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Dort sene yeni bir plan yapıldı 
Yeni planın tatbiki i(in 80 milyon 

küsur lira tahsis edilmiştir 
PROGRAMDAN PAR(ALAR : 

Karadenizde bir kömür ve demir 
limaniyle Trabzon limanı kuruluyor 

Ankara 'nın mesken 
davası hallediliyor 

453 EYLi ili YENi MAHALLE KURULUYOR 
Sirl<ecl - Haydarpaşa arasında 

feribot servis·i tesis edi ljyor 

YENi FABRiKALAR 
TESiS EDiLiYOR 

SENTETİK BENzi~ YAPACAGIZ 

Yirmi aelıiz gemi yaphnlacak, ticaret 
lilomıu tamamen• moJemle,ecelıtir 

İstanbul, 18 a. a. - Ankara'daki Heyeti vekile i~timala
rmda memleket t•konomisini alakadar eder mühim miizake
reler cereyan t•ttiğini işittiğimiz ~çin~ hunların m(•mlekct ef -
kanumumye!'ine arzı husmmnda vaki ricalarımız üzerine 
Ha~vckil Celal Bayar, aşağıdaki malfımatı lutf etmi~lerdir : 

··- Cumhurreisi, Şefim, Atatürk'ün geçen sene Büyük Millet 
Meclisi'nin ar.ılışında irat buyurdukları nutuklarında milli endüstri
leşme ve memleket için yapılması lazım gelen işler hakkında verilmiş 
direktiflerden mülhem olarak devam etmekte olan mesaimiz, son za
manlarda teksif edilmişti. 

Vekil arkadaşlarımla ayrı ayn, ve heyeti umumiye.siyle hep bir a
rada çalışmalarımız sonunda dört senelik 3 numaralı yeni bir planın 
tatbik sahasına konulması kararlaştırılmıştır. 

Atatürk'ün tasvipleri 
lstanbul'a geldiğimde beni kabul buyuran Cumhurreisi, Şefim, 

Atatürk'e kararımızı bütün tafsilatiyle arzettim, tamamen tasvip bu
yurdular. 

Birinci beş senelik endüstri programı ve buna ilaveten yapılmak
ta olan ''font boru'' fabrikası ve kağıt fabrikasının bir misli daha bü
yiiti.ilmesi gibi işler, bütçelerle vekaletlere vazife olarak verilmiş ve 
muhtelif senelere nazaran programlaştınlarak tatbikatına da girişilmiş 
olan askeri ihtiyaçlar, su ve saire gibi mühim mevzular, bu planın ha
ricindedir. 

Maden proğramı genişliyor 

Bu yeni program geçen sene ilan ettiğimiz üç senelik maden pro
gramımızı da, kısmen içine alarak genişletmektedir. Bilindiği üzere 
maden programımızıda başlıca ele alman maddeler: şark kromları, Er-

( Sonu 4. üncü sayfada) 

Her adımımızda vatandaşlarımızın refah ve 

iş hacmini arttırmak, yurdumuzun emniyet 

ve istikbalini genişletmek gôyesi vardır 

Celal Bayar 

Fran•ız Başvekili ve Harbiye Nazırı B. Daladiye ve Fransız Hari
ciye Nazın Bone'nin geçen aeler Londra'ya yaptıkları 

ziyaret eanaaında alınmış resimleri 

FRANSIZ BA~VEKİLİ VE HARİCİYE NAZiRi LONDRA'DA 

HİTLER'İN KARARI 

Cebren dahi 
ŞUDUR 

olsa 
Çekoslovakya' daki 3 milyon 

Alman'ı ilhak etmek! 

Hitler bunun yapılması için bütün 
askeri kuvetlerini kullanmağa hazır! 

Fransız Nazırlar1 Londra' da bunu öğrendiler 
Lö Burje, 18 a.a. - B. Daladiye ile B. Bone beraberlerinde hu

susi kalem müdürleri, hariciye umumi katibi ve Avrupa itleri da
iresi müdür muavini olduğu halde saat 8.05 de tayyare ile Lon
dra'ya hareket etmitlerdir. 

34 üncü tayyare alayının bir bölüğü ihtiram rasimesini ifa et
mittir. Nazırlar tayyareye binmeden evel arkadatlarından B. 
Kampink'i, Köy Şampötye dö Rib ve İngiliz sefiri B. Fipps ile gö
rüımüttür. 

Durmon'un sevk ve idare etmekte olduğu iki motörlü tayyare, 
r--------------------------------...;;__ __ __, saat 9.26 da Kroydon tayyare 
1 ~- meydanına vasıl olmuştur. B. 

Çemberlayn ile Lort Halifaks, 
frransız sefiri B. Korben, fran
sız nazırlarını kartılamıtlardır. 

