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Henlôyn yeni bir beyanname neşretti • 
• 
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Südet Alınanlan silaha sanla lar 
Gönüllü mülrezeler hudut 
mıntıkalarını işgal ede<ek 

Çekoılovak BCJ§bakanı 
B. HoJza 

Ya bizim 

MÜFREZELERE ALMANY A'DAKi 
MÜLTECİLER DE GiRECEKLER 

Franıız BQ§bakanı B. Daladiye 
Berlin, 17 a.a. - D.N.B. ajansı, ne9rettiği bir haberde Hen

layn'ın bugünden itibaren bütün vatan hudutlarının gönüllü sü- ' 
det alman müfrezeleri tarafından itıalini emrettiğini bildirmek
tedir. 

Dalôdye 
Südet partisi divanı, bu hususta ne§rettiği beyannamede, par

tinin Çek milletiyle adalete müstenit bir tarzda almanların hayati 
haklarını temin için sarf ettiği gayretlerin iktidarda bulunan çek
lerin uzlaımak istememeleri yüzünden akim kaldığını kaydedi
yor ve diyor ki: 

" Prag hükümeti, bolşevik unsurlar 
karşısında vaziyete hakim değildir. 
Benes, son ümidini bir Avrupa fela • 
ketinde bulmaktadır. Bene\!. bolşevik 
sürü1erini silahsız südet milleti üze . 
rine saldırıyor. On binlerce südet, 
hududun öte tarafına iltica etmiye 
mecbur kalmıştır, ve milyonlarca sü -

Musolini 
Bugün mühim bir nutuk 

söyliyecek 
det de ecnebi zulmuna maruz bulunu- Roma, 17 a.a. _ Yarm (bugün) 

1 
yor. Bütün devrelerde tatbik edilen Muaolini büyük bir aiyaai nutuk aöy. 
milletlerin kendilerini müdafaa hak- liyerek halya'nın büyük Avrupa me
kını talep ediyoruz. Silaha sarılacağrz seleleri kar§ısındaki vaziyetini taa

ve Bone 
londra'ya gidiyorlar 
Paris, 17 a.a. - Londra'ya gelerek 

ingiliz devlet adamlariyle görüşmeğe 
davet olunan Başvekil Daladiye ve 
hariciye nazırı Bone, yarın sabah sa
at sekizde tayyare ile Londra'ya ha
reket edeceklerdir. 

ve gönüllü südet alınanları müfreze _ rih eyliyecektir. 
~·~--~~~-~_... ı--· ...,._uı_.._.._,.__,i"_._..ı,.__..._..___...-..-.,_.....4 Siyasi ve diplomatik mahfillerde 

1RI ııuflili, ~ -.mr-.ıa • ne.,,_. "' O?.' 

İngiliz nazırları, dün akşam uzun 
müddet ve bugün de bütün gün Berh
tesgaden mülakatının neticeleri hak
kında uzun müzakerelerde bulunmuş
lardır. Öyle zannediliyor ki, ingiliz 
kabinesi, yarın, fransız nazırlarına 
~ .aııuıew-öaerw oır taann .. 

F. R. ATAY 

Cümhuriyet hükümetinin türk 
mimarlarını himaye etmemekte 
olduğu asla iddia edilemez. Bi
lakis yeni Ankara' da ilk eserler 
yerli mimarlara verilmi9tir. Eğer 
hükümet yerli mimar ile milli 
mimari'yi birbirine kar19tıran de
magojiye kendini kaptırıp git
seydi, bugünkü Ankara'nın ne 
olacağını anlamak için timdiki 

(Sonu 4. üncü sayfada) lenmektedir. ler hazırlamakla meşgul olmuştur. 

Daladiye ve Bone, Paris'e döner dön
mez, fransız kabinesi Reisicumhurun 
riyaseti altında toplanacaktır. 

Eğer yarın müzakereler erken bi
terse fransız nazırları, hemen akşam 
üzeri Paris'e döneceklerdir. İngiliz 
kabinesi, pazartesi günü sabahleyin 
toplanacak, İngiliz - fransız müzakere
lerinin neticesine muttali olacak ve 
Hitler nezdinde Çemberlayn'in yapa
cağı teşebbüsü kararlaştıracaktır. 

Fransız ve İngiliz nazırlarının ilk 
toplantısı yarın başvekalette saat 11 
de yapılacaktır. 

Balkan ve Sadôbat 
konseyleri toplandılar 

Cenevre, 17 a.a. - Balkan antantı toplantıamm sonunda ataiıdaki teb
liğ neıredilmittir: 

"Balkan antantı devletleri mümeaailleri, Milletler Cemiyeti'ndeki yu

nan heyetinin nezdinde toplanmışlardır. 
Bu toplantıya, Yunaniıtan namına Mavrudis, Politis, Polihroniyadia, 

Romanya namma Komnen, Pella, Kretzianu, Türkiye namına Rüıtü Aras 
Necmettin Sadak, ve Yugoslavya namma da Andreht ve Subotiç ittirak 
etmiılerdir. 

Sadôbat paktı devletlerinin toplantısı 

Cenevre, 17 a.a. - Sadabat antantı devletleri mümessilleri, toplanmıt
lardır. Bu toplantı hakkında aıağıdaki tebliğ neırolunmuıtur: 

"Sadibat paktmı imza eden devletlerin hariciye nazırları, pertembe 
günü Iran Hariciye Nazırı Muzaffer Alam'ın riya&eti altında toplanmıt
lardır. 

Bu toplantrda, Rüttü Aras, Irak Hariciye Nazırı Tevfik Süveydi ve Af
ganistan'm Londra Elçisi Ali Muhammed Han hazır bulunmuılardır. 

Bunlar, Sadabat paktmı imza eden devletleri alakadar eyliyen muhte
lit meseleleri tetkik etmiıler ve hükümetleri noktai nazarları araamda 
tam bir birlik bulunduğunu müıahede eylemişlerdir. 

Cenevre'de timdiki içtima devresinin sonundan evel bir celae daha e.~~ 
tedilecektir.,, 

Dün Türkiye Creko • romen güreş birincilikleri için seçme müsabaka
larına devam olunmuttlD'. Yukardaki reaim Adliye Vekilimizi müsabaka· 
ları seyrederken gösteriyor. Dün Belgra·d'da da dokuzuncu Balkan oywı
larma devam -olunmuıtur. Spor haberlerimiz 7 inci sayfadadır. 

D., bakanlığı, Ankara-Palas, 
Kamuto.v. Samanpazarı yolun
daki iki mt.\ctep, Vakıf apart
manları binaları, küçülterek bü
yülterek, yüzlere daı \.ediniz! Bi
liyoruz ki o zaman Güzel Sanat-
lar akademisinde hocalık edt>t\
ler dahi, bu binaların mimarları 

İstanbul'da yağmurlar devam ediyor 
Baıvekilimiz ve 

idi. 
Sıhat Bakanlığı binası birden

bire bükümeti, plan yapan yerli 
mimarın kazancı olan o/0 3 ün 
yanında, yapı yaptıran milletin 
masrafı olan % 97 yi dü1ünme
ğe sevketti. Ankara'ya gelerek 
bize yeni mimari örneklerini 
verenler, aynı zamanda, Güzel 
Sanatlar akademisine de hoca 
olarak verilmitlerdir ve bugün 
iyi kötü eserlerini görmekte ol
duğumuz yerli mimarlar akade
mideki cümhuriyet devri kadro
sunun talebeleridirler. 

Türk gençliğini yeti9tirmek ve 
memlekette her ite türklüğü ha
kim kılmak hususundaki azim 
ve kararı, ıu veya bu hiç kimse
ninkinden daha zayıf olmı
yan hükümet, iki maksadı bir
den gözeten, yani, bir taraftan 
türk milletinin parasını tam ye
rine sarf etmek, diğer taraftan 
türk mimarlarını, bugün, modern 
alem içinde milli mİJ1'i'riye 
vücut verecek kudrete çıkarmak 
yolundaki politikasını takip et
ti: Bir takım müsabakaları yal
nız yerli mimarlar arasrnda aç
tı; beynelmilel müsabakalara da 
yerli mimarları bilhassa davet 
etti. Antara' daki sergi, İnhisar
lar, jandarma mektebi, belediye
ler bankası, harbiye mektebi

Çek motörlü lntaları manevrada 

Çekler Macar sınırında 
askeri tedbir aldılar 

Macaristan bu hareketi protesto etti 
Budapeşte, 17 a.a. - Presburg' dan buraya gelen haberlere gö

re, ç~kler tarafından alınan askeri tedbirler üzerine, bu 9ehirde 
heyecan git gide artmaktadır. Mahkemeler, itlerini tatil etmi§
lerdir. Mektepler de kapanmıttır. Çek memurlarının aileleri ek
seriyetle tehirden ayrılm19lardır. Hadiseler çıkmasından korkul
maktadır. · 

Macariat.an prote8to etti 
Prag'da bugün neıredilen bir teb

liğde, Macar elçisi, saat 17 de Hari
ciye nazırı Krofta'yı ziyaret ederek 
Macar hududunda Çekoılovakya'nın 

askeri tedbirler aldığını beyan ede- ~ 

rek, bunu protesto ettiği bildirilmek
tedir. 

Krofta, mezkur tedbirlerin normal 
mahiyette olduğunu ve Macaristan'a 
karıı hasmane bir hareket olarak te
lakki edilmiyeceğini söylemi§tir. 

Macar hududuna da teımil 
edilen bir tedbir 

İstanbul, 17 (Telefonla) - lstanbul'da yağmur devam ebnektedir. 

nin etrafındaki iki yapı, Bursa l ~ 
ve Yalova otelleri gibi binalarla • .., ~ 
hemen hemen bütün hususi otel-ı 

Prag, 17 a.a. - Silah taşımak ve 
silah ve mühimmat bulundurmak ya
sağı - ki 16 eylülde aüdet mıntaka
ları için ilan edilmittir - buıün ma
ur hudut mıntakalarına da tcpnil e-

Oaküdar'da Selimiali mahallesinde 4 ev tehlikeli rörülerek botalttırıl
mııtır. Adalar'da bOdrum katlannı au basan eTler itfaiye yardrmiyle teh
likeden kurtanlmı,tır. Karagümriik'te büyük bir aiaç cadde üzerine dev
rilmiıtir. Baıka zayiat ve haaar yoktur. ler yerli mimarların elinden çık- Kırala vaziyeti anlatan 

(Sonu 4. üncü sayfada) B. Çember/ay~ (Sonu 4. üncü sayfada) [Yukardaki resimler Mlı.in l.taı*ll'da 7.aptıjı tahribatı cöeteriyor]. 

! Vekiller İstanbul'da 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Başve

kilimiz Celal Bayar, bugün beraberle
! rinde Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
l Sekreteri B. Şükrü Kaya ve Maliye 

Vekili B. Fuat Ağralı olduğu halde 
saat 11.38 de trenle Ankara' dan şehri
mize gelmişlerdir. 

Başvekilimizi istasyonda Cumhur 
Başkanlığı U. Katibi B. Hasan Rıza 
Soyak ve Başyaver B. Celal, vali B. 
Muhittin Üstündağ, kumandanlarıımız, 
İstanbul'da bulunan mebuslar, İş Ban
kası ve Merkezbank ve sair iktisadi 
ve mali müesseseler direktörleri istik
bal etmişlerdir. 
Başvekilimiz, refakatlerinde Dahili

ye Vekili B. Şükrü Kaya, Maliye Ve
kili B. Fuat Ağrah olduğu halde Acar 
motöriyle Haydarpaşa'dan Dolmabah
çe sarayına hareket etmişlerdir. 

Nafıa Ye Ziraat Vekillerimiz 

lstanbul' a gittiler 
Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya ve 

Ziraat Vekili B. Faik Kurdoğlu dün 
akşam trenin arkasına bağlanan husu
si vagonlarla 1stanbul'a hareket etmiş
lerdir. 

Vekillerimiz İstasyonda, hükümet, 
Parti, vekaletler erkaniyle dostları ta
rafından uğurlanmışlardır. 

• nsssa?PPL?PPSPACsuı:n 
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Yani ıs 
.:> 

bir tefsir 
Dün edebiyat heveslisi bir genç bana geldi, geçen gün bu sütunlarda çı

kan ''Mükemmellik arzusu" isimli yazımdan cesaret aklığını söyliyerek 
bir ıiir uzattı ve neşrine tavaaaut etmemi istedi. 

Şiiri okudum. Neırine tavassut bir günah teıkil edecek kadar İptidai 
ve kusurluydu, Bu hükmü kendisine açıkça bildirmekte tereddüt etme
dim. 

''Fakat, dedi, o yazmızda, mükemmeli beklemenin sonu olmadığını 
söyliyerek herkesi elinden geldiği kadarmı yapmıya teşvik etmiyor muy
dunuz? lıte bugünlük benim elimden ancak bu kadarı geliyor. Bu itibar
la sizin teıvikinize güvenerek eserimi ortaya koymaktan çekinmiyorum . ., 

Yaznnın ne kadar yanlış manada tefsir edilmiş olduğunu derhal anla
dım. Edebiyatı çok sevdiğini söyliyen bu gence bir yabancı dili bilip bil
mediğini socdum. Bilmiyordu. Kendi dilinde hangi şairleri okuduğunu öğ
renmek istedim. Başlıca birkaç şairimizin eserlerinden bile haberdar de
ğildi. "Ne yapayım, diyordu, derslerimden vakit bulup kafi derece•de meş
gul olamadnn.,, Bugünün edebi cereyanlarına tercümen olan mecmuaları 
takip edip etmediğini sordum. Bunların isimlerini dahi işitmemişti. ''Esa
sen mali vaziyetim bunları takibe müsait değildir,, diye ilave etti. 

- Şu halde, dedim, bahsettiğiniz yazıma nasıl istinat ettiğinizi anlıya
madım. Çünkü ben orada, ancak yapabileceğimizin azamisini yaptığı

mız, imkanların son haddine vardığımız zaman mükemmellik arzumuzu 
o günlük tatmin edilmiş sayabileceğimizi söylemiştim. Halbuki siz, vücu
da getirmek istediğiniz eser için lüzumlu en İptidai ıartları bile ihmal et
mişsiniz. Uzun emek ve gayret istiyen bir yolda, hiç bir ceht göstermeden, 
sırf İstidat ve hevesinizin sizi muvaffakiyete götürebileceğini ııanmışsı

nız. Sizin için bugün yapabileceğinizin azami hnddi, §İİr yazmak değil, 

derslerinize itina ile ::alışmak ve edebiyat yolunda yürümiye devam et
mek niyetinde isenİ7: şimdiden kültürünüzü sağlam bir şekilde kurmıya 
gayret etmektir.,, 

Bu sözleri, o yazımı aynı şekilde tefsir etmiş olması muhtemel diğer ar
kadaılannın da belki iıine yarar diye, burada tekrarlamayı faydalı bul
dum. - YAŞAR NABi 

. 
BiR ZABITA VAKASI 

Seyyar kuyumcu dükônı 

Çankırıh Hasan'm birçok 
sucların faili 

.:> 

olduğu anlaşıhyor 
Bunıian bir kaç gün evel Demir fır

ka polis merkezinin gece devriyeleri, 
gece yarıaından sonra Ulucanlar cad
desinde yedekte bir bisiklet taşıyan 

birini görüyorlar. Hali polis memur
larına şüpheli görünüyor. Yaklaşıp 

bisiklete bakıyorlar: Bir kadın bisik· 
le ti ... 

- Nereden aldın bunu, diyorlar, 
nereye götürüyorsun? 

- Keçiören bağların.dan geliyorum, 
diyor, bisiklet de hemşireme aittir. 
Cebecid.e Ahmed'in evinde oturuyo
ruz. 

Fakat bu sözler polis memurlarının 
şüphesini gidermiye yetmiyor. Niha
yet bir bekçi ile merkeze .kadar gön
deriyorlar. Çankırılı ve adının Hasan 
olduğunu söyliyen bu yabancı merkez
de de ayni sözleri söylüyor; nihayet 
gene aynı bekçi ile evine gönderiliyor. 

Fakat Hasan yolda karanlık bir so
kaktan geçerken elindeki bisikleti bı
raktığı gibi fırlıyor ve karanlık sokak
larda kayboluyor. Bekçi düdükle ar
kadaşlarını ikaz ediyor, kendisi de sa
ğa sola koşuyor; fakat o gece Hasanı 
yakalamak mümkün olmuyor. 

Aradan üç dört gün kadar vakit ge· 
çiyor. Nihayet dün gece, sabaha karşı 
itfaiye meydanında bir saatçi dükka· 
nının camının elmasla kesildiği ve i
çinden bir çok kıymetli eşyanın aşırıl
dığı polise haber veriliyor. 

ağır bir sürü eşya çıkıyor. Elbise değil 
adeta seyyar kuyumcu dükkanı .. 

Demirfırka merkezi bunun üzerine 
diğer merkezlerle temasa ge~iyor, 
böyle bir hırsızlık yapılıp yapılmadı
ğın soruyor. Doğanbey merkezi dün 
geceki hırsızlığı hatırlıyor ve İtfaiye 
meydanındaki saatçiye haber veriyor. 
Saatçi eşyasını tanıyor ve hırsızlığı 
Hasan'm yaptığı anlaşılıyor. 

Zaman zaman yapıJmıt olup da faili 
gizli kalmış bulunan bu ayardaki hır
sızlıkların da Hasan tarafından yapıl· 
mış olması şüphesi üzerine mer.kez 
tahkikatı genişletiyor ve hakikaten 
meydana bazı yeni suçlar daha 5ıkı

yor. 
"Seyyar kuyumcu dükkanı" bugün· 

lerde mil'ddeiumumiliğe teslim edile
cektir. 

Galata yolcu salonu 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Gala

ta yolcu salonunun esas inşaatı ikmal 
edilmiş binanın dahili tezyinatı da i
hale olunmuştur. 

İstanbul' da dükkanların 
öğle tatili 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Dükkan 
ve mağazaların da muayyen saatte öğ
le tatili, yapmaları hakkındaki karar 
şehrin vaziyeti ve mahalli ihtiyaçlar 
bakımından bir müddet için tatbik e· 
dilmiyeccktir. 

ULUS 

Bolhardağı maden arCJ§tırma çalı§malarından bir enstw-!<me 

Bolkardağı madenleri 
İŞLETİLMEK 

•• 
UZERE 

Etibank'a devredilecek 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 1 titüsünün işleri bitmiş bulunmakta

tarafından bir müddettenberi Bolkar- dır. Bundan sonra ifletme devresi ba§· 
dağı'nda yaptırılmakta olan etütler lıyacaktır. Bu maksatla Bolkardağı'n
bitmiş ve raporlar enstitüye gönderil- daki tesisat olduğu gibi Etibank'ın iş
miştir. )etmesine devredilmiştir. Etibank ça-

Raporda, Bolkardağı'nda yapılan a. lışmalara derhal başlıyacaktır 
raştırmalardan çok müspet neticeler · 
alındığı ve burada zengin maden a-' İşletmenin daha ilk yıllarında Bol· 
takları bulunduğu bildirilmektedi/ kardağı'ndan memlekette çok büyÜk 

Bu suretle, Bolkardağı'ndaki maden sevin~ uyandıracak neticeler elde edi
havzası üzerinde tetkik ve Arama ens- leceği muhakkak görülmektedir. 

Dnkuma endüstrisinde Söğülözün' de bulunan 
Standardizasyon 

Ankarada bir loplanh yapllacak 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Dokuma 

sanayiinde standardizasyonun temini 
için ikinci teşrin başında Ankara'da 
bir toplantı yapılacaktır. Bu toplantı
da memlekette muayyen tip dokuma 
tezgahlarının kullanılması etrafında 
görüşülecektir. Sanayi umum müdür
lüğü şimdiden tetkiklerine başlamış· 
tır. B!r~C>'k firmalar Tezgah nUmunc· 
leri göndermişlerdir. 

Trenlerdeki yolculara da 
telgraf (ekilebilecek 

Devlet Demiryolları umum müdür
lüğü ile Posta, telgraf ve telefon u
mum müdürlüğü hareket halinde bu
lunan trenlerde seyahat eden yolcu
lar için telgraf kabulü muamelesine 
başlanmasını kararlaştırmıştır. üç 
dört aydanbcri hareket halinde bulu
nan trenlerde seyahat eden yolcular 
telgraf çekebilmekte idiler, hareket 
halinde bulunan trenlerde seyahat e
den yolcular için telgraf kabulü usu
lünün ihdası yurdumuz için yepyeni 
bir karar ve aynı zamanda lüzumlu 
ve mübrem bir ihtiyacın karşılanması 
noktasından memnuniyete şayandır. 

Hareket halinde bulunan trenlerde 
seyahat eden yolcular için çekilecek 
telgraflar, trenin gittiği istikamette· 
ki istasyonlara verilecek, istasyonlar 

da telgrafları katar başmemuruna tes
lim edeceklerdir. Katar başmemurla

rı telgrafları sahiplerine teslim ede· .. 
cekler ve teslim ilmühaberlerini de 
trenin ilk durduğu istasyona vere
ceklerdir. 

kömür havzasında 

yarma iıi baıhyor 
Maden Tetkik ve Arama enstitüsü 

profesörlerin-den Yunkmans'ın Söğü
tözü tarafında yaptığı tetkikler sona 
ermiş bulunmaktadır. Bu mıntakada 
zengin taşkömürü yatakları görülmüş
tür. 
Söğütözünde ve yakınlarında tespit 

edilen çok genit bir havza üzerinde 
Jdrma ve gale1 i amcliydtma l.ıa!ilcuı· 

mıştır. Bu ameliyat neticesinde Söğü
tözü havzasının, Zonguldak yatakları
nın devamı mı yoksa mevzii bir kömür 
mıntakaaı mı olduğu anlaşılacaktır. 

Eğer birinci ihtimal tahakkuk eder
se memleket serveti bakımından elde 
edilen kazanç harikulaıde büyük ola
ca•ktır. 

Fa.kat ne olursa olsun SöğUtözü taş 
kömürü yataklarının verdiği parlak 
netice memlekete hakiki bir müjde· 
dir. 

Beynelmilel ticaret heyet 

Beynelmilel ticaret heyeti 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Beynel· 

milel ticaret odası heyeti bu gün oda· 
nın Türkiye milli komitesi halariyle 
birlikte müzeleri gezdi. Heyet yarın 
(bugün) akşam Ankara'ya hareket e
decektir. 

Bdcdiye iıstimlak komisyonu 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Beledi

yede kurulacak i6timlak bürosu çin 
pazartesi günü toplanacalt olan şehir 

meclisinden tetkilat müsaadesi iste· 
necektir. 
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Gayri mübadil bonolan 
nasıl tasfiye olunacak? 
Gayri mübadil işlerinin tasfiyesi hakkındaki kanunun tatbik 

suretini gösterir talimatname Bakanlar Heyetince kabul edilmis-
tir. • 

Finans Bakanlığı da bu talimatna- ı--,---

menin tatbikine ait bir izahname hazır 
lamıştır. Talimatname ve izahnameye 
göre hükümetin mülkiyetine geçen 
yunanlı, (firari) etapli mallarından 

mülga gayrimübadiller komisyonunca 
ve bu malların bulundukları bir finans 
dairesince komisyon 'namına henüz sa
tılmamış olanlar hazinenin emlak ban
kasındaki iştirak hissesine mukabil 
Emlak Bankasına devrolunacaktır. 

Bankaya devredilecek malJar üze · 
rinde tekevvün etmiş davalar varsa 
bankaca takip olunacaktır. 

Tayin edilen müddet içinde müra
caat vesikalarını tevdi etmiş olduğu 

halde mülga gayrimübadiller komis
yonuna mallarına henüz kıymet tak
dir edilmemiş olan kimseler takdiri 
kıymet için kanunun yürürlüğe gir
mesi tarihinden itibaren üç ay içinde 
vereceklerdir. Vermiyenlerin hakları 

sakıt olacaktır. 

Kıymet takdiri, mevcut talinıatna -
mc dahilinde defterdar veya tevkil e· 
deceği zat ile arazi tahakkuk memurlu 
ğunda bulunmuş olanlar arasından 

Istanbul defterdarlığınca seçilecek 
bir azadan veya tapu müdüründen mü
tcşekil bir komisyon tarafından yapı
lacaktır. Komisyonun takdir edeceği 

kıymetlerden (15000) liraya kadaı o -
!anları doğrudan doğruya (15000) li
radan fazla olanları vekaletin tasdi
kiyle katileşecektir. 

Temyiz komisyonunda mevcut ev
raktan henüz karara bağlanmamış o· 
lanları millı emlak idaresince tetkik 
edilerek vekalet makamının tasvibiy
le karara bağlanır. 

Mülga gayrimübadiler takdiri kıy· 
met komisyonunca temliklerin kayıt 
edilmediği devreye ait temlikleri tes
bit etmek üzere tasfiye bürosu icap e· 
den tedbirleri alacaktır. 

Gayrimübadil bonosunu hamil olan
lar bonoların beherinin serisiyle sıra 
numarasını, kıymetini ayrı ayrı göste
ren ve mukabili hazine tahvilini nere· 
den hangi vilayet veya kaza malsandı
ğından alacağını ve sarih adresini ve 
isim ve SO;)I' adlarını ihtiva eden bir he
yannameyi bonolar ile birlikte bulun
ı.Iugu Uldlıalliu çn lıüy uı... malıncrut.ır\4 

na vereceklerdir. 
Bu beyanname, Ankara, İstanbul, 

İzmirde gazetelerde ve ayrıca vilayet 
ve kazalar malmemurlarınca belediye
ler vasıtasiyle yapılacak ilin tarihin
den itibaren nihayet bir ay içinde ve
rilmiş olacaktır. Bu müracaatlar üze· 
rine en büyük malmemuru bono hami
line müracaatı tevsik için resmi mü· 
hür ve imzalı birer vesika verecektir. 

İlan tarihinden itibaren bir ay zar
fında bulundukları mahalde beyanna
me vermemiş olan kimseler tahvilleri
ni kanunun tayin ettiği müddetin in
kızasından evel müracaat etmek şar -
tiyle ancak İstanbul Defterdarlığı 
malsandığından alabileceklerdir. 

Bir beyanname sahibi tahvilini an
cak beyannamesinde yazılı mahalden 
alabilir. Beyaname muhteviyatının 
meşru ve müspet bir mazerete müate · 
nit müracaat ve talep üzerine nakil ile 
reti alakadarlara ait olmak _Jartiyla sa
hibinin bulunduğu mahalJe g&ıderil • 
mesi caiz olacaktır. 
Alınmı§ ve alınacak istihkak mazba

taları mukabilinde tahvil almak üzere 
kanunun neşir tarihinden itibaren bir 
sene içinde tasfiye bürosuna veya ma

hallin en büyük malmemuruna müra
caat olunacaktır. 

Balkan antantı ıo<u~1 
eslrgerae ko gresi 

toplanıyor 
Birinci teşrin baş nda Belgrad'da 

ikinci Balkan çocuk esirgeme kongre
si toplanacaktır. Bu kongreye hükü
metimizle Çocuk Esirgeme Kurumu 
davet edilmiştir. Çocuk Esirgeme Ku
rumu Genel merkezi bu kongrede bu
lunacak murahhasları seçmiştir. HU -
kümetçe seçilecek murahhasların kim
ler olacağı bugünlerde belli olacaktır. 

Belgrad çocuk esirgeme kongresi 
Balkanlarla beraber bütün memleket
leri alakalandnan çok ehemiyetli mev 
zularla meşgul olacaktır. Bu mevzu -
arın hepsi köy çocuklariyle köy an -
nelerini koruma, yetiştirme ve yiik
sel tme meselelerine aittir. Bundan do
layı Belgrad kongresi Balkan memle
ketleri kadrosundan taşarak beynel
milel mahiyet almış, Avrupa ve Ame
rika memleketleri de bu kongreye işti
rake karar vermiştir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu memleke
timizde çocuk esirgeme mütehassısla
riyle Sağlık, İç ve Kültür Bakanlıkla
rına müracaat ederek kongre mevzu
unu tetkil eden meseleler üzerinde ra
por ve tetebbularını istemiştir. 

Kurum bir senedenberi bu sahada 
çalışar~ memleketimiz köy çocuk
ları, köy hayatı, köy kadınları, köy ka
nunu ve sağlık teşkilatı hakkında mü
tehassıslar tarafından tanzim edilmiş 
çok değerli raporlar temin etmiş ve 
Avrupa'daki mütehassıslara tevdi e -
dilmek üzere Belgrad'a göndermiş -
tir. 

Belgrad çocuk esirgeme kongresi 
mUnasebetiyle Belgrad sergi evinde 
büyük bir çocuk esirgeme sergisi a -
çılacaktır. Bu sergide yurdumuz için 
gf'nii hir_ ~t:ınt t.ahaiı; ..,dil.nUotir. -Ço
cuk Esirgeme Kurumu burada teşhir 
ocli.Jn.,,ol• u ..... uı. sot. -.ı ... -·1 "" .... 
ik ve saire hazırlamıştır. 

İsveç kontenjan liı;tcsinıle 
yapılan bir değişiklik 

İsveç ticaret anlaşmasına bağlı 
protokolda yazılı "diğer imtia" tabiri 
yün, pamuk, jüt mensucat, yün ve pa
muk ipliği hariç diğer emtia şeklinde 
değiştirilmiştir. İsveç ticaret anlaşma
sının gümrüklere tebliği tarihine ka -
dar İsveç'ten yola çıkarılmış oldukta. 
rı tevsik olunacak mensucat mevcut 
kontenjandan kalacak bakiyeye inhi -
sar ettirilmek suretiyle yurda sokula· 
bilecektir. 

Hüriyeti bağlayıcı eczalarla 
ı>ara cezası 

Hüriyeti bağlayıcı ceza ile birlik • 
te i.lkmedilen para cezası ve harcın 

ahsiline başlanmak için, hürlyeti bağ· 

layıcı cezanın infaz edilmesinin bekle-. 
nilmemesi kararlaşmıştır. 

Bir yandan Doğanbey merkezi hır
sızı ararken diğer taraftan, sabahle· 
yin Koyunpazarmda, Bakırcılar çar
şısında eskicilik yapan kayserili Ha
san'a bir tandığı gelıyor ve: ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııı 

Hazineye ait para cezalan 
Orman kanunu ile mülga orman 

nizamnamesine göre hükmolunan pa. 
ra cezalarıyle soyadı kanununa aykırı 
hareket edenlerden alınacak cezalar 
ve Devlet Demiryolları zabıta usulü 
hakkındaki nizamnameye göre hükm
olunan para ceazlarmın takip ve tah -
sili işinin finans dairelerince yapılma
sı kararla,mıştır. Keyfiyet alakalılara 

bildirilmittir. 
- Hasan, diyor, elimde bir saat v.ır. 

İyi işlemiyor, şunu bir taıudıgın saat
çi varsa yaptıralım. 

Eskici Hasanın bu eski tanıdığı ge
çen gece bekçinin önünden kaçan çan· 
kırılı Hasandır. 

İki Hasan Ahmet isimli bir saatçiye 
gidiyorlar. 40 kuruşa pazarlık ediyor· 
lar. Ve tekrar eskici dükkanına dönü
yorlar. Fakat bu sırada eskici Hasan 
çankmh Hasan'm cebinde, bir sürü bi
lezik, küpe, saat ve saire görüyor. Es
kiden de bir iki hırsızlığını bildiği i
çin bundan şüpheleniyor ve: 

- Hasan, sen otur şuracıkta iki da· 
kika, ben bir yere kadar gidip gele
yim, diyor. 

Hasan otura dursun, adaşı doğru 
Demirfırka merkezine koşuyor: 

- Benim dükanımda şimdi bir a
dam var. Üzerinde bir yığın eşya gör
düm. Hırsız olması muhtemeldir, bir 
kere bakıverin isterseniz, diyor. 

Polis memurları Hasanı oturduğu 

yerde buluyor, merkeze götürüyorlar. 
Ve bunun geçen gece bisikleti bırakıp 
kaçan Hasan olduğunu görüyorlar. 

Üzerinde yapılan bir araştırmada 
ceplerinden olmadık şeyler çıkıyor. 
Kıymetli kıymetsiz bilezikler, yüzük
ler, saatler hulasa yükte hafif pahada 

Bir fıkranın sonu ! 
Ba§ka milletlerin bir takım fay

dalı, hayırlı te§ekküllerinden bah
sederek bunlara gıpta etmelc, "darı· 
sı ba§ımıza!,. temennisinde bulun
mak eski adetimizdir. Bu temenni
lerden, bu gıpta/ardan bir kısmında 
haklı olabiliriz. }'akat bir kısmı da, 
pek o kadar, haklı olmuyor. Mesela 
lstanbul'da çıkan bir sabah gazete
si, ilk sayfasına koyduğu bir fıkrayı 
§Öyle bitiriyordu: 

"Yarabbi 1 vicdansız babaların eza 
ettikleri türk yavrusunu gogsune 
bastıracak bir ''tUrk içtimai muave· 
nff teşekkülü,, yurdumuzda da bir 
an evel kurulsa, kim bilir, ne kadar 
masum göz yaşları dinmiı olurdu ..• ,, 
Fıkranın dramatik bir eda ile bi

ti§i fena değil belki, fakat heyecan
lı muharrir, acaba neden "Çocuk E
sirgeme Kurumu'nu bir kalemde 

unutuVt:l'mİ~tir? - T. 1. 

