğer sizin kadar gü-

~el bir kadının kocası olsaydım, bana 
tıy1e geliyor ki itimat edemezdim ... 

-Kime? 
- Kendime, Mişölin. Karımın, ben-

~n uzakta, bir plajda, kendi yaşında 
ır sürü gençler arasında ihanet etmi

hcek kadar beni sevebileceğine ina 
~atna2dım ... Aşk kıskançlık doğurur .. 
. ~Skançhk ilham etmemek bir kadtı; i1.n hakaret gibi şey değil midir 1 

, 0l'le bır kadın kocasının kendisinı 
t"~ediğinden haklı olarak şüphe e· 
h ehılir ... Eğer kendisini çok serbest 

1t<ı.kıyorsa demek ki bir başkasını ... 
t' - Bir ba.§kasını mı? .. Ne demek 1s-
1~orsunuz ... Sö.ıünüzü 'aınamlay ınız. 

danı'na dönüşleri sinemaların dağılıs 
bunun sırf bir metresle buluşmak ~in saatlerine tabidirler. 

olduğuna büsbütün kanaat getirdiği i
çin israr etti. Nihayet kocası razı oldu 

ve kaldı. 

Aradan sekiz gün geçti. Rakibesi Ü· 

zerinde zafer kazandığı hissi Mişö

lin'in kocasının daima yanında olma -

sından duyduğu iç sıkıntısını yendi. 
Kocası bir sabah genç kadına bir mek

tup gösterdi: 
- Al, oku. Cenubi Amcrika'yla ya

pacağımı söylediğim iş suya düştü. 
Görüyorsun ya, yalan söylememi§.im: 
Elli bin frank kaybettim. Fakat ziya
nı yok, beni yanında alıkoymak iste -
menden çok memnunum! Ne güzel bir 
tatil geçirdik. 

Mişölin, J orj Danglas'ın hakiki bir 
ahmak olduğunu düşündü ve onu bir 
daha görmemiye karar verdi. 

HlKAYECl 

- Poıta Saatleri 

Teahhütlü 18 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya : 

Samsun hattına 

Diyarbakır hattı : 

Her sabah 8.20. Her 
akıam 19.15 ve 19.50 
de (Pa.zarteıi, Pcr
eembe, Cumartesi 
Toros sürat.) 
Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 
Hergiin 9.35 

Zoneuidak battı : " 
K.ınkkale'ye rayotobüs " 

15.00 
16.0S 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Recep: 21 

S. D. 
Güne§- 5 39 

Rumt - 1354 
Eylül: 3 

S. D. 
Akşam: 18 18 

Muhtelif yiyecek, yem 

yakacak ahnacak 
ve 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Müstakil Jandarma Taburu ihtiyacı için satın alınması gerek yiye
cek, yem, yakacak, isim, miktar, ahm usulü ilk teminat ve ihale tarihleri 
aşağıda gösterilmiştir. Bunlara ait şartnameler parasız komisyondan alı -
na bilir. 

Meccani talebenin imtihan 
neticeleri 15 hirinciteşrinde 

anlaşılacak 

Orta mektep ve liselere meccani o

larak girmek için açılan imtihanın 

bittiği yazılmıştı. Öğrendiğimize göre 
Maarif Vekaletinde hususi bir ko

misyon bu imtihanın evrakım tetkik 
etmeğe başlamıştır. İmtihan neticesi 

15 birinciteşrinde alakadarlara bildi
rilecektir. 

Nakliyat münokosası 
Akyazı Askeri Kereste Fabrikası 

Müdürlüğünden : 

Muallimleri Nuri Boytor'un iJaresinde iz.mir grupu birincileri 
Akyazı Askeri kereste fabrikası, an-

barlarmdan Adapazarı istasyonuna 
nakledilecek üç bin metre mikap ke
resteyi kapalı zarfla eksiltmeye koy
muştur. Türkiye güreı birincilikleri 

Müsabakalar yarın 
stadyumda başlıyor 

1 - ZO eylül 1938 sah gününde saat 
15 de Adapazarı'nda park karşxsında 

kereste fabrikası yollama dairesinde 
ihalesi yapılacaktır. 

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

Grup şampiyonları geldiler 
3 - İstekliler teminatlarını Maliye 

veznelerine yatırıp alacakları makbuz 
veya banka mektuplarını ve ticaret o
dalarında kayıtlı bulunduklarına dair 
belgelerini havi kapalı zarflarını sa.at 
on beşe kadar komisyona vermeleri, 
şartnamesini görmek istiyenlerin Fab. 
rika müdüriyetine müracaatlan ilan o-

Cumartesi günü 19 mayıs stadyo
munda saat 14.30 da başlıyacak olan 
1938 yılı Türkiye greko - romen gü
reş birinciliklerine iştirak edecek 
grup şampiyonları şehrimize toplan
mıya başlamışlardır. Evelce geldikle
rini haber verdiğimiz Kastamonu gru
pu güreşçilerinden sonra, Bursa, İz
mir güreşçileri de dünden itibaren 
güneş kulübü lokalinde antrenman 
yapmaktadırlar. İstanbullular da bu
gün beklenmektedirler. 
Güreş müsabakalarının Ankara'da 

yapılması şehrimizde. geniş bir alaka 
uyandırmıştır. Hacıbayram caddesin
deki güreş lokalinin önünden geçen
ler memleketin dört bucağından seçi
lerek gelen sporcuların antrenmanla
rını seyretmekten kendilerfni alamı
yorlar. Filhakika bu yıl yapılacak 
müsabakaların bir takım sürprizli ne
ticeler vermesi muhakkak sayılmak -
tadır. Hemen bütün bölgelerde güreş
çiler tam manasiyle hazırlanmışlar -
dır. Hepsinin kuveti yerindedir. Te
menni ederiz ki zevkle seyretmeğe 
hazırlandığımız bu müsabakalar ne
ticesi.nde. serbest güreş Türkiy:e bi -
rinciliklednde olduğu gibi, milli ~a-

kımımıza namzetler görelim. Beş gru
pun 35 genç ve arslan yapılı güreşçi
lerinin bunu bize temin edeceklerin
de hiç şüphe yoktur. 

Bütün müsabakalarını mükemmel 
bir organizasyonla idare eden T. S. 
K. güreş federasyonunun bu defa i -
çin stadyom duhuliyesinr 50, 25 ve 10 
kuruş olarak tesbit ettiğini öğrendik. 
Bu ucuzluğun halkın güreşlere olan 
rağbetini artıracağını umarız. 

Çoban niçin geliyor ? 
5 haziranda Ankara'da yapılan Tür

kiye serbest güreş. birinciliklerin de 
ağır siklet Türkiye serbest güreş bi
rinciliğini kazanan Samsunlu Ahme
din milli takıma terfi edebilmesi için 
Çoban Mehmet'le bir defa karşılaş. -
ması lazım geliyordu. O zaman Meh
met Çoban'ın doktor raporiyle sabit 
olan rahatsızlığı 1,lu müsabakaya ma
ni olmuştu. Öğrendiğimize göre, gü
reş federasyonu grako - romen mü
sabakalarına başlamadan evel Meh -
met Çoban ve Samsunlu Ahmet'i kar
şılaştırmağa karar vermiştir. Çoban 
bugün şehrimize gelecektir. 

Türkiye Grcko - Romen güreş 
birincilikleri 

Türk Spor Kurumu güreş federas-

yonundan: 
1938 Türkiye greko - romen ~lireş 

birincilikleri 17-18 eylül 1938 cumar-

tesi ve pazar günleri 19 Mayıs stad
yomunda yapxlacaktr. 

Cumartesi günü müsabakalara tam 
saat (14,30) da başlanacaktır. 

ticioğlu. 

Saha komiseri: Halil Sazlı. 

Yukarda isimleri yazılı vazifedar
lann cumartesi günü saat 11 de tartı 
yerinde bulunmaları rica olu~ur. lunur. (6234-3631) 6463 

00 
ıı:ı 
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Lokanta ve 

nazar• 

Go%inoculorın 

rfif,kotine ! 
tabrikam111n BASKURT markah 
rerli mamuJahmrzı 
TAL, KASIK ve 

örmeden : ÇA-
81ÇAK takım-

tan mu almaym11. 
Bütün mallarımız hem kalite itibarile 

ı\ vrupanmkinden daha yüksek ve hem 
:le fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satış merkezh SiiMFr Rank Yerli Mallar Pazarı 

4'··· ······ ····· ······ ········ ·· ··················································-.. : . 
~ Emniyet Sandığı İlônları ~ 

• --................................................................................ .. 
Taksitli emlak satışı 

Semti 

Kadıköyünde Zühtüpaşa m~al

lesinde Bağdat caddesinde eski 
18 yeni 128 No. lı. . 

Cinsi 
Muhammen 

kıymeti 

Üç buçuk katta yirmi dört o
dalı, elektrik, terkos tesisatı
nı havi kargir zemin üzerin
de üç bölüklü ve bahçeli ah- · 
şap bir köşkün tamamı (ay
rıca üstü odalı ahır ve ara-
balığı vardır.) 18.000 

1 - Arttırma 4/T. evvel/1938 tarihine düşen salı günü saat 16 da yapı
lacak ve gayrimenkul en çok bedel verenin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin% 10 nisbetinde pey 
akçesi yatır!I)ak lazımdır. ' 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede se
kiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler muhammen kıymetin )andaiz 
kiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul sandığa birinci derecede 
ipotekli kalır. (6311-3733) 6656 

TAlbillUISii % ILiilllblH 
KARSI 

'=ILiill SliiPER 

J orj, ı;amimiyetle: 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin kapalı zarf eksiltmesi için şartna
melerinde yazılı Belge ve ilk teminat makb\12: veya banka mektubu için de 
bulunduracaklarx teklif mektubunu en geç vaktinden bir saat evvel komis
yona vermeleri ve açık eksiltme için aynı vesika ve teminatı saatinde ko
misyona ibraz etmeleri. 