HAL YA 

t
Ml.I NIA'Z AM 600,000 
tttTl'(AT 6,500,000 
TAV VAR'E 4,100 
TONAj ~44.l}J 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

~ B!L11Jilb..? &O SW'llll 

Musolini diyor ki : 
. 
llalya' nın alacağı 

vaziyet daha 
ıimdiden aıılmııtır 
Musolini Trieşte'de bir nutuk aöy

lemit ve çek vaziyeti 'karıısmda ala
cağı vaziyeti bildirmiıtir. Musolini, 
Çekoslovakya'daki bütün milletler 
için plebisit istemektedir. Taf&ilat 
3. Üncü sayfamızdadır. 

o 
Çek hududunda hadiseler 

SÜDET GÖNÜLLÜ 

KITALARI KURULDU 
Avrupa'nın bugünkü kuvetlerini, ayrıca la§İ•t kuvetler mecmuiyle, lcqi•t olmıyan kuvetler 

mecmuunu göıteren harita ve gralik 

Tafsilat 9 uncu sayf amızdadır 
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Kehanet ve tesadüf 
Küçükten beri on altı yatma varmadan öleceğini söylemek itiyadın

da olan bir İngiliz çocuğu hakikaten oa bet yaımı tamamlamadan bir 
otomobil kazaaı neticeainde ölmÜf. Bunu haber veren, ve halk tabaka· 
lannm her türlü babl itikatlara kartı uyanık olan teceasüaünü iatiamar 
etmek gizli makaadiyle hareket ettiii aıik&r olan bir ecnebi sazeteai, 
"Acaba, diyor, çocu.fun; ölümünü böyle önceden haber veriıi bir önaezi 
neticeai midir?" 

Hakikaten, en uyanık fikirli insanları bile fÜphc ve tereddüde dü
ıürecek kuvette garip teaeadüfler hayatta nadir değildir. Bu neviden 
hadiseler karıısında, hial~iııin reakaiyonunu mantıklariyle auaturamı
yad kimselerin fizik alemin dıtma çıkan hal tekilleri aramıya istical 
ettikleri görülür. ' 

Bu gibi hallerde bizi ekseriya yanıltan, teaadüflerde ihtimali heaap 
kanunlarmın hiueaini itibare almamaklığımızdır. Bir falın veya keha· 
netin ıaıırtacak kadar doiru çıkmaaı, bizi, o isabette tesadüfün rolünü 
araıtırmaktan alıkoymamalıdır. Tetkikimizi biraz derinleıtirecek o • 
luraak görürüz ki, dotru çıkmıt olan kehanetin belki bet yüz benzeri 
tam mi.nasiyle yanlıt netice vermittir. Her aene batında Avrupa gaze
telerinde dünya siyaseti hakkında bir sürü kehanetler savrulur. Bunlar, 
isabet ihtimallerini arttırmak için büyük bir maharetle kamufle edil
mİ! ve müphem bırakılmıt olmalanna rağmen içlerinden pek azı doğ
ru çıkar. O doğru çıkmıt kehaneti muzafferane bir edayla ileri süren
ler~ bota atılmıı diler yüz sar darbeaini unutmakta husuai bir itina 
ıösterirler. 

Ne kadar t,.r ~fe ıayandır ki batıl itikatları kovmak için medeni
,.et ve kültür bile kafi gelmi;ror. Franaa hükümetinin, ikramiye kaza
nacak pi,.ango · biletlerini h.ber ,,.-mek iddiaaiyle bir aürii inaanm 
safletinden istifade ederek Ml'Vet ,.apmıt bir eösde fakiri hudut hari
ci etmek mecburiyetinde kalmıı olması da bunu iapat etmez mi? 
lnaımuya olan nihayetsiz iıti,.aıkmus kartısmda zavallı manblımı -

sın acai acınacak bir teJdir. YClfCI" NABi 

vergisinin tahsil Mad~nler 
nisbetleri 

ve 
• • 
ıçın hükümler 

Hükümet yeni bir proje hazırladı 
Hükümet; madenler vergilinin ta

hakkuk ve tahsilini yeni formüllere 
baghyan bir kanun projesi hazırlamış
tır. Mevzuat mucibince, asli ve aathi 
itibar olunan madenlerden aıaiıdald 
maddelerde yazılı esaslar dairesinde 
midenler vergisi alınacaktır. 792, 927 
numaralı kanunlar hükümleri ve tq 
ocaklanndan almmakta olan resim ve 
harçlarla alikh hükümler mahfus -
dur. 442 ve 608 numaralı kanunlarla 
köylere ve villyet hususi idarelerine 
bırakılan vergilerin bunlar tarafından 
tahsiline devam edilecektir. 

Mldenler verciıi, bir defaya mah
ıus olmak Uzere alınan taharri ilmü • 
haberi, ruhsatname, tahlili ve imtiyaz 
harçları ile devamb ıurette alınan mu
karrer veya nisbi resimlerden terek • 
küp edecektir. 

Taharri ilmühaberi, ruhsatname, 
tahlil ve imtiyaz harçlarını, bunları ta· 
lep edenler; mukarrer ve nisbi reaim • 
teri de ltletenler ödiyeceklerdir. 

Taharri ilmühaberi ve ruhsatna -
me harçları vilayetlerde aalahiyetli 
maadin memurlan tarafından tahlil ve 
imtiyaz harçlan İktısat Vekaleti Ma -
adin daireeince, mukarrer ve niabt re· 
simler de madenlerin bulunduğu ma -
hallin •bağlandığı maadin dairesince 
aranacaktır. 

Yerginin mikıan : 
Taharri ilmUhaberlerinden 18 lira

dan 30 liraya kadar, taharri ilmilha
ber lerinden, miden taharrisine tahsis 
olunacak mahallin cesametine göre 30 
60 veya 90 lira tahlil muamelelerindeıı 
midenin cinıine göre İcra Vekilleri 
heyetince tastik olunacak llıtc muci· 
birnce 5 liradan 30 liraya kadar; imti
yunameler için midenin derece ve e
hemiyotine göre icra vekilleri heyeti 
karariyle 300 liradan 1200 liraya ka
dar harç alınacaktır. 