Hizm eı,,,:iler 

Bir İngiliz karikatürünün lejan
dı pek hoşuma gider ve pek hoıu· 
ma gittiği için de, galiba, bir defa 
daha söylemİ§tİm: 

İki kiti aralarında konuturlar; 
birisi ötekine der ki : 

- Bu akıam bize gelsene; bi -
zim hizmetçinin jübileai var. 

Öteki hayret eder : 
- Hayret, der, bu zamanda, de

mek ki, bir kapıda yirmi beı sene 
oturan hizmetçiler de bulunuyor. 

Birincisi tashih eder : 
- Hayır, hizmetçinin yirmi be • 

tinci yıldönümü değil; bu aenenin 
yirmi betinci hizmetçisi geliyor 
da bu jübile ondan ! 

Biraz mübalaialı _gibi görünen 
bu lejand, ataiı yukarı, bizim ha
yatımızda bir realite halini almıı· 
tır. 

Geçen gün, bana kapılanmak i
çin bir hizmetçi kadın başvurdu. 
Kendisine sordum : 

- Nerelerde oturdun? Seni 
kimlere sorabiliriz ? 

Kadın bir takun Y.erler saydı. 

Verdiği adresler içinde benim ge

çen sene oturduium apartman da 
vardı. Önce hayret ettim, sonra 
düşündüm; daha sonra hatırla 
dmı: Gerçekten bu kadın, benim 
yanımda oturmuıtu. Fakat benim 
yanıma girip çrkan hizmetçiler 
o kadar çoktu ki siması hatırımda 
kalmamıttı. Daha garibi, o da 
o kadar kapı deiiıtinnitti ki, be
ni tanıyamamıttı. 

Sullı tayyare!fi ! 

"Yarın ki harbın en mühim ve 
en tesirli silahı tayyaredir ! ,, Bu 
cümle artık bütün askeri makale
lerde bir mütearefe gibi tekrarla
nıp dunnaktadl1". 

Habeıistan'da, lspanya'da ve 
Çin'de pathyan bombalar ve akan 
kanlar da bu hakikati ÜÇ kere da
ha perçinledi. 

Fakat Avrupa'da umumi bir 
harbe mani olabilmek için 69 ya
tındaki B. Çemberleyn hayatında 

ilk defa olarak tayyareye binip 
Münih'e gittikten sonra tayyare

ye aynı zamanda bir "Sıılh vası -
tası,, da diyebilirsiniz ! 

Semereyi iktiıaf ! Diin Jıa,•a buJuıln}dU 

Osmanlıcanın itibarda tabirle- Dün Ankara'da hava çok bulutlu 
geçmiş, öğleden evel aralıklı yagmur 
yagmıştır. Rüzgar garp ve garbı cenu
biden 4 metre kadar hızla esmiştir. 

rinden birisi de "eemereyi iktitaf ,, 

tı. Bir kimse bir iti yapmaia ufra· 

ıır, çalııır, çabalar, eğer sonunda Günün en yüksek ısısı gölgede 21 
dilediği neticeyi alırsa osmanlı çe- olara\ kaydedilmiştir. Yurtta hava Ka. 
lebileri ona "semereyi iktitaf et· radeniz kıyılariyle doğu Anadolu'da 
ti,, derlerdi. bulutlu, diğer yerlerde çok bulutlu ve 

69 yaıında ilk defa olarak tay· yer yer yağışlıdır. 24 saat içindeki ya
yareye binip Almanya'ya giden ğışların metre murabbaına bıraktıkla
ve orada Bay Hitler'le dünya sul- rı su mikdarı Yeşilköy'de 34, Edirne'
hunu kurtarmak için konutan in· de 31, Pmarhisar'da 30, Bergama'da 
giliz Baıvekili B. Çemberleyn'in 29, Balrkeair'de 26, diğer yağıslı yer -
dünkü (Ulus) ta çıkan reamini lerde 1 - 9 kilogram arasındadır. 
gördünüz mü? Y •ılı diplomat, bu Rüzgarlar cenup bölgelerinde garp 
resimde bahçeainde yetiten bir as- ve cenup • garptan beş, diğer bölge • 
madan üzüm koparıyor; yani "ae- lerde şimal ve garp • şimalden en cok 
mere iktitaf,, ediyordu. • 9 metre kadar hızla esmiştir. 

Allah vere de yaptığı ve yapa- En yüksek ısılar Antalyaa Adana 
cağı mülakatların da ''aemeresini ve Erzincan'da ?.8 Diyarbakır ile Si -
iktitaf,, et1e ! irt'te 30 derecedir. 

d 
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[DIŞ POLİTİKA 
Çe oslovak krizi ve devletler 

Çekoslovakya'daki Südet almanla. 
tının mukadderatı meselesi, belki de 
halli daha zor bir enternasyonal ihtilaf 
halini aldı. Fakat mesele her halde ba
•İtle§ti. Birkaç gün evelisine kadar 
Südetler meselesi bir eknlliyet dfıva
ııydı. Bu eknlliyetler, geçen nisanda, 
labi oldukları devletten bazı metali
batta bulunmuşlar; Çekoslovakya ken
dilerine ekalliyet hukuku tenün eden 
ili .. proje hazırlamış. Onlar da bunu 
kabul ebncmiılcrdi. Çekoslovak -
h, ikinci, üçüncü ve nihayet dör. 
diincü bir proje ortaya attı. Herkes 
Südet alınanları tarafından ileri sürü
len metnlibatın çekoslovak iıtiklali 
"e birliği ile ne dereceye kadar telif e
d.ilebileceğini münaka§a ediyor ve bu 
~tun ve etraflı projeler bitmez tüken
~ bir münaka§a kapısı açıyordu. 

~unııiman da telifi imkansız olan iki 
!eyi telif ebniye çalışıyordu: Südetle
tin kendi mukadderatlarına hakim ol
bıak noktnsındnki ısrarlarile Çckoslo -
'Vıı.kya'nın mülki trunamlığını korumak 
kaygısı. 

Birkaç gün evel, Südet alınanlar ta
l'afından neşredilen beyannameyle 
l'llesele basitleşmiş tir: Südetler, Çe
koslovakya' dan ayrılarak Alrnanya'ya 
İltihak ebnek istiyorlar. Binaenaleyh 
bir devlete tabi olan bir zümre vatan
~lara verilecek olan idari muhtariye
tin ölçüsü etrafındaki akademik mü -
"-kaşa arbk arkada kalmıttır. Bugün 
l\vrupa, daha mütkül de olsa daha ba
lit bir mesele karıısındndır: Çekoslo
"akya'nın bir cüzü ayrılıp da Alman -
)a'ya ilhak edilmeli mi? Ve edilecekse 
ile mikdan? 

Çekoslovakya hükümeti, isyanı bas. 
hl"lnak ve memleketin hudutlarını ko -
l'umak için müessir tedbirler almıştır. 
\re bu vazifenin ne derece müıkül 
tartlar altında yapılmaı;ı lazım geldiği 
hatırda tutulacnk oluraa, çek hüküme
linin bu işte büyük muvaffakiyet gÖs· 
\erdiği teslim edilmek icap eder. Sü • 
detJer, ayrılmak istediklerini bildiren 
~İr beyanname neırebnişler ve yer yer 
llyaklanmışlardır. Fakat bu ayaklanma 
barcketinin inkişaf etmediği barizdir. 
r;-ilhakika zabıta kuvetleriyle Südetler 
llrasında bazı müsndcmeler olmuştur. 
V c bu müsademelcrde her iki taraftan 
da ölenler vardır. Fakat Südel tcşeb • 

- -~-......a--

ınadı. Bugüne kadar her iki taraftan 
daölenlerin mikdan otuz kişiyi geçmi. 
)or. Binaenaleyh mesele yalnız Çekos
lovakya hükümetiyle Südet tebaası a
l'asında kalsa, derhal halledilir. Fakat 
Siidetlcrin arkasında onların davasını 
~nimsiycn büyük Almanya vardır. 
&inaenaleyh Südet meselesi birinci 
derecede bir çekoslovak - alman, ikin
ti derecede de bir Avrupa meselesi 
ltıahiyetini almıftır. Südet almanlan -
llın mukadderatını tayin edecek olan 
~rnil, çekoslovmc topraklarında yapd • 
tn.d.ta olan mücadele değil, bir taraf -
lan Alının.. diğer taraftan da lngil
l<!re ve Fransa -.-asında yapılmakta o
lan müzakeredir. Bu "tliizakerc kapısı, 
Çembel'.leyn'in Berhtesga.Jen'e gitme -
•İyle açılmıştır. Hitler ile Çen•\acrleyn 
Ilı-asındaki görüşme henüz bir netle. -
l'e varmıı değildir. Esasen bu ilk le -
lt\aııtnn bir netice çıkması da beklen • 
llıiyordu. 

lngiltere bn§vckili Londra'ya geri 
döner dönmez, ilk temasın yalnız bir 
fikir teatisine münhasır kaldığını bc
~an ederek demiıtir ki : 

- Şimdi hcrbirimizin, diğerinin ne 
diişündüğünü öğrenmit ve bilrnit ol -
tlıasından dolayı memnunum. 

ÇomberJeyn Hitler'in ne dÜ§Ündü -
tiinü öğrendikten sonra Londra'ya 
!:eri dönmüı ve bu sırada kabine arka
~lariyle müzakere halindedir. On • 
la;ıa anla§tıktan sonra da Almanya'ya 
t:İderck Hitler ile tekraı- görüşecektir. 
llu ikinci mülakata fransız ba~vekilinin 
de iştirnkinden bahsedilmektedir. Ve 
tğer Fransa iştirak ederse l tnlya'nın 
da iştiraki tabii olarak kabul edilebilir. 
&u haber doenıysa, 1 ngiltere. Fransa, 
t\lrnanya ve ltalya arasında Çekoslo -
~akya meselesinin hudutlarını aşan ve 
1925 senesindeki Lokarno müzakerele. 
tlni andıran etraflı ve §Ümullü bir gö
~İitnıc yapılacak demektir. Esasen 
Çernbcrleyn ile Hitlcr arasındaki ilk 
'lliilakat esnasında da görüşme mevzu
llnun genişlediği tahmin edilmektedir. 
~Üzakcrcnin mahiyetini her halde ya
~'nda öğreneceğiz. Fakat dört devlet 
İ\l"asındaki miin.'\sebctlerin, yeni bir dö
~Üın noktasına geldiği bugünden söy
~ncbilir. 

A. S. ESMER 

Japonlar Usieh'i 

aldılar 
. l'oJcyo, t 7 a..a. - Dnmci ajansı bildi
tıYor: 

Japon kuvetleri, Hankov'un 120 ki-
10rnctre cenubu şarkisinde ve Yangtse 
~ehrinin şimalinde bulunan müstah

ern Usieh mevkiini zaptetmiştir. 

o·:~,:OxN~:·y;·'A . H A B E':R L':E :R i 
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Cenevre 
konseyinde 

Yunanistan Balkan 
paktı devletlerini 

temsil edecek 

. 
Fransız ve lngiliz 

Hitler'in 
talepleri 

"Südetler Almanya'ya 

iltihak etmeli !,, 

basınının tefsirleri 

İşe cebir 
karışırsa 

İngiliz hukümeti 

buna môni olacak 
Cenevre, 17 a.a. - Önümüzdeki haf

ta Milletler cemiyeti konseyinde Po
lonya'nın yerine Yunanistan geçecek 
ve Balkan antantı devletlerini temsil 
edecektir. 

Milletler C<:miyeti konseyi bu gün 
toplanmış ve mandalar komisyonu
nun raporu ile meşgul olmuştur. 

Paris, 17 a.a. - Pöti Parizyen gazetesi, Roma' dan ve Berhtes
gaden' den aldığı malumata istinat ederek Hitler'in Çekoslovak
ya hakkındaki projesini üç noktaya dayanarak izah ettiğini tah
min etmektedir: 

İngiltere mümessili, Filistin hadi
seleri hakkında lıazı izahat vermiş, Fi
listin takip komisyonu raporunun ya
kında neşredileceğini ve bu raporun 
neşrine intizaren İngiltere'nin en iyi 
suretihal olarak telakki ettiği Filisti
nin taksimi projesine sadık bulundu
ğunu söylemiştir. 

----ı 1 - Almanların ekseriyette bulun-

k • I • 1 duğu mıntakalann, plebisiti müteakip an 1 stidet belediye reislerinin kontrolü Kudüste 
çarpışmalar 

Milletler cemiyeti asamblesinin ü
çüncü komisyonu bu sabah toplana
rak, silahsızlanma meselesi hakkında 
umumi müzakereye başlamıştır. 
İspanya delegesi, bombardımanla

rın lspanya'yı tahrip etmek istiyen 
ecnebilerin eseri olduğunu söylemiş 
ve bu hususta 1spa'nya'da süratle ted
birler alınmasını Milletler cemiyetin
den istemiştir. 

92 arap öldü 
Kudüs, 17 a.a. - İngiliz kıtaatı bu

gün, Ramleh civarında Masmia kö
yünde bir çok evi bomba ile atmıştır. 
Diğer taraftan Taberiye civarında 

Ebuşuşa köyünde taharriyat yapıl
mı:ştır. Müsademe esnasında 92 arap 
ölmüştür. 

Süde 
ölüm 

sehirlerinde 
...::. 

sükuneti var! 
devriyelerin ve zırhlı Yalnız 

otomobillerin sesi duyuluyor 

Almanya'ya sığınan südetler: 23.000! 
Berlin, 17 a.a. - Havas ajansının muhabiri bildiriyor: 
~ .. ..,..n-gazea!ıerıyıe aıman •tınbarat--Our09u ~ekoaıovakyay-

daki vaziyet hakkında birçok haberler neşretmeğe devam et
mekte ve südet almanlarının akıbetini pek karanlık olarak gös-
termektedirler. · 

Bu haberlere göre südet şehir-
lerinde bir ölüm sükuneti hüküm 
sürmekte ve bu sükut ancak çek 
devriyelerinin ve zırhlı otomo
billerinin gürültüleriyle ihlal e
dilmektedir. 

Alman membalarından alınan ha -
berlerde çek kıtalarmın bilhassa silah. 
lı komünistlerden mürekkep olduğu 

bildirilmektedir. 

Kimse evinden çıkmıyor 
Aynı haberlere göre mağazalar ka

palıdır ve herkes evlerine kapanıp kal
mıştır. 

Alman gazeteleri, hilkümet polis 
kuvctlerinin südetlere yaptıkları fena 
muarneleler<len uzun uzadıya bahset
mektedirler. Bu gazetelere göre, ko -
münistler alman hududunu geçen sü
det kadın ve çocuklarına eziyet etmiş -
]erdir • 

Alman istihbarat bürosu şöyle ya

zıyor : 
"Hiç bir hadise cereyan etmiyen 

yerlerde çek gruplarının teşekkül et -
mesi, resmi makamların maksatları 

hakkında kafi bir fikir vermektedir. 
Bu grupların azası kamilen "kızd mu
hafız" teşkilfıtına mensup kimseler ve 
komünistlerdir 

Südet partisinin merkezi 
ntıhledildi 

Eger'den aldığı bir telgrafa müs
teniden alman istihbarat bürosu şim • 
di feshedilmiş olan südet partisinin 
şeklini değiştirerek yeni merkezini E
ger'e nakletmiş olduğunu bildirmek -
te ve bütün südet şeflerinin südet 
mıntakalarında kaldığını iJave eyle
mektedir. 

Alman istihbarat bürosunun Dresd
den alıp neşrettiği bir habere göre 
Almanya'ya geçen südetlerin miktarı 
23 bin kişidir. 

Alman gazetelerinin tnlıkir 
edici malıiyette neşriylltı 

Berlin, 17 a.a. - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: Bu sabah çıkan 
bütün gazeteler, Bencs'e ve Çekoslo
vak demokrasisine şiddetle hücum et
mekte ve son•derece tahkiramiz bir li· 
san kullanmaktadırlar. 
Völkişer Beobahter gazetesi, Bene

sin Avrupa sahnesinden çekilmesi 
vaktinin geldiğini ve başında bulun
duğu devletin <le Avrupa hartasından 
silinmesi lazım geldiğini yazmakta
dır. 

Diğer cihetten hücum kıtalarının 

milislerine hitaben neşrettiği bir be-

.------------~·----~~~~~~-

Berhtesgaden 
mülôkatının 

yaptığı akisler 
Japonya : · 

Roma, 17 a.a. -Japonya sefiri Kont 
Ciano'yu ziyaret etmiştir. Zannedildi
ğine göre bu ziyaret esnasında sefir, 
Almanya ile İtalya bir harbe sürük
lendikleri taktirde Japonya'nın itti
haz edeceği hareket tarz: hakkında fa. 
şist hükümetine yeniden teminat ver
miştir. 

.Amerka: 
Vaşington, 17 a.a. - Ruzvelt'le Nor

man Davis dün öğle yemeğini beraber 
yemi~lerdir. Yemeği müteakip Nor
man Davis, hariciye memurlariyle gö
rüşmü' ve matbuata şu beyanatta bu
lunmuttur: 

"-Avrupa milletleri harp istemi
yor. Öyle zannediyorum ki barba ma
ni olmak şansları bir kaç gün eveline 
nispetle bu gün daha kuvetlidir.,, 

Norman Davis, vaziyette salah hu
sule gelmesinde Çemberlayn'ın ziya
retinin büyük bir tesiri olduğunu ve 
bu ziyaret yapılmasaydı "ihtilatlar çı
kabileceğini,, ilave eylemiştir. 

Yugoı.ılavya ı 
Belgrat, 17 a.a. - Harici siyaset ic

malinde Samuprava gazeteşi, bilhassa 
şöyle yazmaktadır: 

"Almanya gibi en dinamik silahlara 
malik bulunan bir memleket, hakkını 
Milletler cemiyetine istida ile müra
caat etmeden talep ettiği zaman, İn
giltere 3aşvekili bu memleketin şefi
nin yanına giderek son sözü onun ağ· 
zından işitmeyi kendisi için bir vazi· 
fe telakki eder. 

Yunanistan: 
Atina, 17 a.a. - Berhtesgaden mü

lakatını mevzuubahs eden Atina gaze
teleri, ingiliz başvekilinin yaptığı 

yüksek jcstin dünya tarihinde hayran
lık uyandıracak bir sayfa teşkil ede
ceğini yazıyorlar. 

Diğer taraftan bu gazeteler, Hitle
r'in de harp için değil aulh için çalış
makta olduğu hakkındaki beyanatını 
hatırlattıktan sonra ımlh davasının za
ferini temenni ediyorlar. 

yannamede Göring, bunları alman 
milletinin demir ihtiyacım kar~ıla

ınak üzere demir parçalarını toplamı
ya davet etmekte ve demiri en kıymet· 
li madde olarak tavsif eylemektedir. 

altında "serbest hükümlere" tabi tu-
tulmasr. 

2 - Südetlerle çeklerin karışık bu
lundukları muhtelit kantonlarda Çe
koslovak cümhuriyetinin çerçevesi 
içinde federatif bir sistem ihdası, 

3 - Bir komisyon tarafından tah
dit edilecek olan yeni çekoslovak hu
dutlarının Almanya'da. dahil olmak 
üezere beş büyük devlet tarafından 

zaman altına alınması.,, 

" Hakikate !foğuk klınlılıkla 
bakaklını ! " 

Epok gazetesi diyor ki: 
"Gözlerimizin önündeki hakikate 

soukkanlıhkla bakalım: 

ı - Hitler, südet memleketini fet
hetmek istiyor, 

2 - Çekler, buna mani olmak isti
yorlar, 

3 - Biz Çekoslovakya'nın mütte
fikiyiz, 

4 - İngilizler, bizden ayrılmak is
tediklerini söylemiyorlar, 

5 - İtalyanlar ihtirazi kayıtlar 
dermeyan ediyorlar. 

Fransızların, nihayet birleşip kah
ramanlık göstermenin zamanı geldi
ğini anlamaları için fazla bir gey söy
lemeğe lüzum yoktur." 

-R.-BP-ne_s DlcbisitLkabul etmi~ 
Ovr gazetesinde Madam Tabui, 

şöyle yazıyor: 

"Gece geç vakit Londra'da söylen
diğine göre Lord Runsiman, Beneş'
ten plebisiti kabul etmediğine dair 
bir mektup getirmiştir." 

Ordr gazetesi şöyle diyor: 
"Eğer Führer'in talepleri, yapılan 

taleplere tevafuk ediyorsa, bu talep
lerin bir taraftan Fransa ile İngilte
re'nin milli menfaatlerine diğer ta
raftan orta Avrupa'nın menfaatleriy
le kabili telif olduğunu kimse iddia 
edemez." 

Popüler gazetesinde Leon Blum, 
şöyle yazıyor: 

"Hitler tarafından meselenin esa
sında alınan vaziyet her türlü uzla§
ma fikrini uzaklaştıran son bir had 
mahiyetinde olabilir. Hitler, bilhassa 
verdiği karardan doğacak neticeleri 
evelden kabul etmiş gibi görünüyor. 
Fakat sulhperver milletler "ne olursa 
olsun" demiyorlar. Bu mi~letlerin a
dalet yoliyle sulhu kurtarmak yolun
daki gayretlerini hiç bir şey krrma
ınalıdır ." 

Londra, 17 a.a. - Bütün gazeteler, 
kuvet istimali suretiyle meselenin 
halline teşebbüs edildiği taktirde bir 
harp pathyacağını ve İngiltere'n.in de 
bu harbe sürükleneceğini tahmın et
mekte müttefiktirler. 

Tayms gazetesi, başmakalesinde 
şöyle yazıyor: 

"İngiltere hükümetinin çifte hede
fi tam bir sarahatle taayyün etmiştir: 
adilane bir hal şekli bulmak, fakat ce
bir istimaline teşebbüs edildiği tak
tirde biltün kuvetiyle buna mani olmı
ya hazır bulunmak.,, 

Mançester Guardiyan, plebisitin 
Çekoslovakya'nın mahvolması demek 
olduğunu ve çeklerin kendilerini mü
dafaa etmeden topraklarının ellerin
den gitmesine hiç bir zaman razı ola
mıyacaklarını yazıyor. 

Deyli Telegraf diyor ki: 
"Hitler, taleplerini tefsire mahal 

kalmıyacak bir şekilde ve müddet ta
yin ederek bildirmiştir. Alman mah
filleri Çemberlayn'ın da hiç şüphe bı
rakmıyacak bir lisanla Hitler'e mese
lenin halli için kuvet istimal edildiği 
taktirde İngiltere'nin de kuvet isti
mal ederek mukabele edeceğini tasrih 
ettiğini itiraf etmektedirler.,, 

Bir İngiliz gazetesine giire 
taleplerin mahiyeti 

Deyl Ekspres gazetesinin siyast mu
harriri yazıyor: 

"Berhtesgaden görüşmeleri esnasın
da tesbit ve Hitler tarafından tasvip 
edilen plan, söylendiğine göre, fU 
noktaları ihtiva etmektedir: 

1 - Nüfusunun yüzde ellisi ve daha 

İngiliz kabinesi 
gene toplandı 

B. Çemberlôyn Kıral'a 

vaziyeti izah etti 
Londra, 17 a.a. - Çemberlayn'in 

dün akşamki mülakatı hakkında ingi
liz mahfillerinde gösterilen ketumi
yet bilhassa Hitler'le yapılan görüş
meye dair evvela kırata ve kabineye 
maliımat verilmesi lüzumundan ileri 
gelmektedir. Kıral uzun bir mülakat 
esnasında Çemberlayn tarafından ve
rilen izahatı dinlemiştir. Başvekil bu
gün bütün nazırlara Hitler'le yaptığı 
mülakat hakkında malUmat verecek
tir. Ak§8Ill nazırlara Berhtesgaden 
mülakatı hakkında Strang tarafından 
kaleme alınmış birer hulasa tevzi edil
miştir. 
Yarınki meclisin içtimaından sonra 

parlamentonun i.kinci Çemberlayn -
Hitler mülakatından evel toplanıp 
toplanmıyacağı anlaşılacaktır. 

Çemberlayn Hitler'in tasavvurları
nı bildiği ve lort Runsiman da Bene
sin kanaatlerine vakıf olduğu için 
dün akşama doğru aktedilen nazırlar 
meclisinin toplantısı esnasında hazır 
bulunanlara vaziyet olduğu gibi izah 
edilmiştir. 

Kabine toplandı 
Londra, 17 a.a. - Bu sabah ı;aat 11 

de toplanan kabine, müzakerelerine 
öğle yemeği için fasıla verdikten son
ra saat 15 de tekrar toplanmış ve 17.40 
a kadar müzakerelerine devam etmiş
tir. 

Başvekil, Çemberlayn, kabine top
lantısından sonra, işçi partisi milli 
meclisinin bir heyeti murahhasasını 

kabul etmiştir. Bu mülakatta Harici
ye nazırı Halifaks da hazır bulunmuş
tur. 

Kıral Lord Runsinwn'ı 
kabul etti 

Lort Runsiman, nazırlardan bir az 
evel Başvekiletten ayrılmıştır. Mu
maileyh Bukingham sarayına giderek 
Kıral tarafından kabul edilmiş ve ye
meğe alıkonulmuştur. 

Londra, 17 a.a. - Dün akşam başve
kaletten çıkarken lort Runsiman, baş
vekilin talebi üurine Londraya dön
düğünü ve Çekoslovakya'ya avdet edip 
eunfye<:"egtnf henuz bflmediifni be· 
yan etmiştir. 

Londra' daki temaslar 
Londra, 17 a.a. - İtalya Büyük el

çisi Grandi bu akşam Hariciye neza
retinde uzun bir mülakatta bulunmuş
tur. Grandi, Hariciye nezaretinden 
16.50 de ayrılmıştır. 

Sabahleyin Hariciye nezareti erka
nı ile görüşen Amerika büyük elçisi, 
bu akşam saat 19 da Başvekil Çember
layn tarafından kabul edilmiş ve bu 
mülakatta Hariciye nazırı lort Hali
faks ve Dahiliye nazın Samuel Hoar 
da hazır bulunmuştur. 

Südet partisinin feshi 
ve lngüı~re 

Loııdra, 17 a.a. - Südet alman par
tisinin feshi, salahiyettar ingiliz ma
hafilinde pek iyi bir tesir bırakmamış 
olduğunu D.N.B. ajansı istihbar et
mektedir. 
Çemberlayn'ın buhrana muslihane 

bir tarzıhal bulmak için çalıştığı bir 
sırada, Çek2slovak hükümetinin bu 
kararı münasebetsiz telakki edilmek
tedir. Vaziyetin çok fena bir §ekilde 
vahimleşmesiııden korkulmaktadır. 

Amerika kabinesi Avrupa 
vaziyetini tetkik ediyor 

Vaşington, 17 a. a. - Amerika ka -
bincsi, bugün Ruzvelt'in riyaseti altın
da toplannuş ve harici vaziyetin son 
günlerde gösterdiği inkişaf hakkında 

Hariciye Nazırı Hul'ün verdiği izaha
tı dinlemiştir. 

Hariciye nazırı Hul, gazetecilerle 
konuşurken, Berhtesgaden mülakatla -
rı henüz bitmediğinden, enternasyonal 
vaziyet hakkında bir şey söyliyemiye
ceğini beyan etmiştir. 

Salahiyettar mahafilden alınan ma. 
lumata göre, kabinenin bugünkü top -
lantısı nazırlara, bir Avrupa harbının 
Amerika üzerindeki tesirlerini ve muh 
temel akislerini tetkik etmek imkanı -
nı vermiıtir. 

yukarısı alman olan südet mıntakala
rmı Çekoılovakya Almanya'ya tcrke
decektir. 

2 - Nüfusu mühim bir ekalliyeti 
ihtiva eden fakat yüzde elli nisbeti 
bulmıyan mıntakalarda bir muhtar 
kantonlar sietemi ihdas edilecektir. 

3 - Yeni çekoslovak hudutları Al
manya, Macaristan, Yugoslavya ve 
Polonya tarafın.dan ziman altına alı
nacaktır. 

4. - Bu hudutların emniyeti ayni 
zamanda İngiltere, Fransa ve İtalya 
tarafından da temin edilecekti.r. 

!TÜRKİYE BASINll 

Ne konuştular ? 
SON POSTA'da B. Muhittin Bir -

gen Hitler • Çemberleyn mülakatını 
tahlil eden yazısında ezcümle diyor 
ki : 

"Dünyanın iki büyük devlet ada -
mı, başbaşa verip uzun uzun görüş • 
tüler. Acaba ne konuştular? Acaba, 
konuşmalannın hududu nerelere ka
dar gitti? Anlaştılar mı? Anlaıacaklar 
mr? Anlaşmalarının hudutlan nereye 
kadar genişliyebilir. Şu dakikada, bü -
tün dünyanın merak ettiği şey budur; 
hiç şüphesiz, bu merak uzun müddet 
devam etmiyecek ve bir iki gün zarfın
da bir çok şey öğreneceğiz. Hepsini 
öğrenecek miyiz. Zannetmiyoruz. Fa_ 
kat, bir çok şeyler öğrenmekte gecik
miyeceğimiz muhakkaktır. 

Onlar konuşurlarken kapılan srın
sıkı kapadılar. Bunun için, merakınu
zı bugünden izale edebilmek için önü -
müzdeki açık duran tek bir kapı var: 
Faraziye ve tahmin kapısı. 

Bu kapıdan ginniye çalışalım. 
:(.. 

Bir kere konuşulan şeylerin hudu _ 
dunu tayin etmek lilzım. Zannediyoruz 
ki bu hudut dar değildir ve sade Südet 
meselesinin muhtariyet ve istiklal hu· 
dutları ile mahdut görünmüyor. Bu • 
nun alametleri: 

1 - Henlayn Almanya'ya iltihaktan 
bah1ediyor ve Karlsbad programını 

ortadan kaldırmış bulunuyor. 
2 - lngili;.ı: başvekili de Londra -

ya dönerken orada Fransız baıvekiline 
randevu veriyor ve hükümet azasını 
içtimaa çağınyor. 

3 - E trritan sızan haberler arasın
da, bu mülakattan sonra umumi bir 
Avrupa anlaımasına doğru yollar açıl
ması ihtimallerinden bahsediliyor. 

Henlayn'm iltihaktan bahsetmesi 
bot bir ıey değildir. Bu yeni iddia pa. 
zarlık makaadiyle ortaya ablmı§ ola -
bileceği gibi Südet meselesini toptan 
halletnüye matuf bir alman siyasetinin 
de eseri olbilir. İngiliz başvekili aala
hiyetsiz insan değildir. Eğer Hitler 
tekliflerinin hududu genit olmasaydı 
İngiliz ba§vekili daha orada iken ken
disiyle anlaşır ve Londra'daki içtima
lara lü:aum görmezdi. Umumi bir Av. 
rupa anlaşması yollannın açılması ih
timalleri de gösterir ki konuşma hudu
du geniıtir; çünkü dar bir hudut içinde 
Hitler dargın rolünü elden bırakmaz. 

Şu halde bu üç alamete bakarak 
konuşma hududunun geniş olduğuna 
hükmedebiliriz." 

ORTA AVRUPA MONROE'Sl 
Kurun'da B. Asım Us son günle. 

rin had~selerine tahsis ettiği ''Orta 
Avrupa monroesi" başlıklı başmaka
lesinde diyor ki: 

''Amerika'nm istiklal muharebesi 
esnasında CwnhuJTeisi Monroe'nin 
koyduğu meşhur kaide malum-dur: 
"Amerika, Amerikalılarındır" şek -
linde ifade edilen Monroe kaidesi. 

Monroe'nin ''Amerika, Amerika
lılarındır,, demekten mak&adı, Ame
rika memleketlerinden hiç birinin 
Avrupa devletlerinden hiç biri tara
fından sömürge yapılamıyacağını, 
hatta onlar üzerinde siyasi bir nÜ· 
fuz ve tesir icra olunamıyacağını 
beynelmilel bir kanun haline koy· 
maktı; ve koydu. Ondan sonra Mon
roe kai·desi milletler ve devletler a
rasında umumiyetle tatbik edilir bir 
düstur olarak telakki olundu. 

Fakat Monroe kaidesi birkaç yıl 
evele gelinciye kadar yalnız Ameri
ka'ya mahsus bir usul iken bazı Ja
pon diplomatları memleketlerinin 
Asya kıtası üzerinde takip ettiği em
periyalizm siyasetini ifade etmek i
çin bu tabiri aldılar. Onlar da Uzak 
Şark Üzerindeki japon emellerini 
"Asya, Asyalılarındır" tabiri ile bir 
nevi Asya Monroeısi haline getirdi -
ler. 