Miktarı Tahmin bedeli tık teminat: Eksiltme: İhale Tartıya cumartesi günü Güneş ku-
- Ben mi? Hiç! Dedi. 
~işölin istihfafla: 

l - Bi:ylesi daha iyı, dedi, yoksa söy· 
ediginize inanmazdım. 

S O da samimiydi. Edmon Lormua'yla 
~~lt Para kazandığı için ve dürüst bu 
~ ilın olduğu için evlenmi~ti. Kocas!-
0 

1 aşkla sevmiyordu ... Buna muka.bii 
~ llun kendisini çok sevdiğine inanı -

0 tdu .. Bu da pek tabiiydi. 
~- Gec:e yarısından sonra, Mişölin, g.ı
;~o dönüşü, evinde yalmz kalınca ı
h 1ne bir şüphe düştü. Orada Jorj'u 
~lılınuş, onunla dansetmişti Eski aşı· 
~ 1 

kendisine kur yapmış, fakat koca · 
~:nın kıskanmamasmdan bir daha ba · 
ıs açnıamıştı. 

s··Bununla beraber Mişölin'in zihni o 
~.ılere takılmıştı. Eveıa bunlara ehe
b 1Yet vermek istememişti. Edmon bit 
S aşkasını sevsin? Bu da ol ur iş mi !... 
~ 0 nra kendini böyle serbest bırakma· 
ının sebebini araştırdı. Fakat plaja 

Cinsi Kilo kuruş Lira K. Usulü tarihi gün saat lübü güreş lokalinde 11,30 da başla-

--- -
Zeytin yağı 1000- 1500 55 

" 
tanesi 1000- Z500 35 

Sabun 1500- 3000 40 
Sade yağı 4000- 6000 110 

Kuru ot 50,000-70,000 4,5 

Saman 40,000-60,000 1,5 
Odun 125,000-150,000 2,25 

Kuru üzüm 1000- 2000 25 
Pirinç 5000- 7000 22 
Kuru fasulye 8000-12000 14 
Toz şeker 2000- 3000 Z8 
Mercimek 1000-15000 10 
Nohut 1000- 2000 12 

Kuru soğan 2500- 4000 6 
Patates 10000-15000 7 
Çay 40- 60 350 
Bulgur 7000-12000 12 

217 50 

495 

303 75 

Z53 13 

591 75 

Açık 

eksiltme 

Kapalı 

zarfla 
Açık 

eksiltme 

Açık 
eksiltme 

Kapalı 

zarfla 

(3502) 

----
22-9-1938 
perşembe 

Z6-9-1938 
pazartesi' 

Z?-9-1938 
salı 

28-9-1938 
çarşamba 

29-9-1938 
perşembe 

6312 

10 

10 

10 

10 

10 

nacak, 12,30 da nihayet verilecektir. 

Tolerans yoktur. Pazar gününe ait 

müsabaka ve tartı saatleri cumartesi 

günü 19 mayıs stadyomunda tebliğ e
dilecektir. 

Başhakem: Tayyar Yalaz. 
Hakemler: Kemal Türel, Necati 

Tokbudak, Nuri Boytorun, 
Necip Tolunay, Sedat Şahin. 

Kronometrör: Selman Kaptanoğlu, 
Enver Batırbaygil. 

Katip: Necdet Ulutan, Zihni Tes-

Mektep laboratuvarları ıslah 
edilecek 

Maarif Vekaleti' talebeye dersleri 
daha ameli bir şekilde okutmak için 
mekteplerdeki tetkik lal:ıoravarlarmı 
ıslah etmiye ve bunların eksiklerini 
t<:µngmlamıya karar venni§tir. 



• 
10 ULUS 

tı bin iki yüz altmış altı lira kırk 
ruştur. 

RESMi İLANLAR Ankara İkinci ~ulh Hukuk Ha • 
kimliğinden : 

Ankara'da Burla Biraderler ticaret
hanesinde Remzi'ye: 

ı ·''' 11' ''' '"""." ..... ''' 1111 ........ '1 ''' IOll I ... 

ı..~~.~.~.'.~ .... ~?.~~~.ı.~ ... ~~.I 
Et ah nacak 

4 - Keşif proje ve şartnameler 
yüz iki kuruş mukabilinde İzmir nı 
tahlrem mevki satın alma komi 
nundan alınır. 

,1111 

pazarlııkla satın alınması kararlaştı- M.V. satın alma komisyonundan alı -

l:J.(11.f.mlil!l~ffi&.@Pffl!! rıımıştxr. nır. . 
_ • •••••• • __ -ı;• ::!I!!~ 2 -Tahmin edilen tutarı 4990 lira- 5 - Eksiltmeye gireceklerın 2490 

Belediye su işlerinde Ekrem Kap
lan tarafından aleyhinize açılan elli 
lirah:k alacak davasının duruşması sı
rasında ikaınetgahmızm meçhuliyeti
ne mebni yemin davetiyesi ilanen teb
liğ edilmiş ve mahkemeye yemin et
mek üzere gelmediğinizden Hukuku 
U. M. K. 337 nci maddesi mucibince 
yemin mevzuuınu teşkil eden vakiala
rın sabit sayrlmasına karar verilmiş 
ilan tarihinden itibaren sekiz gün 
içinde yazı ile mahkemeye müracaat 
etmediğiniz takdirde yemin edeceği
niz vakiaların sahit say'llmasma dair 
verilen karar katilesecektir. Mahkeme 
30. 9. 938 sac.>t 9 bırakılmış olduğu ila-

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Cizre hudut taburunun sene
lik ihtiyacı için 65,000 kilo koyun 
keçi, sığır eti kapalı zarf usulile han
gisi daha ucuz ise satın alınacaktır. 

5 - İstekliler ticaret odasında 
yrtlı olduklarına dair vesika göS 
mck mecburiyetindedirler. 

6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2 
sayılı kanunun iki ve üçüncü mad 
terinde ve sartnamesinde yazılı v 
kaları ve teminat muvakkateleri 
birlikte ihale saatından evel komis 
na müracaatları. (369S) ı 6 

İşletme merkez binası 
yaptlralacak 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş : 
ı - Ankara Devlet mahallesinde 

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

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

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (10) lira (97) kuruş muka
bilinde sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin ( 12217) liralık muvakkat te· 
minat vermesi ve eksiltmenin yapıla
cağı günden en az sekiz gün evel el· 
}erinde bulunan bütün vesikalarla bir-

' likte bir istida ile vekalete müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikaları ibraz et· 
meleri şarttır. Bu müddet içinde ve
sika talebinde bulunmıyanlar eksilt
meye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. 

(3428) 6182 

Lôstikli tel allnacok 
P. T. T. Levazun Müdürlüğün -

den: 
1 - İdare ihtiyacı için 300.000 M. 

bronz nakilli lastikli tel kapalı zarfla 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (30.000) mu
vakkat teminat (2250) lira olup eksilt
mesi 3 teşrin sani 938 perşembe günü 
saat ıs de Ankarada P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ile kanu
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarmı, o 
gün saat 14 e kadar mezkiir komisyo
na vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım, İstanbulda Ayniyat şube 
müdürlüğünden (150) kuruş mukabi-
linde verilecektir. (3713) 6649 

Gll . . *1<'· ... ··t .. ~., ~Bw .... . rU er ·. ":,I ..... ,-·;· ~- -·-: .y __ .... ~.~:. ... ~ .. , 
L • ""- '---'"• - ' 

Köprü tamir ettirilecek 
Ankara inhisarlar Baş Müdürlü • 

ğünden: 
ı - Yerli tuzlasında göller arasın· 

daki köprünün tamiri işi açık pazarlı· 
ğa konulmuştur. · 

2 - Keşif bedeli 154 liradır. 
3 - Açık pazarlık ve ihale 3.10.938 

tarihinde saat 16 da baş müdürlüğü · 
müz binasında toplanacak komisyonda 
icra edilecektir. 