Mukarrer resim, bir madenin imti
yaznameıinde yazılı bulunan hududu 
dahilindeki eraziınin sahası itibariyle 
her hektar için yüz on kurut ü.ıerin
den heıaplanacaktır. Bu resim, her 
mali ıene iptidasında tediye olunacak
tır. İmalat tatil olunsa bile ihalenin 
fesholundutu veya mültezim tarafın
dan resmen terkedildiği malt senenin 
sonuna kadar, her sene bu resmin ve
rilmeıi lhmı gelecektir. 

Niabt resim, yabancı memleketlere 
ihraç edilmek üzere hazırlanmı9 veya 
dahilde bllbe ~dilmek üzere kırılmıı. 
ayırt edilip cinsme göre yıkanmıt o
lan cevherlerden alınacaktır. 

Nispi resim matrahı, cevherin gay
riaaf hasılatıdır. Bu huılat. midenle
rin her cinsi için Londra piyasa fia
tmdan nakliye masrafiyle tahlil ve i
zllbe muraflarınııı vuat• bir hesapla 
tenzili suretiyle tespit edilecek bir 
cetvelle, her aene maya. ayında lktı
sat vekaletince tayin olunacaktır. ı,. 
bu cetveller, altı ayda bir kere, fiat ve 
nevi farkları üzerine düzeltilecektir. 

Nisbt resmin hatleri ,ayledir : 
A. Bakır, ıimli kur9un; maden kö

mürü gibi kuyu ve mağara kazılarak 
çıkarılan madenlerin uf olmıyan ha-

ıılatından binde on birden, binde elli 
üçe kadar, 

B - Zımpara, krom, borazitli madde
lerle lüle ta91, sıcak ve aoğuk maden 
1Uları, petrol, zift ve neft gibi damar 
olmayıp yığın halinde bulunan ma
denlerin gayri saf hasılatından binde 
on birden, binde yirmi bire kadar; 

Azami ve asgari hadleri arasında 

her mAden için alınacak resim niabeti, 
bir cetvel halinde lktıeat ve Maliye 
vekftletlerinin mU~terek teklifi üzeri
ne, İcra Vekilleri heyeti karariyle ta
yin edilecektir. Resim nispetlerinin 
tayininde, maddenin kıymet ve ehemi
yeti, ihraç iskelesine vi istasyonlarına 
olan meaaf~i, iıtibaal ve imalatın ko
laylık ve zorlukları, mahrukat fiatları 
ve sınat ihtiyaçlar dikkate alınacaktır. 

Taharri ilmühaberi, ruhsatname, 

tahlil ve imtiyu harçları allkadar 
mercilerce tahakkuk ettirilerek mal -

aandıkl~rınca tahsil olunacaktır. Mu -
karrer resim, her mali sene ba§langı-

cında, niabi resim de yabancı memle
ketlere ihraç veya dahilde ıarf edile
cek madenlerin iskele ve istasyonlar
da nakliye vasıtalarına yUklenmezden 
evel it ıahipleri tarafından •erilecek 
beyannamelere dayanılarak miden i
darelerince tahakkuk ettirilecek ma
halli malaandıiına bildirilecek ve pe· 
tin olarak ödenecektir. Tediye yapıl
madıkça mldenler nakil vaaıtalrrına 
yilklenmiyecektir. Bu cihetin temi
ninden mahallin selahiyetli mlden 
memuru, tahakkuk memuru ııfatiyle, 
malen mesul olacaktır. 

Miden itletenler, madenlerden ih
raç olunan veya buna milteferrl tea
ga.blarda iml1 kılman eıya ve cevbe-

Framzscası Etber olaa ıslr'ia, 

hıaas mabiyıtiai tamamiylı •al•· 
tan, bir tfrili yapıhıuf delildir. F•· 
kat buganan lıa ve telcaiii tf 
Hırt• vı Branley'den beri ber ye
re girip ~ıkan, her atom ve mole
kara ibata eden bu akıcı maddeden 
faydalanmanın yolunu bulmqtur: 
Telsisler ve radyolar, onun saye
sinde saniyede 300.000 kilometre gJ. 
bi bq diJndaraca bir bızla bataa 
dünyaya ses salıyor. 

Pek yakın vakitlere kadar bizim 
.A.nkna'da ve lstanbul'da bulunan 
ve takatleri beş, yedi kilovatı geç • 
miyen ilci g6nderici radyo istasyo • 
numuz vardı ki bunlar, yurdun içi• 
ni güçlakle dolaşabiliyor, ve Hsi. 
mizi bütün djlnyay• yaymak için 
sınıtlarımızda sabırsnlıkla belcle
ıen esir kütlelerine "mevce" vere • 
miyordu. Oç günden beri, tecrObe
leri yapılan yeni ve kudretli istas• 
yonumu:ı, 60 • 120 kilovatla türk se
sini dünyaya duyurmak işine giriş
miş bulunuyor. 