Şimdi bu Monroe kaidesi Cerma -
nizmin Orta Avrupa'daki egemenlik 
politikası hakkımla kullanılıyor. Bu 
politika ''Alman olan her ıey alman
lığa dönmelidir" sözü ile hülasa edi
liyor. Hitler'in Südet alınanları hak
kındaki talepleri de alman monroe 
kaidesinin bir icabı olarak görülü 
yor.,, 

1 KÜ(ÜK Dl~ HABERLER 1 

Pariı - Başvekil Daladiye Hava 
Nazırı Gi la Şaınbr ile konuşmuş ve 
öğleden biraz evel Rambuye'ye hare -
ket etmiştir. Cumhurreisinin Kıral Bo
ris şerefine verdiği ziyafette hazır bu
lunmuştur. 

Belgrad - Dük ve Düşes dö Kent, 
Bordo sarayını terkederek Londra'ya 
hareket etmişlerdir. 

Atina - Atina baş peskoposu, ya • 
nn için sulh lehinde bütün yunan kili
selerinde dualar yapılmasını emretmiş
tir. 

Lüksemburg - Kara ordusu Ku
mandanı General Bravlic şarki Prııs -
ya·ya gitmiştir. Manevralarda buluna
caktır. 
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-4- ULUS 

Erzurum abidesi 
"Doğu /1 refi kımızın 

dolayı siyle 
başmakalesi 

Ya bizim 
% 97! 

Çekoslovakya devleti 

Bir büst yapmak başka, 
ôbide yaratmak başkad1r 

(Başı 1 inci sayfada) 

mıttır . Bu eserlerin bizi tatmin 
etmekte olduğu iddia edilemez: 
Fakat, yerli mimarın yetişme 
münhanisini takip etmek fırsa
tından kendimizi mahrum da e
demeyiz. 

Tıpkı İsviçre gibi 
kantonlara ayrılarak 

Milli kurtulu§ (arihimizde §erefli 
bir yeri olan Erzurum'da Üçüncü .u. 
mumi Müfettişlik bir ''Erzurum abi· 
desi., vücuda getirmeğe karar ver. 
mi§ ve hcykeltraşlar arasında bir 
müsabaka açmı§h. Müsabakaya 
türk ve yabancı sanatkarlar ittirak 
etiler ve yaptıkları projeleri umumi 
müfettiıliğe verdiler. Projeler bir 
jüri heyeti tarafından tetkik edildi 
ve birinciliği bir türk &anatkarının 
kazandığını ilan etti. Fakat a.onra
dan umumi müfettitlik, projede, a· 
radığı yüksek mana ve ruhu bula -
madığı için eser sahibine bir müka
fat vermek suretiyle bu mühim işi 
bir yabancı sanatkara havale etti. 

diği halde Erzurum ve Trabzon abide
leri için bunun tamamen zıddı ihtiyar 
olunmuş ve genç sanatkarlara ilk de -
fa fırsat alanı açılmıştı. Hatta daha 
garibi ecnebi sar.atkarlar da bu abide
ler için projeler göndermiş bulunduk
ları halde bunlar dikkate alınmamıştı. 

Eğer bitaraflıklarında ula 
tüphe olmıyan ve önlerindeki 
projelerden hangisinin yerli, 
hangisinin yabancı mimarlara 
ait olduğu·nu bilmiyen hakem 
heyetlerinin vermiş oldukları 
karar bizzat a a ·n a t'ın lehi
ne çıkar, ve o/o 3 yahut, diğer 
zaruri masraflarla, o/o 5 in bir 
yabancı mimara verilmesini za
ruri kılarsa, millet parasının 
o/o 97 veya 95 ini en iyi sarf et
mek imkanını bulanların kusuru 

idare edilebilir mi ? 

N cticcdc umumi müfettişin jüri ka
rarını niçin bozduğunu bilmediğim 
halde birinciliği kazandığı iddia olu • 
nan zata niçin bin lira ikram ettiğini 
de bilmiyorum. Belki de bu, yüksek 
makamların kendilerine has milli 
duygularla türk sanatkarını çalıştır· 
mıya heveslendirmek üzere yapılmış 
bir taltiftir diyorum. 

Bunun üzerine Cumhuriyet'te Pe· 
yami Safa, umumi müfetti§liğin bu 
hareketini §İddetli bir dille tenkit 
etti ve türk sanatkarlarının hakkı· 
nın göz göre göre ketmedildiğini, 

türk heykeltra§ı dururken bir ya· 
bancı sanatkara böyle bir vazifenin 
tevdi olunamıyacağını yazdı. 

Çok haklı olarak müfettişlik, Er -
zurum için türke vo türkün girdiği ye
ni yoldaki milli varlığa şayan düşecek 
bir abidenin yaradılmasrnı istemiştir. 
Halbuki ben, gazetelerde birincinin 
maketini gördüğüm zaman cidden 
mustarip olmuştum. Jürinin karariylc 
birinciliği kazandığı ilan edilen sanat· 
kar kendisinden istenilen eseri yarat -
mak şöyle dursun milli mcfkiırcınizlc 
taban tabana zıt bir abidenin garip 
kopyasını ortaya koyduğunu görmüş
tüm. 

Umumi müfetti§ B. Tahsin Üzer 
bunun Üzerine Cumhuriyet gazetesi· 
ne hadisatın hakiki mahiyetinin bu 
olmadığını Peyami Safa'nın yanlı§ 
anlamış bulunduğunu bildiren el· 
raflı bir mektup gönderdi. Peyami 
Safa kendisini bununla da tatmin o
lunmamıt gösteren ikinci bir yazı 
daha yaz·dı. 

Erzurum'da çıkan Doğu gazetesi
nin başmakalesi bu mevzua tahsis 
edilmiıtir. 

Gayenin abideye verilecek olan 
yükaek manayı ve sanat değerini te· 
barüz ettirmek olduğu aıikar bulu
nurken beri yanda milli hisleri silah 
gibi kuUanaı-ak fırtına koparmanın 
lüzumsuz ve haksız olduğu üzerin· 
de yazrlmı§ yazılardan biri olarak, 
Doğu'nun başmakalesini hulasaten 
alıyoruz: 

" ... Fakat heykel yapmak, hassaten 
abide yaratmak kısa bir çalı§Jlla neti· 
cesinde elde edilecek meyvelerden ol· 
madığını da takdir etmek lazımdır. 

Hele on beş, yirmi sene eveline kadar 
_ bazı §Chirlerimizir. evleri müstesna -
evlerimizde bile minimini heykeller, 
resim bile asmaktan mahrum edilmiş 
bir millet olduğumuzu düşünürsek, 

böyle çorak bir muhitte hcykcltraş 
yetiştirmek için bir hayli daha çalış· 
mak, bir hayli daha da beklemek la
zım geldiğini anlamamak elbette müm 
kün değildir.,, 

" ... Olsa olsa hcykeltraşlarımızı ye· 
tiştirmek için onları evela büstler yap 
mağa, sonra heykeller vücuda getir· 
meğc ve en son da abideler yapmağa 

davet etmeliyiz. 
Çünkü bir biıst ile bir heykel ara

sında sanata mahsus çok ehcmiyctli 
hesaplar ve incelikler olduğu gibi bir 
abide yaratmak da çok daha yüks_ck 
kabiliyet ve hünerlere vabestedir. A -
bide yaratmak, bir taştan bir baş veya 
ki bir külçe bronzdan bir adam yap
mak değildir. Abıdeler, temsil ettikle
ri vakaları noksansız ilham eden yük
sek yaradılıştaki tek ve benzersiz e
serlerdir. 

Biz, daha dün kadar yakında açtığı
mız Güzel Sanatlar Mektebinden şc -
hadctname alanlardan bu sanatların 
en son ve en yüksek manalı eserlerini 
istersek, onlar dahi bu kabiliyeti kcn· 
dilcrindc tevehhüm ederlerse o za
man; şüphe yok ki "Erzurum Abide
si., etrafında dönen acıklı garibeler 
zuhura gelir. 

Peyami Safa'nın türk sanatkarla·· 
rını korumak, onları çalışmak yolların. 
da heveslendirmek için yazdığı bu ya
zılarından daha çok evel Erzurum a • 
bidesi komitesi bunu hem düşünmüş 
ve hem de filen tatbik etmişti. İstan • 
bul'da, Ankara'da, İzmir'de, Konya'
da, Samsun'da yapılan ehemiyctli abi· 
<leler için yalnız ecnebiler davet edil • 

Şimdi adını hatırhyamadığım bir 
fransız hcykeltraşın umumi harpta bir 
eli kopmak suretiyle sakattır. Amcri • 
ka'da, İngiltcrc'dc, Bclçika'daki eser
lerinden başka Orlcan'da meşhur Jan 
dark abidesini yapan bu yüksek sanat
karın Ümanitc ismindeki maketini de 
bir tesadüfle seyretmiştim. 

Zalim hükümdarın, hunhar asilza • 
delerin hudutsuz vahşiyane eğlencele
rinde öldürülen ve her varlığl yağmala 
ra uğradlğı halde hiç bir hak iddia c -
dcmiycn o zamanki insan yığınlarının 
halaskarı İsa peygamberi, hıristiyan 
mcfkurc!linc göre tahayyül eden ve bu 
tahayyülünü insaniyet ismini verdiği 

maketi ile ortaya koyan büyük hey -
kcltraş; İsa'yı bir kayadan doğurmak
ta ve hıristiyan beşeriyetin de İsa'run 
kollarına, eteklerine sarılmış olarak 
rahınecata yürüdüklerini canlandır -
maktadır. 

Birinciliği kazandığı iddia edilen 
hcykcltraş, bu anlattığım maketin poz
larını sanat bakımından pek aclklı, 

çarplk çurpuk bir tadil ile bozarken 
lsa'nın da yalnız kellesini kaldırmış 
ve oraya Atatürk'ün başını koymakla 
bence koskoca bir suç işlemiştir. 

Türkün milli mücadelesindeki ma • 
nalan engin istikballcrdcki çocukla· 
rımıza ilham etmek üzere bir abide 
yaratmağa davet edilen genç heykel -
traşlarımıza tahmin ederim ki lazım 
gelen mevzu dahi verilmiştir. Böyle 
bir .mevzu verilmemiş olsa bile, cihan 
tarihinde ebediyete kadar yer alan 
bu emsalsiz mücadele içinde büyümüş, 
onun türlü vakalarını görüp ç"k acık· 
lı hikayelerini dinlemiş bulunan genç 
heykcltraşlarımız; elbette bu abideyi 
yaratmağa medar olabilecek mevzula
ra maliktiler. Fakat taşları söyletmek 
suretiyle bu mevzuları canlandırmak 
için icap eden yüksek meleke ve mc· 
haretlerin türk sanatkarlarınca henüz 
kazanılmadığını şu büyük imtihan pek 
güzel ispat etmiş bulunuyor: 

Hatta kopye tarikini ihtiyar etmek 
bir suç iken, ayrıca hangi manadaki 
bir mevzuu kopya ettiklerini ve hangi 
mcvzua bu kopyayı maletmcğe çalış -
tıklarını kcstirmcmekle de, bu vadide 
ilham bahşetmek değil, ilham almak· 
tan bile henüz mahrum bulundukları
nı göstcrıncğc kafi gelmez mi? ~u hal
de, Erzurum abidesi etrafında ışlcncn 
bu canlı suçtan ders alarak itiraf. c_t· 
meliyiz ki daha uzunca bir zaman ıçın 
milli abidclcrimizi, mevzuları kavrı
yan ve onları sanatlarının en~in mel_c· 
kc ve mcharetiyle kayalara soylctebı • 
len ecnebi üstadlara ihtiyacımız aşi. 

kardır. 

.................. "' ''"' "'i 
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Türk - 1 ta lya n tıca ret anlaşması ı 

nedir? 
Bir mimari mecmuaaı "-Bakı

nız, ecnebi mimarlara ne veriyo
ruz?" diye bir rakam netreder
ken, tunları unutuyor: Evela, bu 
paranın bir kısmının plan ve 
sair masraflar karşılığı olduğu
nu, saniyen bu rakam ne kadar 
çok olursa, onun o/o 95 veya 
o/o 97 sinin ne muazzam bir ye
kun tutacak olduğunu! 

Memleketi iyi binalarla donat
mak, ve bir taraftan türk mima
rını yetiştirmek: İtte birbiri ka
dar ehemmiyetli iki gaye! 

Milli mimari tabirini kullan
madığına dikkat ediniz; çünkü 
esasen böyle bir dava henüz 
mevcut değildir. Yerli yabancı 
bütün projeler henüz aynı umu
mi esaslardan mülhemdirler ve 
modem mimari alemi içinde 
milli şahsiyeti vücude getirecek 
olan sanatkar, projeler yapmak
tan başrnı kaldıramıyacak olan 
kimseler değil, sanat ve tekniğe 
kendilerini daha iyi vakfedebi
lecek olanlardır. 

Sadece menfaat, sadece maddi 
kar dütüncesi ile hareket etmek
te olanlar için o/o 3 veya % S'in 
kuvetli bir cazibe olduğunu tak
dir ederiz: Ancak mesul ma
kamları, millet emaneti paranın 
o/o 97 veya 95 ini en İyi nasıl 
sarfedeceklerini düşündüklerin
den dolayı tenkit etmiyelim ! Da
ima müsabaka: Küçük ve ortan
ca itler için yerli mimarlar ara
aında, büyük veya abidevi ya
pılar için beynelmilel müsaba
ka! İşte bizi şaşırtmıyacak usul! 

Anıtlar .meıeleıine gelince, hiç 
tereddütsüz, ve Anadolu'da bü
tün yapılanları gördükten ıonra 
da he.men iddia edebilirz: Genç 
•anatkarlarımız henüz abide 
ycqında değildirler. Onları ıa
nat eseri vücude getirmeğe uğ
rcqmak ve kendilerini tamamla
mak lırıatından mahrum edecek 
olan şişirtmece'lerden vazgeçe
lim. Eğer on sene içinde bir mü
kemmel heykeltrcqımız olma-· 
mıısa, bundan sıkılmıyalım. Bir
çok milletler bir asırda dahi mü
kemmel bir heykeltrcq yeti1tire
memişlerdir. On sene içinde bir 
büyük ıairimiz, beıtekarımız, a
limimiz olmama.ınclan ııkıl.mı
yoruz ela henüz elilinden bcqla
clığımız bir ıanatta herkeıin yar
dımından iıtiğna edecek bir va
ziyete gelmemi§ olmamıza niçin 
hayret ediyoruz? Birinci geldi
ği için para mükafatı verilen, 
lakat lena olduğu için tatbik o
lunmıyan bir abide projeıinin 
hikayesi, ancak, cümhuriyet hi.i
kümeti mesullerinin mimari hak
kındaki mülahazalarımı:r.da ıöy
lediğimiz hakiki bir himaye ıiı
temini takip etmif olduklarına 
delalet eder. 

F. R. ATAY 

"Birine uygun gelen, herkese uygun 
gelmez!" Hiç bir devlet diğer bir 
devleti kopya edemez. Fakat bu, bir 
devlet diğer bir bir devletten hiç 
bir şey öğrenemez, demek değildir. 
Hikmet ve fctaneti yarata·n temkin
dir. Dünyanın yabancısı bazı ideo
loglar ile kogmapolit mektep üstat
ları müstesna, biz, politik tclikki -
lcrimizlc müesseselerimize hiç bir 
zaman bir ihracat maddesi göziyle 
bakmadık ve sadece ekonomi!< is· 
tihsallcrimizi ihraç etmekle iktifa 
ettik. Fakat, kriz geçiren bir devle
ti teskin etmek maksadiyle, memle
ketimizin dışından anayasamız ör
nek yahut misal olarak gösterile -
cck olursa, fazla israr etmeden biz 
de bu görüşmelere katılabiliriz. 

Söz, dönüp dolaştrktan sonra, Çckos -
lovakya meselesinin bir İsviçre hal 
tarzına bağlanmasına gelip dayanı
yor. Şimdi de Lord Runsimdn'ın 
müşaviri Gvatkin'in Prag'daki İs • 
viçrc elçiliğini ziyaret ederek, Çc • 
koslovakya'da yapılacak olan deği· 
şikliklcrdc ne dereceye kadar işe 
yarıyacağını anlamak maksadiylc, 
bizim devlet tesisatımızın teferrua
tı üzerinde saatlerce görüştüğüne 

dair gazetelerde bir çok haberle: çı
kıyor. Ancak, Moldav cumhuriyeti· 
nin İsviçrc'lcşcmiycccği bedihi ol· 
duğu gibi, bu cumhuriyetin İsviç
rc'den bazı ehcmiyctli şeyler alma
ğa gayret ettiği de muhakkaktıt . 

Çekoslovakya merkeziyetçi bir cum
huriyettir. Dahili büyük bir ger
ginlik içindedir, Rusya ile Alman
ya, Baltık deniziyle Akdeniz ara -
sındaki sarsıntı bölgesinde bulu -
nan bu cumhuriyet, yaşamak imkan
ları için boğu~ta, mücadele et -
mcktcdir. Bu devletin, bir bütün 
halinde kuvetli, fakat muhtelif kı -
sımları çok çeşitli olan halkı için 
politik bir ikametgah olup elamı -
yacağı meselesi davanın esasıdır. 

Ancak, yalnız federal bir devlet i
çin tasavvuruna imkan olan böyle 
dahili taksimde asıl ölçü ne olma
lıdır? 

Bu suale cevap verebilmek için bütün 
vaziyetleri büyük bir itina ile kö· 
kündcn araştırmak lazımdır. Fakat, 
realitelerin hiç biri gözden kaçırıl
madan bu araştırma yapılmış bile 

Henlayn yeni bir 
(Başı 1. inci sayfada) 

Gönüllü mü/rezeleri nasıl 
teşkil olunacak? 

Berlin, 17 a. a. - Südctlcr mcıbusu 
Scbckovski, Bcrlin'de ecnebi gazete • 
cileri kabul edip aüdet topraklarının 

müdafaası için teşkil edilecek gönül
lü müfrezeleri hakkında beyanatta 
bulunarak bu müfruelerin gerek Al -
manya'ya iltica etmiş olan südctlcr a
rasından gerek çckoslovak toprakla -
rında bulunan almanlardan teşkil cdi 
lcccğini söylemiştir. 

Sü'det §ef leri Çekoslovakyadan 
ayrılmadılar 

Eger, 17 a.a. - "D. N. B." Südct 
partisi erkanrnın Almanya'ya kaçtı -
ğına dair çek radyosunun iddialarına 

ıağmcn, merkezini Eger'c nakleden 

südct alınanları partisi merkez büro -
su, bütün parti rüesasının südetlcr 
mıntakasında bulunduğunu ve anca.k 
kolayca anlaşılacak stıbeplcr dolayısi
le ikametgahlarını gizli tuttuklarını 
bildirmektedir. 

..111111111111111111111111111111111111111~ Gerek Henlayn gerek muavini 

--- iCTEN DISTAN ---------- Yazan : ----- Hasan - Ali Yücel --

: Frank, Falkcnau ve Hodau mıntaka -
: larını gizlice gezmişler ve partinin 
: muhtelif tetkilatlariylc temas etmiş • -------------

lcrdir. Keza, südet partisine mensup 
bir çok aoran ve mebuslar müteaddit 

mahalli teşkilatlarla da temas etmiş
lerdir. -~ * ~ Çekodovakya'da &iikiin var •.. 

- - Prag, 17 a.a. - Bugün Prag'a gc· 
: Kıymetli edibimiz gazetemizde : 
E içten, dıştan başlığı altında neş- : len haberlerde, bütün Çekoslovakya -
E rettiği fıkraları bir kitap halin· : da sükQn ve asayişin tam olduğu bil -
: de neşretmiştir. Bu kitabı her- : dirilmektedir. Südet partisi merkez -
: kesin büyük bir zevkle okuyaca- : terinde yapılan araştırmalar, hadise • 

olsa, alınacak netice, davayı bir İs
viçre hal tarzına vardırrnıyacaktır. 

Bizim kantonlarımız, eski bir tarihte 
gelişmiş olan tarihi varlıklardır. 
Halbuki, velev bir başlangıç bile ol
sa, tarihle kuvctlendirilmcden, 
memleketin muhtelif kısımlarını 
ayrı birer devlet haline sokacak ~c· 
kilde Çekoslovakya'nın kantonlaş· 
tırılması bunun tamamiylc aksi ol· 
muş olur. Bunu söylemekten mak -
sat, güçlüğü göstermektir; yoksa, 
böylcbir teşebbüste bulunursa, 
Moldav cumhuriyetinin hiç bir su -
retle muvaffak olamıyacağı iddia 
edilmemektedir. Bir Federasyon 
kurmak, hiç şüphesiz ki, çok Jerin
lcre varan ayrılıkların aşılması için 
ilk şarttır. En mükemmel bir kan -
tonlaştırma bile, Prag'ın etrafını 

çevirmiş olan süküunsuzluğu orta. 
dan kaldlramaz. Fedcralizm'c ge -
lince, o da bir devleti ayakta tutan 
amil değildir. Kaldı ki, federal ola
rak organize edilmiş olan bir dev -
Jet, ancak prensiplere dayanır:ıa ya
şamak kabiliyetini iktisap etmiş o
lur. Bu hususta epey düşünrnü' o
lan İsviçre, bunu pek iyi müdriktir. 
İsviçre'de, bir çok renkler göze 
çarpmakta ise de, fonu tamamiylc 
bir renkte olan dcmokratik·cumhu· 
riyctçi bir devlet telakkisi hüküm 
sürmektedir. 

Çc~oslovakya'da, barışmalarına im • 
kan olmıyan iki politik ideoloji 
kendini hissettirmektedir. Cumhu • 
riyet, bundan yirmi yıl evci, de
mokratik ve parlamenter bir dü~ün
ccnin mahsulü olmuştur; Südct al
manlariylc birlikte bu devlet şek -
lindcn hiç bir JCY temin c:dcınlycu 
Konrad Hcnlayn, onun karşısına 
nasyonal - sosyalizmi dikti ve Karl
s.bad programında, almanlığa, al -
man ideolojisine intisap için tam 
bir hüriyct istedi. 

Çekoslovakya'nın bir federasiyon ol
duğunu kabul etsek, bu vaziyet kar
şısında, memleketin muhtelif kl
sımlarmda bu iki ideolojiden han -
gisi hakim rolü oynamalıdır? Ya 
biri veya öbürü, fakat, mutlaka yal
nız bir tanesinin hüküm sürmesi la
zımdır. İkisinin de hüküm sürme -
sine imkan yoktur l Aksi takdirde 
bu devlet içinden yıkılır gider. 

beyanname neırelli 
••• Fakat bir hôdi&e oldu 

Prag, 17 a.a. - Almanya elçiliği 
matbuat ataşesiyle diğer bir memuru 
bu sabah otomobille giderken, südet 
mıntakalarında otomobilleri durdu
rulmuş ve otomobildeki bayrak yırtıl· 
mıştır. Fakat otomobildekilere hiç bir 
fena muamele yapılmamıştır. 

Salahiyettar mahafildc, bunun mü
essif bir hadiseden ibaret olduğu be
yan olunmaktadır. 

Çckoslovakya'nın iki 
protestosu 

Berlin, 17 a.a. - "Havas., Çekoslo· 
va.kya orta elçiliği dün ve bu sabah al
man hariciye nezareti nezdinde iki te
şebbüste bulunarak, Almanya'da bir
çok çckoslovak tebaasının tevkifini 
protesto etmiştir. Bu tevkif edilenle· 
rin nerede hapsedildikleri belli değil· 
dir. Kendilerine elçilikleriyle görüş· 
miyc müsaade edilmemektedir. 

H enlayn hakkındaki takibat 
Prag, 17 a.a. - Çeteka ajansı aşağı

daki tebliği neşretmiştir: 
"Cümhuriyetin korunmasına ait ka· 

nunun cümhuriyetin emniyetine kar
Şl entrika ve tehdit hakkında.ki birin
ci ve üçüncü maddelerine tevfikan 
Henlayn aleyhinde takibata başlan
mıştır. Hcnlayn hakkında bir tevkif 
müzekkeresi isdar edildiğine dair ve
rilen haber asılsızdır.,, 

. 
lspanyol Fası'na alman 

askerleri gittiği tekzip ediliyor 
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RADYO 

Ankara : 

Oğle Neşriyatı: 
12.30 Karışık p 

neşriyatı - 12.50 Plakla ti.ırk musikisi 
halk prkıları - 13.15 Ajans haberleri. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla 
musikisi - 19.lS Turk musikisi ve 
prkıları (Makbule Çakar ve arkadaşları) 
- 20 Saat ayarı ve arapça neşriyat - 20. 
Turk musiki&i ve halk şarkıları (Mus 
Çağlar ve Radife Neydik) - 21 Edebi 
nu,ma (Behçet Kemal Çaı;:lar) - 21.lS S 
dyo &alon orkestra&ı: l· Sidney Joneı: 
Glisha. 2· Ru&t: Schvvabenmiıdel. 3- Bo 
relovv: Mazurka. 4· Renato Brogi: Ari 
all'antion. S- Becce: Notturno - 22 Aj 
haberleri ve hava raporu - 22.15 Yar 
program ve son. 

İstanbul : 

Akşam ~eşriyatı: 
8 30 

D • 
l . ans muıı 

si (Plak) - 19 Türk musikisi (Plak) 
19.30 Dans musikisi (Plak) - 20 Saat a 
rı: Grenviç rasatanesinden naklen;: M 
zaffer Guler ve arkadaşları tarafından t 
musikisi ve halk şarkıları - 20.40 Aj 
haberleri - 20.47 Ömer Rıza Doirul ta 
fından arapça söylev - 21 Saat ayarı: 
kestra: l· Flotovv: Martha, 2- Scns
Samson ve Dalila. 3. Aylenberg: O pr 
ver - 21.30 Suat Giın ve arkadaııları ta 
fından tiırk musikisi ve halk şarkıları 
22.10 Hava raporu - 22.13 Liko Amar: JC 
man konseri, piyanoda Sabo - 22.SO 
haberler ve ertesi gunün programı - 23 
at ayarı, İstiklal mar§ı, son. 

Avrupa 

v.ı.~ı!.rtA VE OPERETLER: 16.40 Be 
münster - 17.15 Roma, Milano - 19. 
Prag - 19.40 Budapeşte - 20,10 Alman· 
tasyonları - 21 Lil, Roma - 24 Ştutprt. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SE 
FON1K KONSERLER: 9.30 Stokholm 
12 Beromunster - 14 Berlin - 16.40 Sto 
holm- 20 Beromünııter - 20.10 Bresla 
Laypsig - 20.30 Paris - 20.SO Sarbrük 
21.S Stokholm - 24 Ştutgart 

ODA MUS1Ktst: 8.30 Laypsig - ıs. 
Viyana. 

SOLO KONSERLERİ: 8.30 Münib -
Frankfurt - 9.30 Kolonya, Viyana -
Königsberg - 11.30 Berlin - 11.35 H 
burg - 15.20 Laypsig - 2'0.20 Sottena. 

NEFESLİ SAZLAR: 6 Hamburg, JC 
lonya - 11 Münih - 12.30 Ştutgart - 20. 
Breslav. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLA 
8 Laypsig - 8.1 5 Kolonya - 9.30 Layp 
- 10.30 Frankfurt - 11 Prag - 15.20 Şt 
gart - 19.25 Beromünster. 

HAFİF MÜZİK: S Breslav - 8 Köni 
berg - 8.20 Viyana - 8.35 Hamburg 
9 Münib - 9.30 Breslav, Hamburc -
Alman istasyonları - 10.20 Kol0D7& 
10.50 Ştutgart - 11.30 Keza - 12 
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tasyonları - 16.40 Laypsig - 18 Bedin 
18.20 Keza - 19 Breslav - 20.10 P 
furt, Ştutgart - 22.30 Alman istaa 
ve Kopenhaı - 24 Hamburg. 

HALK MUSİKİSİ: 8.10 Brcslav - 10. 
Münib - 14.45 Hamburg - ıs Hambarc 
18 Alman istasyonları - 19 Viyana - 20. 
Berlin - 20.lS Kopenhag. 

DANS MÜZİÖİ: 19 Kolonya - 21.1 
Frankfurt, Floransa - 22.10 Brübel 
22.30 Hamburg, Milano -22.40 Köni 
berg, Belgrat, Prag - 23 Floransa, L~ 
semburg, Pariı, Pariıı - P.T.T., Strarb 
Tul uz. 

Çekler Macar 
sınır1nda asl<eri 

tedbir aldılar 

Polonya - Çekoslovakya 
sınırında vaziyet 

Varşova, 17 a.a. - Çekler, Pol 
ya - Çekoslovakya hududunu bir 
noktalarda kapamışlardır. Çekosl 
vakya elçiliği, Çekoslovakya yolu i 
seyahat etmek istiycn birçok kimi 
lcrc vize vermemiştir. Çckoslo 
daki lchlilcrin ana vatana iltihak 
istemek için bütün Polonya tte 
küllerinin yardımiylc eylülün 19 
cu pazartesi günü Katoviç'de .. Sil 
ya'daki kardeşlerimiz" parolası alt 
da bir nümayiş tertip edilecektir. 

Ankara Borsası 
17 Eylül 1938 Fiyatlan 

ÇEKLER 
Aı;ılıt 

· - • ..-# .--..-

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 

Bükreş 
Belgrat 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

6.0425 
125.9350 

3.3885 
6.6275 

28.3925 
67.7350 
S0.4175 
21.28 

1.1050 
1.4925 
4.3350 
6.042~ 

23.6775 
25.0450 
0.9025 

2.81 
35.275 

31.lSSO 
23.3575 

Ka.,_.. 

6.04 
125.8825 

3.3875 
6.6250 

28.38 
67.7075 
50.3850 
21.27125 

1.1050 
1.4925 
4.332'5 
6.04 

23.6675 
25.0350 
0.9025 
2.81 

35.26125 
31.1425 
23.3475 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 türk borcu I 19.175 19.15 
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dir Türk _ İtalyan ticaret konuşmalarına lstanbul'da devam olun

maktadır. Yukardaki resim ilk müzakerelere ait görünütü teabit 
ediyor. 

E iı muhakkaktır. E siz devam etmektedir. Keza, halkın si· - -
':i1111111lllllllllllllllllllllllllllllllr lalı teslimleri de devam ediyor. 

Salamanka, 17 a.a. - Ccuta'daki tah
kimatı tetkik için bir alman askeri 
komisyonunun ispanyol Fasına geldi
ğine dair bir ecnebi ajans tarafından 
verilen haberi, Salamanka radyosu 
kati olarak tekzip etmektedir. Hiç bir 
ecnebi komisyonu Ccuta'ya gelmemiş
tir. 

(Peşin) 
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iş ve istirahat 

Südetler, yangı.na 
körükle gidiyorlar! 
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Hiç bir it görmeden, bankada bi
rikmit paraların • yahut kağıtların • 
faiziyle geçinerek tenbelce yatamak 
İnsana pek tatlı bir hayat olacak gi
bi görünürse de çalıımanın, bir it 
görmenin sağlık için lüzumlu oMu
ğunu, hiç çalıtmıyanların daha çok 
hasta olmaları ve daha az yaıama
ları gösterir. 

Gerek bedenle o:sun, gerek fikir
le olaun çok çalıımanın insanı yordu-
ğu bile §Üphelidir. Vakıa her çalıı
madan sonra bize yorgunluk duygu
su gelir, iti bırakarak dinlenmek ia
teriz. Ancak bu duygunun pek de
gerçek olmadığını gösterecek §eyler 
de vardır. fiziyoloji tarihinde meı· 
hur olan bir bisiklet maçında • vü
cutça pehlivan görünmiyen ·iki genç, 
geni§ bir pist Üzerinde bin kilomet
reyi tv.mamlamak üzere yarı§ ctmiı· 
lerdi. Bir tanesi maçtan önce fazla 

ha uzun olmalıdır. Bu kaideyi zaten 
her yerin adeti temin eder. Her yer
·de haftanın en çok günleri çalıı· 
makta geçer ve iatirahat günleri az 
olur. 

1 et yiyerek fazla alkol de içmit oldu· 
K4 ğundan yarııta bir aralık saçmala
~ mıfsa da gene kendini toplamııtı. _ı. 

kisi de yarı§ sonunda yorgunluk ala
meti göstermemiılerdi. Y arııı kaza
nan bacaklariyle bisikletin pedalını 
üç yüz bin defa döndürdüğü halde 
ne adalelerinin kuvetinde, ne yüre· 
ğinin vurmasında ne nefes almasında, 
ne de damarlarının tansiyonun·da hiç 
bir değiıiklik göstcrmemitti. Ağırlı
ğı bile hiç f arketmemİ§ti ... 

Fakat itten istirahate ve istirahat
ten ite geçmek kaidesini herkes ken
disi bilmelıdir. Herhangi bir maki
ne durduğu halden birden bire en 
büyük kuveti verec :.k hale geçirilin
ce, yahut en büyük kl etini verir
ken birdenbire durdurulunca bozul
duğu gibi, insan da tam istirahatten 
birdenbire obüyük faaliyete geçince 
yahut büyük bir faaliyette iken bir
denbire istirahate geçince vücudu 
bozulur. Mesela uykudan kalkınca 
• bazılarının yaptığı gibi • birdenbire 
jimnastik hareketleri yapmak za
rarlıdır, tehlikeli bile olur... Bunun 
aksine olarak, ağır bir i§ görürken 
büyük bir faaliyet sarfe-den kollar 
birdenbire istirahate geçince, o faa· 
liyeti temin için kalori çıkaran ne· 
siçler • birdenbire duran makine gİ· 
bi . bozulurlar, tiımanlık, böbrekler
de kum gibi hastalıklar bazılarında 
bundan ileri gelir. 