4 - !Ik teminat parasx 11 lira 55 ku 
ruştur. (3725) 6652 

-

200 kilo beygir kuyruk kıh 
200 kilo domuz kılı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3800) lira O· 

lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü · 
diirlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 30.9.938 cuma günü saat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon 
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi. 
nat olan (28.5) lira ve 2490 n umara1 ı 
kanunun 2 ve 3. maddelerin1eki vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatı.an. (3643) 6503 

Milli Müdal~~ Bakanlı~ıu 1 
f.#• VV • TV' 

Benzin, gaz ve saire ahnacak 

dır. sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad-
3 - İlk teminatı 374 lira 25 kuruş- delerinde gösterilen vesaikle teminat 

tur. ve teklif mektuplarının ihale saatın - 2 - tık teminatı koyun etinin 1072 
lira 50 kuruş keçi etinin 97 5 lira sı
ğır etinin 877 lira 50 kuruştur. Eksilt
me 17 eylül 938 cumartesi günü 9 da 
tabur Sa. Al. Ko. salonunda yapıla
caktır. Şartnameler parasız tabur le
vazımından alınır. Eksiltmeye gire
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 ün
cü maddelerinde yazılı vesikalarla be
raber teklif mektuplarını eksiltme 
saatından bir saat evvel tabur Sa. Al. 
Komisyonuna vermeleri. (3479) 6223 

4 - Pazarlığı 19 eylül pazartesi gü- dan en az bir saat cvel M. M. V. satın 
nü saat onda yapılacaktır. alma komisyonuna vermeleri. (3432) 

Garaj yapt1rılacak 5 - Şartnamesi her gün M. M. V. 6209 

Ankara Levazım Amirliği sJ 
Alma Komisyonundan : 

satın alma komisyonunda görülebilir. 
6 - Pazarlığa iştirak etmek isti

yenlerin yukarıda yazılı gün ve saat
te M.M.V. satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (3689) 6579 

iki inıaal mim an alınacak 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından; 
1 - Birisi M.M. Vekaleti Hv. müs 

teşarlığı inşaat şubesinde diğeri 

Kütahya tayyare alayında istihdam 
edilmek üzere (165: 256) lira arasın
da aylık ücretle iki inşaat mimarı a · 
lınacaktır. Bunun içın şeraiti berveç
hiatidir. 

A - Türk olmak ve yabancı ka · 
dınla evli olmamak. 

B Askerlik mükellefiyetini 
yapmış olmak. 

C - Hüsnü ahlak sahibi olmak ve 
sıhhi vaziyeti müsait bulunmak. 

E - Mektep şehadetnamesi ve 
Nafıa Vekaletinin ruhsatnamesini 
haiz bulunmak. 

F - Şimdiye kadar çalıştığı in -
şaat işlerinde muvaffakiyet derece · 
sine ait vesikası olmak. 

G - Mimar olmadığı takdirde 
ruhsatnameyi haiz yapı işleri mühen
disi tercih edilir. 

H - Talipler fazla olduğu tak -
dirde bir lisan bilen veya Avrupa'da 
ikmali tahsil eden tercih olunur. 

2 - Talipler ellerindeki vesaik ile 
Ankara'da M. M, Vekfıl::ti hava müs
tesarlığına. Ve İstanbul'da Yeşilköy 
de' hava aktarma ambarı müdürlüğü · 
ne. Eskişehir, İzmir Kütahya ve Di
yarıbakır tayyare alayları lfomutan
Iıklarma müracaat edeceklerdir. Mü
racaatlar 26 - eylUl - 938 pazartesi 
günü akşamına kadar• kabul edilecek 
bu tarihten sonraki müracaatlar na -
zan itibara alınmıyacaktır. (3610) 

6452 

Konserve ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Beher kutusuna tahmin edilen 

fiyatı (28) yirmi sekiz kuruş olan 
(80000) kutu muhtelif sebze konser
vesi kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 22 eylül 938 perşembe 
günü saat on birdedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak her gün M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

.4 - tık teminatı (1680) bin altı yüz 
seksen liradır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü ınad· 
delerinde gösterilen vcsaikle teminaı 
ve teklif mektuplarını ihale saatındar 
en az bir saat evel M. M. V. satın a '. 
ma komisyonuna vermeleri. 

(3433) 6210 

Bir elektrik memuru aranıyor 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko · 

misyonundan : 
Ankara'da Harp okuluna bir elek

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

zunu olmak. 
2 - Asgari altı sene bilfiil büyük 

insaatlarda filen motörlük ettiğıne 
la

0

ir vesika ibraz etmek. 
3 - Askerlik y<ıpmış bulunmak, 
4 - Hüsnü ahlak sahibi olmak. 
S - Nafıa vekaletince ikinci ı>mıf 

ehliyetnameyi haiz bulunmak ~arttır. 
19 eylül 938 tarihine müsadif pazarte
si günü saat 9 da Ankara'da M.M. ve· 
kaleti binasında fen ve sanat umum 
müdürlüğünde bir heyeti mütehassısa 
huzurunda yapılacak imtihand:ı l:aza
nacağı dereceye göre aylık ücreti 
(200) liradan başlıyarak liyakatine 
göre (250) liraya kadar ücret verile
cektir. 

Talip olanların lüzumlu vesaikle ba 
arzuhal fen ve sanat umum müdürlü
ğüne müracaat eylemeleri ilan olu· 
nur. (3687) 6606 

Yün çorap ipliği ahnacak 

Eğer sabunu alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonıınuan : 
Hepsinin tahmin edilen fiyatı on 

bin lira olan 165üG i~a 17500 kilo eğer 
sabunu kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi: 19-9-938 pa
zartesı günü saat 11 dedir. tık temi · 
nat: 7 50 liradır. Şartnamesi komis -
yondj). görülür. 

Eksiltmeye gireceklerin ilk temi
nat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle bir -
likte muayyen gün ve vakitte M. M. 
V. Satın Alma Komisyonunda bulun-
maları. (3467) 6247 

Çinko tozu ah nacak 
M. M. Vekaicti Satın Alma Ko -

nıisyonundan : 
ı - 12.9.938 pazartesi günü saat 

10.30 da açık eksiltme suretiyle satın 
alınacağı ilan edilen üç ton çinko tozu 
eksiltmesine talip çıkmadığından 
ı;.artnamesindeki teslim müddeti dört 
aya çıkarılarak yeniden açık eksilt · 
meye konulmuş ve eksiltmesi 2 son 
teşrin 938 çarşamba günü saat 10 da 
M. M. V. satın alma KO. da yapıla
caktır. 

2 - Tahmin fiyatı 3000 lira olup ilk 
teminat 225 liradır. 

3 - Şartnamesi bedelsiz olarak ko
misyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte eksiltme günü saat 10 da komis-
yonda bulunmaları. (3718) 6650 

50 adet mikroskop ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
1 - Hepı>ine tahmin edilen fiyatı 

10.S70 lira olan 50 tane mi1kroskop ka
palı zarfla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 3 ikinci teşrin 938, 
perşembe günü saat 11 de Ankarada 
M. M. V. satın alma KO. da yapıla -
caktır. 

3 - İlk teminatı 792 lira 7S kuruş
tur. Şartnamesi bedelsiz olarak KO. -
dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanun: 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir· 
likte teklif mektuplarını eksiltme sa -
atından behemehal bir saat evetine 
kadar Ankarada M. M. V. satın alma 
KO. na vermeleri. (3719) 6651 

Bir muhasip allnacak 
Ziraat Vekaletinden : 
Etlik distofajin lahoratuvarmda 

(35) lira maaşlı bir munasiplik mün
haldir. 

Usulü muzaafaya vakd, muhasebe 
işlerinde çalışmış, memurin ve barem 
kanununda yazılı şartları haiz taliple
rin evrakı müsbitclcri ill' birlikte ve
teriner umum müdürlüğüne müraca-
atları. (3668) 6562 

nen tebliğ olunur. 6674 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha -
kimliğinden : 
İstanbul Beşiktaş Nuri Demirağ 

tayyare fabrikasında Eskişehirli Meh 
met oğlu Mehmede: 

Ankara Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü vekili avukat Güzide Al
par tarafından aleyhinize açılan 82 
lira 22 kuruş alacak davasının yapıl
makta olan duru~masmda adresinizin 
meçhul olmasına binaen usulün 141 · 
inci maddesi mucibince ilanen tebli
gat yap:lmasına mahkemece karar ve
rilmiş ve duru~mada 23-9-938 cuma 
günü saat 10 a bırakılmıştır. Mczküı 
günde mahkemede bizzat hp.zır bu -
lunmadığınız veya bir vekil gönder
mediğiniz takdirde muhakemenize gı
yaben bakılacağı tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 

(3750) 6663 

Kuru fasulye ahnacak 
Ankara Levazun Amirliğı Satın 

Alma a"ı..oonisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birlikleri 

938 senesi ihtiyacı için kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konularak 15.8.938 
günü ihalesi yapılan 120,000 kilo ku
ru fasulyaya teklif edilen 14 kuruş 

14 santim fiat kor komutanlığınca pa
halı görülduğünden yeniden kapalı 

zarflla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Beher kilosunun muhammen 

fiatı ıs kuruş olup ilk teminatı 1350 
liradır. İhalesi 27-eylı11-938 salı günü 
saat 16 dadır. İstekliler şartnamesini 
her gün tüm. Sa. Al. Ko. da gö-rebi -
lirler. İstekliler kanunun 2, 3 cü mad
delerindeki vesaik ile teminat mek -
tuplarını havi zarflarını belli gün ve 
saatten en az bir saat eveline kadar 

i D . L meleri. (3641) 6477 
.......... -...................................... ! tümen satın alma komisyo-nuna ver-

ı enız evazım . ... 1.................................................... 40.000 Kilo sade yagı ahnacak 
Sade yağı alınacak 
Deniz Levazım Satın Alma Ko -

misyonundan : 
ı - Tahmin edilen bedeli 55.104 li

ra 50 kuruş olan 55.000 kilo sade yağı 
1 ilkteşrin 938 tarihine rastlıyan cu
martesi günü saat 11.30 da kapalı zarf
la alınmak üzere münakasaya konul -
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 4007 lira 23 
kuruş olup şartnamesi her gün komis-

yondan 276 kuruş mukabilinde alına
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat eveHne 
kadar K.asımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına vermeleri. 