·Yeni radyomuz hakkında dan, 
arkadaıım Nasuhi Bydar'111 yazdılı 

ULUS 19. 9 -1938 

Gümrük memurları 

arasında nakil, 
tayin ve terfiler 

Samsun Gümrük MüdürlJiğü ba' -
muayene memuru BB. Burhanettin 
Dumkan İstanbul bafmüdürlilğil mu
ayene memurluğuna, İstanbul Ba§mü
dürlilk memur namzetlerinden Hik
met Sunay ve Burhanettin Ku1 terfi
an anbar memurluklarına, İstanbul 
başmüdürlüğü memurlarından Niyazi 
Ergünef, Mahmut Demircan ve Ziya
ettin Şahinoğlu terfian anbar memur
luklarına, açıktan Ahmet Edip Kök
çün İstanbul anbar memurluğuna, a
çıktan Sakıp Bayaz bakanlık tetkik 
müdürlüğü tetkik memurluğuna, tet
kik müdürlüğü memur vekili Yusuf 
lzzettin Efeoğlu tetkik müdürlüğü 
memurluğuna, İzmir ithalat gümrüğü 
muayene memurlarından Namık Ke
mal Baykan ve Ali Şevki Kökçen ter
fian İslahiye gümrüğü muayene me
murluklarına, Kars ihtiyat memurlu
ğundan müstafi Tacettin Ünal terfian 
İzmir gümrüğü ikinci ıınıf muayene 
memurluğuna, btanbul memuru En
ver Ünger terfian İzmit itha11t güm
rüğü muhasebe şefliğine, Nusaybin 
muayene memuru Ahmet Hamdi Vil
ken Marmaris muayene memurluğu

na, Çanakkale muayene memuru Ga
lip Levent terfian Urfa muayene me
murluğuna, Çobanbcy muayene me
muru Hikmet Okutan Nusaybin mua
yene memurluğuna, Ereğli muayene 
memuru Naim Gültekin terfian İzmir 
ithalit gtkıırilğU muayene memurlu
ğuna, Morıin muayene memuru Rem
zi Ulupın ve lzmir bapildllrlilk me
muru Retit Eılek bmir bapüdürlük 
memurluklarına, Trabaon anbar me
muru Arif Hikmet Demiray Karı an
bar memurluğuna, Mardin memucu 
Yasin Poyru terfian Cizre anıbar me
murluğuna, Babakale idare memurlu· 
ğundan açıkta ŞUirU Gilraoy Of an
bar memurluğuna, Samıun anbar me
muru Tahıin Tutekin lmıir ithalit 
gümrilğil anbar memurluğuna, açıktan 
YU9uf Soysal Antalya gUmrUtU mu
haaebe memurlutuna, Urfa muJwebe 
memuru Tamin Batum lmıir bıf1Dil· 
dürliliü mıbar memurluğuna, Cizre 
muhaıebe memuru Salt Çetin Bodrum 
muhasebe memurluğuna, Urfa muha
sebe memuru Mahmut Kapalı lmık 
ithallt sUmrillU mubaaebe memurlu
ğuna, açıktan Mehmet Darıcı Clrre 
muhasebe memurluğuna, açıktan Yu· 
suf Onat Mardin muhaıebe memurlu· 
ğuna, açıktan Orhan Sena Karkamıf 
mubuebe memurlufuna, açıktan Meh. 
met Nihat Özdemir Urfa muhaıebe 
memurluluna tayin edilmi9ler ve ba
kanlrk tetkik mUdilrlUtu memuru Sa
i t Okçu, ıümrUk lfleri tetkik memuru 
Hüseyin Alpofus, Tarife mUdllrllllü 

memuru Tabiin Ekman, birer dcrec:e 
terfi ettirilmitlerdir. 

rin mikdar, cinı, ve kıymetlerini mun
tazaman bir yevmiye defterine kay • 
detmiye ve bu defterin aylık icmalini 
kendilerine verilecek numuneye uy
gun olarak, ayda bir midenin itletil
diği mahallin en bUyilk mUlkiye me
muruna vermiye ve her sene ha.ziran 
ayı içinde geçmiı takvim senesi haaı
lltının defterlerine bağlı bulunduk
ları vi11yet vallliiine verir, görüle
cek lüzum üzeriqe viliyetce yaptırı
lacak tefti9, tetkik ve tahkik ıırasın· 
da i§letmiye ait bütün hesapları, ev
rak ve defterleri alakalı memurlara 
göstermiye mecbur olacaklardır. 

lıirayı okuduktan aonra ben de, 
kudretli istasyonu dinlerken ISIO· 
mn ve bey«:anlamn bir dinleyici 
11/atlyle bu •tırları yasayım, de • 
dJm. 

N. Baydar da, ben de teadaıaa 
aevldyle bOyiJk harpta telsis te16ral 
yedek subayı idik. Esir, mOrsile, 
•bize, tıllümevc, anten, toprak, koa
trpua gibi kelimelerle kulakları, o 
savaş günlerinde Selimiye kıılası 

ile savaş boyları arasında mütema • 
diyen dolmuş olan iki 6Ut1teci ar
kadaşın, nalıanın bu yeni len baıa
rısı karıısında biras lula öğünme
•ini, heyecanlanmaaını çok görmez· 
siniz. - T. 1. 

Sunturlu bir meıhuı cüriim ! 

"Metbut cürüm" ler kanunu• 
nwa birçok faı:dalarmı ıördük ii 

Rakamlarla Türkiye 

Sağlam - sakaf nüfus 
S.llam ve ..Ut nüfualarm tehir· 

lere göre, yayıılıtı; ıehirlerimizin aı· 
hi çerçevesini gösterir: Aynı zaman
da aağlam ve aakat nüfuaun dağılqı. 
aalsm butal•lar, harp ve aaire gibi 
nüfus baltalıyan ve sakatlık yapan 
tesirlerden de ileri gelir. 