Fikir itlerinin yorup yormıyacaiı· 
nı anlamak için bisiklet maçı gibi ya
rıı yapmak mümkün değilse de me§· 
hur Nevton'un cazibe kanununu bu· 
luncıya kadar günlerce hiç durma· 
dan, uyumadan fikriyle çalıştığı, 
Ogüst Kont'un da ıosiyoloji ilminin 
esaslarını hazırlarken seksen saat· 
ten ziyade hiç aralıksız düşündüğü 
me§hurdur. 

Onun için, bizim yorgunluk dedi
ğimiz duygunun, •daha ziyade, aynı 
i§ üzerinde çalıımaktan bıkmak ol
duğu sanılır. Bu zannı kuvetlendire
cek bir §ey, gerek fikirle, gerek be· 
denle çalııanların yaptıkları itin tek· 
Jini değiıtirince yorgunluk duyma· 
dan daha u zun müddet 5ahşabilme
leridir. Meseli. filozof Volter yazı o-

lıten istirahate istirahatten işe 
derece derece geçmek bir tabiat ka
idesidir. Beden işlerinde bu kaide • 
nin baılarken de, bırakırken de, 
tatbiki daha kolay olur. Fikir i~le • 
rinde derece .derece artırmak lüzu
munu zaten insanın tabiati kendisi 
temin eder. Ağır bir fikir ifini bıra· 
kırken de birdenbire bırakmamalı, 

yorgunluk • yahut bıkmak • duygu
su gelince ilkten pek kısa kıaa müd
detlerle bırakarak gene kısa kısa 

müddetlerle çalıttıktan sonra tam 
istirahate geçmelidir. • G. A. 

İkinci sınıf giimrük 
m ii fottiş liği 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti 70 li
ra aylıklı ikinci sınıf müfettişliğine 

Mersin Gümrük baş müdürlüğünden 

kadro dolayısiyle açıkta bulunan B. 
Ali Kemal Özgören tayin edilmiştir. 

l 

~·-----~----------- .. --.--.. .._ ._ ............................................ = 
bir maaa üzerinde çalııtığı İ§inden - -

yorgunluk duyduğu yahut bıktığı ~ Kazanç vergisi § 
vakit öteki ma&>.larıdan birine geçer _ _ --ve gene çalı§maaına devam ederdi ... 
Çiftçiler de kazma sallamaktan yo- : 

-ve --
Tatbikatı ----rllduklarını duyunca kürekle çalı- : 

fırlar, ondan dA yorulunca kazdıkla- E 
rı topraiı baıka yere götürürler ve E 
öyle yapmca daha uzun müddet ça- : 
lııabileceklerini tecrübeleriyle • : 

--3470 numaralı kanunu da ihtiva : 
etmek üzere e11 son hükümlere ~ 

göre yazılmıgtır. : -b·ı· 1 - Yazan: : ı ır er... : ı : 
Böyle durmadan pek uzun çalııa· - "' Ü -

bilmek müstesnadır. İnsanların en ~ Nihat Ali ÇÜnCÜ § 
çoBu gerçekten yorulmak yahut İt· : : 
ten bı'k. k neticesi, dayanıklılığına : 616 büyük sayfa, fiatı 3 liradır. S 
göre az çok--:ıun bir zaman çalıştık- : Akba ve Haıet §Ubelerinde satılır. S - . -tan ıonra durma e dinlenmek ih- ~ l 111111111111111111111111111111111111 l r" 
tiyacını duyar. Dinlen<Ukten aonra tek-
rar çalıımağa rlaha ziyad arzu ge-
lir. Onun için, İ§ten sonra istir•hat 
etmeyi de bir tabiat kanunu olarak 
saymak lazımdır. 

Yalnız itten istirahate yahut isti
rahattan İ§e geçerken, ıağlık bakı
mmdan, tanınır.ası lüzumlu birkaç 
kaide vardır. 

Bir kere, vücudun sağlığı ıçın, İ§ 
zamanı istirahat zamanlarından da-

Miraç • 
gecesı 

Diyanet işleri Reisliiinden: 
21 eylül 938 tarihine tesadüf eden 

çarıamba günit Recebi §erifin yirmi 
altısı olmakla akıamı (perıembe cece
ai)eLcylei miraç olduğu ilan olunur. 

(3800) 6724 

GÖKLERİN CASUSU 

Vidal'e öyle geliyor ki, yukarıda 

yapraklann arasına çıktıkları zaman 
kadın tabancasını kendisine çevirmiş
tir. 

Fakat hava o kadar kararmıştır ki 
bundan katiyetle emin olamıyor. 

Fasıl XI 
Hileler ... 

Ah 1 Bu biı' türlü gelmek bilmiyen 
Uyku! ..• 
Şimdi şundan emindir : Damarla -

rında dolaşan bu kızışmış ateş, etinin 
bu kudurganlığı, kendi tamperamaru
nın normal ifadesi değildir. Fakat te~ 
ncffüs ettiği bu hava bu ateşin iklim, 
sinirleri tahrip ediyor. 

O içinde yaşadığı şartların kurba -
nıdır. 

Fakat ya öteki? 

Y a.-n: Ali reci M Qfar 

28-= 
betmesinin sebebi de budur. 

Vida! güzeldir. Neden kadın da ay
nı mütehakkim arzuyu duymasın? Ta
biat, hayat ve ıstıfa hedefleri uğrunda 
güzelliğinin dayanılmaz cazibesini y::ı
ratmış değil midir? 

Öyleyse neden cesaret etmesin? 
Neden onun zaafından istifadeye kal
kışmasın? 

Gece o kadar ağır, o derece fıtına 
buharlariyle metbudur ki Vida! ü • 
zerinden elbiselerini çıkarmış, kızgın 
bir kor gibi derisini yakan kuru yap
raklar üzerinde mUtemadiyen bir ya.1-
dan öte yana dönmektedir. 

Kadının da aynı tekilde hareket et
miş olduğunu sanıyor. Çünkü bu fı
rın havasına giyinik mukavemet et
mesi kabil değildir. Fakat karanlık o 
kadar kesif tir ki tahminini tevsik e
demiyor. 

Acaba uyuyor mu? 

B aşta alman hükümeti olduğu 

halde, hiç bir hükümet -
gerçi ehemiyetli fakat asırlardan

bcri iktisaden ve idareten Bohem
ya'ya bağlı kalmış - bir azlığın, al
man azlığının südet memleketinde 
yaptıklarını yapmasına asla taham
mül edemezdi. 

Kendilerine memur.iyet ve işçilik 
verilmesini ve bayramlarını, alman 
usulü büyük kalabalıklar halinde te
zahürlerle kutlamak hakkını talebe
diyorlar diye benim gibi bir yaban
cının n~zarmda bile tahammülfersa 
olan tavırlar takınıyorlar. 
Almanya'nın müzahareti, onların 

cüretini on misline çıkarıyor. Çe
koslovakya'yı çileden çıkarmak için 
git gide daha kati emirler ahyormu~ 
gibi hareket ediyorlar. Alman adet
lerinin hüküm sürdüğü bir memle
kette manidar olan bir vakıa bana 
her an bunun elle tutulur delilini 
veriyor. Seyrüseferi tanzime memur 
olan ve hükümetin sabrını son had
dine kadar gitmek emrini vermiş ol
duğu jandarmalar artık halkı ken
dilerine itaat ettiremiyorlar bile. 
Südet alınanları kibritle oynıyan ço
cuklar gibi isyanla oynuyorlar. Fa
kat bugün şikayette haksızdırlar, 

çünkü her hangi bir şekilde keadi
lerine mani olan yoktur. 

21 mayıstanberi, yani Almanya'
nın südet almanlarıyle anşlus yap
mak hususunda niyetini izhar etti
ği gündenberi, alman ırkından olan 
halk kahverengi gömlek, alman 
sporcusu ve işçisi üniformasiyle te
zahürler yapmaktadır, kimse bu ha
reketlerinin hesabını sormıyor. Her 
kes biribiriyle Hitler usulü selamla
şıyor. Bütün gazinolarda gençler 
nazi marşlarını söylüyorlar. Çekos
lovak hükümeti, dün Kmov'da oldu
ğu gibi, bir gamalı haçı eksik bay-. 
raklar ardında geçit yapmalarına 
müsaade ediyor. Hataları yüzünden 
belki bütün dünyanın harbe girece
ği dUşüncesini omursamıyan bu pro
testocular için bütün bunlar kafi de
ğildir. Kendilerini tatmin için al
man führerinin onları vilayetlerin
de ziyarete gelmesi lazımdır. Bu-
~~_.~.._.,,._ .._79 .. 
romen petrollerinin ve Karadeniz'
in yollarını kapıyan tariht ve tabii 
Jıudutları vermiş olan muahedeye 
kızıyorlar. 

Krnov'da, dün, zavallı Knoll'un 
cenaze ıncraaiminin sonunda başlı
yan yağmur, tahmin ettiğim hadise
lerin çıkmasına tam zamanında ma
ni oldu. Kahverengi gömlekli teza
hürcüler kalabalığı, Knoll'un cese
dini ilk muayene etmiJ olan reımi 
adli hekimin otomobilinin camları
nı kırmakla iktifa etti. Çekoslovak 
polisleri görünmediler, bu sebeple 
akfam alman radyoları şöyle diyor
du "Alman halkının muazzam kala
balığı karşısında çeık jandarmaları 
kışlalarından çıkmıya bile cesaret : 
demediler." Tezahürctiler sonr~ 
"Zafere aelam., demek olan Sieg 
Heil" nidalariyle ıokakları dola,tı0 
lar. 

Bu haykırışları akpma kadar, ve 
Krnov'dan Poppan • Opava'ya kadar 
yolda bütUn gece igittim. 

"Sieg Heil". Çekoslovak hudu
dunda, treni kendi hatlarına geçir
mek için çek toprakl.arına gelen al-

Kendisinden korkuyor mu? Yokaa u
tanma hissini ve gururunu örten mut
lak karanlığın içinde kendisinin cesa
ret edeceğini mi umuyor ... 

Cesaret etmek. Cesaret edecek! ... 
Artık mukavemet edemiyor. 

Burada hakim olan o değil midir? E
veli erkek olduğu için, saniyen de, 
yaptığı fenalık dolayısiyle kadının 
hayat ve mematma tahakküm hakkı 

olduğu için. Onu öldürebilirdi. Fakat 
bunu yapmamrJtır. Şimdi ona ihtirası 
öğretirse, bu yaptığı büyük fenalığa 
karşı pek hafif bir ceza olmryacak 
mıydı? 

Arzusunun çılgınlığı içinde kendi 
kendine bu mazereti icat etmiştir. 

O zaman elini uzatıyor ... 
Fakat hemen aynı lahzada duraklı

yor: Haşin bir .hareketle başlamak is
temiyor. 

Yeniden elini uzatıyor. Fakat usul
ca, usulca, karanlığı/\ içinde eline ok
şama inhinaları vererek. 

Ne heyecan 1 

Arıyan parmakları bir omuza rastlı
yor. Çılgın ku§lar gibi ürpererek par
makları bu omuza eveıa hafif bir te • 
masla iktifa ediyor, fakat sonra ccs:ı
retleni yor lar. 

Ya kadın? 
O kımıldamıyor. 
Vida! çılgınca bir ümit duyuyor. A-

Kadın da et ve kemikten yaratıl • 
ınış değil midir ? Arzu, onu da bütün 
genç ve sıhatli mahlUklar gibi kanu
nuna itaat ettirmek lazım değil mi • 
dir ? 

Bunu tahmin etmiyor. Teneffüsü -
nün ritmi sık sık faıılaya uğruyor. 
Belki bu fasılalar emasında kadın, 
kendisinin ne yaptığını öğrenmek 
maksadiyle nefesini tutmaktadır? A -
teşli düşüncelerini hissetmiş midir? 

caba razı olacak mı? · 

Kadın güzeldir. Kendisini bu ka -
dar t..! ::m~ edilmez bir şekilde cez-

Avucu bir göğsün yuvarlaklığını 
kaplamıftır. 

O zaman, Vidal, kalbi çarp.arak, bir 

Südel mınlakasından röportaj 

Südet almanlarından birine 

~ordum: "'Südet memleketi

nizin Çeko!!!lovakya çerçeve~ 

si içinde kalmasına hütiin 

diinyayı tahrip edecek bir 

harbi tercih eder misiniz?" 

Tereddütsüz cevap verdi. 

Harbı tercih ederim ! 
Yaz'1n 

Hanri Donju 
man demiryolu memurlarını yolcu
lar böyle selamhyor. 

"Sieg Heil". Kahverengi gömlek· 
li ve kısa nazi pantolonlu bir izci 
meydana çtkar çıkmaz derhal eller 
kalkıyor. Kalabalık bir ağızdan tek
rarlıyor: "Führcr, Reich, Wolk" 
(Bir memleket, bir vatan, bir tef). 

Bobesbah'da, Friedberg'de, Gob
lonz'da daha mühim tezahürler ya
pılmıştır. Kahveleri istila eden bin
lerce genç nazi margları söylemiş
lerdir. Çekoslovak polisleri kendi
lerine daha az gürültü etmelerini 
söyledikleri zaman usulü dairesin
de bir muharebe organize etmişler
dir. Poliılerin üzerine camlar, şişe
ler, bardaklar yağmıştır. Friedberg'· 
de üç jandarma yaralanmıgtır. Bu
na rağmen jandarmalar tahrikçileri 
kaçırmak için havaya atef etmekle 
iktifa etmitlerdir. 

dut kıtaları mevkileri başına geçmiş 
bulunuyorlardı. 

Südet almanlarından birinin dük
ıanma girdim ve bazı öt.cberi ~ldım. 

- Cidden pek fena hır vazıyette 
mi bulunuyorsunuz? Dedim. 

- Ben halimden şikayetçi deği
lim, dedi, bahus 1914 de Avusturya 
ordusunda harbetmiş olduğum için 
yerimden daha ziyade memnunum. 

- Şu halde? 
_ Fakat bu südeıt memleketinde 

herkes benim gibi düşünmez. Bir 
!iOkları harbı bilme.zler, bir çokları 
da hakikaten fena vaziyette bulunu
yorlar. !şler fena gidiyor. Sefalet 
büyüktür, iflaslar bıribirini kovalı
yor. Halk Almanya gelince işlerin 
düzeleceğini düşünüyor. Südet 
memleketindeki almanların dörtte 
üçü böyle düşünür. 

- Bu memleketin pek demokra
tik bir anayasaya malik olduğunu 

inkar mı edeceksiniz ? 
- Şüphesiz ki hayır. Fakat cum

huriyetin başlangıcında bizi rahat 
bırakmadılar. Kendisini bayram et
mekten, gülüp oynamektan menede
bileceklerini bir azlığa düşündür

mek pek fena şeydir. Bütün fenalı
ğın kökü buradadır. Alman propa· 
gandası bu yara üzerinde işledikten 
sonra, şimdi hatayı tamir etmek çok 
müşküldür. Kü!jük fCylerin büyük 
neticeleri vardır. Mesela, en eski za
manlardanberi bir çek lehçesi konu
şan alınanlardan !ioğu çocuklarını 
neden alman mekteplerine gönder -
mişlerdir, biliyor musunuz? Çocuk
larına orada yep yeni bir çok şeyler 
verildiği için. Bazı küçük hediyele· 
rin büyük tesirleri vardır. Her saha
da keyfiyet aynıdır. 

Bir çek mağazaya girdi. Dinle • 
di ve ciddi bir tavırla tasvip ·K rnov'da, tamamiyle alman etti. 

toprağına girmiş gibiydim. Südet almanı devam etti: 
Skrovitz'e kadar hudut ancak bir~~=----'Bir plebisit bir çok ihtilaflara 

.--...~J....-.. h.1o....--.a1aaı' Jın>e nihayet verebilir, faut bu tak8frde, 
runmaktadır. Ova halinde bulunan bütün memleket Almanya'ya ilti-
memleket müdafaasızdır, çünkü mü- hak kararı verecektir. 
dafaası imkansızdır. İstihkamlar _ şu halde? 

ancak V ehovi tz civarında başlamak- Çkoslovakyalı kızdı: 
tadır. Burada tehrin yarısı alman 
toprağında yarıcı südet mıntakaıın
dadır. Oradan itibaren müdafaa ça
lışmaları göze çarpar. Alman tank
larının geçebileceği yollar mania
larla örtülmü~tlir. Otelimden on da
k'ika mesafede olan Proppau - Opa 0 

va hududunda gerginlik, bahıettik
lerime benzer kavgalar ve muhafaza 
karakollarının takviyesiyle tezahür
etmektedir. 

Diğer bazı yerlerde olduğu gibi 
burada da, tecrübeli çek askerleri
nin teyakkuzu altına konmuş olan 
Majino hattına benzer istihkamlar 
var. 30 metre yer altında elektrik 
santralları çalışmakta, bütün geçit.: 
lere blokhauzlar hakim olmaktadır. 
21 mayısta Troppau'daki çekler ve 
slovaklar bu istihkamlara sevkedil
mi~tir. Bazıları hatta giyinmiş bile 
değillerdi. • Üniformalarını orada 
giydiler. Bir çeyrekten daha krsa 
bir zaman zarfında çekoslovak hu-

an elinin hareketi.ıi durduruyor. Ka, 
dın, bir ölü kadar hareketsiz kalmış
tır. 

Uyuyor mu yoksa? 
Hayır 1 Parmaklarının temasını 

duymamış olmasına imkan yoktur. 
Muhakkak ki uyanık bulunuyor. 
Şu halde? .. Demek razı olacak ... 
O zaman eli daha cüretkar davranı

yor. Fakat birdenbire Vidal bir hay
ret çığlığı atmamak için kendini zor 
zabtediyor. 

Ateşli parmakları, ansızın, bir çeli •. 
ğin temaaiyle buz kesilmittir. 
Kadın, kendisine doğru çevrilmiş 

tabancasının mütehakkim bir tazyi -
kiyle, cüretkar eli itiyor. 

*** 
Sabahla beraber kumrular gene coş

muşlar ... Vida!, gecikmiş bir uykudan, 
bitap bir halde uyandığı zamanda, ka
dın, yanında hila uyumaktadır. Fa -
kat belki de uyuyor görünüyor. 
Kadın, gece, elbiselerini tekrar giy

miş. Silahı ortada görünmüyor. He:; 
halde yapraklar arasında saklamış o· 
lacak. 

Vidal'in aklına bir fikir geliyor: 
Uykusundan istifade ederek tabanca
sını alsa? Casus kadm o zaman tama -
miyle mutavaat etmek mecburiyetin
de kalacaktır. 

Kuru yaprakları hıgırdatmamaya 
kabil olduğu kadar itina göstererk, 
sessizce doğruluyor, diz çöküyor, bi
raz eğiliyor, kolunu uzatıyor; 
Kadın gözlerini açıyor, ve uyuma • 

- Şu halde, o zaman dağlarının 
tabii müdafaaıından ve istiklalini 
koruyan bütün i•tihkamlarından 

mahrum kalacak olan Çekoslovak
ya onunla birleşmiye veya büsbütün 
yok olmıya mecbur kalacaktır. İş
te südetler de bir plebisit yapılma
sının sulh için manası bu olacaktır. 

Almanya size taarruz ederse siz 
fransızlar memnun olur musunuz? 

Sokakta çek marşı yükseldi. Bu
nu cumhurreisi Beneş'in radyoyla 
yayılan nutku takibetti: Sükun ve 
ümide davet. 

Süratle evlerinden çıkan çekler 
mütevekkil bir ciddiyetle nutku 
dinlediler. Çok sakin ve kendileri
ne hakim olmalarına rağmen bakış
larından anlıyordum ki fedakarlık
ları nihayetsiz olacaktır. 

Oraya yakın bir meydanda südet 
almanları alman S. A. larınm bir 

mış, fakat gözlerini kapalı tutmuş bir 
ınsanın sakın sesiyle soruyor: 

- Kalkmak ?.amanı geldi mi? 
Sonra, bir s ıçrayışta ayağa kalkı

yor. 
O zaman Vidal, silahı makinist ca

ketinin sag cebine koymuş olduğunu 
farkedıyor. 

*** 
Gün her zamanki şekilde geliiyor ... 

'İkisi de mutat vaziyetlerini almış
lardır. Vidal o kadar sakin görüniı -
yor ki, kadının, geceki macerayı rü • 
yaaında gördüğüne inanacağı geliyor. 
Vida! da, onu bu kadar aakin görmek
le, karanlıkta, kadının uyurken vücu-
du üstüne koymuı olduğu sili.ha tesa
düfen dokunmut olduğunu düşüncbi • 
lır. 

Fakat ne kadın, ne de erkek, bu za. 
hiri sükuna aldanmıyorlar. 

Biraz evel kadın gerilmif ağları 
muayeneye gitmittir. Fakat aradığı a
vı bulamamıftır. Yalnız ağ}ardan bi , 
rinde bulduğu bir tutam tüy, o civar, 
:lan yırtıcı bir hayvanvı geçmit oldu
ğuna delilettir. 

Bunun üzerine Vida! avlanmıya git0 

ti. 
Ormana girmiştir. Her halde mutat

tan ziyade uzaklafmıı olacak ki kara
binaaının patlamaları kadına git gide 
daha derinden gelmektedir. 

Bir saat geçiyor •.• 
Artık hiç bir sil!h sesi işitilmiyor. 
lıd saat ... 
Mühendis geri dönmüyor. 

- --------
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IQın 
Ankara radyosunda 

Her doğum 1&Dcıhdır; fakat, türk 
radyosunu tam on bet ıene bekledi
ğimiz için İstanbul' dan Ankara'nın ve
ya Sıvas'tan Istanbul'un sealerini i§ite
medikçe yüreklerimiz aızlıya aızlıya 

bunlara - daha kötü bir kelime kul
lanmamak için, eski tabirle - birer 
tıflı mürdczad nazariyle bakbk, ve 
mükemmel radyoyu hayallerimizde 
yaşattık. 

Mevcutların her §eyi bize fena geli
yordu: Çelimıizdiler, aealeri kıaıktı, 

sanki akıllan bqlannda değil
di; abuk aabuk söyledikleri olu· 
yordu. Sazan bildiğimiz dilden bqka
siyle söylüyor, hazan unutmak istedi
ğimiz seslerle feryat ediyorlardı. Onla
n dinlememek arzusiyle kaç defa bo
ğazlarını sıktık: Düğmelerini çevirip 
susturduk. 

Gürbüz, zeki, gür sedalı, ve dudak
larını her açııta ya akıl ve mantıkla 
dolu bir aözünü, ya hia ve hayali ok, 
ııyan bir sesini, yahut hepimizi ten· 
vir veya hayran eden bir haberini ititip 
öğreneceğimizden emin olduğumuz 

sevgiHyi andıran bir radyo istiyorduk. 
Dün, muhh·.rem Ali Çetinkaya'nm 

lütufkar davetiyle yeni Ankara atüd
yoıuna girerken, ötekilerin üzerimde 
bırakmı§ olduklan tesirle mütereddit 
idim: Uk defa sesini ititeceğimiz rad· 
yo umduğumuz gibi miydi? 

Her ıeyi dütünülüp yerli yerine ko
nulmu§, güzelce tefrit edilmit, en sa· 

lihiyetli bir idare kadrosunun eline 
tevdi edilmit olan atüdyoyu ııezdikten 
sonra büyük konser aalonunda rahat 
kanepelere oturup saatin yarıma gel
mesine ıcnizce intizar ettik. Hakika· 
ten bir doğum bekleyiıi idi bu. Ümit
lerimiz tahakkuk edecek miydi Yok· 
aa? ..... 

Pürüzıüz bir sea yeni Ankara rad

yoaunun tecrübe neıriyatına bqlamı:ı 

olduğunu bildirdi. P.T.T, umum mü
dürü kıaa hitabesiyle kurulan fen abi
desinin ehemmiyetini heyecanla anlat
tı. Bunu musiki ve ajana ne§riyab ta
kip etti. 

Temin ederim ki yeni radyo her 
197iyle bizi 11M1nnun edecektir. En ile
ri tekniğin kurduğu bu 120 kilovatlık 
iıtaayonun kudreti hakkında ne deni
lebilir? Fakat tecrübe makaadiyle ha
zırlanmıf olan kısa program dahi büs
bütün batka bir zihniyeti ifade ediyor
du. Vakıa türk, garp ve danı muaiki
si parçalarını ancak plaklardan dinle· 
dik. Fakat bunlar zevkle ve bilgi ile 
seçilmi~lerdi: Zevk ve bilgi, biliri~ 
ne nadide ıeylerdirl 

Ankara radyosu bizi bize ve bütün 
aleme tanıtacak kabiliyette olduğunu 
kısacık tecrübe ne§rİyatı ile vadetmİ§ 
bulunmaktadır. 

Bu intibaın aldatıcı olmadığını ya
kında memleketçe tasdik edeceğiz. 
Çünkü ilk intiba en doğru intibadır. 

N. Baydar 

marşını söyliyerek idman yapıyor -
lardı. İçlerinden birine sordum. 

- Sildet memleketinizin Çekos
lO'Vakya çer~evesi içinde kalmasına 
bütün dünyayı tahrip edecek bir 
ha11bı tercih eder misiniz? 

Tereddüt etmeden cevap verdi: 
- Harbı tercih ederim. 

Kadın, bir çok defalar, elini alnına 
götürüp güneşin göz kamaştırıcı ıp
ğına siper ederek, orman tarafını ta
rassut ediyor. 
Hissettiği nedir ? Hayret mi, cndife 

mi, ilmit mi ? 
Nihayet Vida! görünüyor, Kadın 

bundan ne sevinç, ne de keder izhar 
etmiyor. 

Su birikintisi yolundan gelmekte • 
dlr. Elinde yalnız bir kaç kuJ vu. 

Elindekileri ağacın altına lltarak: 
- Bugünkü av bereketsiz oldu 1 Di.: 

yor. 
O zaman kadın, Vidal'in elbisesinde 

ve ellerinde kan lekeleri görüyor. 
Mühendis onun bu lekelere dikkat 

ettiğini farkediyor: 
- Pis bir hayvan öldürdüm, diyor, 

bi:- nevi yabani kedi .. Derisini getir -
mek için yüzmiye bıt§lamıştım fakat 
kokusu midemi bulandırdı.. Bırak-
tım .... 

Sonra erkek ağaca çıkıyor. Uzun 
bir müddet orada kalıyor. 

Kadın, her zamanki gibi, yemeği 
hazırlamıya baglamıştır. 

Vidal tekrar aşağı indiği zaman ha
ber veriyor: 

- lçme suyu fıçısı boşalmış_ Sı.ya 
gitmek lazım .. Benimle berabu ge -
lin ! .. Ecza çantaaında bulduğum ilet
le bir kaç litre filtre edelim .. Yardı -
mınıza ihtiyacım var. 
Kadın ona bakıyor. 
Bıı davette bir hile mi gizli? 

(Sonu var) 
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Çarşamba demiryolundan bir görünüş 

lzmir belediyesi yeni 

otobusler alacak 
İzmir, (Hususi) - Belediye, yavaş 

~avaş, şehirdeki bütün otobüs servis
:lerini kendi idaresine almağa basla

mıştır. Çünkü, bu işin belediyeye e
peyce kar getirdiği ve hatta, otobüs 

paralarının çok kısa bir zaman içinde 
ödenebileceği görülmüştür. Bilhassa 
fuar mevsimindeki tehacümden çok 

istifade edilmiş, yeni arabalar getir

tilmiştir. 

Belediye, on otobüs daha almağa 

karar vermiştir. Bunlar, elyevm şa

hısların -.e hususi teşekküllerin işlet· 

tikle: i hatları dolduracaklardır. 

Samsun'da ziraat çahşmaları 
-----------------~----------~-------------~----

Çekirge mücadelesi İyi netice 
verdi, bu sene mahsul de bol 

Samsun (Hususi) - Samsun çevresinde ziraat i!leri ~u yıl _h~r 
vakitkinden iyi, düzgün gitmiştir. Köylü, cumhurıyet ıdaresmın 
kendisine gösterdiği kolaylıklar sayesinde fenni usullerin mahsu
lü çok nisbette fazlalaştırabileceğini kavramaktadır. 

Bu çevrelerde köylüyü en korkutn"l dert karşısında yurttaş hemen bükü -
afet çekirge istilasiydi. mcte koşmakta ve yardım istemekte -

Eskiden köylü, çok zamanlar ahnt, . dir. Hükümete bu bağlılık ve samimi 
riyle yetiştirdiği mahsulün kısa h\r sevgi bugüne kadar köylerde mevcu~ 
zamanda mahvolduğuna şahit olur, ı - fakat merkezlerce meçhul bir çok der
rin için ağlardı. Şimdi en küçük bit 
" di de ortaya koymuş, bu da köylünun 

Çor m'da çalışma ar ve temsil 
lehine olmuştur. Son yıl içinde Sam
sun çevresinde çekirge mücadelesin · 

de gösterilen mu :affakiyct köylünün 

bir kez daha yüzünü güldürmüştür. 

Bilhassa Bafra kazasında ciddi tedbir· 

terle büyük bir f<' ::':et önlenmiştir. 

Çorum, (Hususi) - Belediye .şehirdeki §Oseleri parkeye çevirmek • 
tedir. Şehrin güzellik ve temizliği üzerinde çok titiz davranmaktadır. 
Nafia da ahşap köprülerı betonarmeye çevirmektedir. Halkevi temsil 
kolu çalışmalarına başlamış ve ilk temsilini vermİ§tir. Gönderdiğim 

resim temsilden bir sahneyi cöstermekte.iir. 

Bugün Samsun köylüsü tam bir em
niyet içinde i~iyle gucüyle meşgul ol

maktadır. Bir vakitler çevrede tahri

bat yapan hayvan hastalıkları da ar · 

tık bir tehlike doğurmamakta, bazau 
köylerde rastalmlan şarbon hemen 
mahallinde söndürülmektedir. ' 

Samsun'da iyi hayvan yetiştirmek 

için gereken bütün tedbirler alınını~ 
bulunmaktadır. Bu işi teşvik için açı· 
lan ehli hayvan sergisi alakayla karşı
lanmaktadır. ru yıl, 25 eylülde açıla
cak olan serginin çok muvaffak olma
sına çalışılmaktadır. Halkevi köycü -
lük komitesi üyeleri tarafından da ay
rıca köylerde irşatlarda bulunulm.ık

tadır. Bazı köyler sergiye iştirak için 
hazırlanmafa başlamışlardır. 

Bu yıl Çeltik durumunun da iyi o
lacağı anlaşılmaktadır. Fiatlarda 'im
diden bir tereffü vardır. - Vedat Ür-
fi Bengü 

Yağmur 
Yurdun ,eıifli 

bölgelerine yağdı 

Çankırı güzelleşiyor 

Bahçeler 
Belediye 

dıvarla 
bir otel 

örtülüyor 
yaptırdı 

Birkaç gündenberiyurdun muhtelif 
yerlerine yağmur düşmü,tür. Bu yağ
murlar birçok yerlerde çiftçinin yüzü. 
nü güldürmü1 bazı yerlerde de ufak 
tefek zararlara ıebep olmuştur. Gelen 
haberleri aşağıya koyuyoruz : 

Mcrsin'de 
Mersin, (Huı;usi) - Evelki gece sa

at birde birdenbire şiddetli gök gürül
tülerini müteakip başlıyan sürekli yağ
mur dün de fasılalı surette devam et -
miştir Yağmurun başlamasın<lan biraz 
sonra hava fırtınaya çevirmi~"C de cok 1 
sürmemiş ve ehcmiyetli bir h:ısar kay
dedilmemiştir. 

Yalnız henüz toplanmamış olan pa. ı 
muklara zarar verdiği anlaşılmaktadır. ı 

lzmir'de 
İzmir, (Husu:;i) - Mıntakamızda 

havalar birdenbire değilmiş ve bol :;ı

caktan oldukça serin bir yağmur ha
vasına girilmiştir. Muhtelif yerlere 
Jüşen yağmur, sergideki üzümleri de 
.s!atmış ve bu yüzden, borsad.; üzüm 
iiyatlarında hafif bir yükseliş olmuş -
tur. 

Konya' da 
Konya, (Hususi) - Sürekli yağ

murlar yağmıştır. Yağmur zeriyat için 
faydalı görülmekle beraber henüz har
manın sonunu a~mamış bir kaç yerde 
zarar yapmı5tır. 

Adana, (Hususi) - Kısa fasılalarla 
yağmur yağmış ve bir ara bardaktan 
boşanırcasına devam etmiştir. Sıcak _ 
!ardan eser kalmamıştır. 