(6338-3732) 6655 

.. -l' apu .. ve .~adastr~ .. 
.. ~ '· \ 

6 adet dolap yaphrllacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kırklareli tümen birliklerini11 
938 senesi mali yılı ihtiyacı için 40.000 
kilo sade yağı kapalı zarf usuliyle ek· 
siltmeye konulmuştur. 

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

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

(3549) 6331 

5 hangar yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

.""lma Komisyonundan : 
1 - İzmir 'Gaziemir'de kapalı zarf 

usuliyle eksiltmede bulunan 100327 
lira doksan beş kuruş bedel keşifli 

beş adet hangar inşaatına talip çıkma-
Tapu ve Kadastro Umum Müdür· dığından pazarlıkla yaptırılacaktır. 

lüğünden : 2 - İhalesi 17. 9. 938 cumartesi gü-
l - Umum müdürlük zat işleri nü saat on birde İzmir' de kışlada müs

dairesi için altı adet ahşap dolap yap- . tahkem mevki satın alma komisyo-
tırılacaktır. j nunda yapılacaktır. 

2 - Resim, şartname ve evsafı sa- 3 - Teminatr muvakkate akçesi al-
i resi hakkında maH'imat levazım mü -

1 - Çanakkale müstahkem me 
birlikleri için bir garaj kapalı J 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 1~ 
lesi 22-9-938 perşembe saat 17 de 
nakkalede müstahkem mevki satı 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Bir garajın keşif bedeli 27 
lira 39 kuruş olup muvakkat temi 
2079 lira 30 kuruştur. Yaptırıla 

bir garaja ait pHin, keşif, tediye ş3 
!arı umumi ve fenni ve hususi şa 

nameleri Ankara, ve İstanbul Lv. 
mirlikleri satınalma komisyonları 
ve müstahkem mevki satınalma ~ 
misyonlarında görülebilir. 

3 - İkinci maddede yazılı plan 
saireye ilave edilmek üzere bir gar 
ait tediye şartnamesi ek şartname 
temel tafsilatı planı Ankara ve !st 
bul Lv. Amirlikleri satmalma ko 
yonlarma gönderilmiş ve birer J1 

hası da müstahkem Mv. satmalma 
misyonunda alakonmuştur. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kan 
da yazılı vesikalarla bu mikdar 
muvaffakiyetle yapmış olduklar' 
vesika ve nafıa vekaletinin ehli 
ve müteahhitlik vesikalariyle mu-v_~ 
kat teminatı yatırdığına dair mak~ 
veya banka mektuplariyle bera 
teklif mektuplarını havi kapalı 

mühürlü zarflar ihale günü 22-9-d 
perşembe günü saat 16 ya kadar 
nakkale müstahkem mevki satmal 
komisyonuna makbuz mukabilifı 
teslim edilmelidir. Postada olan 
cikmeler kabul edilmez. 

5 - Zarfları küşadmda plan 
keşifleri tadil mahiyetindeki tekli 
ler kabul edilmez. (3560) 6359 

Arpa veya yulal ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği 

AJ.rna Komiayon.undan : ~~~ 

ı - İslahiyedeki kıtaat hayvaı 
nın senelik ihtiyacı için 654.000 ) 
arpa veya bu mikdar yulaf kapalı ı 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
paya kırma ücreti de zam edilerek 
siltme esnasında arpa veya yul 
teklif edilen fiyatlara nazaran birİ 
hale edilecektir. 

2 - Şartnamesi İstanbul, An 
LV. amirlikleri ve İslahiyede tu 
satın alma komisyonlarındadrr . 

3 - Muhammen tutarı 29430 lira 
teminatı 2208 liradır. Kapalı zarf ti· 
Iiyle eksiltmesi 18 eylül 938 pazart 
günü saat 16 da İsliihiyede tugay · 
tınalma komisyonunda yapılacağınd 
istekliler teklif mektuplarını 18 e}'l 
938 pazartesi günü saat 15 e kadar 
lahiyede tugay satın alma komis}" 
nu başkanlığına verilecektir. 

(3449) 6213 

1 dürlüğünden alınır. Fabrika unu alınacak 3 - Beherinin muhammen bedeli 
115 liradır. Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

4 - Eksiltme 24 - eylfıl · 938 cumar
tesi günü saat ondadır. Muhammen % de 7,5 

Teminatı 5 - İsteklilerin tamamının mu- ı 

hammen bedeli olan 690 liranın % 7.5 1 
pey akçesiyle mezkur gün ve saatte 
levazım müdürliiğünde teşekkül eden 
satın alma komisyonuna münıcMtla · 
rı. (3586) 6395 

Sömikok kömürü ah nacak 
Şurayıdevlet Mübayaa Komisyo -

nundan: 
Şurayıdevlet dairesine muktazi 65 

Cinsi Mikdarı Tutarı İhale tarihi 

Fabrika unu 200000 27000 2025 3~10~1938 

İhale günü ve saati: 3 birinci teşrin 1938 pazartesi günü saat 13 diif 
1 - Birecik hudut taburunun eratı ihtiyacı için mukaveleye bağları 

cak olan yukarda cins ve mikdarı ve ihale günü ve saati yazılı 200000 ~ 
fabrika unu kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler şartname evsafını görmek, öğrenmek üzere her gün ~ 
lada tabur karargahında içtima eden satınalma komisyonuna müracaat e 
bilirler. 

iskarpin alınacak ton yerli seın.ikok kömuru açık eksilt 
, me suretiyle alınacaktır. Muhammen 

3 - İstekliler muayyen saatten bir saat evvel teklif mektuplariyle 
minat makbuzlarını veya banka mektuplarını makbuz mukabilinde koı:ı1 

yon riyasetine vermeye mecburdurlar. ~ 
4 - Posta ile teklif mektubu göndermek isteyenler 2490 sayılı kan 

uygun olması muayyen saatten evvel komisyorıda bulunmak üzere post 
verilmesi posta teahhüründen mesuliyet kabul edilmez. Şartnameler pi 
sı~ olarak komisyondan alınabileceği ilan olunur. (3709) 664$ 

Siyasal Bilgiler Okulu Satın Alma bedeli 17 55 liradır. İhale 3.10.938 pa 
Komisyonu Reisliğinden : zartesi günü saat 14 de Şurayıdevlet 

Talebe için satın alınacak en az 330 mübayaa komisyonunda yapılacaktır. 

ve en çok 370 çift iskarpin açık ek · Eksiltmeye girmek için yüzde 15 he· 
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 4 sabiyle iki yüz altmış üç lira 25 ku
teşrinievel 938 salı günü saat onda ruş teminat itası lazımdır. 

Ankara mektepler muhasebeciliği bi- İsteklilerin ve şartnameyi görmek 
nasında yapılacaktır. Beher çift için istiyenlerin her gün saat 11 de Şfıra
muhammen fiyat beş liradır. !Ik temi· ı yıdevlet mübayaa komisyonuna müra· 
nat 138 lira 75 kuruştur. İskarpin nü- caat etmeleri ilan olunur. 
munesi ve şartname her gün mektepte 1 • (3746) 6662 
görülebilir. (3729) 6653 L 

Sade yağı al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan :' 

1 - Tümen birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan aşağıda miktarla 
tasınlanan fiyatları ve ilk inançları yazdı 39900 kilo sadeyağı kapah ıs 
la eksiltmesi 26 eylül 938 pazartesi günü saat 15 de lzmit'te tümen sıı 

alma komisyonunda yapılacaktır. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonun·dan : 

Karyola ve kilit allnacak 
Siyasal Bilgiler Okulu Satın Alma Komisyonundan : 

2 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilecektir. Ş 
namesi İstanbul, Ankara, Eskişehir Lv. amirlikleri satın alma komiS 
nunda her gün görülebilir. İsteklileriin belli gün ve saatinde teklif J'l'I 

tuplarınm İzmit'te tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 1 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyatı (249) iki yüz kırk dokuz kuruş 
olan (17900) on yedi bin dokuz yüz 
kilo yün çorap ipliği kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

Tahmin edilen İlk 
Miktarı Nevi Fiyat Teminat 

80 - 100 Karyola 18 Lira 135 

Mevkileri Miktarı 

Kilo 
lzmit 12000 

(3639) 6476 
Tasınlanan F. 

K. s. Tutarları Lira İlk inançları 
95 00 11400 856 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -
misyonWl'dan : 

2 - İhalesi 2(,) eylül 938 sah günü 
saat 11 onbirdedir. 

350 - 400 Dolap kilidi 2,50 ,, 7 5 
Sıyasal Bilgiler okulu için yukarda yazılı 80 ve yahut 100 karyola ile 

350 ve yahut 400 tane yale kilidi açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
29 eylül 938 perşembe günü saat onda Ankarada Mektepler Muhasebecili· 
ği binasında yapılacaktır. Şartname ve nümuneler her gün mekteP,te gö · 

Adapazarı 9000 
Bolu 9000 
Tuzla 4500 

95 00 8550 642 
95 00 8550 642 
95 00 427S 321 ı - Açık eksiltmeye konulan 17500 

litre benzin ile 650 kilo mobiloil-A, 
300 kilo mobiloil-C, 45 büyük teneke 
petrol için talip zuhur etmediğinden 

3 - İlk teminatı (3343) üç bin üç 
yüz kırk üç liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (223) iki 
r.üz yirmi üç kuruş mukabilinde M. rülebilir. ~3492), 6311 . : ••. "'"' : ."' ... ~ .,... • ı.. •• , •• _ 

Gebze 5400 

39900 

95 00 5130 385 

37905 2840 
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l Vilôyetler .................................................... 
Muhtelif inşaat 

Kan Valiliğinden : 
Göle kazasında yapılan inekhaneler 

yerinde bir buzağı ahırı ile bir çift 
memur evi inşası kapalı zarf usuliyle 
ihaleye konmuştur. 