Ham benzin ve petroldan 
istihlôk vergisi indiriliyor 
Bu tedbirle 

himaye 
tasfiye müesseseleri 
edilmiş olacaktır 

Petrol ithal ederek bundan benzin, gazyağı, motörin ve mazot 
935 nüfuz aayımıza göre, Tirki- istihsal eden bazı müeueaeler, 2448 numaralı kanunla ham pet-

ye'de görünür sakatlığı olan nüfm 1 · • k J Oku b miktarı 194.774 erkek, 133.924 ka- ro uzenne onu an 1 ruı isti li:k reemi dolayısiyle faaliyetle-
dındır. istatistiğimiz; rorunur sa • rini tatile mecbur olmuılardı. 
katlığı olanları kör, bir kolu çolak, Hükümet "cihan petrol piyasasının aldığı istikamet ve bunun 
iki kolu çola.k, bir ayaiı topal, iki a- doğuracağı ihtilatlar karııımda memleketin müdafaası bakımın
yağı topal, aaiır, dil•iz, kötürüm ve dan büyük menfaatler icabı ve iktıaadl cepheden bilhaua ham 
bir çok sakatlığı olanlar diye böl • petrol stoklan bulundurmak ve bunlann memleket içinde tasfiye 
mektedir. muamelesi yapmak için taıfiye müe11eselerinin sayısının artma-

Bütün Türkiye' de kör olan erkek. sı bir ihtiyaç haline geldiğinden,, bunlann himayesi için bir ka
lerin aayıar 24994 dür. Bu rakam nun projesi hazırlamıttır. 
trahom gibi neticelinde görmekten Bu proje ile, 1718 numaralı da-ı
mahrum eden ha.talııklarm keaif b"I" • "hl~'- • • ka 1 
ld • 'l" ti d d ha f--•-...1- ı ı ııtı aa verıısı nununa o ugu vı aye er e a AAAmQM". • 1 2 ) ka 

Meaela, bu arada Malatya'da 1128, müze>:y~ . 448 n~a~a 1 nu
Mardin'de 1029 Urfa'da 1038 Ga- nun bırıncı maddesının A fıkra
ziantep'te 923, ~özünü kayb~tmit sı kaldırılmakta ve benzinden ki
vatandaı vardır. Bu miktar araaında lo batına 9.70; petrolden 7.20 
en büyük kıamın• yaıhlar tetkil et- kuruş iıtihlak reami almmaıı tek
mektedir. Bu mıntaıkadaki devamlı lif edilmektedir. 
mücadele ve ıibi tetkilatımızm f aaı- Projeye glSre, gUmrük ithallt umu· 
lasız çalıtmaları nurlu hayatı karan- mi tarif~inin 695 numarumm A fık· 
lık yapan bu i.fetin önüne geçmiye rasında yazılı ham, tasfiye edilmemiş, 
çalıtmaktadır. temizlenmemiş mayi mideni mahrukat 

Erkeklerden bir kolu çolak olan • ve madeni yaiların ithali arasında 
larm aayııı 47099, iki kolu çolak o- bunların vaziyetine ve taktiri auretly· 
lanların aayıaı 4488, bir ayalı topal le elde edilecek 270 hararet derecealn
olanlar 21267; iki ayağı topal olan- den evel takarrür eden mayi m:ldeni 
lar 9853; aalr • dilaia olaaı.r mahrukat (benzin ve benzerleri, gaz· 
21738; kanburlar 5937; kötüriial • yağı, ağır maden yağları ve tortuları) 
ler 6950 dir. Birden fazla sakatlığı miktarı Maliye ve Gümrük lnıhiaarlar 
olanlar 601 dir. Bu aakatbklardan vekaletlerince müttereken tayin olu
batka vücut ansaaı olan 3853, nüfua cak kimyagerlerden miltetekkil heyet 
da bu miktara ilave ediline ,.e • tarafından yapılacak tahlil i ile tespit 
k\in olarak 194774 elde edilmekte. olunarak kilo başına gaz ya&ından 7.20 
dir. Ki, erkekler arasında en çok ... kurut; benzinden 9.70 kuruı dahli! k· 
kat srupu, 47089 rakkami,.le bir ko- tihlak vergisi alınacaktır. Bu vergi 
lu çolak olanlardadır. ikinci olarak gümrüklerce tahakkuk ettirilerek te-
21738 rakkamiyle aalır • dileisl• minat mukabilinde üç ay müddetle 
-•· tecil ve üçüncü ay sonunda tah&il olu· 
·-ı)'OI". 

nacaktır. Bu suretle gümrüklerde ver-
Kadınlar& ıeçi)'Ol'UZ ı Kadmlarda 

rörilnür aakatlıtı olanlarm yekQnu 
133924 dür. v. bu rakun, sruplara 
tö,.Je bölüamektedirı 28618 kör, 
12336 bir kola çolak, 2137 iki kolu 
çolak, 48250 bir a,.aıı topal, 8133 
iki a,.alı topal, 11412 aalır • dilaia
ler; 8317 bıab•ı 9719 kötüriim; 
2419 aaİI' aakatblı olanlar ve 321 
bir Sok aalratlatı o&.nlar ... 