Bir adam karde~ini ö1diirdii 
Balıkesir, (Hususi) - Erde! kö

yünde Mustafa ve İsmail adında iki 
kardeş arasında bir miras meselesi yü
~ündcn kavga çıkmıştır. Kavga kızı -
şınca İsmail evin koşarak içi domuz 

Etrafı duvarlarla örtülen bahçeler ve belediyenin yeni 
yaptırdığı otel 

Çankırı (Hususi) - Belediye şehrin güzelle§mesi yolunda ça
lışmasına devam etmektedir. Bu arada şehrin en mutena cadde-
lerindeki bahçeliklere betondan duvarlar yapılmıştır. . •saçması dolu çiftesini kapıp gelmiş ve 

ateş ederek kardeşini feci şekilde öl -
dürmüştür. 

Bu duvarlar parke düşenmekte olan Kastamonu yolu üzerinde 
ve hapisane, jandarma karakolu hükümet caddesi kısımlarında-

Mardin' de calısmalar 
! dır. Bin metreye varan bu du

l varlar şehre hakiki bir güzellik 
vermittir . 

..:> ..:> ~~~~, 

Mardin, (Hu&usi) - Son seneler içindeki çalışmalar Mardin'in ıi • 
muını gittikçe güzelle,tirmektedir. BüyÜk halkevi binası bitmek üze • 
redir. Cümhuriyet meydanı ve caddesi şehrin en bayındır kö,elerin • 
dendir, yeni halkevi binasının ve Mardin'in birer resmini gönderiyo • 
rum. 

Fuar sahası genişletilecek 

140 yataklt sehir otelinin plônı yaplldı 
İzmir, (Hususi) - Salı günü ka- ı cek olan yüz yataklı büyük şehir ote

panacak olan İzmir fuarı, bu sene, u-, linin plan ve maketi gelmiştir. Bun
mumiyct itibariyle çok iyi tesir yap- !arı hazırlıyan Güzel Sanatlar Akade
mış, beğenilmiş ve muvaffak olmuş- misi profesörlerinden Bay Arif Hik
tur. Belediye, fuara ait sempatinin mettir. Profesör, belediye reisi, bele
artmış olmasını ve ihtiyacın da çok- diye fen heyeti planı tetkik etmiş ve 
tuğunu nazan itibare alarak 360 bin otelin 100 değil, 140 yataklı olmasını 
metre murabbaında olan Kültürpark daha doğru bulmuşlardır. Otel, beş 
sahasını 380 bine iblağa karar vermiş- katlı, konforlu olacak, alt kısmında 
tir. Bunun için de bazı istimlakler bahçeli gazinosu, üst kısmında açık 
yapılacaktır. hava gazinosu bulunacaktır. Otel 400 

Şehir gazinosu yerinde inşa edile- bin liraya mal olacaktır. 

Su membaı temiz.lendi 
Belediye bu yıl şehir su menbaı

nı sıhi bir hale getirmiştir. 
On yıl önce binlerce lira sarfiyle 

şehirden 12 kilometre uzakta Çavuş 

köyü civarındaki su menbaından iti -
haren künk poyralar, demir borularla 
değiştirildi. Şehirde güzel bir taksi -
matla tazyikli su temin edilmiş oldu. 

Bu suretle Çankırı bol suya kavuş· 
tu. Şımdi bütün bahçeli evler havuz • 
ludur. Su ücreti de çok ucuzdur. 

Fakat suyun çıktığı kaynak bulu • 
nup temizlenmemiş olduğundan su 
<jOk bozuktu. 

Belediye kaynağı bulup temizlenıek 
için günlerce çalışmış ara tırmalar 
yapmı§tı. Nihayet kayn~ ara ça -
murlar ve yosunlar ndc bulmuştu. 

Fakat şimdi bu kaynağın kenarları, 
temizlenmıg. betonlarla çevrilmiş üze· 
rı bilyUk bir bina ile kapatılmıştır. 

Çankırı'da otel 

Ankara - Zonguldak tren hattı üze· 
rinde en mühim bir istasyon olan 
Çankırı'da her ihtiyacı karşılıyacak 
bir otel yoktu. Bu yokluk Çankırı i -
Cjin bir nakisa teşkil edip gidiyordu. 

Belediye bahardanbcri bu işi ele a • 
rak bugün güzel bir otel yapmış ol • 
du. İstasyon caddesinin köprü başın -
daki eski askeri mahfe! bahçesine kü
çük mikyasta fakat her türlü istira • 
hat ve konforu havi bir otel yaptırdı. 
Diğer taraftan Dahiliye Vekaleti • 

nin tamimleri dairesinde diğer otel • 
!er de bilhassa turizm noktai nazarın· 
dan çok temiz bir hale getirilmiştir. 

Pazarlar 

Aşağı pazarla Odun pazarı meydan· 
lıklarını biran evci düzeltilmesidir. 

Otellerin çevrelediği, kamyonlarl2. 
gelen yolcuların durağı olan Aşağı 

pazar meydanlığı çok bakımsızdır. 

Buranın ve diğer pazar yerlerinin 
parke ile döşenmesi çok yerinde ola • 
caktır. Bazı bakkal ve manav dükkan· 
!arının da camekan içerisine alınması 
sihat bakımından ve her noktadan erı 
iyi bir hareket olur. - K. Kormarı 

Kuşadası kermesi 
lzmir, (Hususi) - 22 eylülde Kuş· 

adası kermesi kutlanacaktır. Berga· 
ma ve Odemiş'tc muvaffakiyetle kut· 
lanan bu bayram, Selçuk'un tarihi c· 
hemmiycti de nazarı itibare alınarak, 
aynı nisbettc alaka görecektir. O gUrı 
Sclçuk'a hususi trenler tahrik oluna
caktır. Birinci gün Selçuk ve Efes. 
ikinci günü meşhur çamlık (Azizi· 
ye), üçüncii günü Kuşadası'nda eğ• 

lenilecektir. 

ı 

1 

j 
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Greko-Romen güreş birincil ikleri 

tJı_(isa_bakalara dün 19 Mayıs 
stadyomunda başlanıldı 
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iz.mir grupu güre§çİleri 

DUn 19 mayıs ıtadyomunda Türki
ye greko-romeri güreı müsabakaları
m batlanıldı. Ara sıra yağan, ortada 
dola'8llları bir u ıslattıktan sonra ke· 
ıilen yağmur, stadyomda her zaman 
görmiye alııtığımız seyirci sayısının 

toplanmaama mini olmuttu. Şeref tri
bününde Adliye Vekili B. Şükrü Sa
raçoğlu ve Gümrük ve İnhisarlar veki· 
li B. Rina Tarhan bulunuyorlardı 

düncü dakikada Ahmet Yılmaz Murat 
Merd'i yere attı. Murat minder dışına 
çıkmııtı. Hakem ortaya aldı. Tekrar 
kapttılar. 

vik hardtetlerle güzel bir müdafaa 
yapıyordu. Nih<lyet Celil Atik beş da· 
kika 52 saniyede tutla neticeyi kazan· 
dı. Ahmet Yılmaz - Murat Mert müıabakaıından heyecanlı bir cin 

Saat 14.30 da güretçiler pist üzerin
de bir geçit resmi yaptılar. Tribünle· 
rin önünde bölge sıraaiyle yer aldık
tan sonra latiklil martı çalındı. Spi
ker, güreıçileri . ıoparlörle birer birer 
halka taktim etti. Bu güretçileri biz 
de size tanıtalım: 

Ankara: 
Niyui birinci (56), Aptullah Ell

göz (61), Muatafa Beton (61), İhsan 
ErUnaal (66), Sadık Soğancı (66), Sü
leyman Denk (72), Celal Atik (72), 

r:.---. ... r.l-'lııı..-~:N)r.a-. ~ö':mu (8'). 
Osman Doğan (alır). 

Burıa: 
Server Can (56), Niyazi Yıldız (61), 

Şeref Büyükgör (66), Beslen Kııın
bay (72), Selman Boğuıkan (79), İb
rahim Tutvur (87), Şerif Onal (ağır). 

Kaatamonu: 
Hüseyin Yalçmkaya (56), Tevfik 

Koç (61), Nurettin özıen (66), Ham· 
di Tüzel (72), t.mail Yılmaz (79), 
Mehmet Ali Demirkaya (87), Murat 
Mert (ağır) 

lıtanbul : 
Vahdettin Akıncı (56), Mahmut 

Oktav (61), İzzet Kılıç (66), Faik Bü
ken (72), Rızak Özdemir (79), Durıun 
Yılmaz (87), Ahmet Yılmaz (aiır). 

l~mir: . 
Şefik Kandemir {56) Ali Berrak 

(~1), Feridun Akünal (66), Doğan Er· 
dinç (72), lamail &rini\i (79), Meh
met Tokay (87). 

Bilindiği üzere Ankara bölgesinin 
gürq antrenörü yoktur. Fakat diğer 
grupların batında eski güre9 pmpi
yonlarnnızdan birer muallim bulunu
yordu. Buna'dan Necati Tokbudak, 
Kaatamonu'dan Kemal Türel, İltan
bul'dan Saim Arıkan, İzmir'den Nuri 
Boyturun gelmitlerdi. Milli güreı ta· 
Jnmımızın antrenörü B. Pellinen de 
müıabakalarda hazır bulunuyordu. 

Ağırda: 
tık müsabakaya ağır sikletten bat" 

!anıldı. Oaman Doğan (Ankara) ra
hatsızlığından güreıemiyordu. Bu H· 

heple Şerif Onal hükmen galip sayıl
dı. 

Bu defa ortaya Murat Mert (Kaata· 
monu), Ahmet Yıimaz (İstanbul) gel
diler. Minder ruakemi B. Necati Tok· 
budak'tı. (Ahmet Yılmaz, "Samsunlu" 
adiyle anılan meşhur güretçimizdir.) 

İki güreşçi evveli biribirini denedi
ler. Sonra çetin bir güret batladı. Dör-

Betinci dakikadan itibaren Murat 
Mert üıtün bir güreıle rakibini hırpa· 
hyordu.Uk on dakikayı Murat hakim 
vaziyette bitirdi. Gürete ayakta de· 
vam edildi. Bu ıırada Ahmet Yılma

zın çok uıtaca ve sert bir hamlesi tu9-
la neticeleniyordu. Murat bundan 
kurtuldu ve Ahmed'i belinde kavra
yıp yere attı. Yerde dört dakikalık bir 
boğutma netice vermedi. Nihayet 20 
inci dakika da bitti. Murat Mert itti· 
fakla hükmen galip sayıldı. 

Çoban - Samıunlu gürqi 
yapılamıyor 

Gilretten ıonra Ahmet Yılmaz'ın 
bir kaburga kemiğinde irıza olduğu 

anlatılmıı ve hastaneye gönderilmit· 
tir. Bu müessif vaziyet dolayısiyle 

r ...ı....u.-a v.ı....• .. K.a.. 
met Çobanla yapacağı müsabaka cerı 
bırakılmıttır. 

87 kUoda: 
Rıza Çökmez (Ankara), Mehmet A

li Dcmirkaya (Kaatamonu) minder 
hakemi B. Nuri Boyturun'un idaresin· 
de güreıtiler. Kastamonulu Mehmet 
Ali Demirkaya 12 ıaniye gibi kısa bir 
zamanda güzel bir tutla gaHp geldi. 

Gene aynı kiloda Dunun Yılmaz 
(İltanbul) la Mehmet Tokay (İzmir)
in güre'i de kısa ıürdü. Dursun Yıl
maz güreıi ~ dakika 58 saniyede tutla 
kazandı. Minder hakemi B. Necip Tu
lunay'dr. 

79 kiloda: 
Minder hakemi B. Pellinen'in ida

resinde Adil Yener (Ankara), Selman 
Boğutkan'ın (Buraa) üç dakika 12 sa
niyede sırtını yere getirdi. 

Gene 79 kiloda B. Kemal Türel'in 
hakemliği ile güreten Rızık Özdemir 
(İstanbul) 6 dakika 54 saniyede İa
mail Esringün'ü tt.11la yendi. 

72 kiloda: 
İki ankaralı güreıçi Süleyman Denk 

ve Celil Atik, B. Nuri Boyturun'un i
dareaiyle gürete baıladılar. (Grupla
rın her kilo için birer güretçi çıkar· 
rnasına mukabil Ankara'dan 72 kiloda 
iki güre,çinin müsabaka yapması se
yircilerin merakını çekmiıti. Öğren
diğimize göre, Celil Atik, Sadık So
ğancı, Mustafa Beton Ankara birinci
likleri esnasında İltanbul'da macar
larla yapılan müsabakalara ittirak et
mek mecburiyetinde kalmıtlardı. Fe
deruyon, bu gençlerin ıerefli bir va
zifeyi ifa dolayısiyle bölge birincili
ğinden mahrum kaldıklarını hesaba 
katarak Türkiye ,ampiyonasına gir
melerini münasip görmüttür). 

Ayakta ve çok ıeri baılıyan bu gü
refte Celil Atik üstünlüğünü her ıu
retle gösterdi. Süleyman Denk de çe-

Çoban ledera.1on ilıinci reiaine derdini dölıü;yor 

Minder hakemi B. Pellinen'in idare
siyle yapılan bu kilonun ikinci müaa
bakasında Faik Büken (İltanbul), 
Doğan Erdinç (İzmir) i 19 dakika 
32 ıaniyede yendi. 

Beslen Kııınbay (Bur:;a) ile Hamdi 
Tüzün B. Necip Tulunay'ın hakemli
ğiyle 4 dakika 32 saniyelik bir güreş 

yaptılar. Beılen Kıtınbay tutla galip 
geldi. 

66 kiloda : 
Hakem antrenör Pellinen. 20 dakika 

süren bir gilrcı. Nihayet Nurettin Öz· 
ten (Kutamonu), İhsan Erünsal (An
kara) ya hükmen galip sayıldı. 

Bu gilreıte çok methini itittiğimiz 
Öz9en'de fazla bir Ültünlük &örmedik. 
Bakalım bu gün nasıl bir netice ala

? 
~ kilonun lir 1 mUuıbakU İzzet 

Kılıç (htanbul) Sadık Soğancı (An
kara) aruında oldu. Hakem Kemal 
Türel'di. İlk on dakikayı Sadık. üstün 
bitirdi. İkinci devrede de rakibine na-
zaran daha iyi gürettiği için sayı he· 
Uıbiyle galip sayıldı. 

A dil Yener (Ankara) Süleyman 
Boiuıkan (Bur•a) yı yenmeden 

biraz evel 

Sam.unlu ile Murat gürefe 
baılarlarken 

Oçüncü müsabaka da 20 dakika sür
dü. Feridun Akünal (İzmir) _ Şeref 
Büyükgör'e aayı heaabiyle galip aa-
yıldı. r 

Hakem B. Pellinen idL 

61 kiloda: 
Mahmut Oktav (İıtanbul), Tevfik 

Koç (Kutamonu) yu 4 dakika 41 sa· 
niyede, Abdullah Alagüz (Ankara), 
Niyazi Yıldız (Buru) yı 7 dakika 35 
saniyede Muıtafa Beton (Ankara), A
li Bayrak (İzmir) i bir dakika 10 aani
yede tuıla yendiler. 

56 kUoda: 
Hüseyin Yalçınkaya (Kaıta.monu), 

Niyazi Birinci (Ankara) ya Server 
Can (Buru), Şefik Kandemir (İzmir) 
re aayı hesabiyle galip geldiler. 

Bugünkü müaabakalar : 
Bu gUreJlerle müsabakaların birin. • 

ci turu bitmiı olmaktadır. Bugün aa • ; 
bah saat ondan itibaren cüreılere de • ı 
vam olunacak ve akıama kadar bitiril· 
mcaine çalııılacktır. 

Alikalılann haber verdiklerine gö
re, Ankara radyoeu bugün saat 14,30 
dan 16,30 a kadar müaabakaları ıtad·· 
yomdan neıredecektir. 

TEBLIC 
Türk Spor Kurumu Federaıyonun

dan : 

. . ..... 
Acaba tuf mu? 

- . .. .. .. ~-
Ha gayret! 

Bugün müsabakalara aaat onda 
baJlanacaktır. Tartı saat sekizden do -
kuza kadar GUneı kulübü lokalinde 
yapılacaktır. 

Müaabıklann zamanında tartı; ye- Minder kenarına kaçtı. Fakat 
rinde bulunmaları tebliğ olunur. kurtulamadı. 

Belgrad' daki dokuzuncu Balkan 
oyunlarının ikinci günü 

Yugoslavlar 77,5 puanla 
birinciliği elde tutuyorlar 

Belırad, 17 a.a. - Anadolu ajansının huıuıi muhabiri bildi
riyor: 

Dokuzuncu Balkan oyunlarının ikinci günkü müsabakalarına 
bugün devam edildi. Sahada, i§tİrik eden milletlerin sefirleri, 
M .. ık ....... _..t Y9 Oll bin kadar eeyirci Yardı. 

Alınan teknik neticeler §Unlar- Bu müsabaka yugoslav - yunan çe • 
dır: kişmesi halinde devam etmiş ve son • 
200 metre ıeçme ( 1. ci ıeri) da yugoslav kuvetli bir hamle yaparak 

1 inci (Yugoslav) 22.4, 2 inci (yu- rakibini geçmiıtir. 
nan), 3 üncü (romen). Bizden Gören Çekiç atma 
girdi, elimine oldu. 

200 metre aeçme (2. ci ıeri) 
1 inci (romen) 23., 2 inci (yunan), 

3 üncil (türk) - İrfan • 23.3. 

400 metre ıeçme ( 1. ci ıeri) 
1 inci (yunan) 57.2, 2 inci (yugos· 

lav), 3 ilncü (romen). Bizden Faik 
girdi elimine oldu. 

400 metre ıeçme (2. ci aeri) 
1 inci (yugoılav), 2 inci (yunan), 

3 üncü (arnavut), bizden Cemal girdi 
elimine oldu . 

400 metre /inal 
Birinci Mandiku (yunan) 56, i

kinci Pleteraek (yugoslav) 57, üçün. 
cü Harlih (yug01lav) 57,3. 

200 metre final 
Birinci JOing (yugoalav) 20. 2/ 5, 

ikinci Andreadiı (yugoslav) 22. 6, 
üçüncü Lambrakis (yunan) 22.6. 

Bizden İrfan altıncı oldu. · 

Dük atma 
Birinci Silas (yunan) 49.60, ikinci 

Kleut (yugoılav) 46. 18 (yeni yugos
lav rekoru), üçüncü Flotoı (yunan) 
45.52. 

U :sun atlama 
Birinci Lambrakiı (yunan) 6. 94, 

ikinci Eleftriadia (yunan) 6. 91, üçün 
cü Stoceako (romen) 6. 81, Bizden 
kimse girmedi. 

5000 metre 
Birinci Krevs (yug0tılav) 15. 30/ 9, 

ikinci Niku (yunan) 15. 49, üçüncü 
Kriatea (romen) 16., dördüncü Artan 
(türk) 16. 21 1/ 4. 

Birinci Gohiç (yugoslav) 47. 10, i
kinci Hiro (romen) 44. 57, üçüncü 
Hetropulos (yunan) 42. 57. 

Balkan bayrak yarl§ı: 

100 x 200 x 400 x 800 
Birinci yugoslav ekipi (yeni yugoe

lav rekoru) 3. 25/ 2. İkinci yunan eki
pi 3. 25/ 3, üçüncü romen ekipi 3. 26/3 
dördüncü türk ekipi 3. 29/ 3. 

Bizim ekip Galip, Gören, Fikret .e 
İrfan'dan mürekkepti. 

Bugünkü müsabakalar bir yugoe • 
lav • yunan çekiımesi halinde devam 
etti. Yarınki alınacak derecelerle yu • 
nanlıların bata geçmek ihtimalleri var
dır. 

Dokuzuncu Balkan oyunları ikinci 
günkü puvan vaziyeti: Yugoslavya 
77,5 Yunanistan 68, Romanya 36, 
Türkiye 11.5, Arnavutluk 2. 

Elçimizin :siya/eti 
Belgrat, 17 a.a. - Belgrat elçimiz 

dün saat 17 de atletlerimiz ıerefi

ne bir çay ziyafeti vermiştir. Atletle -
)erimizi bizzat sefirimiz Haydar Ak • 
kay, müsteıar Şefkati İstinyeli ve .e • 
faretane erkanı karşılamıştır. Sefir 
Akkay bütün atletlerimizle ayn ayn 
görüşmüş ve kendilerine iltifat et -
miştir. 

Belgrad, 17 a. a. - Dokuzuncu 
Balkan oyunları tertip komitesinin da· 
veti üzerine bcynelıpilel jimnastik fe -
derasyonu reisi Belgrad'a gelmiıtir. 

Dokuzuncu Balkan oyunlarında bulun
muştur. 

Mehmet Ali de halıiluıten demir kcqa İmİf 
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Kiralık - Yenişehir Yüksel cad -
desi Özenli sokak köşe başında fevka
lade nezaretli sıhi ve konforlu Kardeş
ler apartımanında beş odalı ilk kat. 
Telefon 293S 6708 

Bir bay için - Möble konforlu oda. 
Y cnişehir Tuna caddesi Yiğitkoşun 
sokak No. ıs. 6411 

Kiralık daireler - Y enişehlr oto • 
büs garajı karşısında Ersoy apartı

manında. Telefon 36S4 -3710 6412 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cadde
si 9 No:lu Genbark apartmanı:ıda 2, 
3, 4, S odalı ehven fiyatlı daireler. Ya
nındaki eve müracaat. Ti: 371S 6439 

Kiralık - Halkevi karşısında Sağ. 
!ık Yurdu apartımanında 3 oda, 1 hol, 
1 sandık odası, mutfak, banyo, kalori
fer, sıcak su, her türlü konfor. Telefon 
191S. 6490 

Kiralık - Bakanlıklar karşısı Bel
çika Sefareti arkasında Konur sokak 
No. 21 evin (S) oda (!) salonlu daire
si, içindekilere müracaat. 6513. 

Kiralık kat - Yenişehir 
şun sokak N o. 22 de 4 oda. 
banyo, aynı eve müracaat. 

Yiğitko

mutbak1 
6S14 

Kiralık - Yenişehir Su deposu 
Kızılırmak sokak manzaralı her kon -
foru mevcut S oda, l hol ve 4 odalı 
iki daire ayrıca garaj vardır. Tel. 3766 

6Sl9 

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

Kiralık daire - S oda, 1 hol kalo
rifer dahil ayda 100 lira, müracaat te-
lefon 3396 6S7 s 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitü
sü karşısındaki yeni mahallede 3 oda, 
l mutbak banyo, hava gazlı geniş bah
çeli asistan Sadri evi. İçindekilere mü-
racaat. 6S93 

Kiralık - Yenişehir İsmet İnönü 
caddesi 74 numaralı apartımanda Üçer 
odalı iki daire. Telef. 2731 6S94 

Kiralık - Güzel mobilyalı kalori -
ferli oda kiralıktır. Işıklar caddesi Na
fiz B. apartrmanı kapıcıya müracaat. 

6S96 

Kiralık apartıman - Yenişehir İs
met İnönü caddesinde numara 78 ge -
niş 4 oda, banyo, mutbah, kalorifer ve 
sıcak su. İçindekilere müracaat. 6639 

Kiralık - Meşrutiyet ve Seliinik 
caddesi arasında Türe sokak yeni a
partman daireleri l T.Evelden Özen 
karşısı Gençler pazarına müracaat. 

664S 

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 Se!anik C. 
Yenikalık S. 12 N. 6673 

Kiralık bodrum katı - 1 oda, 1 hol 
hava gazı, elektrik mevcut, 3.ylığı su 
dahil 22 lira Tel: 37 S3 Yenişehir Ada
kale sokak 18 - 1 6679 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so
kak Adalar apartımanında 3, 4, S oda 
hol ve konforlu daireler. Kapıcıya mü-
racaat. 6681 

Kiralık - Yenişehir Sclanik cad -
desi No. 38 de 4 büyük oda ve gene 
büyük bir hol ile bütün konforu havi 
müstakil !. ci ve 2. ci kat daireler. 

6686 

Kiralık daire - Yenişehir Kocate
pe müstakil üst kat 3 oda ~andık odası 
hol banyo ve her bir müştemilat ve 
konfor güzel manzara küçük bir aile 
için kırk beş lira Tl: 3320 672S 

Kiralık bakkal dükkanı - Y enişe -
bir Kazım Özalp caddesi Ataç sokak
ta manav ve kasap yanında çok işlek 

bakkal dükkanı. Aynı apartımana mü. 
racaat. 6730 

Kiralık daire - Atatürk bulvarın -· 
da, nezaretli, kaloriferli 4 oda, 1 hol 
ve müstakil hizmetçi odalı daire kira -
lıktır. Telefon: 3117 6733 

Kiralık - Yenişehir Dikmen cad -
desinde istinat duvarından merdiven -
le çıkılır, üç katta fevkalade manzara • 
lı her üçü de müstakil dairede biribiri
nin aynı beş büyük oda ve bir hol ala
turka, alafranga apttsane ve banyoda 
termosifon hava gazı otomati yüklüğü 
büyük birer matbak yerli çamaşır ka
zanları kömür yemek ocakları havaga
zı tertibatı tabak rafları hizmet kapı. 
lan bulunan Konuk apartımanı otel 
ikametgah ve müessese olarak kulla -
nılabilir . tontan veya dairt- rl";r .. eh _ 
ven kiralıktır. 6767 

i ib"banyle en A. • ESME.il 

İLANLAR 
kadar komisyon reisine 

i • -.. ___ ı kabilinde verilecektir. 

makbuz mu- gününde zuhur eden bir talibine encü

Vilôyetler Posta ile gönderilecek mektupların 
_, ...... __ ....,_.._,_ nihayet 4 üncü maddede yazılı saate 

! ... - ..... ··--··· 1 
f Küçük ilôn şartları 
j Dört satırlık küçük ilinlardan: ı 

I
J Bir defa için 30. Kuruş : 

İki defa için 50 Kurus 1 
Uç defa için 70 Kurus 
Dört defa için 80 Kuruıt 

Devamlı küçük iIS:nlardan her defası İ 
için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa i neşredilecek bir ilS.n için 140 kurus 

f
i alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere. i 

her satır. kelime aralarrndaki boşluk- • 
tar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. ! f Bir küçük ili.n 120 harften ibaret ol- ı1 • malıdır. 

i Dört satırdan fazla her satır için ayrı- i 
"j ca 10 kuruş alınır. ! .................................................... : 
Satılık : 

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

Satılık - İstasyon arkasında ve 
jandarma mektebi civarında ve Anka. 
ra'nın her tarafında inşaata elverişli 

arsalar. Tel: 2406 Neşet Şeren 6349 

Satılık - Ankara'nın her tarafın -
da irat getirir beton ahşap ev ve apar
tımanlarla bahçeli evler yapı koopera· 
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

63SO 

Dahili ve harici ( 48) dükkanı 

havi bir şehir hali yaptırılacak 
Zonguldak Urbaylığından: 
1 - Bu iş bir ay müdılttle ve kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulml'Ştur 
2 - İşin muhammen lıedeli (2~ S48) 

lira (S2) kuruştur. Muvakkat temina
tı (1841) lira (13) kuru,tur. 

3 - İhalesi 14.10.193& tarihine mü
sadif cuma günü saat (IS) de Zongul
dak Belediye dairesinde daimi encü
men tarafından yapılacaktır. 

4 - Tj!lipler şartname ve projeyi 
parasız olarak yalnız posta pulu gön
dermek suretiyle alırlar. 

S - Şartname münderrcatı hakkın

daki sorguların ihaleden evci surula
rak halle<lilmesi ve te!<lif mektupları
nın ihaleden bir saat eveline kadar ur
baylığa teslim edilerek makbuz alın-
ması ilan olunur. 6760 

lise pavyonu yaptırılacak 
Diyarbakır Nafia MüdürI:iğünden 

ı - Eksiltmeye konuıan iş: Birin
ci defa 9.9.938 cuma günü eksiltmeye 
ı:onulduğu halde '.a!~p çık t.ııyan 

40268.83 liralık bedelli Diyarbakırda 
yapılacak lise pavyon binasıdır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 

Satılık - Ankara'nın her tarafın • B _Mukavele projesi 
da ev, apartıman, arsa almak ve sat - c _ Ek, hususi ve tec.ni şartname _ 
mak istiyenler. Tel: 2406 Neşet Şe - l er. 
ren. 6~S!. D - Bayındırlık ve ;ıapı işleri ge -

Satılık etya - Maltepe son durak ne! ve fenni şartnameleri 
Villa Ali Hikmet l Ne. muhtelif halı - H - Bu evraklar :ıdıa dairesind"-
lar ikişer liradan kuştüyü yastıklar. görülebilir. 
Fitilli yataklar üçer liradan itibaren 3 - Bu işin ihalesi 3.10.938 pazarte
Viyana mamulatı battaniyeler 7 ,S li- si günü saat 10.30 da bpalı zarf usu
radan ve her nevi eşya gayet ucuz liyle Diyarbakır nafıa dairesind~ ya-
her gün satılmaktadır. 6Sl8 pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
Satılık otomobil - Fiyat marka "3020.16" liralık muval<kat teminat 

hususi spor gayet ekonomik müstamel vermek ve aşağıdaki vesikaları ibraz 
seyahat doalyısiyle satılıktır. Telefon . etmek lazımdır. 
1271 e müracaat. 6S4S A - Nafıa müdürlüğünden alınmıs 

Satılık e,ya _ s parc;a mobilya ka- on bin liralıktan yukarı müteahhitlik 
vesikası. dın elbisesi, kürk manto ve halılar A-

tatürk bulvarı Ali Nazmi apartımanı B - 938 mail yılına ait ticaret oda-
S7 birinci kat. 6S72 sı vesikası. 

S - Taliplerin tek!if mektuplarını 
Satılık ev - Çeşme mahallesinde perşembe günü ihale saatından bir sa

l No. lu harap ve tahminen 900 M' at eve! komisyon reısliğine makbuz 
arsa ile birlikte. Atpazarında 18 No. mukabili vermeleri. P~sta gecikmesi 
lu berber dükkanında Ali ve Süley • kabul edilmez. 
man'a müracaat. 6595 , 6 - 4 nücü m en · n A ı r 1n a-

Satılık otomobil - Az kallanılıruş 

6 silindirli kapalı Şevrole husus! oto -
mobil. Ehven şeraitle. İç Cebeci Sey -
han So. No. 7 tahriren veya şifahen 

müracaat. 6S97 

Satılık arsalar - Yenişehir'de Bü
yük Millet Meclisi inşaatı yanmda iki 
parça ucuz arsa. H. Dilman Koç Ap. 
No: 4 Tl: 2181 6642 

Satılık - Nazım B.M. Koyunpazarı, 

Salıpazarı ve Balıkpazarı'nda ev ve 
dükkanlar. H. Dilman. Karaoğlan Koç 
Ap. 4. Ti: 2181 6643 

Satılık . ana - Malteı;>e Akıncılar 
sokak Sait Barlas apartmanı bitişiği 
37S M 2 cephe 9.6S arsa 2250 lira, 487 
M 2 cephe 12.40 arsa 2900 lira. Tele
fon 3948 6644 

Satılık arsa - Keçiören'de asfalt 
bulvar üzerinde 3000 M2 geniş cephe. 
Yanında baraj suyu. Gazinoda bekçi 
Ali'ye müracaat. 667 S 

Satılık ana - Çankaya caddesinde 
Sarı köşk karşısında köşe başı B. M. 
M. ne gidecek SO metrelik caddenin 
karşısında. Müracaat Havuz başı Ka
ranfil sokak Adalar apartmanı No. 10 

6682 

Aranıyor : 

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

yro. Ban yol usu tercih edilir. Ti: 3628 
6SS2 

Aranıyor - Birinciteşrin nihaye -
tinde kiraya verilecek müstakil evi ve
ya apartıman dairesi olanların Ulus'ta 
E. A. rumuzuna mektupla müracaat-
lrı. 6S98 

Apartıman aranıyor - Yenişehir'

dc 4 muntazam oda ve iyi bir hizmet -
çi odasını havi kaloriferli bir daire a • 
ranıyor. Ti: 1613 6687 

lş arıyanlar : 

Danı meraklılarına - 20 günde 
mükemmel dans öğrenmek istiyorsa • 
nız "Ulus" ta B. G. rumuzuna mek -
tupla müracaat ediniz. Ders evleriniz-
de verilir. 6640 

' Steno Daktilo - Fransızca steno 
daktilo ve türkçe daktilo bilen bir ba
yan iş aramaktadır. Bonservisleri var
dır. Yenişehir Postrestant Bayan Ev
doksiya adresine mektupla müracaat. 

6672 

ki müteahhitlik vesikası eksiltmeye 
çıkarılmış olan hangi ıs için istenildi
ği açıkça yazılmak suretiyle eksiltme
nin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evci bir istida ile nafıa müdürlüğün -
den istenilecek ve bu z;:ıman zarfında 
vesika talebinde bulunrrıryanların ek
siltmeye giremiyecekleıi. 