1 - Keşif bedeli 32325.74 liradır. 
2 - Muvakkat teminat 2424,43 li

radır. 

3 - Dosyası, keşif hulasası, silsilei 
fiat, proje, fenni şartname, eksiltme 
şartnamesi, mukavele projesi ve ba
yındırlık işleri genel şartnamesidir. İs
tiyenler dosyası Kars nahiye müdürlü
ğünde ve veteriner müdürlüğünde gö
rebilirler. 

4 - İstekliler 2490 No. 1ı kanunun 
10 uncu maddesinin F fıkrasına göre 
bu iş için eksiltmenin yapılacağı gün· 
den en az sekiz gün evci bir istida ile 
Nafia Vekaletinden istenilecek ehli • 
yet vesikasiyle 938 ticaret odası vesi
kalarım ibraz etmesi. 

5 - İhale 21-9-938 gUnüne milsa
dif çarıamba günü ıaat 12 de veteri
ner müdürlüğü odasında teşekkül ede
cek komisyonca yapılacaktır. 

6 - İsteklile?M"2490 No. lı kanu
na göre hazırhyacakları kapalı zarfla
n iyice mühür mumu ile kapayıp mez
kOr komisyona saat on bire kadar ver
miş olmaları ve postada vuku bulacak 
gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilan 
olunur. (6065-3528) 6290 

Pa.zarhk ilônı 
Tunceli Nafia Müdürlüğünden 
ı - Pazarlığa konulan iş: Pertek· 

Mameki ' yolu ikmali inşaatıdır. Bu 
işin muhammen keşif bedeli 80.000 
liradır. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak 
ıunlardır: 

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

namesi 
D • Hususi şartname 
E • Silsilei fiat cetveli 
F • lstiyenler bu şartnameyi ve ev

rakı iki lira mukabilinde Tunceli Na
fıa Müdürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 17 - 9 - 1938 cumar
tesi günü saat 12 de Elazığda Tun
celi Nafıa Müdürlüğü binasında ya· 
pılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlık usulile ola
caktır. 

"~ ı,.;:1c.s:iıtmivı?....airehilmek. ici.q a
te1Cliıerın 5250 ıra muvakkat temınat 
vermesi ve aşağıdaki vesikalarr haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

A - Tunceli Nafıa Müdürlüğünden 
alınmış ehliyet vesikası, ticaret ve sa
nayi odasından alınmış sicil vesikası. 

B - Bir teahhütte en az 50.000 lira
lık inşaatı yapmış olduğuna dair ve-
sika (3666) 6528 

Pazarhk ilônı 
Tunceli Nafia Müdürlüğünden 

1 - Pazarlığa konulan iş: Eliizığ 
• Pülür 'yolu ikmali inşaatıdır. Bu i
şin muhammen bedeli 100.000 liradır. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak 
ıunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Silsilei fiat cetveli 
F - İstiyenler bu şartnameyi ve ev

rakı iki lira mukabilinde Tunceli Na· 
fıa MüdürlUğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 17 - 9 - 1938 cumar
tesi gtinü saat 11 de Elazığda Tun
celi Nafıa Müdürlüğü binasında ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlık usulile ola
caktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 6250 lira muvakkat teminat 
vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

A - Tunceli Nafıa MüdürlUğünden 
alınmış ehliyet vesikası ve ticaret o
dasından alınmış sicil vesikası. 

B • Bir teahhütte en az 50.000 lira
lık inşaatı yapmış olduğuna dair ve· 
ıika. (3667) 6529 

Baytar aranıyor 
Aydın Belediye Reisliğinden : 
80 lira aylık ücretli Aydın merkez 

belediye baytarlığı münhaldir. Bu 
memuriyete isteklı olanların bir is
tida ile Belediyemize müracatları 
ilan olunur. 6615 

Yol tamır ettirilecek 
Aydın Daimi Encümeninden : 

D) Tesviyei türabiye şose ve kar
gir inşaata dair fenni şartname 

E) Hususi şartname 
F) Keşif cetveli, silsilei fiyat, met

raj cetveli 
G) Grafik proje 
lstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı bedelsiz olarak Nafıa müdürlü
ğünde görebilirler. 

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

4 - Eksiltme kapah zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

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

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

~kmeklik un ıhnacık 

, trzincan Jandarma Er Okulu Sa
tın Alma Komi&yonundan : 

1 _ Eratın 938 yılı birinci teşrinin· 
den 939 yılı eylül ayı sonuna kadar i
aşe11i için ihtiyacı olan iki yüz .kırk 
bin kilo ekmeklik unun beher kılosu 
on üç kuruş elli santimden otuz iki 
bin dört yüz lira bedeli muhammen ve 
iki bin dört yüz otuz lira teminatı m~
vakkate ile 10 eylül 938 den 26 eylul 
938 gününe kadar 16 gün müddetle ka-
palı eksiltmeye konulmuştur. .. 

2 _ Eksiltmeye ait zarflar 26 eylul 
938 pazartesi günii saat 14 de açıla • 
caktır. 

3 _ Eksiltme 2490 sayılı kanunun 
buna ait maddelerine göre yapılaca • 
ğından taliplerin mektuplarını haz~r
lıyarak istenilen gün ve saat .ve şekıl
de Erzincan'daki ıarbaylık bınasında· 
ki komisyonda bulundurmaları. 

4 - İsteklilerin şartnamesini gör • 
mek üzere okul satın alma komisyo -
nuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

(6208/3607) 6449 

İnşaat müna asası 

Kırşehir Nafıa Müdürlüğünden : 
Eksiltmeye konulan iş: Kırşehir'de 

yapılacak 24396 lira 71 kurnş be~eli 
keşifli hususi muhasebe, matbaa. bına
sının 17997 lira 36 kuruşluk ınşaat 
işidir. Bu iş 23. 8. 938 tarihinden 
12. 9. 938 tarihine kadar yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuş ise de talip zuhur 
etmediğinden 12. 9. 938 tarihinden iti
baren bir ay müddetle pazarlıkla veri
leceğinden taliplerin Kırşehir vilayet 
daimi encümenine müracaatları ilan 
olunur. 6676 

Muhtelif inşaat 
Buraa Nafia Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bursd 

ziraat mektebi medhalinde hangar, 
ambar ve ahır inşaatıdır. 
Keşif bedeli 22.718 lira 94 kuruşt~~· 
2 - Eksiltme 5.10.938 çarşamba gu

nü saat 16 da Bursa nafıa müdürlüğü 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait metraj keşif, proje, 
fenni ve hususi, bayındırlık genel, ya· 
pı işleri umumi ve fenni, kapalı zarf 
usulü ile eksiltme şartnameleri, mu
kavele projesi nafıa dairesinde görü
leceği gibi istiyenler 114 ku~u' muka
bilinde birer nüshasını alabılırler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1703 lira 92 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri, üçüncü maddede 
yazılı evrakı kabul ve imza etmeleri, 
bu inşaatı yapabileceklerine dair ehli
yet vesikası (Bu vesika eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e
vel bir istida ile nafıa vekiletine mü
racaat edilerek alınacak, teklif evra -
kiyle birlikte verilecektir.) Talipler 
şirket olursa 2490 sayılı kanunun Ü· 

çüncü maddesinin - A - ve - B -
fıkrasında yazılı vesaiki ve 938 yılın
da alınmış ticaret odaıı belgesini gös
termeleri lazımdır. 

5 - İsteklilerin dış zarfı mühür 
mumu ile iyice kapatılmış teklif m'ek
tuplarını 5.10.938 çarşamba günü saat 
on beşe kadar komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde vermeleri icap 
eder. Postada vukubulacak gecikme -
ler kabul edilemz. (3730) 6654 

ı - Eksiltmeye konulan iş Aydın 
vilayetinin Söke - Ortaklar yolunda 
14 + 000 - 18+ ooo kilometreleri ara
srnda esaslı tamirattır. Keşif bedeli 
15749 lira 44 kuruştur. 

Yapılacak iş: 4 kilometre uzunlu- İlk okul binası yaptırılacak 
ğunda şose tamiridir. y • .. .. .. y .. 

z _ Bu işe aid şartname ve evrak Mugla Nafıa Mudurlugünden : 
Runl d . 1 - Eksiltmeye konulan iş: 5.9.938 ~ ar ır. r 1 . 

A) Eksiltme şartnamesi günü saat 11 de kapalı zarf usu ~Y e !· 

B) Mukavele projesi ı hale11i ili~ edilmi! olan.19127 lı~a 20 
C) Bayındırlık işleri genel şartna- kuru!t keşıf bedellı Ula ılk okul ın~-

tneai . sına istekli çıkmadığından 5.10.938 

çarşamba günü saat 11 de pazarlıkla 
ihalesi kararlaştırılmıştır. 

2 - btiyenler eksiltme şartnamesi 
ve buna müteferri diğer evrakı Muğ
la nafıa müdürlüğünden görebilirler. 