gisi tahakkuk ettirilmif olan madde· 
nin memleket içinde tatfiyelerir.den 
dolayı devletçe başka verıi alınmıya
caktır. Şu kadar ki, memleket dahilin
de bu suretle taafiye ecHlırek pl;yua
ya arudilecek benzin, gazyağı ve ma
zot e<Vsaf cephesinden hariçten giren 
benzerleri derece ve ayarından a;ıağı 

olmıyacak ve bu hu11.&1 lktınt Veklle
tiniri"daiıni mllrabbeli altında bulun

Kadm yekh1mda en Ml,elı: "*• _ :;=d""u"'-ru=:;la=ca..,,~k~t-~ır~·~~~--~~~-~~~--~
kam, 48250 olarK bir ayaiı topal Gümrük ithalat umumi tarifesinin 
olanlardır n kaclm 791k6nu, erkek 695 inoi numaraıının B ve C fıkrala· 
sakatlardan albmf küa6r bin,, ,..m rında göıterilen benain, guyatı ve 
,.&.de otu lradar elniktir. Bu ela benzerlerinin hariçten ithal olunanla
erkelia, ha7&tm acı taraflarına ka. rın memleket dahilindeki depolarda 
dmdan çok kurbua ftl'ldilini anlat· dökme ı&tıf fiatları maliyet bedeliıı
mas mı cleraini• T den aşağı indirildiği veya hariçten •t· 

İstanbul' da yeni belediye 
iz& namzetleri 

lıtanbul, 18 (Telefonla) - Belediye 
meclial halılına intihap olunacak 
namzetler Parti tarafından teabit e-
dilmiştir. Eaki Şehir meclisi adları
nın homen hepıi ıene namzet ıtsıte • 
rilmişlerdir. Yeni mecliıte altı, yedl 
kadar yeni iza bulunacaktır. İntihap 
hazırlıkları tamamlamıak Useredir. 

Maarif milateprmın 
lstanhul'daki tetkikleri 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Şeıhri· 
misde bulunan MMrif veldleti müs
teJ&rı Rıdftft Nafiz, dün tehrimlzde 
kültür i'leriyle meşgul olmu~ ve muh
telif maarif mU...eteleri.nde tetkik
ler yapmıJtır. 

birçok fa7'1alannı da söreceii•. 
Suç ilstG ,.akal•nen herhanci bir 
saçla bu lcanaa htıldlmı.ine uy. 
pil olarak h-lliaabk~ çe
kiliyor ft CH&>'a çarp1)1701". 

Şimdi,.e kadar cla,datamaz 
mefhut cürilmler içerisinde - ori
jinali ıu olaa ıerektirı 

"Aksaray'da 24 aaat evinde ra
kı içen ve ev sahiplerini rahatıız 
eden Omıan ilminde biri, adliye
,.. verilmittir. 

Sultanahmet birinci aulla ceza
da muhakeme edilen auvla. hala, 
ayılamadıimdan mahkemede ba-

ğırmıt. rürültii ebnit. neticede 
dört gün hapae mahk(im olmut
tur.,, 

Uzun boylu tahit, İspat iıtemi
,... bö,.le silrekli bir metbat cü
rüm ititmit mi,.diniz? 

hal edilenlere nispetle ham oiarak it
hal olunup dahilde taktir ve tas.tiye o-
lunacak mayi mahrukatm yüzde on· 
dan fula bir fiat yUkaeklili arıetme 
si suretiyle ikinci madde hadleri için
de i9lenemlyeceli anlatılclılı taktir
de hükümet bu işlemeyi mümkün krlcı.
cak surette tenzilat ic:ruıaa aalihiyot· 
li olacaktır. 

1718 numaralı dahili istlıhl&k yerli
si kanununun lldııci maddesini tadil 
eden 2414 numaralı kanunun birinci 
maddesi fU şekilde değiıtirilmittir: 

0 'Dahildckl mombllardua iatihaal o
lun& 270 hararet deıreceeinden ovel 
takattür eden hafif yağları muhtevi 
ham, tasfiye edilmemj~, temizle.1me
mif miyi mideni mahrukat ve m&dmt 
yağları tasfiye, taktir suretiyle vey• 
sair muamelelerle petrol, bemin ve 
mümasili mlyi maden! mahrukat is
tihaal edenlerden istihsal ettikleri 
maddelerin her Jdloeu için sekiz ku· 
ruf lstlhltk reemi alınacaktır. 

Küçuk, muttarıt, muhteris darbeler 
Sokaklarda, camlarda pür lbtlsu. 
Y ukandaki iki mura, tair T •· 

file Fikret.'iDdir. Rahmetli tair, 
bir gÜn evinde otururken camına 
çarpan ufak, çekinsen yaimur 
damlalarmdan ilham almq, bu 
1aYnk .mn1e bir manzume yaz. 
Dllfb. 

lzmit'te ve latanbul'daki .on 
ael ve yağmur haberlerini okur
ken Ftkret'in bu yaimur manzu
~ hatırladma. 

Fikret, aai olaa,.dı, her halde 
bu giirül gürül akan seller kar· 
ııamda bilmem bu kıvrak manzu
meyi yazabilir miydi? Onun aru
zu, nazmı ve kafiyesi bu aellere 
dayanabilir miydi? 

.~Qrmı hnklmliii imtihnnı 

:>orgu bakım veıuHerı )a"'ında 
aorgu hakimliği imtihanma gire
cekler ••. Bu imtibanm bafka im
tihanlardan farklı olan nokta11-
na dikkat eltiniz mi 7 

ileride IOl'IU aonnayı bir mea
lek haline setirecek olanlar, tim· 
dl ilk it ol•M: IOnllen eorplara 
cevap v.-miye ~. 