(6SSl / 382!) 67SS 

Pazarlık ilônı 
Eskitehir Nafia Müdürlüğünden: 
Eskişehir • Çifteler yolunun 13 + 

000 - 21 + 900 kilometreler arasın
da yapılacak 1S976.0S lira keşif be
delli şose esaslı tamiratının S. 9. 938 
ve kapalı zarf usuliyle yapılan eksilt
mesinde istekli çıkmadığından evelce 
ilan edilen şerait dairesinde 2490 nu
maralı kanunun 40 ıncr madesine tev
fikan bir ay müddetle pazarlığa ko
nulmuştur. İsteklilerin pazarlrk için 
her zaman vilayet daimi encümenine 
müracaat edebilirler. İsteklilerin 
ll90.20 lira muvakkat teminat verme
leri ve vilayete müracaatla alacakları 
ehliyet vesikasını hamil olmaları la-
zımdır. (6390/ 3736) 6632 

Kapalı zarfla eksiltme ilanı 
Yozgat Nafia Müdürlüğünden : 
1 - Yozgat Vilayeti merkezinde 

inşa edilecek hükümet konağının 
48SOO liralık kısmı kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye ı;ıkarılmıltır. 

2 - 129312 lira 19 kuruş keşif tutar
lı hükümet konağı inşaatından ek
siltmeye c;ıkarılan 48SOO liralık kısmı
nın !8SOO lirası 938 senesi ve 30.000 li
rası 939 senesi tahsisatından verilecek 
tir, 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak 
~unlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Yapı işleri fenni şartnamesi 
D - Nafıa işleri genel şartnamesi 
E - Hususi şartname 

F - Projeler; metraj, keşif hülasası. 
!stiyenlere bu şartnameler ile evrakı 

2S lira mukabilinde Nafıa Müdürlü
ğünden verilebilir. 

4 - Eksiltme 10-10-938 pazartesi 
saat 14 de Nafıa dairesinde müteşek
kil komisyon tarafından yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilınek için is
teklilerin 3637 lira SO kuruş muvakkat 
teminat akçesi vermesi ve bu işe mah
sus olmak üzere eksiltmenin yapıla

cağı günden lhkal sekiz gün evvel 
tarihli bir istida ile Nafıa Vekaletin
den verilecek fenni ehliyet vesikasını 
ibraz etmesi şarttır. 

6 - Teklif mektupları 4 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat evelinc 

----~- ıısısı•aa -au= ·-

kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması 
lazımdır. Postadaki gecikmeler kabul 
e<lilmez. (6494-3798) 6746 

Satılık çam ağaçları 

Denizli Orman Bat Mühendis 
Muavinliğinden : 

1 - Denizli vilayetinin Acıpayam 
kazası dahilindeki Bozdağ devlet or
manının S, 6, 7, 8, 9, 10, 11 numaralı 
maktaların beş tahammül yekunu o
lan IS940 M3. 90S DM3. gayrimamfıl 
çam ağacı bir sene müddetle ve kapa
lı zarf usuliyle serbest satışa konul
muştur. 

2 - Serbest satış 8 eylül 938 tari
hinden itibaren 30 gün müddetle 8 
teşrinievvel 938 tarihine müsadif cu
martesi günü saat onda yapılacaktır. 

3 - Serbest satış Denizli orman 
başmühendis muavinliği binası için
de toplanan orman satış komisyonun
ca yapılacakt ı r. 

4 - Serbest satışa konulan 15940 
M3. 90S DM3. gayrimamul çam ağa
cının beher gayrimamfıl metre mik
abının tarife bedeli SOS kuruştur. 

S - Muvakkat teminat 2490 sayılı 

kanunun 21 nci maddesi mucibince 
% 7,S üzerinden (6037) lira (62) ku
ruş olup bedel mecmuu (80S01) lira 
(S7) kuruştur. 

6 - Şartname mukavele projesi ve 
orman hakkında fazla tafsilat almak 
isti yenlerin Denizli Orman başmü -
hcndis muavinliğine müracaatta bu -
lunmaları ilan olunur. 6541 

Pazarlık ilônı 
Eoki~ehir Nafia Müdürlüğünden: 
Sarıköy - Mihalıççık yolunun 4 -ı-

400 - 13 + 4SO kilometreler arasın
da yapılacak 123S0.77 lira keşif bedel
li yeni şose ve imalatı sınaiyenin 

S. 9. 938 tarih ve kapalı zarf usuliyle 
yapılan eksiltmesinde istekli çıkma
dığından evelce ilan edilen şerait da
iresinde 2490 numaralı kanunun 40 
ıncı maddesine tevfikan bir ay müd
detle pazarlığa konulmuştur. 

İstekliler pazarlık için her zaman 
vilayet daimi encümenine müracaat 
edebilirler. 

İsteklilerin 926.30 lira muvakat te· 
minat vermeleri ve vilayete müraca
atla alacakları ehliyet vesikasını ha-

m il olmalar'c~~~ı~~;--~-·S~)~---663 1 

İnşaat münakasası 
Kırtehir Nafıa Müdürlüğünden : 
Ekıiltmeye konulan iş: Kırşehir'de 

yaprlacak 24396 lira 71 kuruş bedeli 
keşifli hususi muhasebe, matbaa bina
sının 17997 )ira 36 kuruşluk inşaat 

i~idir. 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 

Pazarhk ilô n ı 
E&kiıehir Nafia Müdürlüğünden : 

Eskişehir - Çifteler yolunun 3+080 
- 13 + 000 kilometreler arasında 
1877 S.94 lira keşif bedelli yapılacak 
şose esaslı tamiratının 5.9.938 ve kapa
lı zarf usuliyle yapılan eksiltmesinde 
istekli çıkmadığndan evelce iHin edi
len şerait dairesinde 2490 numaralı 

kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 
bir ay müddetle pazarlığa konulmuş

tur. Pazarlık için her zaman vilayet 
daim! encümenine müracaat edebilir
ler. 

İsteklilerin 1408.20 lira muvakkat 
teminat vermeleri ve vil3.yete müraca
atla alacakları ehliyet vesikasını hamil 
olmaları lazımdır. (6388-3734) 6630 

Köprü tamiri 
Çorum vilayeti Nafıa Müdürlüğün
den: 

14.10.1938 cuma günü aaat il de Ço
rum Nafıa eksiltme komisyonunda i
halesi yapılmak üzere ( 43) bin lira 
keşif bedelli Osmancık kazasındaki 

Koyunbaba köprüsü :amiratı !<apalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Şartname, keşif ve evrakı saire Na

f ıa dairesin.de görülebilir. Muvakkat 
teminat miktarı (322S) iradır. 

İsteklilerin bu işe ait müteahhitlik 
ehliyetnamesi ve sair evraklariyle bir
likte ihale komisyonuna müracaatları 
ilin olunur. 67S9 

Kal_orifer tesisatı 
Konya Memleket Haataneıi Bllfta· 

bipliğinden : 
Kapalr zarf usuliyle eksiltmeye çı

karılan Konya memleket hastanesinin 
(31976) lira 90 kuruş ke~if bedelli ka
lorifer işi için tayin edilen 29.8.938 

mence teklif edilen daha fazla tenzi • 
lata yanaşmadığından eksiltme iti ye
niden ve 5.9.938 gününden itibaren bir 
ay müddetle pazarlığa konmuş ve te
diye şartları ile kalorifer ikmal müd
deti aşağıya dercedilmiştir. !hale be
delinin yüzde yirmisi malztmenin te
sisat mahalline vürudu ile montaj işi
ne başlandığı zaman yüzde (40) rad
yatörlerin tesisat mahalline gelmesi ve 
raptı dahil olduğu halde boruların 

montajının ikmalinde, % 20 si tekmil 
tesisatın şartname mucibince ikmalinde 
ve mütebaki yüzde yirmisi de 1940 yı
lı şubat ayının en soğuk gününde ya
pılacak kati kabul tecrübesinin aka 
binde tediye edileceğinJen kati temi
nat da aynı zamanda müteahhide iade 
edilecektir. Talip olanların pazarlıkla 
ihale günü olarak tayin edilen 4.10.938 
salı günü teminat mektuplariyle bir
likte ticaret odası vesikalarını haiz o
larak viliyet encümen odasına gelme
leri ve şeraiti öğrenmek ve daha fazla 
malilmat almak için de hastane baş ta
babetine müracaatları ilan olunur. 

6410 

Elektrik ve s ıhi tesisat 
Malatya C. Müddeiıımumiliitinden: 

Malatya'da yapılmaktl olan ceza e
vinin 4780.44 lira ke~if bedelli elek
trik tesisatı ve 4989,00 lira keşif bedel
li sıhi tesisat beraber olarak 9769.44 
lira ke~if bedeli üzerinden 14.9.938 
tarihinı.len itibaren on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmu,tur. İ
hale 30.9.938 tarihine müsadif cuma 
günü saat on dörtte Adliye biaasında 
Cümhuriyet müddeiumumiliği eksilt
me koınisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin. yukarıda zikredilen gün 
ve saate kadar 732.71 liralık muvakkat 
teminatla birlikte eksiltme komisyo
nuna müracaatları ve ke~if ve projele
ri görmek istiyenlerin Nafıa dairesine 
müracaatları ilan olunur. 6762 

Pavyon inşaatı 
Afyon Nafıa Müdürlüğünden 
Kapalı zarf usulile eksiltmeye ko

nulduğu evvelce ilan edilen Afyon li· 
sesinde yapılacak 40041 lira 33 kuru§ 
keşif bedelli ilave pavyonu ve eski 
bina tadilitr ikinci kısım inşaatına 
istekli çıkmadığından 23-8-938 tar i
hinden itibaren bir ay içinde pazar
lıkla verilecektir. 
Pazarlık ic;in her gün nafıa 'müdür

lüğünde teşekkül edecek komisyona 
müracaat olunmalrdır. Eksiltme şart
namesi ve buna mliteferri diğer ev ... 
rak iki lira bedel mukabilinde Afyon 

Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 
Muvakkat teminat 3003 lira 10 ku

ruştur. İsteklilerin nafıa vekaletin. 
den 938 senesi için alınmış 20.000 li
ralık müteahhitlik vesikası ve ticaret 
odası kayıt vesikası göstermeleri !a
zım geldiği ilin olunur. (5798 - 3381) 

Köprü 
Zonguldak 

den : 

6063 

tamiri 
Nafıa Müdürlüğün-

Zonguldak vilayetinin Çaycuma na
hiyesinde yapılacak 2813S lira 56 ku -
ruş keşif bedelli Çaycuma ahşap köp
rüsü tamiratı ile sahil tahkimatı işı 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul· 
muştur. 

Eksiltmesi 26.9.938 pazartesi günü 
saat "11" de Zonguldak'ta nafıa mil • 
düdüğü odasında toplanacak komis -
yonu mahsusunda yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müte -
fer.ri diğer evrak mezkur müdüriyette 
görülelıilir. Muvakkat teminat "21l0" 
lira "17" kuruştur. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin na
fıa vekaletinden yalnız bu iş için alın
mış müteahhitlik ehliyet vesikasiyle 
ticaret odasından 938 yılında alınmış 
vesika ve muvakkat teminatlariyle 
birlikte teklif mektuplarını yukarıda 
yazdı günde ihale saatından bir saat 
eveline kadar komisyon reisliğine ver· 
meleri ilan olunur. (6209/3608) 64SO 

Yol tami r ettirilecek 
Çorum V ilayeti Daimi E ncüme

ninden : 

19-9-938 pazartesi günü saat 16.30 
da ihalesi yapılmak üzere (46603) lira 
( 48) kuruş keşif bedelli Çorum -
Sunğurlu yolunun 5 + 37S - 16 + 
619 uncu kilometreleri arasında (6224) 
metre uzunluğundaki yolun esaslı 

tamir işi kapalı eksiltmeye konulmuş
tur. Şartname, keşif ve sair evrakı Ço
rum daimi encümeninde görülebilir. 
Muvakkat teminat (349S.26 ) , liradır. 

İsteklilerin Nafia Vekaletinin ı 2-8-938 
gün ve 67 sayılı tebliğatı mucibince 
bu iş için Nafia V ekaletinden alacak
ları ehliyet veıakisı sair vesikalariyle 
artırma ve eksiltme kanununa tevfi -
kan t anzim edecekleri teklif mektup -
lariyle birlikte nihayet ihaleden bir 
ıaat evclinc kadar daimi encilmen re
isliğine vermeleri lbımdır. 6283 

Yol tamir ettirilecek 
Balıkeıir Vilayet' Daimi Encüme • 

ninden : 
1 - Balıkesir - Bandırma yolunun 

86 .+ SOO - 93 + 600 üncü kilomet -

releri arasında ve kapalı zarf usuliyle 
ihalesi yapılacak tamirata talip çıkma

dığından bir ay zarfında ihale edilmek 
üzere pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Bu işin keşif bedeli 13277 lira 
89 kuruş, muvakkat teminat 996 lira
dır. 

3 - Buna ait keşifname, keşif hu
JS.sasr, fiat bordrosu, metraj cetvelleri 
ve malzeme grafikleri, hususi ve fen
ni şartnameler, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele örneğinden ibarettir. İsti -
yenler bu evrakı Balıkesir vilayet da
imi encümeninde veya nafia müdürlü .. 
ğünde görebilirler. 

4 - İhale encümenin mutat top
lantı günleri olan pazartesi, perşembe 
ve cumartesi günleri saat 10 da yapı
lacağından isteklilerin 10.000 liralık iş 
yaptığına dair Nafia müdürlüğünden 

alınmış ehliyet vesikasiyle birlikte mu
tat toplantı günlerinde Vilayet maka
mınd::ı müteşekkil encümeni daimiyc 
müracaatları ilan olunur. (6060-3S26) 

6289 

İlk okul binası yaplırılacak 
Kırtehir ilbaylığından: 

Pazarlığa konan iş: 
Kırşehir merkezinde vapılacak '8817 

lira 61 kuruş keşif bdelli beş sınıflı 
ilk okul binasının 3116S lira 84 kuruş
luk inşaat işidir. 

Bu iş 26.8.1938 gününcle'1 lS.Q.1938 
gününe kadar 20 gün müddetle ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muş ise de talip zuhur etmediğinden 

IS.9.1938 tarihinden itibaren bir ay i
çinde pazarlıkla verilecektir. 

Taliplerin Kırşehir !li daimi t•ncü
menine müracaatları ililn olunur. 

6761 

Bahte dıvarları yaptırılacak 
Diyarbakır Nafia Müdürlüğünden ; 
l - İhaleye konulan iş: ''9973.30" 

liralık D. Bakırda yapılacak B. U. Mü
fetti,lik binalarının bahçe duvarları 

inşaatı "açık,, eksiltmeye konulmuı

tur. 
2 - Bu işe ait işler şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C • Hususi, fenni ve bayındırlık ,,. 

leri genel §artnamesi, 
D - Bu evrak Nafıa dairesinde görü

lebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 4 ilkteşrin 938 

sair günü saat il de açık eksiltme ile 
Nafıa müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
"747.99" liralık muv kat t inat, '06-

ri senet, ticaret odası vesikaıaı. 
A ·Bu eksiltmeye girebilmek için 

Nafıa müdürlüğünden alınmış müte
ahhitlik vesikası. '"Bu veıika ihale gü 
nünden en az sekiz gün evel istida ile 
Nafıa müdürlüğüne müracaatla alına
caktır. Ve bu zaman zarfında vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
gi remi yecekl erdir ·u 

S - Taliplerin zarfları ihale saatin
den bir saat evci komisyon rei•liğine 
makbuz mukabili vermeleri. Posta ge
cikmeleri kabul edilmez. 

(6SS0-3820) 67S4 

Zayi - Ankara Emniyet müdürlü
ğünden aldığım 1/1494 sayılı ikamet 
tezkeremi kaybettim. Yeni sini çıkar • 
tacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Delly Grenouillet. 6727 

Zayi askerlik tezke1'!ıi - Birinci 
teşkilat taburunun 11 ci alay birinci 
tabur dördüncü bölilğünden almış ol -
duğum ve Ankara askerlik şubesine 
S821 numara ile kaydettirdiğim tez • 
keremi kaybettim. Bir yenisini alaca • 
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 31S doğumlu Durmuş oğlu Bi-
lal Taşkescr 6729 

Zayi - Mimar Kemal ilk okulun -
dan alınış olduğum şehadctnamemi 
kaybettim. Yenisini çıkartacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. Nuran Ra1it 
Katipoğlu . 6766 

Zayi - Osmanlı bankasının 10.8.937 
tarih ve 299 numaralı S46 liralık tc -
minatı katiye mektubu 11-8-937 de 
1/9 numaralı makbuzla Ankara mek -
tepler muhasebeciliği veznesine yatı -
rrlıru1 ise de mezkOr 1/ 9 numaralı 

makbuz zayi olduğundan hükmü olma
dığı ilan olunur. Abdürralıman Ciftçi 

670S 

Zayi - N evşehirin eski konan ilk 

okulundan 1337 ••nesinde almış oldu

ğum şehadetnamemi kaybettim. Yeni -

sini alacağımdan eskisinin hükmü ol -

madığı ilan olunur. Ankara Turan ma

hallesi Koyun gözü sokak 19 numara-

da Ali O sman Sağer 6702 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı

ğım 1243 numaralı bisiklet plakamı 

kaybett im. Yenisini alacağımdan eski

sinin hükmü olmadığı ilan olunur. 
Nafia Vekaleti Evrak tevzi memuru 
Naci Yüksel 6701 
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18 - 9 - 1938 

H i K A y E 
Tehlikeli aşk!. 

Yazan: P. E. Verrel 

Berengaria iı.'lllindeki büyük trans
•llantik Şerburg'a yaklaşıyordu. 
lıava çok güzel, deniz sakindi. Vapu
tun spor güvertesinde hararetli bir 
tenis maçı yapılıyordu. Madam Kate
in Harli sen bir kahkaha attı. Maçı 
azanmışl~rdı. Genç kadın bu muvaf

faki yetini, kısmen de birlikte oyna -
ıı:lıkları Rudolf Garant'a borçluydu. 
~u yakışıklı ve sportmen delikanlıyla 
lrapurda tanışmışlardı. Bir kaç saat 
~ibi kısa bir zaman içinde, aralarında 
Pek samimi bir dostluk teessüs etmiş
ti, Rudolf, güzel kadının elini kuvetle 
&ıktı. Sonra içten gelen bir sesle: 

-Tebrik ederim Katerin, dedi. Çok 
~ükemmel bir oyun oynadınız. 

Katerin, baygın yeşil gözlerini süz
dü. Dudaklarına tatlı bir tebessüm ya
.ı..ı-, .....lı;otı-mu~le etti:"~~~" 

- Komplimanlarınıza teşekkürler 

tderim. Yalnız, maçı kazanmamızda 
Sizin de büyük rolünüz olduğunu u
llutmayınız. 

Delikanh içini çekti. Derin, derin 
düşündü. 

Katerin, alaylı bir tavırla sordu: 
- Ne düşünüyorsunuz? 
Rudolf, gözlerini genç kadının göz

lerine dikerek: 
- Sizi düşünüyorum, dedi. Hakika

ten Şerburg"da vapurdan inecek mi
&iniz? 

- Evet, ineceğim. Oradan Paris'c 
f:idecegim. 

Rudolf, bir saniye sustu. Sonra cid
di bir tavır la: 

- O halde, dedi. Ben de Paris'e git· 
ek üzere Şerburg'da karaya çrka

tagım. Bundan sonra sizden ayn yaşa
lllama imkan tasavvur edemiyorum. 
l:>ünyanm öbür ucuna gitseniz, gene 
İzi takibedeceğim. 
'Güzel kadın, gülümsiyerek itiraz 

Clti: 
- Böyle çocukça şeylerden vaz ge

İniz. Sizinle vapurda tanıştık. lioş 
İr yol arkadaşlıı:;ı yaptık. Henden 
aha fazla bir şey bcklcmeyinız. Hem 
ocam kıskanç bır adamdu. Benim y ıi
iiınden aranızda bir hadise çıkmasını 
Stemem. Birlikte geçirdigımi.z bu bir 
aç gunu tatlı bir hatıra olarak kalp
erımize gömelim. 
Delikanlı, Katcrin'in küçük, s ;vımli 

li.ni avuçları içine aldı: 
- Katerin, yapamıyacağım bir şeyi 

enden istenıeyıniz. Ben, sizden vcu: 
eçemem. Biliyorum, siz de bana kar· 
lakayıt değilsiniz. Neden hem ken

İnize, hem de bana istırap çektirmek 
tiyorsunuz? Kocanızın kıskançlıgı · 

gelince; bunun bence hiç bir ehe-
iyeti yoktur. Çünkü; ben sizin uğu
n uza icabedcrse ölümü bile gözüme 

lı:nışım. 
Genç kadın, çapkın bir hareket~e: 
Udolf'un sözünü kesti: 

- Nerede ise kocam beni arıyacak. 
sasen bir saat sonra karaya çıkaca -
ız. Gidip bavullarımı da hazırlıyaca-
1111. Adyö, beni unutunuz. 
l\:aterin, dudaklarında esrarlı bir t~
ssümle arkasını döndü. Hızlı adım -
tla kamarasına doğru uzaklaşmağa 
§ladı. 

R.udolf, arkasından seslendi: 
- Katerin ! ... Seni çılgınca seviyo 
ı:n !... Kıyamete kadar peşini bıra!<-
1Yacağım !... 

Çeviren: F. Zahir Törümküney 

le beraber içine bir hüzün çöktü. Bı:: 
taksiye atladı. Şoföre bir adres verdi. 
Otomobil hareket etti. Bir kaç metre 
geriden, bindiği taksiyi diğer bir ta~
sinin takibetmekte oldugunun farkı
na bile varmadı. 

Öndeki otomobil Paris'in lüks otel
lerinden birinin önünde durdu. Kate
rin, kocasiyle birlikte taksiden indi -
ler. Bir sürü bavullariyle, kendilerı
ne ayrılan daireyi işgal ettiler. Mös
yö Harli, caddeye açılan balkona çık· 
tı. Bir iki dakika geçmeden öfkeyle 
karısının yanına döndü: 

- Vapurdaki serseri, otelin önündt" 
dolaşıyor. Sana kaç defa tcnbih ettim. 
Her rast geldiğin adamla ahpap olma, 
diye. Şimdi bu herifle başım derde gi
recek. 

Katerin. omuzlarını silkti : 
- Bana ne, kuzum 1 Ben yüz verme-

dim. Belki de buraya benim için gel -
medi. Vapurda bir kaç defa seninlr 
tanışmak istediğini ve mühim bir ti
caret işi hakkında görüşmek arzu et
tiğini söylemişti. İhtimal bizi bu mak
satla takibetmiştir. 

Harli, kaşlarını çattı. Bir müddet 
düşündü. Sonra karısına doğru yak
la~tı: 

- İşin içine ticaret meselesi girin
ce vaziyet değişti. Eğer bizimle gö
rüşmek için teşebbüste bulunursa; sen 
kabul edersin. Ağzını ararsın. Baka -
lım benimle görüşmek istediği mühim 
ticaret işi neymiş? Ben yandaki oda
dan sizleri dinlerim. 

Rudolf Garant, odaya girdi. Etrafı
na süratle göz gezdirdi. Genç kadının 
odada yalnız olduğuna kanaat getirin
ce, koşup ellerine sarıldı: 

- Beni affedin. Sizi rahatsız ettim. 
Fakat, hislerime hakim olamadım. B~
liyorsunuz, sizi çılgınca seviyorum. 

Genç kadın, sinirli hareketlerle biı 
iki adım geriledi. Ürkek gözlerle yan
daki odaya doğru bakıyordu. Titriye:ı 
bir sesle söyledi: 

- Rica ederim. Derhal buradan gi
diniz. Kocamın her an buraya gelme
si ihtimali var. Sonra bu vaziyeti ona 
ne şekilde izah edebiliriz. 

- Kocanızı düşünmeyiniz. Onu nı
sıl olsa kandırırız. Zaten, kendisiyle 
görüşülecek mühim bir işim de var. 
Fazla vakıt kaybetmiyelim. Bana bir 
randevü veriniz. Sizinle bir iki saat 
baş başa kalmak istiyorum. Sizden söz 
almadıkça buradan gitmiyeceğim. 

- Bu dakikada, size verecek bir ce
vap bulamıyorum. Bana biraz vakıt bı
rakınız .. Adresinizi veriniz ... Düşüne
yim .. Belki yazarım ... Fakat, şimdi he
men gidiniz ... Kocam, esasen şüphe e
diyor. .. Kendisinin çok kıskanç oldu -
ğundan bahsetmiştim .. Bizi burada bu 
vaziyette görürse, neticenin bir faci
ayla nihayet bulması muhakkaktır ... 
Yalvarırım size, bir saniye durmadan 
gidiniz buradan ... Ben de sizi seviyo -
rum ... Sevdiğim için sizi korumak is
tiyorum ... 

Genç kadının gözlerinde yaşlar be
lirdi. Rudolf, çevik bir hareketle ka -
dını belinden kavradı. Bir saniye du
dakları birleşti. Birden yandaki oda -
nın kapısı açıldı. Eşikte uzun boylu 
bir adam elinde küçül. bir tabancayla 
duruyordu. Bir saniye Rudolf'la göz
göze g~ldiler. Delikanlı genç kadının 

H·-* beline daha büyük bir kuvetle sarıl -
katerin, Paris istasyonunda eks- dı. 
esten indigi zaman, mütecessis göz- Harli, elindeki tabancanın namlu • 
tle etrafına bakındı. Rudolf'u arı - sunu Rudolf'a doğru kaldırdı. Boğuk 
rctu. Delikanlının, istasyonu doldu- bir sesle haykırdı: 
n kalabalığın arasında bulunmadı - - Katerin ! Çabuk çekil bir kenara!. 
ına kanaat getirince biraz sevinmek- Bir köpek gibi geberteyim şu serseri-

ULUS 
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(HAVA SEFERLERİ) 

Ankara - İstanbul arasında 
Pazardan mada her gün : 

Yeşilköy'den hareket 8.30 
Ankara'dan hareket 8.30 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

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

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra. 
caat, şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Hava.gazı 
arıza memurluğu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaralan: Zincirli cami civarı: (2645, 
1050, 1196). - Samanpa.zan civarı : 
(2806, 3259). - Yenişehir, Havuzbaşı, 
Bizim taksi: (2323) - Havu.zbaşı: Gü
ven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). 
!stanbul taksisi: 3997 

Otobüslerin ilkveaon 
seferleri 

Sabah 
İlk 

sefer 

Akşam 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7 25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 

Cebeci'den As. fabl.ra 7.00 
As. fabl. dan Cebeci'ye -.-
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 

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

Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

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

§ U. Meydanıyle Yenişehir, 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 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

~ Akşamlan Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlede bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhütlü 18 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
11'.Dektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpa~a'ya ı: Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, Per
şembe, Cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zonguldak hattı : ., 15.00 
Kırıklı:ale'ye rayotobüs .. 16.05 

Gündelik: 

Hicri· 1357 
Recep: 23 

S. D. 
Güneş: S 41 

Rwni • 1354 
Eylül: S 

S. D. 
Akşam: 18 15 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

İstanbul Beyoğlu Nur Ziya sokak 
15 Gençer apartımanında Osman Veh
bi nezdinde Müzeyyen'e: 

Nebiye Vekili avukat Zühtü Akyol 
tarafından aleyhinize açılan izalei şu
yu davasının yapılmakta olan duruş

masında adresinizin meçhuliyetine bi
naen tebligat yapılamamıştır. Usulün 
141 inci maddesi mucibince ilanen teb
ligat yapılmasına karar verilmiş ve 
duruşmada 19.10.938 günü saat 9.5 ğa 
talik edilmiştir. Mezkur günde mah
kemede bizzat hazır lıulunmatlığmız 
veya bir vekil göndermediğiniz tak
tirde muhakemenize gıyaben bakılaca
ğı tebliğ makamına kaım olmak üzere 
ilan olunur. 6734 

., 
yı .... 

Genç kadın, kendini kurtarmak içia 
çırpındı. Fakat, Rudolf'un iki kuvetlı 
kolu gittikçe daralan bir demir çenber 
gibi belini sıkıyordu. Ümitsizlik için
de inledi. Rudolf, genç kadını Harli'y
le kendi arasında bir siper gibi kulla
nıyordu. Çevik bir hareketle arka ce
binden tabancasını çıkardı. Soğuk ve 
sert bir sesle ihtar etti: 

- Mösyö Harli kıpmladığmız tak
dirde ikinizin de canınızı cehenneme 
gönderirim. Karım dediğiniz bu kadı
nın çetenizin ea faal azasından "Sarı
şın hayduttan" başka bir kimse o1ma
dığını biliyorum. Sizleri Şikago'dan . 
beri takibediyorum. Son banka hırsız
lığından ve işlediğiniz cinayetten do
layı sizleri tevkife memur edildim. 
Beyhude ümide kapılmayınız. Çünkü; 
otelin etrafı polislerle çevrilmiştir. 

Artık teslim olmaktan başka yapacak 
bir işiniz kalmamıştır. 

Sert bir ıslık sesi duyuldu. Bir daki
ka sonra odanın içine polisler doldu. 

Rudolf, nazik bir reveransla elleri 
kelepçeli sahte karı ve kocanın önün
de eğilerek: · 

- Müsaade ederseniz, dedi. Kendi
mi takdim edeyim. Amerikan gizli po
lis komiserlerinden Pol Morgan'nn. 

Kazalar ·· 
Elektrik santral binası 

yaptırılacak 
Beypazarı belediyesinden: 
8316 lira 68 kuruş olart santral bina

sının inşaatı 15 gün müddetle açık ek· 
siltmeye konmuştur. 1.'aliplerin yüz
de 7,5 muvakkat teminat akçesiyle iha
le günü olan 30.9.1938 cama günü saat 
15 de Belediye encümenine ve plan, 
fenni şartnamelerini gc.-nıek istiyen
lerin belediye riyasefrıden istemeleri 

6726 

58 adet ~ift öküzü ahnacak 
Elmah Hükümet Tabipliğinden: 

Elmalı kazası dahilinde yerleştirilen 
(29) aile göçmene vedlrr.ek üzere yer
li malından sakat olmamak ve heı· tür
lü hastalıktan ari sağJ.am ve beşle altı 
yaş arasında çift sürnuye alışkın ve 
(2320) lira muhammen bedelli (S8) a
det öküz arttırma eksiltme ihale ka
nunu hükümleri dairesinde açık ek
siltme suretiyle satın almacaktır. Ek
siltme müddeti 10.9.193:::! tarihinden i
tibaren (20) gün olup ihale 30.9.938 cu
ma günü saat (14) de Elmalı'da hükü
met tabaıbetinde müteşekkil komisyon 
huzuriyle yapılacaktır. Talipler ~art
nameyi okumaık üzere h.ikümet taba· 
betine müracaat edebilecekleri gibi 
suretini almak istiyen1cr de (5,5) lira 
malsandığına yatırdıktan sonra alabi· 
lecekleri ilan olunur. 6765 

Elek ti rik tesisatı 
Ulukı§la Belediye Reisliğinden 
1 - Kasabanın elektrik tesisatı, 
2 - Keşif bedeli 13568 lira 13 ku

ruştur. 

3 - İhale kapalı zarf usuliyle yapı
lacaktır. 

4 - İhale 19 eylftl 938 pazartesi gü
nü saat 14 te belediye dairesinde ya
pılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1017 liradır. 
6 - Arzu edenler plan; fennt ve ek

siltme şartnamelerini dairede görebi-
lirler. 6270 

Kapah zarf usulile eksilfme ilam 
Nazımiye Mal Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Nazı

miye kazası hükümet konağı inşaau
dır ). Bu işin keşif bedeli (32391.95) 
liradır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi. 
D - Hususi şartnaıme. 
E - Keşif cetveli, silsilei fiat cetve· 

li, metraj cetveli, proje. 
F - Yapı işleri genel şarnamesi. İs

teyenler bu şartnameyi ve evrakı 2 
lira mukabilinde Tunceli Nafıa Mü
dürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 29-9-938 perşembe 

günü saat 14 de Nazımiye hükümet b~
nasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 2426.40 lira muvakkat temi
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları ha
iz olup göstermesi lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış 938 
senesine ait müteahhitlik ehliyet ve
sikası. Ticaret ve sanayi odasından a
lınmış sicil vesikası. 

B - Bir teahhütte enaz 20.000 liralık 
bina inşaatı yapmış olduğuna dair ve
sika. 

6 - Teklif mektuplan· yukarda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Nazımiye malmüdürlü
ğü dairesinde eksiltme komisyonu re
isliğine: makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olıması lazımdır. Postada olacak gecik 
meler kabul edilmez. 6763 

Hôl binası yaptlnlacak 
Nazilli Belediyesinden : 

Nazilli'de belediyece yaptırılacak 

14225 lira 35 kuruşluk bedeli keşifli 
hal binası 2490 No. lu artırma ve ek· 
siltme kanununun hükmüne göre ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş
tur. 