3 - Pazarlık 5.10.938 çarşamba gU
nü saat 11 de Muğla vilayeti daimi en
cümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1434 lira 54 
5 - Pazarlığa girebilmek için istek· 

kuru~tur. 
lilerin aşağıda yazılı vesaiki ibraz et
meleri lbımdır. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı olduk-
larına dair vesika. 

2 - Evelce bu gibi işleri yaptıkları
na dair vesika. 

3 - Viliiyet nafıasından ehliyet ve· 
sikası almak istiyenlerin ihaleden se
kiz gün evel resmen müracaatla vesi
ka almaları. 

4 - İstekliler mühendis olmadığı 
takdirde inşaatın fenni hususatınr de
ruhte edecek mühendis veya mimar 
göstermeleri icabeder. 

5 - Postada olacak gecikmeler ka -
bul edilmez. (3343/ 3740) 6659 

Elektrik tesisatı 
Çankırı Belediye Riyasetinden : 
1 - Çankırı belediyesince yeni ya

pılacak elektrik tesisatından (14500) 
lira bedeli keşifli lokomobil ve mon
taj kısmı kapalı zarf usuliyle müna -
kasaya konulmuş ise de talip zuhur et
mediğinden bir ay içerisind-e pazarlık
la yapılmasına karar verilmiştir. 

2 - Eski şerait dairesinde pazarlık 
10.10.938 pazartesi günü saat 16 da be
lediye encümeni huzuriyle yapılacak -
tır. 

3 - Proje ve şartnameler Çankırı 
belediyesinden ve İstanbul'da Zından 
kapıda 62 alçı mağaza sahibi Kivork 
Manukyandan bedelsiz alınabilir. 

(3744) 6661 

İlk okul binası yaphnlacak 
Muğla Nafia Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 5.9.938 

günü saat 16 da kapalı zarf uslü ile i
halesi ilan edilmiş olan 16715 lira 19 
kuruş keşif bedelli Köyceğiz kazası 
ilk okul inşasına istekli çıkmadığın · 
dan 5.10.938 çarşamba günü saat 16 da 
pazarlıkla ihalesi kararlaştırılmıştır. 

2 - İstiyenler eksiltme şartname
si ve buna müteferri diğer evrakı 

Muğla nafıa müdürlüğünden görebi • 
lirler. 
3- Pazarlık 5.10.938 çarşamba günn 

saat 16 da Muğla vilayeti daimi encü-
meninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1253 lira 64 . 
5 - Pazarlığa girebilmek için istdt 

lilerin aşağıda yazılı vesaiki ibraz et
meleri lazrrndır. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı olduk
larına dair vesika. 

2 - Evelce bu gibi işleri yaptıkla 
rına dair vesika. 

3 - Vilayet nafıasından ehliyet 'le· 
sikası almak istiyenlerin pazarlıktan 
sekiz gün evel resmen müracaatla ve
sika almaları. 

4 - İstekli mühendis olmadığı tak
dirde in~atın fenni hususatını deruh
te edecek mühendis veya mimar gÖ5· 
termeleri icabeder. 

5 - Postada olacak gecikmeler ka· 
bul edilmez. (3344/3714) 6660 
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Harıta ................................................ 
Zeytin yağı alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden 

1 - Harta kıt'ası için alınacak ve 
birinci, ikinci eksiltmelerile pazarlı
ğında talibi tarafından teklif edilen 
fiatları Genel Direktörllikçe gAii gö
rülen bin liralık zeytin yağı tekrar 
pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 17-9-938 cumartesi 
günü saat 11 de Cebecide Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. Komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Zeytiry yağının muhammen be
deli 47 kuruş 90 santim olup, muvak
kat teminatı 75 liradır. Banka mek
tubu veya Maliye makbuzu kabul o
lunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte 
teminatlariyle birlikte komisyona 
gelmeleri. (37 58) 6665 

Sadeyağı ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harta kııt'ası için alınacak ve 

birinci, ikinci eksiltmelerile pazarlı
hğında talipleri tarafından teklif e
dilen fiatları Genel Direktörlükçe ga
li görülen 1600 kilo sade yağı tekrar 
pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 17-9-938 cumartesi 
günü saat 10,30 da Cebecide Harta 
Gn. Drk. binasında Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

3 - Muhammen tutan 1504 lira, 
Muvakkat teminatı 112 lira 20 kuruş
tur. Banka mektubu veya makbuz 
kabul olunur. . 

4 - Talipkrin yazılı gün ve saatte 
teminatlariyle birlikte komisyona gel 
meleri. .(3759) 6666 

. Ankara Belediyesi 

Ağaç vesaire al.nacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Bahçeler idaresi için alınacak 

aşağıda cins ve miktarları yazılı ağaç 
ve saire on beş gün müddetle kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 21250 lira
du;. 

3 - Muvakkat teminatı 1593,75 li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine 
müracaatları ve ihale 23 eylül 1938 
cuma günü belediye encümeninde sa
at on birde yapılacağından isteklile· 
rin teminatlarile birlikte teklif mek· 
tuplarını saat ona kadar belediye en· 
cümenine vermeleri. (3574) 
ADET 

' 
6 000 

21 000 
11 500 

500 
5 500 

Muhtelif yol ağaçları 
Ufak fidanlar 
Muhtelif çiçekler 
Çam 
Gül 6369 

Kavak fidanı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Bahçeler idaresi için alınacak 
(5000) adet kavak fidanı on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş· 

tur. 
2 - Muhammen bedeli (3750) lira

dır. 
3 - Muvakkat teminatı (281,25) li

radır. 

4 - Şartnamesini görmek isti yenle 
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 23. 9. 938 cuma günü saat 
on buçukta belediye encümenir\e miira 
caatları. (3570) 6365 

Sahhk köknar tomrukları 
DeVIM Orman 1ıletmesi Karabük 

Revir Amirliğinden : 

1 - Büyükdüz ormanının Mancara· 
cı deposunda istifte buluan 1620 adet 
muadili 1058.693 metre mikap köknar 
tomruğu açık arttınna ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların kabukları soyul· 
muş ve baş kesme payları mevcuttur. 

3 - SatıJa çıkarılan tomruklara ait 
şartname orman umum müdürlüğünde 
İstanbul ve Ankara orman baş mühen
disliklerin den istenilebilir. 

4 - Tomrukların beher metre mika 
bı 11 lira muhammen bedelle açık art
tırmaya konulmuştur. İsteklilerin % 

'7:S- ma ... k._• .. ., ~....,,,... 2CJ.9.9M 

pazartesi günü saat 14 de Karabükte· 
ki revir merkezine müracaatları. 

{6391/3737) 6657 

Demiryolları 

Su tasfiye tesisatı 

D. D. Yollan Sabn Alına Komisyo
nundan : 

Muhammen ıbedeli 58.000 lira olan 
5 adet su tasfiye tesisatı 27.10.938 
perşembe günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 4150 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay
nı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 290 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta • 
dır. (3587) 6507 

Çankırı büfesi kiraya verilecek 
Devlet Demiryolları ikinci l§let • 

me müdürlüğünden: 
1 - İdarece ahiren Çankırı istasyo· 

nunda inşa ettirilen büfe ile bahçesi 3 
sene müddetle ve açık arttırma ile ki· 
raya verilecektir. 

2 - Aylık muhammen kirası 25 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 67.50 lira
dır. 

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

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

6 - Arttırmaya iştirak için arana
cak vesaik şunlardır: 

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

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

c) Zabıtaca musaddak hüsnühal va-
rakası, > 

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

7 - İsteklilerin teminatlarını An
kara merkez veznesine yatırarak ihale 
saatinde komiayonda bulunmaları ilan 
olunur. _(3504). 6258 

-11 

KÜÇÜK İLANLA 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık: 

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

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

6338 

Bir bay için - Möble konforlu oda. 
Yeni§ehir Tuna caddesi Yiğitkoşun 

sokak No. 15. 6411 

Kiralık daireler - Yenişehir oto -
büs garajı karşısında Ersoy apartı

manında. Telefon 3654 -3710 6412 

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

Kiralık - Ön Cebeci Bağaturlar 
sokak kasap karşısında 32 numarada 
4 oda 35 lira. Aynı eve müracaat edil-
mesi. 6471 

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

Kiralık - Bakanlıklar karşısı Bel
çika Sefareti arkasında Konur sokak 
N o. 21 evin ( 5) oda ( 1) salonlu daire-
si, içindekilere müracaat. 6513 

Kiralık kat - Yenişehir Yiğitko
şun sokak 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. İçindekile -
re müracaat. 6515 

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

6519 
Kiralık - Yenişehir Yüksel cadde

si Özenli sokak köşe başı fevkalade 
nezaretli konforlu, Kardeşler apartı

manmda beşer odalı daireler ve çatı 

katı 1 teşrinden itibaren Tl. 2935 
6536 

.ıG...ı.k - Tuna c:addeainde dört 
büyük odası, bir geni§ holU, aynca 
uşak odası bulunan gayet kullanışlı bir 
ev kiralıktır. Talip olanların öğleden 

sonra gazetemizde Kemal Zeki Gen· 
cosman'a müracaatı. 6547 

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

Kiralık daire - S oda, 1 hol kalo
rif er dahil ayda 100 lira, mürac;aat te· 
lcfon 3396 657 5 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitü
sü karşısındaki yeni mahallede 3 oda, 
1 mutbak banyo, hava gazlı geniı bah
çeli asistan Sadri evi. İçindekilere mü-
racaat. 6593 

Kiralık - Yenişehir İsmet İnönü 
caddesi 74 numaralı apartımanda Oçer 
odalı iki daire. Telef. 2731 6594 

Kiralık - Güzel mobilyalı kalori • 
ferli oda kiralıktır. Işıklar caddesi Na
fiz B. apartrmanı kapıcıya müracaat. 