Fırtına 

1 yelkenli parıalandı 
bir köylü boğuldu 

latan.bul, 18 (Telefonla) - Günler
donberi yağan yağmur dindi ve bugün 
,.hrimt.de hava tamamen açıldı. Fa
ıu.t Karadeniz ve Marmara'da fırtına 
devam etmektedir. Bu gün Boğaz ha
riciılde 29 tonluk bir yelkenli parça
lanmıştır. Gomini.n taıyfaları kurtarıl· 
mııtrr. 

Bir köylü boluJdu 
Dün Bandrma'ya &itmek ilzeN: li· 

mandan ayrılan Bursa vapuru yolda 
tiddetli bir fırtınaya tutulmuttur. Su
lar biT an geminin güvertesine kadar 
çıkmıf ft o aırada orada bulunan Meh
met adında bir köylUyU ıettırmu1uır. 
Vapur hemen durmuş ve zavallı Meh
met aranmlJll& da bulunamaıniftır. 

Karadeniz'de ıiddetli 
Yddız fırtınası var 

Ereğli, (Karadeniz), 18 (Huıuat) -
Dün akp mbClflıyan 9iddetli yıldız 
fırtınası Havza'da bulunan yirmi bet 
parça tllrk ve ecnebi vapurlariyle otuz 
kadar motörü Ereğli J.icmnm, Utica
;v:a mecbur etmittir~ ErellidenJKö.llr 
aldıktan sonra dün öğleden cvel Bo
iua hareket eden yunan bandıralı 
2890 tonluk Rinoo vapuru armmakta· 
dır. 

Şiddetli bir zelzele 

kaydedildi 
lıtanbul, 18 a.a. - RMataneden t~ 

lii edilmittiır: Bu llıbU ıaat S 1 51 da
kika 55 saniye geçe tiddetll bir zelze
le kaydedilmittir. Merke:ı U.tU lsta .. 
bul'dan 760 kilometre ..-le~.. tah· 
min edilmoktedlr. 

Fransız tllyyarecllerl yollanna 
devam edemediler 

tatanbul, 18 (Telef oala) - Btnlta 
gitmektllzere iki gün evel BilkrefteG 
,ehrlmbe gelen iki franaız tayyareci· 
ıi havanın bozukluğu yilzünden bu· 
giln yollarına dnmı edemenıltlerdir. 
Yeıilköy meydanının boaukluğu 

ybünden tayyarccllerln daha üç gü
ne kadar hareket edemiyccekleri anla
fl'lmalrtadır. 

Yurdun her tarafında yajıılar 
devam ediyor 

Dün ıehrlmlzde bava öğleye kadar 
. kapalı ve hafif yağmurlu, ıonraları 
bulutlu geçmlf, ril!i&ir 'imaltgarblden 
saniyede 3 metre hızla e1mittlr. Gü
nün en yüksek ısısı iÖlgede 20 ola
rak kaydedilmittir. DUn yurdun 
Trakya ve Ege mıntakalarında hava 
bulutlu, diler mıntakalarda kapalı ve 
yaiıılr aeçmiıtlr. Son 24 saat içinde
ki yağı,ların karemetreye bıraktığı 
su miktarı Zonguldak'ta 72, Sapanca
da 54, Simav'da 41, Bolu'da 29, Si
nop'ta 28, Kocaeli ve Rize'de 26, ts
tanbul'da 22, Biga'dı 20, Buraa'da 19, 
Eluığ'da 18, Dörtyolda 17, diler ya
ğıtlı yerlerde de 1·16 kilogram ara • 
aındadır. Dün rüzgarlar cenup Ana
dolusunda cenuptan saniyede 1, prkt 
Anadolu ile cenu.bt Anadolu'nun tark 
kıımında ıarptan 7, di i er mıntakalar 
da timalden 9 metre kadar hı:ıla es
mittir. 

Yurdda en yüksek ısı Bodrum 
ve Siirt'te 27, Dlyarbakır'da 29, Ada
na'da 30, Antalya'da 31 derecedir. 
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" Aldı M 1 .. ' uso ını . ,, 
HiUer ile Çemberleyn arasındaki 

görüımeden aonra hadiseler ıüratle 
inkiıaf etmiye ve Südet meselesinin 
halli için bulunan formülün mahiyeti 
anlqılrtuya batlanutbr. Çemberleyn, 
Lonclra'ya avdet eder etmez, derhal 
İngiliz kabinesi fevkalade bir içtima 
alctetti. Bunu müteakip de ba§vekil, 
Prag'dan geri çağD"dığı Lord Runıi
man ile göriittü. Esasen Südet alman
Jariyle çekoslovak hükümeti arasında 
mutavasutltk rolünü yapmak makaa • 
diy)e Prag'a giden Runsiman için yeni 
vaziyet kartmnda yapacak bir it kal • 
mamııtır. Südet almanlannm Çekos~ 
vakya bükümetiyle temaslanm kesme· 
si üzeri~ Runsiman'ın vazifesi de 
kendiliğinden nihayetbnmiı bulunu -
yor. 