!hale 3 teşrinievel 1938 tarihine 
rasthyan pazartesi günü saat 16 da Na· 
zilli belediyesinde yapılacaktır. Saat 
16 dan sonra gelecek teklif mektupla
rı kaıbul edilmiyecektir. Müteahhitler 
bu hususta fennt ve mali şartname ile 
projeyi iki lira mukabilinde Nazilli 
belediye muhasebesinden tedarik ede
bilirler. Müteahhitler keşif bedelinin 
yüzde 7,5 tutarı olan 1066 lira 90 kuruş 
luk belediye vezne makbuzu veya tah
vil veya banka mektubu olarak teklif 
mektuplarına iliştireceklerdir. İhale
ye iştirak edecekler ticaret odasına 
kayıtlı olduğuna dair vesika ile ve bu 
gibi işleri yapacağına dair resmi ma
kamattan alınmış vesikaların da teklif 
mektuplarına iliştireceklerdir. 

6764 
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Gişe saatleri 
T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü ve Ankara Ajansından. 

16 - Eylül - 1938 cuma gününden itibaren Bankamız gişelerinin 
Sabah 9.30 - 12 
Öğleden sonra 14 -16 ya kadar 
Cumartesi günleri 9.30-11.30 a kadar açık bulunaca-

ğını ıayrn müıterilerimize bildiririz. 6668 

Satıhk Emlak 
Ankara Belediyesinden 

Cinsi 
Mahallesi Sokağı Ada Parsel 
Hacıbayram Sofular 51 50 Ahşap hane 

Muhammen bedeli 
Lira Kuruş 

120 00 

Yukarıda evsafı yazılı menkul hane enkazı 30. 9. 938 tarihine müsadif 
cuma günü ve saat 15 de ihale edileceğinden taliplerin muvakkat teminatı 
ile birlikte imar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatlarr ilan 
olunur. {3807) 6748 

Erzak, yem ve yakacak ahnocak 
SY. J. P. A. Satın Alma Komisyonundan 

Kilo Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Lira K. Lira K. Cinsi !hale Günü Saat 
250000 37500 2812 50 Un 25.9.938 Cuma 9 

60000 21000 1575 Et " " 
10 

6500 6175 464 Sadeyağı " " 
11 

400000 43000 1800 Arpa " " 
14 

250000 10000 750 Kuru ot " .. 15 
200000 7000 525 Saman " 

16 
700000 7000 525 Odun " .. 17 

Yukarıda cins ve miktarları ile muhammen bedel ve muvakkat teminat
ları yazılı yedi kalem erzak ve yem s~yyar jandarma alayının bir yıllık 

ihtiyacına karşılık olarak kapalr zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
ı ·- Kanuni, şartları haiz bulunmaları. 
2 - İhale gününden evel muvakkat teminat paralarını Pertek maliye

sine yatırarak vezne makbuzlarını zarflarına koymaları. 
3 - Şartnameleri komisyondan her zaman alabilecekleri. 
4 - Muayyen gün ve saatte (Mameki) kışlasında alay satın alma komis-

yonuna müracaatları ilan olunur. (3519) 6383 

Cemiyetler 
Ankara Esnaf Cemiyetleri U

mumi Katipliğinden: 

1 - Hırdavatçılar cemiyeti umumi 
toplantısı: Eylülün 19 uncu pazartesi 
günü saat 14 de Ticaret odası salo
nunda ekseriyet olmadığı taktirde 20 
inci salı günü aynı ııaat ayni mahalde 

2 - Manifatura ve tuhafiyeciler 
cemiyeti: Eylülün 19 uncu pazartesi 
günü saat 9 da Ticaret odası salonun
da ekseriyet olmadığında\ 20 inci salı 
günü aynı saat aynı mevkide 

3 - Bakkallar cemiyeti: 21 inci çar
şamba günü saat 14 de C.H.P. Merkez 
ilçe binasında ekseriyet olmadığı tak
dirde 22 inci perşembe günü ayni saat 
ayni yerde. 

4 - Terziler· cemiyeti: Eylülün 24 
üncü cumartesi günü saat 10 da bele
diye salonunda, ekseriyet olmazsa 25 
inci pazar günü ayni saa.t ayni mevki
de, 

5 - Lokantacılar cemiyeti :Eylülün 
24 üncü cumartesi günü saat 15 de C. 
H.P. Merkez ilçe binasında ekseriyet 
olmazsa 25 inci pazar günü ayni saat, 
ayni binada. 

6 - Berberler cemiyeti: Eylülün 26 
ıncı pazartesi saat 20 de cemiyetler bi
nasında ekseriyet olmazsa 27 inci salı 
günü ayni saat, ayni mevkide 

7 - Kahveciler cemiyeti: Eylülün 
22 inci çarşamba günü saat 10 da, Mer· 
kez ilçe binasında ekseriyet olmazsa 
23 üncü perşembe günü ayni saat ay· 
ni mahalde. 

8 - O tekiler cemiyeti: Eylülün 19 
uncu pazartesi günü saat 11 de Cemi
yetler binasında ekseriyet olmazsa 20 
inci salı günü ayni saat, ayni yerde. 

9 - Marangozlar cemiyeti: Eylülün 
24 üncü cumartesi günü saat 14 de, 

Cemiyetler binasında çokluk olmaz
sa 25 inci pazar günü ayni saat ayni 
mahalde, 

10 - Furuncular cemiyeti: Eylülün 
27 inci salı günü saat 19 da cemiyetler 
bina~ında, 

11 - Şoförler cemiyeti: Eylülün 20 
inci sah günü saat 10 da Belediye sa
lonunda ekseriyet olmazsa 21 inci 
çarşamba günü ayni saat ayni mevki
de, 

12 - Demir, su, elektrik ve kalori
ferciler cemiyeti: Eylülün 25 inci pa
zar günü saat 14 de Belediye salonun
da, ekseriyet olmazsa 26 ıncı pazarte
si günü saat 19 da ayni mevkide, 

13 - Taşçı, dıvarcı, betonarmeciler 
cemiyeti: Eylülün 27 inci sah günü 
saat 9 da Cemiyetler binasında, çok
luk olmazsa 28 inci çarşamba günü 
ayni saat ayni binada, 

14- Tabaklar cemiyeti: Eylülün 29 
uncu perşembe günü saat 10 da Cemi
yetler binasında, 

15 - Sıvacı, boyacılar cemiyeti: 
eylülün 23 üncü cuma günü saat 14 de 
Cemiyetler binasında, ekseriyet ol
mazsa 25 inci pazar günü ayni saat, 
a>yni mevkide, 

16 - Tezgahtarlar cemiyeti: 21 ey-

lül çarşamba günü saat 19 da belediye 
salonunda ikinci içtimaı, 

17 - Bahçevanlar cemiyeti: Eylü
lün 27 inci salı günü saat 14 de Cemi
yetler binasında, ekseriyet olmazsa 29 
uncu perşembe günü ayni saat ayni bi
nada, 

18 - Mahrukatçılar cemiyeti: Ey
lülün 29 uncu perşembe günü saat 15 
de Cemiyetler binasında ekşeriyet ol
mazsa 30 uncu cuma günü ayni saat, 
ayni binada toplantıları yapılacağı i-
lan olunur. 6732 

Ankara Asliye Mahkemesi Ticaret 
Dairesi Reisliğinden : 

Mü<ldei Sümer Bank umum müdür
lüğü vekili avukat Salim Tamer tara
fından Ankara'da Yenişehirde Tuna 
caddesinde Atzfın 3 No. evinde mukim 
Ziya oğlu Rifat aleyhine ikame olunan 
alacak davasının duruşmaGı mumai
leyhin gıyabında devam etmekteyken 
25.5.938 tarihli duruşma celsesine da
vacı vekili gelmemiş olduğundan ev
rakın muameleden kaldırılmasına ka
rar verilmiş ve bu defa davacı vekili 
avukat Salim Tamer 16.7.1938 tarihli 
arzuhalla dosyanın muameleye konul
masını talep etmesi üzerine duruşma 

günü olarak 5.10.1938 çarşamba günü 
saat 9.5 olarak tayin edilmiş olduğu i-
Ianen tebliğ olunur. (3803) 6747 

Çocuk ilavemizdeki bulmacayı 

halledip kari kazananlar 
Çangırı Yenimahalle Hacı Emiroğlu SO· 

kak 9 numara Hacer Eröncel, Zile İstik
lal okulu 20 numarada Turgut Soydan, 
Ankara Bentderesi 15 numarada Yega
ne Ardan, Zile şoför Osman oglu Meh-
met Bütüner, Akşehir Halk partisi B. 
HulUsi Özcan eliyle Ahmet Kumcu, An
kara Dumlupınar okulu 288 Necla Ataol, 
Ankara İsmet İnonü okulu 600 Niyaıi 
Özyapan, Bursa Mahsen caddesi Çeşme 
sokağı 5 numarada Cemil Wzgirgin, A
dana milli mensucat fabrikası civarında 
terzi Nuri oğlu Kahraman Olgaç, Diyar
bakır P.T.T. muhasebesinde Şekip kar
de~i Servet Akmcı, Elazıg Odun meyda
nında un fabrikası yanında 25 numarada 
En Çulpan, Konya avukat Mustafa oglu 
Adil Karaağaç, Elazığ Iktısat bankası 
muhasebecısinın oglu Mithat Çulpan, 
Ankara ikinci orta okulu 391 Mela.bat 0-
ge, Diyaı-baku- doktor Mahmut Wgel ya
nınde B. Çalım, Malatya İmren maı;";ıua
sında MuzaHer Turfanda, Diyarbakır 

Halkevi reisinin yegeni Muzalıer Sayın, 
Elazığ iktısat bankası muhasibinin oglu 
Enver Çulpan, Diyarbakır İzzetpaşa cad
desi Çubukçu sokak 241 numarada Celcıl 
Guvenç, Ankara lnöniı okulu 316 Orhan 
Yüksel, Polatlı Ziraat bankası memuru
nun oglu Vasfi Okatan, Ankara Hasan 
Hadi apartımanı 3 numarada Oguz Er
kip, Diyarbakır diş tabibi Mahmut kızı 

Mevhibe Ögel, Adana Harapbahçe ma
hallesi 82 numarada Tekin Binokay, ls
parta Ga.zi Kemalpaşa mahalleı:;i Enlo-
ğan Aksu, Ankara Hamamönü Baku so
kak Sabahattin İpekçi, Zonguldk Namık
kemal okulu 18 Zeliha Gurçınar, Ankara 
Dumlupınar okulu 539 Muvaffak Kayi, 
Ankara Cümhuriyet okulu Nermin Dök-
meci, Ankara Altındağ mahallesi 392 nu
marada Sevim Köksal, Gazi lisesi 757 
Ahmet Koksal, Ankara 'l'icarct lİliesi 32'Z 
Enis Barlas. 
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.- T0nın BokanhOı 

Telefon tesisatı 
Ziraat Vekaletinden : 

Vekalet binası içinde verilecek 
planda gösterilen odalarda hoparlör 
sistemi esas posta ile on abonelik te
lefon tesisatı açık eksiltme suretiyle 
yaptırılacaktır. Muhammen keşif be
deli (1919) ve muvakkat teminatı 
(194) liradır. Şartname ve -planlar 
vekalet levazım müdürlüğünden pa
rasız alınacaktır. 

ULUS 

l L A. N L A R r::::: :B?~it~: : : :::::1 
Harta bezı alınacak 

1 3 - Satışa çıkarılan tomruklara ait 
şartname orman umum müdürlüğünde 
İstanbul ve Ankara orman baş mühen
disliklerinden istenilebilir. 

4 - Tomrukların beher metre mik.i 
bı 11 lira muhammen bedelle açık art
tırmaya konulmuştur. İsteklilerin % 
7.5 muvakkat pey akçesiyle 26.9.938 
pazartesi günü saat 14 de Karabükte
ki revir merkezine müracaatları. 

(639ı/3737) 66S7 

Satılık tomrukları 

Devlet Orman İ§lebnesi Revir A • 
mirliğinden : 

birde Dahiliye vekaleti binasında top
lanacak Belediyeler imar heyetinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiıki aynı gün saat ona kadar komig.. 
yon reisliğine teslim etmi§ olmaları 

Iizrmdır: 

A - 2490 sayıh kanunun 16 ve 17 in
ci maddelerine uygun 544 lira kuruş
luk muvakkat teminat, 

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

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

D - Belediyeler İmar heyeti fen şef· 
liğinden münakasaya girme için ala-

Harta Genel Direktörlüğünden: 
ı - Harta Gn. Drk. ihtiyacı için 

10000 metre Harta bezi açık eksilt • 
me suretiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 21-eylQl-938 çarşam
ba günü saat 10 da Cebeci'de Harta 
Gn. Drk. binasında Sa. Al. Komis -
}'Onunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 3600 lira, 
muvakkat teminatı 270 lira olup ban
ka mektubu veya maliye makbuzu ka
bul olunur. 

4 - Komisyonda mevcut nümu -
nesine uygun olmak üzere harta be
zi eksiltmesine girmek ir.tiycnlcrin 
yazılı gün ve saatte teminatlariyle 
birlikte komisyona gelmeleri. (3S07) 

62S9 

Askeri Fabrikalar 

200 kilo beygir kuyruk kılı 

200 kilo domuz kılı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komiıyonundan : 

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 ı4 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon · 
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi· 
nat olan (285) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
ıkle mezkQr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3643) 6503 

1 S ton Kaolin kumu alınacak 

18-9-1938 

Münakasa tehirı 
M. M. Vekaleti Satın Alma K 

yonundan : 
2 son teşrin 938 çarsamba günü s 

10 da açık eksiltme suntiyle sat'n 
lınacağı ilan edilen üç ton teknik ç 
ko tozunun alımından vazgeçilmi 
tir. (3378) 6i41 

Kuru katgüt alınaca 
M. M. V eki.leti Satın Alma 

misyonundan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fiy 

12SOO lira olan 50 bin kutu kuru k 
güt kapalr zarfla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 20 ey!Qı 938 s 
günü saat 11 de Ankara'da M. M. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 900 lira olup şa 
namesi satın alma Ko. da bedelsiz 
rülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanu 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki 
3 cü maddelerinde yazılı belgeler 
birlikte teklif mektuplarını eksilt 
saatından behemehal bir saat eveli 

Açık eksiltme 22. 9. 938 tarihine 
müsadif perşembe günü saat ıs de 
vekalet satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Bu tesisatı yapmıya talip 
olanların mezkQr tarihte satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları 

ı - Revirin Kcltepe ormanlarından 
istihsal olunarak Karabük'te istas
yonda depoda istif edilmiş olan 
921.494 metre mikaba muadil ı604 a
det çam tomruğu açık arttırma ile sa
tılıcaktır. 

cakları vesika, 

1 1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür -

5 - Teklif mektupları ihale günü s,. o ı t 
saat ona kadar makbuz mukabilinde U rayı ev e lüğü Satın Alına Komisyonundan : 
k · · l·-· ·1 k · '·-------------- Tahmı"n edı'len be~·l·-· r,1425) lı"ra o- kadar M. M. V. satın alma Ko. na ve omısyon reıs ıııne verı ece tır. ..... 1.: ... 

Posta ile gönderilecek teklif mek· lan ıs ton kaolin kumu askeri fahri - meleri. {2797) S249 ilan olunur. (3534) 6318 

Gümrük ve İn. 8. 
. -

Matbaacılara 
Gümrük ve inhisarlar Yeki.le -

tinden : 
1 - 1938 senesinde neşredilecek 

mecmuu tahminen 53 formalık Sair 
resimler, Ahdi Tarife ve Muhasebe 
adlı üç kurs kitabının bastırılması a· 
çık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu iş için 1350 lira bedel tah· 
.nin edilmiş olup muvakkat teminatı 
ıoı lira 25 kuruştur. 

3 -!hale 26 - 9 - ı938 pazartesi 
günü saat ıs de Vekalet Levazım Mü
dürlüğünde kurulu alım satım ko -
misyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler şartnameyi leva • 
~ım müdürlüğünde her gün görebi -
lirler. 

S - İsteklilerin muvakkat teminat 
;t>aralarınr Vekilct veznesine yatıra • 
rak alacakları makbuzlarla belli gün 
ve saatte alım satım komisyonuna mü 
racaatları. (3624) 64SS 

Ekonomi Bakanlığı 

Matbaacılara 
Iktıaat Vekaletinden : 

Ticaret ve tediye anlaşmaları bro • 
9ürlerinin türkçc ve fransxzca olarak 
basılması açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Eksiltme 23.9.938 tarihine tesadüfe· 
den cuma günü saat (10) da Ankara
da vekalet satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Broşürler takriben on beş formadan 
ibaret olup muhammen bedel (300) üç 
yüz liradır. Taliplerin % 7.5 hesabiy
le muvakkat teminat akçelerini yatır
mak ve fenni şartnameyi görmek üze· 
re vekalet levazım müdürlüğüne mü
racaatları ilan olunur. (36ı2) 6453 

,,Kültür Bakanlığı 

Bina tadilôtı 
Kültür Bakanlığından: 
ı443 lira 37 kuruş bedeli keşifli es

ki askerlik şubesi binasının tadilatı 

pazarlrkla yaptırılacaktır. Keşif ve 
şartnamesi orta öğretim dairesinde 
görülebilir. Pazarlık ı9. 9. 938 pazar· 
tesi günü saat 1 ı de bakanlık binasın· 
da artrrma ve eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. Muvakkat teminat ıo8 

lira 25 kuruştur. İsteklilerin muayyen 
vakitte komisyona müracaatları itan 
olunur. (3801) 6725 

Sıhat Bakon,ı{lı 

Eksiltme tehiri 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka· 
letinden: 

ı9.9.1938 pazartesi gü:ıü saat on bir
de Ankara'da ihalesi mukarrer tip fa
kültesi doğum ve nisaiye kliniği inşa
atına ait "kapalı zarf uJUJiyle yapıla· 

cak eksiltme 24.9.1938 cumartesi günü 
saat on bire tehir edilmiştir. Alakalı· 
\arın malilmat edinmesi 67 58 

. _ · .. -9r~an Koruma 

Satılık köknar tomrukları 
Devlet Orman hletmesi Karabük 

Revir Amirliğinden : 

1 - Biiyükdüz ormanının Mancara
cı deposunda istifte buluan 1620 adet 
muadili lOS8.693 metre mikap köknar 
tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların kabukları soyul
muş ve baş kesme payları mevcuttur. 

ı ıtiban7• ---=,.-;:=-,...'~'!'! 
' 

2 - Tomrukların kabukları soyul
muş olduğundan hacim kabuksuz orta 
kutur üzerinden hesap edilmiştir. 

3 - Tomruklara ait satış şartname· 
si orman umum müdürlüğüne ve An -
\tara ve İstanbul orman baş mühendis
liğine müracaat edilerek görülebilir. 

4 - Tomrukların beher metre mc
kôhı ı4 lira 60 kuruş muhammen be · 
delle açık arttırmaya konulmuştur. 

İsteklilerin% 7.S muvakkat pey akçe
siyle 26.9.938 günü saat 11 de Kara
bük'teki revir merkezine müracaatla -
rı. (6392/3738) 66S8 

Gümrük Muhafaza 

Elbise alınacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komu· 

tanlığı lıtanbul Satın Alma Komis· 
yonundan : 

ı - Gümrük muhafaza memurları i
çin ı 13s takım elbisenin 23.9.938 cu· 
ma günü saat 11 de kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı ı68S4 lira 7 S 
kuruş ve ilk teminat 1265 liradır. 

3 - Şartname, evsaf komisyonda_ 
dır. Görülebilir. 

4 - 1steklilerin o gün eksiltme sa
atinden bir saat eveline kadar 2490 sa
yılı knunun 32 inci maddeai hükmü· 
ne göre hazırlıyacaklan teklif mek· 
tuplarıru, Galata eski ithalit gümrü
ğündeki komisyona vermeleri. 

{5977-3488) 6252 

Okullar 
Kayıt, kabul muamelesinin 

temdidi 
Yükaek Mühendis Mektebi Müdür

lüğünden : 
1 -Liseler olgunluk imtihanlarının 

19 eylül 938 de bitınesi dolayısiyle e
velce 22 eylül 938 akşamı nihayet bu -
lacağı ilan edilmiş olan 938 - 939 ted
ris senesi kaydı kabul muamelesine 27 
eylül 938 akşamına kadar devam edile
cektir. 

2 - Mektebe girmeğe talip olanlar 
arasında yapılacak müsaoaka imtihan
ları eylülün 29 ve 30 uncu perşenbe ve 
cuma günleri saat 9 da başlıyacaktır. 

3 - Bu hususta fazla malGmat al -
mak istiyenlerin tatil günleri hariç 
olmak üzere her gün saat 9 - 16 va ka
dar mektep idaresine müracaatları. 

(6571/3822) 67S6 

Satılık yemek artığı 
Sıyaaal Bilgiler Okulu Satın Alma 

Komiıyonu Reisliğinden : 
Okulda günde çrkan yemek aruk1a· 

rı ve yemek kırıntıları pazarlık sure· 
tiyle satılacaktır. Bunları satın almak 
istiyenlerin her gün okul idaresine 
müracaat etmeleri. (3872) 6745 

iç işler Bakanlığı 

~ehir haritası yaptırılacak 

Dahiliye Vekaletinden : 

Eskişehir kasabasının 1/500 ve 1/ 
2500 mikyaslı hali hazır hartaları üze· 
rinde yapılacak tashihat ile gayrirnes
kQn sahadan ı20 hektarlık bir kısım 

erazinin yeniden harta.srntn alımı ve 
şehrin umumi vaziyetini gösterir ıooo 
hektarlık sahanın 1/SOOO mikyaslı har
tasının alımı işinin eksiltmesi. 

1 - İşin muhammen bedeli 7250 lira 
... kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı parasız olarak Da
hiliye Vekaleti belediyeler imar he
yeti fen şefliğinden ala?ilirler. 

3 - Eksiltme 3 birinci teşrin 938 ta
rihine rastlıyan pazartesi günü saat on 

-~-------

tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunması ıazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler !mar Heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

6736 (3741) 

Harta yaptırılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Lüleburgaz kasabasının meskQn 
ve gayri meskGn 3SO hektar olmak ü
zere halihazır hartasının alımı işi a
şağıdaki şartlar dahilinde toptan gö
türü olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - İşin muhaııunen bedeli 7084 
lira 32 kuruştur. 

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

3 - Eksiltme 2ı -eyJQl-938 tarihi
ne rastlıyan çarşamba günü saat on 
birde Dahiliye Vekaleti binasında 

toplanacak belediyeler imar heyetin
de yapılacaktır. 

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

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

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddeei mu 

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

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

S - Teklif mektupları ihale günil 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

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

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(3318) 6053 

Harta yaptırılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 
Yalvaç kasabasının meskQn ve gay

ri meskQn (220) hektar olmak üzere 
halihazır hartalarının alımı işi aşağı· 

daki şartlar dahilinde toptan götürü 
olarak eksiltmeye çıkarılmıştır, 

1 - İşin muahmmen bedeli 5000 
liradır, 

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

3 - Eksiltme 2ı - eylQl - 938 tarihi· 
ne rastlıyan çarşamba günü saat on 
birde Dahiliye VekUeti binasında 

toplanacak belediyeler imar heyetin
de yapılacaktır. 

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

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

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

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

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

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

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının taahhütlü olmast ve niha· 
yet bu saate liadar liomisyona gelmiş 
bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izaliat almak 
istive·nlerin beledi-yeler imar heyeti 
fen ~~fn:;.:nc müracaat etmeleri. 

(3319) 6054 

Sömikok kömürü alınacak 
Şurayıdevlet Mübayaa Komioyo • 

nundan : 
ŞQrayıdevlet dairesine muktazi 6S 

ton yerli sOn.ikok kömürü açık eksilt 
me suretiyle alına<:aktır. Muhammen 
bedeli ı 7 SS liradır. !hale 3.10.938 pa -
zartesi günü saat ı4 de ŞQrayıdevlet 
mübayaa komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltmeye ginnek için yüzde 15 he· 
sabiyle iki yüz altmış üç lir'\ 2S ku
rut teminat itası lazımdır. 

İsteklilerin ve 114rtnameyi görme!: 
istiyenlerin her gün ıaat 11 de ŞQra
yıdevlet mübayaa komisyonuna müra· 
caat etmeleri ilan olunur. 

(3746) 6662 

Hava Kurumu 

Sömikok, krible kömür 

ve odun alınacak 
TürkkU§u Genel Direktörlüğün

den: 
Türkkuşu teşkilatı için ceman 2SO 

- 300 ton yerli sömikok, 45 ton krible 
kömür ve ıoooo - 20000 kilo kuru me
te odunu mübayaası kapalı zarf usu .. 
tiyle ck•iltmcye konulmu tur. 

Tahmin olunan bedel yerli sömi
kok için beher tonu 2S lira, krible kö
mür için beher tonu 20 lira ve odun 
için beher kilosu 2,5 kuruştur. Tek· 
liflerde her üç cins mahrukat ayrı 

ayrı zikredilmelidir. 
İhalesi ı9-eyJQl-ı938 t~wne ras

lıyan pazartesi günü saat 11 de ya • 
pılacaktır. Muvakkat teminatı 667.50 
liradır, Şartnamesi her gün Türkku
şu levazım bürosunda görülebilir. İs· 
tekliler muayyen günde eksiltme sa
atinden bir saat evetine kadar usulü 
dairesinde kapatılmış zarflarını mak
buz mukabilinde Türkkuşu Levazrm 
Bürosuna teslim etmiş bulunmalıdır. 
!ar. 6265 

\ P. T. ve Telefon l 
Mahruti çadır alınacak 

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

cak 30 tane mahruti çadır açık eksilt
meye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (2300) lira 
muvakkat teminat (ı 72,S) liradır. 

kalar \ımum müdürlüfü merkez satın 
alma komisyonunca s.ıJ 938 çarşarnbd 
günü saat ı4 te açık •ksıltme ile ihale 
edilecektir. Şartname pdrasız olarak 
komisyond:ın verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (H><-) lira (88) ku· 
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkQr gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(3693) 6735 

Tüze Bakanlı{lı 

Folin ve iskarpin alınacak 
Adliye Vekaletinden : 

Vekalet müstahdemleri için nümu
nesi vekalet levazım ve daire müdür
lüğünde mevcut fotind~n 50 ve iskar .. 
pinden SO ki ceman 100 çift ayakkabı 
pazarlıkla alınacaktır. Beher çift foti
ne. 

Tahmin olunan bedel 610 ve keza 
beher çift iskarpine tahnıin olunan yi
ne bedel 560 kuruş hesabiyle mecmu 
58S liradır. 

Nümunesinin aynı olmak ve ihale 
tacihinden iübaren azami 20 gün için
de teslim edilmek şartiyle vermeğe ta
lip olanların muhammen bedelin % 
7.5 ğu nisbctindc tcmnıatlariyle bir
likte pazarlık günü olan 4 teşrini evci 
938 salı günü saat ıs .ie Yenişehirde 
temyiz mahkemesinde vekalet leva -
zım müdürlüğü odasın'.la toplanan ko· 
misyona müracaat etmeleri ilan olu • 
nur. {3828) 67S7 

Milli Müdalaa Bakanlığı 1 
ı--

Dolap, masa, saire alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komiı. 

yonundan : 

ı - Hepsine tahnıin edilen fiyat, 
3SOO lira olan ve Cebeci hastanes; ec
zanesi için beş tane dolap üç tane ma
sa ve beş tane sandalı•e oçık eksiltme 
ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 7 o:rind teşrir. 938 
cuma günü saat 15 de Ankarada r.; M. 
V. satın alma Ko. da yapılacak:tr. 

3 -İlk teminat 26Z lira 50 kurı.:ş o· 
lup şartname ve rcsimu-11 komibyOn· 
da görülür. 

4 - Eksiltmeye gi\eceklerin kanu
ni teminat ve 2490 say:lı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde yazılı ':ırlge· 
lerle birlikte eksiltme g•.in ve saa~ :nda 
koonisyonda bulunmaları. (3774) 6738 

Çinko tozu alınacak 
3 - Eksiltme 30. 9. 938 tarihine 

müsadif cuma günü saat ıs de Anka· 
ra'da P.T.T. umum! müdürlüğü bina
sındaki satın alma komisyanunda ya-
pılacaktır. M. M. V eka!eti Satın Alma Komis. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat yonundan : 
makbuzu ile kanuni vesaiki hamilen 22 eylül 938 perşemb• günü sa::.t ıo 
mezkQr gün ve saatte satın alma ko- da pazarlıkla bir ton t•knik çinko to
misyonuna müracaatları. zu satm alınacaktır. Mevcut çinko to-

5 - Şartnameler, Ankara P.T.T. zu bulunanların pazadık gün ve saa. 
levazım ve İstanbul'da Beyoğlu'nda tında ı50 liralık temı ıatları ile birlik
P.T.T. levazım ayniyat şubesi Md. te M. M. V. satın almd Ko. da bulun· 
lüklerinden parasız verilir. ı maları. (3773) 6737 

(3670) 6604 . 

Terazi alınacak 
P. T, T. Umum Müdürlüğünden : 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Adet Tartı siansı Lira Lira kuruş 

448 20 ve 40 kiloluk 768S S76 38 
484 ıo .. S808 43S 60 
600 2 .. 5400 405 00 

1 - Eksiltme ve ihaleleri ayrı ayrı yapılmak ilzere yukarda miktarla· 
rile tartı siası, muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı üç kalem 
teraziler kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 1-10-938 tarihine müsadif cumartesi günü saat 12 de An· 
kara'da P, T. T. Umumi Müdürlüğü binasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - İstekliler her kalem için muvakkat teminat makbuzu veya banka 
mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat onbire kadar mezkQr ko
misyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T.Lcvazım ve İstanbul'da Beyoğlun
da P. T. T. Levazım Ayniyilt şubesi müdürlüklerinden parasız verilir. 

(3094) 5699 

İki adet etüv makinesi al ınaca 
M. M. Vekaleti Satın Alma K 

misyonundan : 
1 - lki adet Etüv makinesi aç 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 4300 li 

olup ilk teminat parası 322 lira 
kuruştur. 

3 - !halesi 19 eylQl 938 pazartc. 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 24 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddeleri~ 
de istenilen belgeleriyle ihale gün • 
saaatında M. M. V. satın alma komif 
yonunda hazır bulunmaları. 

(286S) S284 

Elektrik tesisatı 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komi• 

yonundan : 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konu 

lan Diyarbakır tayyare alayında yapl 
tırılacak elektrik tesisatına ihale giJ 
nü olan 6.9.938 de istekli çıkmadığı• 
dan yeniden kapalı zarfla eksiltmey 
konulmuştur. 

2 - Hepsinin muhammen 
6645 lira olup ilk teminat miktarı 4 
lira 40 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 26.9.938 pazarte 
günü saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Fenni şartna.mc•i, plan ve pr 
jeleri her gün vekalet satın alma k 
misyonunda görülebilir. ! 

5 - İsteklilerin ihale saatinden e 
geç bir saat eveline kadar kanunun. 
ve 3. cü maddelerinde musarrah vesı 
kalariyle teklif ve teminat mektup)j' 
rını komisyona vermeleri ıazımdır. 

(3S97) 6398 

Porlalif {adır alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko 

miayonun·dan : 
ı - 2000 : 2SOO tane p-ırtatif çadırıf. 

kapalı zarfla yapılan eksiltmesiııJI 
beherine verilen 1ıs kuruş 40 aantid! 
fiat makamca pahallı görüldüğünde~ 
yeniden kapalı zarfla eksiltmeye ko' 
nulmuştur. 

2 - Hepsinin tutarı 178% lira ol~~ 
muvakkat teminat 1342 liradır. j 

3 - Eksiltmesi 30. eylül. 938 curı>'I 
günü saat 15 de yapılac.:ı.ktır. 

4 - Şartname ve nümunesi her gii 
komisyonda görülebilir. 

S - İsteklilerin ihale saatında.1 e 
geç bir saat evelinekadar kanuni v 
sikalarla birlikte ve ilk tcmin3t mele 
tuplarını komisyona vermeleri !3z 
dır. (3673) 5S~4 

Cam ve porselen kavanoz 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komi 
yonundan : 

ı - Hepsine tahmir. edilen fiyat 
2000 lira olan yedi kale;:,ı cam ve pot' 
selen kavanoz açık eksıltme ile satı 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme 4 birinci teşrin 938 sı 
h günü saat ı6 da Ankarada M. M. V 
satın alma Ko.da yapı!ncaktır. 

3 - Şartname ve nümuneler Ko. d 
görülür. İlk teminat ı;o liradır. 

4 - Eksiltmeye girecekler ka'lU~ 
teminat ve 2490 sayılı lranunun iki ,; 
üçüncü maddelerinde ydzılı belgeler 
le birlikte eksiltme gün ve saatın 
komisyonda bulunmaları. (377S) 

6739 

formadin vesaire alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Konıi' 

yonundan : 

ı) 7 ı 69 adet Din N ormblatt ve 26 
adet Forma Din açık eksiltme sure 
tiyle satın alınacaktır. 

2) Hepsinin tahmin edilen bed<I 
3300 lira olup ilk teminat mikdarı 24 
lira SO kuruştur. 