6596 
Kiralık aparbman - Yenişehir İs

met İnönü caddesinde numara 78 ge -
niş 4 oda, banyo, mutbah, kalorifer ve 
sıcak su. İçindekilere müracaat. 6639 

Kiralık - Meşrutiyet ve Selanik 
caddesi arasında Türe sokak yeni a
partman daireleri 1 T.Evelden Özen 
karşısı Gençler pazarına müracaat. 

6645 
Kiralık balkonlu konforlu oda -

Yenişehir Orduevi karşısında Niğde a
partmanı ikinci kat No: 3 6646 

Kiralık oda - Memur Bayan için 
aile içinde bakanlıklara 7 dakika su e
lektrik H. gazı dahil 23 lira Sclanik C. 
Yenikahk S. 12 N. 6673 

fş arayanlar : 

Diplomalı (yükack) mühendis -
(Su • yol • demiryol - köprü mühen • 

........................................... 
Küçük ilôn şartları 

Dort satırlık küçük ilanlardan: 
Bir defa için 30. Kurus 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kurus 

i Dört defa için 80 Kuruş 
Devamlı küçük ilinlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Mese12 10 defa 
neşredilecek bir illin için 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere. 
her satır. kelime aralarındaki boşluk
lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. 
Bir küçük ılin 120 harften ibaret ol
malıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ayrı
ca 10 kuruş alınır. ................................ 

disi) iş arıyor. Mühendis D. W. 
kara Yenişehir Birlik oteli. 63 

Dans meraklılarına - 20 gü 
mükemmel dans öğrenmek istiyor 
nız "Ulus" ta B. G. rumuzuna me 
tupla müracaat ediniz. Ders evleri 
de verilir. 6640 

Steno Daktilo - Fransızca ste 
daktilo ve türkçe daktilo bilen bir 
yan iş aramaktadır. Bonservisleri v 
dır. Yenişehir Postrestant Bayan 
doksiya adresine mektupla müracaa 

6672 

Satılık : 

Satılık otomobil - Deş kişilik 

kiz silindirli bir Buik otomobili sa 
lıktır. Görmek için saat 14 den s 
ra 1062 telefon numarasında B. K 
tü'ye müracaat. 

Satılık - İstasyon arkasında 
jandarma mektebi civarında ve An 
ra'nın her tarafında inşaata elveri 
arsalar. Tel: 2406 Neşet Şeren . 634 

Satılık - Ankara'run her tarafı 
da irat getirir beton ahşap ev ve ap 
tımanlarla bahçeli evler yapı koope 
tiri hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

6350 

Satılık - Ankara'mn her tarafı 
da eT, apartıman, arsa almak ve sa 
mak istiyenler. Tel: 2406 Neşet Ş 

ren. 6351 

Sabhk otomobil - Fiyat mar 
hususi spor gayet ekonomik müst 
seyahat doalyısiyle satılıktır. Telef 
1271 e müracaat. 6545 

Satılık eıya - 5 parça mobilya k 
dın elbisesi, kürk manto ve halılar 
tatlirk bulvarı Ali Nazmi apar 
57 birinci kat. 6572 

Satılık ev - Çeşme mahallesin 
1 No. lu harap ve tahminen 900 
arsa ile birlikte. Atpazannda 18 N 
lu berber dükkanın.da Ali ve Süley 
man'a müracaat. 6595 

Satılık otomobil - Az kullanı 
6 silindirli kapalı Şevrole huausi oto 
mobil. Ehven şeraitle. İç CCbeci Sey 
han So. No. 7 tahriren veya tifah 
müracaat. 6597 

Satılık arsalar - Yenişehir'de B' 
yük Millet Meclisi inşaatı yanmda i 
parça ucuz area. H. Dilman Koç A 
No; 4 Tl: 2181 66 

Satılık - Nazım B.M. Koyunp 
Salıpazarı ve Balıkpazarı'nda ev 
dükkanlar. H. Dilma.n. Karaoğlan K 
Ap. 4. Tl: 2181 6643 

Satılık arsa - Maltepe Akı 
sokak Sait Barlas apartmanı biti§i 
37 5 M 2 cephe 9.65 arsa 2250 lira, 48 
M 2 cephe 12.40 arsa 2900 lira. Tel 
fon 3948 664 

Satılık arsa - Keçiören'de 
bulvar üzerinde 3000 M2 geniş ceph 
Yanında baraj suyu. Gazinoda be 
Ali'ye müracaat. 667 

Aranıyor: 

Bir alman ıuveıter aranıyor - 384 
numaraya telefon edilmesi. 641 

Kiralık aranıyor - Atatürk bul 
rı veya Bakanlıklarda 6 ay ikamet içi 
mobilyalı ve kaloriferli 2 oda ar 
yro. Banyolu su tercih edilir. Tl: 362 

6552 

Aranıyor - Birinciteşrin nihaye 
tinde 'kiraya verilecek müstakil evi v 
ya apartıman dairesi olanlann Ulus' 
E. A. rumuzuna mektupla müracaat 
lrı. 6598 

Porselen ve zücaci yemek takımları al.nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan: 
Muharrunen bedelleri ile muvakkat teminatları aşağıda yazılı porsele 

ve zücaci yemek takımları 1-11-1938 salı günü saat 15 de kapalı zarf usul" 
ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka 
nunun tayin ettiği vesikaları ve teklif!erini aynı gün saat 14 de kadar ko 
misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden Haydar
paşa'da Tesellüm ve Se•ık Şefliğinden dağıtılacaktır. (3669) 

Porselen yemek takımları 
Zücaci 7emek takımları 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Lira K. Lira K. 

10000 
15000 

750 
1125 6647 
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ve pislik getiren fareler 

FAR HASAN 
FARE 

ZEH1R1 

ile öldürünüz 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fa. 

releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarrnı yağlı bir ek

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 6670 
•f .- .. - .~- .~·J '." ... -... ' .. . . • ~' . -.... . - ,. 
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Gişe saatleri 
. 

Türkiye iş Bankası A. Ş. den 
19-9-938 pazartesi gününden itibaren Bankamız Gişelerinin 

sabah saat dokuz buçuktan on ikiye öğleden sonra on dörtten 
on altıya kadar açık bulunacağı sayın müşterilerimize ilan olu-
rm~ ~N 

ömürü satısı 
:ıı 

' Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden · 

En i)i cin~ Türk Antra~iti ve Alınan tc~lıin koku gel
ınistir. Ortaklarımıza taksitli ve tenzilatlı salıslara haıo;-

~ - ~ ~ 

Ja rıı lnu stır. 
Ucuz ve kuru kömiir almak ve kı ın l'ahat •·tmck isti

ycn ·ayın ortak ve mii~terilcrimize şimdiden kömiirlc-
rini almalarını tav~iye ederiz. 5007 

Gişe saatleri 
Ankara Osmanh Bankası Müdürlüğü 

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

Türkkuşuna 15 genç alınacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 
Türkkuşu teşkilatında motörlü ve niotörsüz tayyareler 

üzerinde öğretmen olarak çalışmak maksadile yetiştirile
cek 15 gence ihtiyaç vardır. Aranan belli batlı şartlar şun
lardır: 

1. - Türk (soyundan) olmak 
2. - iyi hal ve şöhret s·ahibi bulunmak 
3. - Sağlık durumu tayyareci olmağa elveritli olmak 
4. - Boyu 1,58 den aşağı olmamak 
5. - En az lisenin onuncu sınıfını bitirmiş olmak 
6. - En az 18, en çok 22 yaşında olmak 
7. - iki vesika fotoğrafı ibraz etmek 

Öğretmen namzedi olmak üzere alınacak gençlerden 
Türkkuşu teşkilatında uçuculuk öğrenmiş bulunan planör
cülük B veya C brövelerile işe başladıkları tarihten, hiç 
uçmamış bulunanlara da planörcülük B brövesi aldıkları 
tarihten itibaren nizamname mucibince yatmak, yemek ve 
giyim masrafları Türkkuşuna ait olmak üzere ayda lise 10 
tahsilini görmüşlere 25, liseyi bitirmit olanlara 30 lira üc
ret verilecektir. 

Gelecek seneler içinde uçuculuk kudretlerinin artış de
~ecelerine göre görecekleri zamlar hususi bir talimatla tes
bit edilmiş bulunmaktadır. 
Türkkuşuna bu suretle seçileceklerin Öğretmen Muavi

ni oluncaya kadar, normal olarak beş sene evlenmemeyi 
ve hususi bir teahl.ütnameyi imza ederek Türkkuşunun 
vereceği vazifeleri on sene müddetle görmeği kabul ve te
ahhiit etmesi şarttır. 