3) Eksiltmesi 5 ilk teş.rin 938 çar 
şamba günü saat ıs de yapılacaktır· 

4) İsteklilerin belli gün ve saat il 
teminat mektup veya makbuzlariYl 
M. M. V. satın alma koıoisyonuna ı:r» 
racaatları. (3777) '740 
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[~~~~~~~~ ... ~~!! .. 
Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
Babaeski garnizonunun senelik II. 

ton sadeyağı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltmesi 3/ l. Teş/938 
günü saat 16 da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 9900 liradır. Mu
vakkat teminatı 742 lira 50 kuruştur. 

Taliplerin vaktinde ve saatında Vi
ze satın alma Kom.da hazır bulunma-
ları ilan olunur. (3696) 6583 

4 pavyon yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
1 - Diyarbakır birlikleri için dört 

pavyon inşaatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 30 eylül 938 cuma gü
nü saat 11 de Diyarbakır Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak

tır. 

3 - İkisinin keşif bedelleri 151554 
lira 21 kuruş muvakkat teminatı 8827 
lira 72 kuruş diğer ikisinin ke§İf be
deli 74024 lira 91 kuruş olup muvak
kat teminatı 4951 lira 25 kuruştur. 

Yapılacak pavyonların ihale bedeli
nin 15000 lirası 938 mali senesinde ve 
kor muhasebesindeki tahsisattan ve 
mütebaki kısmı da 939 mali yılı ödene
cek bonolara raptedilecektir. 
Keşif ve projeleri 11 !ıra 28 kuruş 

mukabilinde kor inşaat şubesinden ve 
M.M.V. nin emakin inşaat şubesinden 
alınabilir. İstekliler her gün mesai 
saatleri dahilinde keşifname ve şart
namelerini D. Bakır Lv. A. Sa. Al. 
Ko. dan görebilirler. 

Eksiltmeye iştirak edecekler bel!i 
gün ve saatte usulü dairesinde hazır
lanmış teklif mektuplarını ve bu işle
ri yapabileceklerine dair Nafıa veki
leti talimatnamesine uygun vcsikala· 
riyle birlikte bir saat evol zarflarını 
komisyona vermeleri. (3706) 6584 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Edremit g

0

arnizonu ihtiyacı i
çin 22 ton ve Bergama garnizonu ihti
yacı için de 13 ton bulgur açık ek
siltme ile alınacaktır. 

2 - Edremit bulgurunun tahmin be
deli 2530 lira ve teminatı 189 lira 7 5 
lnlcru,..u . ~gama bulgurunun d-a. 

tahmin edilen bedeli 1495 lira, temina
tı da 112 lira 12 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 20.9.938 salı günü 
aaat 9 dadır. İştirak etmek istiyenle
rin teminat mektuplariyle birlikte 
tüm Sa. Al. Ko. ya müracaatları. 

(3627) 6460 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümenin Edremit'teki birlikle

rin ihtiyacı için 386 ton Bergama için 
de 315 ton ve Ayvalık için de 44 ton 
yulaf kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Edremit yulafının tahmin edi
len bedeli 19300 lira ve teminatı da 
1447 lira 50 kuruştur. Bergama yulafı· 
nın tahmin edilen bedeli 15750 lira ve 
temirtatı da 1181 lira 25 kuruştur. Ay
valık garnizonunun yulafa tahmin e
dilen bedeli 2200 liradır. Teminatı da 
165 liradır. 

3 - Eksiltmesi 20.9.1938 salı günü 
saat ı 7 dedir. İştirak etmek isti yenle
rin teminat mektuplariyle birlikte 
teklif mektuplarını muayyen aaatten 
bir saat eve! Edremit Tüm. Sa. Al. Ko. 
ya verilmiş olmalıdır. (3628) 6461 

Hangar ve cephanelik 

yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Balıkıir Çayırhisar mevkiindc ya· 

pılacak olan iki adet tc.p hanga;ı ile 
beş adet cephanelik !oralı zarfla ek
siltmeye konmuştur. İhalesi 3.10.938 
pazartesi günü saat 16 da Baltkesir 
kor satın alma komis; onunda yapıla • 
caktır. Keşif bedeli ~31~5 lira 18 ku -
ruştan ibaret olan bu ın~aatın birinci 
keşif, plan temel luı.friyi>.tını göıteren 
tafsilat resmi, umumi ve fenni ~artna
mc ve eki Balıkesir •at.ır alma komis
yonile İzmir, Ankara ve İstanbul le
vazım amirliklerinde göıülcbilir. 

Muvakkat teminatı: 4157 lira 26 ku
uştur. Taliplerin kanı.:nun ikinci Ü· 

üncü maddelerindeki belgelerle bir
ikte ihaleden bir saat cveline kadar 

teklif mektuplarını koıtıisyona verme-
leri. (3/80) 6743 

Top hangarı ve cephanelik 
yaptırılacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
ima Komisyonundan : 
Keşif bedeli 107501 liıa 45 kuru~tan 

baret Kütahyada in~a edilecek iki 
op hangarı ile üç cephanelik kapalı 
arfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 

3.10.938 pazartesi günü Balıkesir kor 
satın alma korniıyonunda ıaat 11 de 
yapılacaktır. İJ.k teminatı: 6625 lira 8 
kuruştur, Bu ite ait plAn; ketif, fenni 
ve umumi 9artname ile eki ve temel 
hafriyatı tahilit· resmi Ankara, İz -
mir ve İstanbul levaınn lmirliklerile 
Balıkesir kor eatın alm• koaniıyonun
da görülebilir. 

Taliplerin kanunun 2 ve üçüncü 
maddelerinde yazılı belgelerle b!rlik
te ihaleden bir saat ovel teklif mek -
tuplarını koİnisyona vermeleri. 

(3781) 6744 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm Al

ma Komi11yonundan 
1 - İzmir müstahkem mevki askeri 

haotanesinin 36000 kilo kesilmit ko
yun eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 4. 1. ci teşrin 938 salı 
günü saat 16 da kı§lada İzmir müstah
kem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 15480 lira
dır. 

4-Teminatı mu vak kate akçesi 1161 
liradır. 

5 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. ' 

6 - İstekliler ticaret odasında ka· 
yıtlı olduklarına dair vesika göıter

mek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 

2490 oayılı kanunun 2 ve 3. üncü mad
delerinde ve şartnamesinde yazılı ve
sikalariyle teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir saat e
vci komisyona vermiş bulunacaklar-
dır. (3813) 6753 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Kırklareli tümen birlikleıi era

tının 938 senesi ihtiyacı için kapalı 
zarfla eksiltmeye konulan 160 ton bul
gur 20.7.938 tarihinde ihalesi yapılmı' 
ve berayı tasdik makama gönderilmiş 
ise de makamdan muayyen müddet 
zarfında emir alınmadığından müteah
hidi iıtinkaf etmiştir. Bu geçen müd
det zarfında tümen ihtiyacı için pa
zarlıkla satın alınan miktar tenzil e
dilerek bekaya kalan 130.000 kilo bul
gur yeniden kapalı zarfla ek•iltmeyc 
konulmuştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen 
fiatı 14 kuruş olup ilk teminatı 1365 
liradır. 111alesi 24.9.938 cumartesi gü
nü saat 11 dedir. İstekliler §artnamesi-
nı her gUn tümen ••tın alma komi•yo
nunda görebilirler. Taliplerin kanu
nun 2, 3 cü maddelerin seki· vesaikle 
teminat mektuplarını havi zarflarını 
belli gün ve saatten en az bir saat e
veline kadar tümen satın alma komis -
yonuna vermeleri. (3565) 6386 

Fasulya alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Demirköy alayına ait 36 ton 

fasulya kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 7920 lira 
muvakkat teminatı 594 liradır. Ek
silamesi 26. 9. 938 pazartesi günü sa
at 16 da yapılacaktır. Talip olanla
rın bildirilen gün ve saatte Vize sa
tın alma komisyonuna milracaatları. 

(3498 6278 

Top hangarı yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
ı - 3. cü kor ihtiyacı için Kırklar

elinde ikişer adet top hangarı y~pıla
caktır. 

2 - Pazarlık 26.9.938 pazarteıi gü
nü .aat 15 Çorluda kor <atın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Fenni ve husuı;.i şartnanıe.leri 
ve projeleri Çorlu kor se.tın alm' ko· 
misyonundan 5 lira 95 kuruş mukabi
linde alına.bilir. 

4 - İlk pey paralı .,997 liradır. 
5 - İstekliler pazarlık tayin edilen 

gün ve saatte kanunun ,kinci ve üçün· 
cü maddelerindeki belgeleriyle birlik· 
te Çorlu kor satın alnıA komisy:nıuna 
müracaatları. (3779) G742 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
Ankara garnizonu muhtelif birlik 

ve müesseseleri için 100 ton arpa şart-

u ı: u s 
name cvaafı ve nümuncsine göre 21.9. 
938 saat 14.30 da Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda pazarlıkla 

mübayaa edilecektir. Şartname ve nü
munesini görmek istiycnlcrin her gün 
pazarlık için belli vakitte komisyonda 
bulunulması. (3809) 6749 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

Demirköy garnizonu hayvanatının 

senelik 192 ton yulafı açık eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltmesi 5. 10. 938 sa
at 16 d'l,.yapılacaktır. Muhammen be
deli 13440 liradır muvakkat teminatı 
1008 liradır taliplerin bildirilen gün 
ve saatte Vize satın alma komisyonu
na müracaatları ilan olunur. 

(3708) 6586 

Yufka alınacak 

Ankara Levazrm Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon müesseseleri 
ihtiyacı için 24,000 kilo yufkanın ka
palı zarfla eksiltmesi 22 eylül 938 sa
at 15 de Ankara Lv. Amirliği satın
alma komisyonunda yapılacaktır. 

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

saat 14 e kadar komisyona verilmesi. 
(3332) 6055 

Satılık ve kiralık ev 
Yenişehir İsmetpa§8. caddesinde o

tobüs durağında 18 numaralı bir dö
nüm bahçe içinde 5 oda kışlık bahçe 
her türlü konforu haiz ev satılık ve -
ya kiralıktır. Ti: 2001 6731 

Nohut alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Edremit ve Bergama garniozn

ları ihtiyacı için 96 ton nohut açık ek
siltme ile alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7200 lira
dır. Teminatı 540 liradır. Eksiltmesi 
20.9.1938 salı günü saat 10 dadır. İşti
rak etmek istiyenlerin teminat mek
tuplariyle birlikte tümen Sa. Al. ko· 
misyonuna müracaatları. (3626) 

6459 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
Demirköy garnizonunun senelik 80 

ton sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
mesi 10 birinci teşrin 938 pazartesi gü
nü saat 17 de yapılacaktır. Zarflar sa
at 16 ya kadar kabul olunur. Muham
men bedeli 17600 liradır. Muvakkat te
minatı 1320 liradır. Taliplerin bildiri
len gün ve saatte Vize satınalma ko -
misyon binasında hazır bulunmaları 

ilan olunur. (3812) 6752 

5 kalem erzak ve • 
saıre ah nacak 

Ankara Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundan : 1 

1-G. Antep garnizonu ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları ile muhatn 
men bedeli ve teminatı muvakkateleri yazılı beş kalem erzak ile eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 6. 10. 938 perşembe günü saat 9, 10, 11 de yapılacaktır. 
3 - Eksiltme G. Antep şarbaylık salonunda satın alma komiıyonu oda

sında olacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek istiyenler kanuni ve•ika olarak banka mek
tubu veya maliye makbuzlariyle hizalarındaki gün ve saatlerden bir saat 
evel komisyona müracaatları. 

5 - Şartnamelerini görmek istiyenler ihale gününden bir gün eveline 
kadar her gün Sv. 40 ıncı alay kışlasında levazım daireıinde okuyabilme
leri için gelmeleri ilan olunur. 

Cinsi 

Sadeyağ 

Pirin~ 

Ekmek 
Piti. 
Odun 
Saman 

Miktarı 

Kilo 

13800 
25200 

5582000 
1063000 
415552 

Muham. Bede. Tem. Muv. İhale. Gün Saat Şekli 
Li. Ku. Li. Ku. 

12495 90 
6579 00 

7642 34 
15413 50 

5108 14 

937 19 
493 00 

573 55 
1156 00 
485 11 

6.10.938 9 da Kap. zarf 
6.10.938 9 .. 

6.10.938 10 " 
6.10.938 10 .. 
6.10,938 10 " 

(3810) 

.. .. 
" ,, 
" " 
" ,, 

6750 

6 kalem erzak ahnacak 
Ankara Levazrm Amirliii Satın Al ma Komisyonundan : 

l - Tuğ birliklerinin senelik mukavele bağlanacak aşağıda cins ve mik
tarları ile muvakkat teminatı ve muhammen bedeli yazılı altı kalem erzak 
açık eksiltme ile mUnakaaaya konulmuştur. 

2 - Eksiltme günü olan 8. 10. 938 cumartesi günü ıaat 9 ile 12 ye kadar 
ihalesi yapılacaktır. 

3 - Eksiltme G.Antep şarbaylık salonunda satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Münakasaya iştirik etmek istiyenler kanuni ve•ika olarak banka 
mektupları veya maliye makbuzlariyle belli gün ve saatte komisyonumuza 
müracaatları. 

5 - Şartnamelerini okumak istiyenler ihale gününden bir gün eveline 
kadar Sv. K. Alay kıglaoında levazım dairesinde her gün okuyabilmeleri 
için gelmeleri ilin olunur. 

Cinsi 

Nohut 
K.fasulya 
Bulgur 
K. merci
mek 
K.soğan 

Patates 

Miktarı 

Kilo 

334000 
40200 
35200 

8100 
12480 
14000 

Muham. Bede. Tem. Muv. İhale. Gün Saat Şekli 
Li. Ku. Li. Ku. 

1813 62 
4848 12 
4717 44 

136 02 
363 60 
203 80 

8.10.938 
8.10.938 
8.12.938 

9-12 Açık Ek 

468 g9 
451 77 

1163 40 

9-12 
9-12 

35 17 8.10.938 9-12 
33 88 8.10.938 9-12 
87 25 8.10.938 9-12 

(3811) 

Un alınacak 

,. " 
,, " 

,, " 
" ,, 
,, " 

6751 

Ankara Levazım Amirliği SatmAlma Komisyonundan : 

l - Kars garnizonu ile Ardıhan alayı ihtiyaçları için un kapalı zarf u
auliyle ekıiltmeye konulmuştur. Miktarı, eksiltme nevi, tahmin bedeli 
muvakkat teminatı miktarları •§ağıda yazılıdır. İhalesi Kars Sa. Al. Ko 
da yapılacaktır. Ev.af ve ıeraitini görmek istiyenlerln her giln ve ihaleye 
i'tiriik edeceklerin belli zamandan bir saat eveline kadar teklif ve teminat 
mektuplariyle ticaret odaları vesikalarını komisyona vermi§ bulunacak· 
)ardır. 

Mevkii Cinsi Miktarı kilo İhale T. Günü Saat Th. B. Muv. T 

Kars 
Ardıhan 

Un 
.. 

450,000 
200,000 

26.9.938 
26.9.938 

(3589) 

P.Erte. 11 

" 13 

Lira 
58,500 
28,000 

Lira 
4175 
2100 

6397 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi Muhammen Miktarı Tutarı Muvakkat 
fiyatı kilo teminatı İhalenin Zaman 
K. S. L. K. L. K. Nevi Gün Tar. Saati 

Un 12 00 390000 48750 00 3646 50 Kapalı z. Sa. 20.9.938 15 
Bulgur 10 50 70000 7350 00 551 25 Kapalı Z. Sa. 20.9.938 15,30 
Sadeyağ 95 00 11100 10545 00 790 87 Kapalı Z. Ça. 21.9.938 15 
Yulaf, Arpa. 3 25 195000 6337 50 475 31 Kapalı z. Ça. 21.9.938 15,30 

1 - Dörtyol'daki kıtaatm senelik ihtiyaçları olan erzakın cinsi muhammen fiyatı, miktarı, tutarı ve muvak
kat teminatlariyle ihalenin nevi ve tarihi yukarıda gösterilmiştir. !haleler Dörtyol' da belediye salonunda ya
pılacaktır. 

2 - Taliplerin kapalı zarfları ihale saatından en az bir saat evci belediye salonunda toplanacak komisyona 
vermiş olamaları. Talipleri muvakkat teminatlariyle birlikte mezkur gün ve saatlarda ihalenin yapılacağı 
Dörtyol belediye salonunda hazır bulunmaları. Şartnameleri ı;;örmek isti yenlerin her giln Dörtyol'daki kıta-
atın levazım müdürlüğüne müracaatları. (3517) •, 6280 
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Adana Milli Mensucat Fabrikası Ltd. Sosyetesinden : 
Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebiyle 20 

temmuz 938 tarihinden itibaren kabot bezlerimizin aşağıdaki fi-
yatlarla satılacağını il!n ederiz. 

Şapkalı .. 
n 

" 

Tip 6 
.. 6 
.. 5 

" 5 
Arslanlı ,. 2 

Genişlik 

85 Cm. 
90 ,, 
85 n 

90 " 
90 " 

Top 
36 Metre 

36 " 
36 n 

36 
36 

.. 
" 

Kuruş 
670 
700 
697 
728 
729 

1 - Yukarıdaki fiyatlar 
lidir. 

fabrikamız teslimi bedeli peşin tediye-

2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 
% 2 zam yapılır. 

3 - Tip 2 bezin balyası (20) top tip 5 ve 6 bezin balyası (25) 
toptur. 

4 - Kabul edilen siparişler sırasiyle gönderilir. 
5 - Sipariş kabulü ve sevki fabrikamızın 1 mayı• 938 tarihli 

tamimine müstenittir. 4952 

15 lise mezunu alınacak 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden : 

Bankamızca tayin edilen muhtelif ihtisas şubelerinde yetittiril
mek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ecnebi memleket
lerde tahsil ettirilecektir. 

Namzetlerin &§ağıda yazılı şartları haiz oh.ıaları lazımdır. 
1. Türk olmak, 
2. Tamüssıhha olmak, 
3. 18 yatından atağı 25 yatından yukarı olmamak, 
4. Liselerin fen kısmından mezun olmuş bulunmak, 
5. 1934 - 1938 seneleri arasında liselerin fen kısmından mezun 

olmuş bulunmak, riyaziye, fizik, kimya derslerile yabancı 
dilden iyi derecede not almıt olmak, 

6. Tahsile gitmeğe ve avdetle Banka hizmetinde çahşmağa 
mani resmi veya hİısusi bir teahhüdü olmamak, 

Taliplerin nihayet 25 Eylül 1938 tarihine kadar aşağıdaki ve
saiki (M.E) rumuzile Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlü
ğüne ve latanbul'da Sümer Bank lstanbul şubesine göndermeleri 
lazımdır. 

1. Hal tercümesi, 
2. Mektep §ehadetnamesi ve imtihan notları cedveli, 
3. Resmi bir hastahaneden alınını§ ve yukarda yazılı sıhhat ve 

bünye şartlarını 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 

Ankara devlet tiyatro okulunun temsil 
ve opera bölümlerine sınavla parasız 
ve yatıh kız ve erkek talebe alınıyor 

Ankara Müzik Öğretmen Okulu Dittktörlüiünden: 
TEMSİL BÖLÜMÜ : 
l - Tahıil milddeti en u: Uç senedir. 
İsteklilerden aranılarl genel vasıflar şunlardır: 
a) Vücudu kusurıuz olmak, 
b) İyi bir kulağa malik olmak (işittiği sesleri aynen tekrarlıyabilmek) 
c) En az orta okuldan mezun olmak, 
d) Şivesi sahneye müsait olmak, 
e) Kızlar için en aşağı yaş 16, erkekler için 17 dir. 
II - Seçim sınavında aranılacak şeyler şunlardır: 
a) Düzgün ve serbest konuşma, gördüğü veya okuduğu bir şeyi anlat

ma kudreti, 
b) Okuduğu veya gördüğü bir tiyatro piyeıi içerisinden seçilecek bir 

rolü yapabilmek, 
c) Sınav komisyonunca verilecek bir rolü yapabilmek. 
OPERA BÖLÜMÜ: 
I - Tahsil milddeti en az 5 ıenedir. 
Taliplerde aranılacak genel vasıflar, temsil bölümü için yukarda zikre

dilen genel vasıfların aynıdır. Yalnız sesi iyi olmak şarttır. Çok iyi sesi 
olanlarda orta tahsil aranmaz. 

II - Seçim sınavında aranılacak şeyler şunlardır: 
a) Kendi seçeceği, bildiği bir şarkıyı söylemek, 
b) Sesleri ve melodileri tekrarlıyabilmek, 
c) Ritmik duyma ve hissetme kudreti. 
Tiyatro okulunun temsil ve opera bölümlerine talebe seçme sınavları, 

İstanbul'da 4-8 Birinciteşrin 1938 de Galatasaray lisesinde veya 11-15 Bi
rinciteşrin 1938 de Ankara'da Müzik Öğretınen okulunda yapılacaktır. la
teklilerin dilekçe ile !stanbul'da veya Ankara'da yukarda adı geçen okul 
Direktörlüklerine en geç sınavın başlıyacağı gilne kadar müracaat etme
leri lazımdır. 

Dilekçeye bağlanacak vesikalar şunlardır: 
a) Nüfus tezkeresi veya tasdikli bir örneği, 
b) Okul diploması veya tasdikli örneği, 
c) Sağlık raporu, 
d) Hüınilhal veıikaBI. (3767) 6693 

-

Muhtelif giyim eşyası alınacak 
Ankara Bölge Sangat Okulu Direktörlüğünden : 

Okulumuz talebeleri için aşağıda yazılı giyim eşyası açık eksiltmeye 
konulmuttur. 

İstekliler şartname ve ııümuneleri görmek üzere her gün okul Direk
törlüğüne ve eksiltmeye gireceklerin de yüzde 7.5 teminat akçeleriyle ve 
kanunun icabettirdiği vesaikla birlikte 29.9.938 tarihine rastlıyan per~embe 
günü saat 11 de Okullar Sağışmanlığında toplanacak olan alım satım ko
misyonuna gelmeleri. (3678) 
Cinsi Mikdarı Tutarı % 7,5 teminat 

Gömlek (maa kıravat) 
Ten fanilası 
Atlet fanilası 

Mendil 
Don 
Çorap (tire) 
Yün fanila 

6533 

180 adet 
180 " 
180 " 
540 " 
180 ,, 
540 çift 
50 adet 

342 
207 
126 
108 
99 

162 

Lira 
.. .. .. .. .. 

192.50 .. 

1236.50 " 92.74 L. 
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. 
lştahsızhk - Hazımsızhk - Şişkinlik 
Ekşilik - Gaz - Dil Pashğı - Barsak 

Ataleti - İnkıbaza karşı 

HASAN MEYVA ÖZÜ KULLANINIZ 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
• Lin:on, portakal, çilek, mandelina, ağaç çileği, ananas frenk üzümü, si· 

nalko, şeftali, muz, kaysı, armud nevilerindcn olup toz halinde ve şekerli
dir. Bu meyvalarm özlerinden yapılan Hasan gazoz özü gayet lezzetli ve 
kullanışlı olduğundan evlerde gazinolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla 
kullanılmaktadır. 

Yazın bunaltıcı sıcaklarında Hasan gazoz özünü içen hem serinlemiş 
olurlar hem de mide, bağırsak ve bütün hazım cihazlarını temiz tutarak 
sıhhatlerini korurlar. 25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. 6432 

-

u ı; us 

Cildinizin tahrit edilmemesini 
İsterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve 
seve kullanılan, ve cildi braı

tan sonra pamuk gibi 
yıımuıatan 

POKER 
flraş bicaklarrnı kullanın11. 

Sayın elektrik abonelerimize : 
Ankara Elektrik Şirketinden : 
Cümhuriyetin 15 inci yıldönümü münasebetiyle evle

rinde donanma tenvira.tı yaptıracak olanlarla, resmi ve 
hususi müessesattan mevcut donanma tesisatlarına ilave 
veya yeniden tesisat yaptıracak olanlar, yapacakları bu 
tenviratın vat miktarı üzerinden takatlerini 30 eylul 1938 
tarihine kadar tirketimize mutlaka bildirmelerini ehem· 
miyetle rica ederiz. Bu tarihten sonra vaki olacak bu ka
bil bildirmlerin nazarı dikkate alınamıyacağı ilan olunur. 

5994 
~==========================================~ 

lsmetpaşa mahallesinde 
S a k a r y a Sinemasında 

ŞEH AHMET 
Türk~e sözlü şarkılı film 

(Muvaffakiyetle devam ediyor) 

Mümessili: Ramon Nuvaro 
Bu film Ankara'da son defa o

larak yalnız sinemamızda göste
riliyor. Fiyatlar 10 ve 20 kuruş-
tur. 6703 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
~ NURKALEM E - -- -: Kurşun kalem fabrikasında her :E 

Kiralık 
Yenişehir'de elektrik şirketi önün

de No. 10 Kut konacı. Tc:kmil ko~foru 
havi 3 odalı bir daire kiralıktır. 1755 
numaralı telefona müracaat. 6704 

Satılık otomobiller 
1 adet 31 model Fort kaptı kaçtı 
1 ,. 30 ., Fort Tenezzüh kapalı 
1 " 29 ,, Fort açık 
1 ,, 509 ,, Fiyat Spor 
1 " 31 .. Osmobil 
1 ,, 31 ., Kapalı Buik 

Bu arabalar temiz ve elverişlidir. 
Taliplerin Pansiyon caddesinde Şark 
otomobil deposu aahibi Mehmet De-
mir'e müracaatları. 6770 

------- -

Baı, diJ, nezle, grip, romatizma ve bütün ağrrlarrnızı derhal 
keser, icab1nda günde üc kaıe ahnabilir. 6510 

Ve BAGI sayesinde bir çocuk gibi korkusuzca koşar, 
atlar, ata ve bisiklete hİ'ner, kürek çeker, tenis oynar, dans 
eder, günet banyosunu alır velhasıl bütün spor hareketle
rinize rahat ve nete ile devam edebilirsiniz. 

..., Artık kadınlara ayın üzüntülü günleBAG i rini tamamen unutturmuştur. 
O kadar pratiktir ki ; en ince elbi

seler ve dar mayolar altında bile se-

B AG..., ı z~lme~, kullanan kadrn mevcudiyeti-Ve nı katıyyen anhyamaz. 

FEMİL ve 

FEMİL 
Mikrop yuvası olan eski usul bez ve 

F EM I• L BAG""' ' pamuk tamponların, Bayanların büve tün hayatlarına mal olan rahim, tena-
sül ve sinir hastalıklarının önüne 
geçmiştir. 

Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti Bayanlarının AYLIK TEMİZ

LİKERİNDE yalnız FEMİL ve BAGINI takdirle kabul etmiş
tir. FEMİL ve BACI'. . her eczanede ve büyük ticarethanelerde 

daima Bayanlarımızın hizmetine hazır bulunur. 6769 

~nk~~~~ok~~~~l 2~~~n~ y~ nl neA~ynı binada aynı okulun öğretmenleri tarafından ÖZEL IŞIK 

I
! OKULU adiyle bir okul açılmıştır. Okul ana ve ilk kısımları ha

vidir. Talebe kaydına ba§Ianmıştır. Kayıt saatleri sabah 8,5 den 
beşe kadardır. Derslere 1 Teşrinde başlanacaktır. 6685 

mmunnnıımıımıııımumıııııııııiımıııııınuııımımınınmunııııııııımınnıııı 

------
:: Belediye Reisliğinden : 

= : nevi kalem imal edilmektedir. E = : Mümasili ecnebi kalemlerine : := : çok faiktir. : = E Fiatlarr ecnebi kalemlerinden E -
~ Maktu fiyatla satı, etiket ve kalite ilanı hakkındaki ka- § 
:= nunun tatbikatı dolayısiyle yapılan kontrollere esas olmak := 
:= üzere aşağıda esamisi yazılı esnafın ve tüccarın dükkanla- := 
:= rma ait kontrat, küşadiye ve sair evraklarile birlikte 19 := = Eylül 1938 pazartesi gününden itibaren bir hafta zarfında := 
§ Belediye İktrsat direktörlüğüne bizzat müracaatla tescil = 
=: muamelelerini yaptırmaları lüzumu alakadar esnafa ilan = 
§~~ § = Hazır ayakkabıcılar _ 
:= Hazır elbiseciler := 
:= Hazır şapkacılar = = Kumaşçılar = 
§ Manifaturacılar = 
:= Tuhafiyeciler -
:= Halıcı ve kilimciler =: = Turistik eşya satan antikacılar = 
_ Mahrukatçılar. (3791) 6710 := 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

H. M. GHAZANFAR 
TICARETHANESI 

TESlS T ARlHl 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

: % 50 ucuzdur. E - -
~ Kurşun kalemler : E 
: Süperyör : 1 
: Timsahlı : 
E: 301 - 2 Mektebli E 
: 1205 Altı derece sertlikte : 
: Not : 
E 1011 Marangoz kalemi E 
: 99 Taşçı kalemi E 
: En iyi cins ---: Dağdelen 15 derece sertlikte ---- -
§ Kopya kalemleri : § - -: 299 Ulus ---: 701-A Yumuşak 
: 701 - B Orta sert 

-----: 701- C Sert ---: iyi cins : 
: 71 - A. B. C. Uç dereceli : = 702 - A. B. C. D. E. Beş renkli -
: 702 - A. B. Mavi - Kırmızı 
: 72-A.B.C.D.E. Beş renkli iyi cins: - -- -- -: Pasteller : - = : 1315 6 renkli : -: 1325 12 renkli : 

E 1301 ~! ;::~:: ii:f c~~ss ~ 
: 901 Kırmızı - Mavi : - . = : Stabilli 12 renkli iyi cins _ 
: ,, 24 renkli iyi cins E 
: Dermetograf Uç renkli kalem : 
: 311 Grafit ve renkli Minlen : 
: 231 - 232 Kırmızı "e mavi tebeşirE 
: Çeşidlerimizi her kırtasiyeci- : 
: den isteyiniz. : - -
~Nurkalem Ltd. Şirketi~ 

Mağazalarından tedarik ebneniz menfaatiniz icabıdır 

Urfa'nın halis sade yağları ile Edirne'nin 

nefis peynirleri mahallerinden hususi 
surette getirilmi~tir. 

Her şeyin 
. . . 
ıyısı, en 

En tazesi 

ve en ucuza •• 
Siparitler evlere gönderilir. 

Merkez mağazası Tel. 1427. Yenitehir mağaza.si Tel. 1864 

.... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 
= ô o ô = 
~ n~ır /AINl~QJJlb AIMI~~ll~A~ ~@ILrn:Jn ~ 
: 1( 1 z ~ 1 S M 1 Amerikan Kız Koleji • Robert 'Koler ER 1( E ~ E 
: ft. : ArnıvutkOy. Tel. 36.160 Bebek, Tel. 36 ... 3 ! ft 1( 1 S M 1 : - -- --: Mekteb. İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassIS :; 
: muallimler tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kül türe son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatı- E 
:; hr. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmülünü : 
: temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak Ticaret dersleri gösterilir. : 

= --------------------------------------------------- = § MÜHENDİS KISMJ Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yetiştirir. § 
~ Kayıt günleri : HER GÜN Fazla ma!Umat için mektubla veya bizzat müracaat edilir. : 
., ••• 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ,,. 

~ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ § MühJ:~~~b~d:~::c~o. 
1 

• 
2 
§ 

T .. K HAVA KURUMU ~ ~111111111111111111111111111:::1111111~ YENİ SİNEMALAR HALK ----- ------
------ BÜYÜK PİYANGOSU 

-- -
~6 cı l(eşide: 11/Birinci Teşrin/938 dedirEE 

~Büyük ikramiye 200.000 liradı. i 
- -- 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 Birinciteşrin 938 günü ak- := 

şamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. · ' § 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6156 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umum! Ne1riyatı idare Eden 
Yazı l1leri Müdüril 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basnnevi : ANKARA 

939 Modeli Blaupunkt Radyoları geldi 

BU GECE 
ÖLÜM YOLU 

Günclüz iki film birden 
1 -ÖLÜM YOLU 
2 - ÇİFTE ÇAPKINLAR 

SEANSLAR: 
2.30 • 5.45 - Gece 21 de 

AYRICA: 
11.30 da ucuz matine 

FiYATLAR : 20 - 15 

.llllllL. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --.,, .... ,.. 

BU GECE 
ÇIPLAK MELEK 

Gündüz iki film birden 
1 - KOCAMIN lŞl ÇOK 
2 - ESiR ORDUSU 

SEANSLAR: 
2.30 • 5 .30 • Gece 21 de 

AYRICA: 
11 ve 1 de ucuz matine 

FiYATLAR : 20 - 15 

Bu Gece Saat 21 de Açık Hava Sinemasında 

MEKSiKA GOLÜ 
Baş Rolde : Glady Svarthout 

Kazım Rüştü : Ankara Adliye Sarayı caddesi 
Gençağa apartımanı No. 6 Ti. 2208 6242 