Bu hususlar hakkında fazla tafsilat almak istiyenler 
Türkkuşu Talim Terbiye Bürosu Direktörlüğüne doğrudan 
doğruya şahsen veya yazı ile müracaat edebilirler. 
Kayıt muamelesine Cumhuriyet Bayramına kadar de

vam olunacağından müracaatların bu tarihe kadar yapıl-
ması şarttır. 6343 

u L' u s 

Saflhk (am tomrukları 

Devlet Orman l§lebnesi Revir A -
mirliğinden : 

1 - Revirin Keltepe ormanlarından 
istihsal olunarak Karabük'te istas
yClı:ıda depoda istif edilmiş olan 
921.494 metre mikaba muadil 1604 a
det çam tomruğu açrk arttırma ile sa
tılacaktır. 

2 - Tomrukların kabukları soyul
muş olduğundan hacim kabuksuz orta 
kutur üzerinden hesap edilmiştir. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si orman umum müdürlüğüne ve An -
kara ve İstanbul orman baş mühendis
liğine müracaat edilerek görülebilir. 

4 - Tomrukların beher metre me
kiibı 14 lira 60 kuruş muhammen be · 
delle açık arttırmaya konulmuştur. 

İsteklilerin% 7.5 muvakkat pey akçe
siyle 26.9.938 günü saat 11 de Kara
bük'teki revir merkezine miiracaatla -
rı. (6392/ 3738) 6658 

Zayi - 334 senesinde htanbul'da 
Saraçhanebaşında kız sanayi mektebi 
tfili ikincr sınıfından aldığnn tasdikna
meyi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
hükmü yoktur. 

174 No.lu Zahide Sami 6641 

15 lise mezunu alınacak 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden : 

Bankamızca tayin edilen muhtelif ihtisas şubelerinde yetiştiril
mek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ecnebi memleket
lerde tahsil ettirilecektir. 

Namzetlerin aşağıda yazılı şartları haiz olmaları lazımdır. 
1. Türk olmak, 
2 . Tamüssıhha olmak, 
3. 18 yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olmamak, 
4. Liselerin fen kısmından mezun olmuş bulunmak, 
5. 1934 - 1938 seneleri arasında liselerin fen kısmından mezun 

olmuş bulunmak, riyaziye, fizik, kimya derslerile ya~ancı 
dilden iyi derecede not almış olmak, 

6. Tahsile gitmeğe ve avdette Banka hizmetinde çalışmağa 
mani resmi veya hususi bir teahhüdü olmamak, 

Taliplerin nihayet 25 Eylül 1938 tarihine kadar aşağıdaki ve
saiki (M.E) rumuzile Ankara' da Sümer Bank Umumi Müdürlü· 
ğüne ve İstanbul' da Sümer Bank lstanbal şubesine göndermeleri 
lazımdır. 

1. Hal tercümesi, 
2. Mektep şehadetnamesi ve imtihan notları cedveli, 
3. Resmi bir hastahaneden alınmış ve yukarda yazılı sıhhat ve 

bünye şartlarım muhtevi bulunmuş bir sıhhat raporu, 
4. Tasdikli hüsnühal varakası, 
5. 4 fotograf. 
Bu vesikalar makine ile yazılmış üçer nüsha olarak gönderile-

cektir. imtihan tarihi ayrıca ilan edilecektir. 6678 

Güzelliğinin 
1 1 yo 

Sebebi var 

Elektrik tesisatı 

Dört Yol Belediyeainden : 

1 - Su ile müteharrik Dörtyol ~e
hir elektrik tesisatı projesi mucibin
ce 12. 9. 938 tarihinden itibaren kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İhale günü 13. 10. 938 perşem
be saat 15 de. 

3 - Muhammen keşif bedeli 
(29002) liar (70) kuruştur. 

4 - İlk teminat (1450) lira (14) 
kuruş, 

5 - Proje ve şartnamelerini gör
mek istiyenler belediye yazı işleri bü
rosunda görebilirler. Taliplerin ihale 
saatından laakal bir saat evel kapalı 
zarflariyle belediyeye yatırmış olduk
ları ilk teminat akçesine dair makbu
zu encümene vermeleri şarttır. 

16. 9 - 1938 

Böbreklerde idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklarm mik· 
roplarını kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

HE ö 
Böbreklerin çalıtmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zo 
luklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrı 
sını, sık sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. 
Bol idrar temin eder. Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. He 
eczanede bulunur. 6671 
DiKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -
TÜRK HAVA KURUMU § --- -- ------- BÜYÜK PİYANGOSU ---- -----§6 cı Keşide: 11/Birinci Teşrin/938 dedir§ -- -- -- ---~ üyük ikramiye 2 • liradır ~ - -= Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 =: 

=: liralık ikramiyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet =: 
=: mükafat vardır... =: - -=: Dikkat: Bilet alan herkes 7 Birincitefrİn 938 günü ak- =: = şamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. =: 
-:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Gişe saatleri 
T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü ve Ankara Ajans1ndan . 

16 ·Eylül - 1938 cuma gününden itibaren Bankamız gitelerinin 
Sabah 9.30 - 12 
Öğleden sonra 14 -16 ya kadar 
Cumartesi günleri 9.30 - 11.30 a kadar açık bulunaca· 

ğını sayın müşterilerimize bildiririz. 

Odun ve kömür alınacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

Kapalı zarf usulile ihalesi 19-9-1938 günü yapılacağı evelce ilan 
edilmiş olan kömür ve odun eksiltmesi, mikdara yapılan ilave ve 
tartnamede yapılan değişiklik dolayısiyle 26-9-1938 pazartesi gü
nü saat 11 e talik edilmiştir. Alınacak sömikok mikdan 350 ila 
450 ve odun mikdarı da 13 ila 25 tona iblağ edilmiş olup fazlala
,an mikdar T. H. K. Merkez binasına teslim edilecektir. llk temi
natı 957.12 liradır. 

isteklilerin belli gün ve saatte müracaatları. 6667 

Gişe saatleri 
Emlôk ve Eytam Bankasından : 

Bugünden itibaren Bankamız Gişelerinin atağıda gösterilen 
saatlarda açık bulundurulacağını sayın müşterilerimize arz· 
ederi~: 

1. - Cumartesi günleri 
2. - Sair günler - öğleden evel 

Öğleden sonra 

saat 9.30 - 11 .30 
saat 9.30 - 12 
saat 14 - 16 

'(3751) 6664 

6 - Talipleriıı kanunda yazılı res- .:!J IJlll llf lll il llll lllllll llllll il llll lllll l llJlll llllll il lll il il il lllllllllllJI!:. 
mi vesikaları ibraza mecburdurlar. = = 

----R A DYOL1 N--~ 

Dişleri mikroplardan, çürükler· 
den iltihaplardan koruyarak 
sağlamlaştıran, hem de mineleri· 
nin bozulmasını ve sararmasını 

menederek daimi bir güzellikle 
muhafaza · eden asrın en kuvetli 

diş macunudur. 6669 

Her sabah, öğle ve akşam 
yemeklerinden sonra 

RADYOLIN 

ULU S- 19. uncu yıl. - No.: 6154 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umum! Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basmıevi : ANKARA 

7 - Belediyenin bu tesisat ve inşa- = D • h • k d 1 ki• = 
at için her hangi bir taliple bedeli § emır cev erı ır ırı ması ve na 1 § 
mukasseten tediye edilmek suretiyle = := 
de anlaşması kabildir. Ancak bu gibi = Etı.bank Umum M'0 d" ı··"" .. d n. = 
taliplerin ihale gününden 10 gün evel = u ur ug un e . = 
beledi.yeye müracaatla anlaşması ta- = = 
zımdır. 6677 - Divriği' den S-6 kilometre mesafede B,D,D tesmiye edi- := 
,JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL.. -- ------- Dr. Bôsit Ürek ~ . ----- Cebeci Merkez Hastanesi § - -: iç Hastahklan mütehassısı : 
: Her yün hastalarını Yenişehir : 

: Meşrutiyet caddesi Urek apartı· : 
: manında saat ıs ten sonra kabul : 
: eder. Tel: 1694 : 

~•1111111111111111111111111111111111111,. 

YENİ 
BU GECE 

ÖLÜM YOLU 
Gündü% iki film 

birden 

1 - Gece Baskını 
2 - Talih Güneşi 

= len yataklardan demir cevherinin ihraç ve kırılması, Div- =: 
§ riği istasyonuna nakli ve istifi, vagona tahmili, kapalı §§ 
§ zarfla münakasaya konmuştur. § - -=: Münakasaya iştirak edeceklerin 25. 9. 938 tarihinde sa- := 
=: at on ikiye kadar Ankara' da Etibank umum müdürlüğüne =: - -= müracaat ve tekliflerini kapalı zarfla tevdi etmeleri lazım- = - -:= dır. Bu ite ait mukavele projesi, münakasa şartnamesi An- =: 
:= kara' da Eti bank umum müdürlüğünden veya Etibank Div- := 
:= riği demir madeni işletmesi miidürlüğünden alınabilir6485=: 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi?' 

SİNEMALAR HALK 
..llllllL 

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

BU GECE 

ESİR ORDUSU 

Gündüz iki film birden 
1 - Esir Ordusu 
2 - Kocamın İşi Çok 

Seanalar: 2.30 • 5.30 Gece 21 de 

Seanslar : E : HALK MATiNESi 12.20 DE 
KADIN TALlHI 2.30 • 5.45 Gece 21 , ':111111,. 

BU GON SAAT 1 O DA ÇOCUK MATlNESl 
Bu Gece Saat 21 de Açık Hava Sinema8Ulda 

S E Z A R B O R J 1 Y A Türkçe sözlü 
SUS Sineması pek yakında a-çılıyor 

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