DÜNYA HABERLERİ 
B. Hodza bir nutuk verdi 

Tarihimizin en feci 
anlarını yaşıyoruz 

Sükun ve intizama riayet edelim 
Plebisite dayanan hal 

. 
çaresı istemiyoruz 

Prag, 18 a.a. - B. Hodza, radyo ile neıredilen bir hitabe söyli
yerek plebisit esasına istinat edecek her türlü hal suretini reddet
mittir. 

Polonya daimi 
delegasyonunu 

Cenevre' den ıekiyor 
Varşova, 18 a.a. - Komarniki, mil

letler cemiyeti asamblesi reisine bir 
telgraf çekerek, Polonya'nın cemiyet 
konseyinin pazartesi günü yapılacak 
seçimlerinde namzet göstermek niye
tinde olmadığını bildirmiştir. 

Polonya, daimi delegasyonunu l i
kinci teşrinden itibaren geri çekmiye 
karar vermiştir. 

B. Hodza, ezcümle demiştir ı 
ki: 
"- Hepiniz tarihimizin en feci an

larını yaşamakta olduğumuzu hisse
diyorsunuz. Memleketimiz yeniden 
çok tehlikeli surette tehdide maruz 
kalmıştır. Sulhu kurtarmak için her 
şeyi yapalım. 

Musolini nutkunu verdi 

'' 
(ek meselesinden bir ihtilaf ~ıkarsa 

İtalya'nın alacağı mevki,, 
''şimdiden seçilnıiştir ,, 

FRANSIZ BA~VEKİLİ VE 
HAR CIYE NAllKI LOHl>RA 

( .daşı ı ınci sayfada) 

Hiıler'in istekleri nedir? 

a llTÜRKiYE BASINll 

Biraz ümit 
Londra, 18 a.a. - Havas Ajansı mu -

habiri bildiriyor : 
Bu sabah baıvekfilette ingiliz ve 

fransız nazırları arasında yapılan iç
timaı müteakip matbuata hiç bir res -
mi tebliğ verilemmiştir. Bununla be
raber zannedildiğine göre içtimaın 

büyük bir kısmı Çemberlayn'ın, Hit
ler'Ie yaptığı mülakat hakkında ver -
diği mufassal maliimata tahsis edil • 
mi~ir. Hitler'in, muhatabına nutuk -
larında tekrar ettiği, Almanya'dan ay
rı yaşıyan bütün alınanların ana va -
tana dönmeleri lüzumu nazariyesinden 
uzun uzadıya bahseylediği muhakkak 
addedilmektedir. Esasen Anşlus sekiz 
milyon almanın cermen cemaatına il· 
tihakını temin etmiştir 

Führer şimdi çekoslovak hudutları 
içinde yaşıyan 3 milyon almanın va -
tana iltihakını cebren dahi olsa temin 
etmek arzusundadır. Hitler'in kanaa -
ti, almanların kesif bir ekseriyet_ ha -
linde bulundukları mıntaka.lar Al -
manya'nın hakimiyeti altına girmeli
dir. Çek ve alınanların karışık bir hal
de bulundukları kantonlarda ise aha.li
nin mukadderatı bir plebisit ile taay
yün etmelidir. icabında alman - çek 
hududunda bir ahali mübadelesi de 
yapılabilir. Milletlerin kendi mukad-

SABAH' ta B. Hüseyin Cahit Yal. 
çın bu başlıkla yazciı~ı yazııında di -
yor ki: 

lngiltere başvekili Almanya'ya he· 
yecan verici bir dakikada yaptığı se -
yahatten geri döndü. Bundan memnu
niyet beyan ediyor. Bu kabil münase • 
betlerde memnuniyet ve muvaffaki _ 
yelten bahsetmek basma kalıp teırifat 
sözleri kabilinden addedilirse de iki 
mesul devlet adanunın yakında tekrar 
mülakat edecekleri hakkındaki malü -
mat dünyaya gerçekten ümit verebile
cek bir mahiyettedir. 

İngiltere Baıvekili Sir çerımer .. 
leyn'in Almanya'ya seyahati, bir ta • 
arruz emeli besliyebilecek Fübrer'i 
manen çok zor bir mevkide bırakımı • 
br. Çünkü İngiliz devlet adamının tet. 
rifat ve meraıim düıüncelerini bir ta -
rafa bırakarak hemen tayyareye atla· 
yıp Hitler'in ayağına gidecek kadar 
sulha bağlılık ve medeniyet davuına 
sadakat göstenniı olmasına mukabil 
Hitler anlatmak istemez, ıedit ve yır
tıcı bir vaziyet takınsaydı dünya el • 
kan umumiyesinde çok fena bir mev
kie düıerdi. 

İngiliz kabinesinin fevkalade içti
maında fransız bqvekili ile hariciye 
vekilinin Londra'ya davet edilmelerine 
karar verilmit ve Daladiye ile Bone 
dün tayyare ile Londra'ya giderek İn
giliz devlet adamlariyle göriifmüıler -
dir. Fransız Bqvekili ile Hariciye Ve. 
kili İngiliz arkadqlariyle göriipnekte 
iken, bu buhranın çıktığı günden beri 
ikinci planda kalan Musolini, Triyes
te' de söylediği bir nutuk ile ansızın ön 
pli.na geçiverdi. 

Musolini'nin mıtku uzun değildir. 
Evela Triyeste'ye, triyestelilerle has -
bıhalde bulunmak için geldiğini söyle
dikten sonra bu ıehrin İtalya kırallığı 
içindeki ehemiyetli mevkiini tebarüZ 
ettİrmİ§ ve ondan sonra da birkaç kı -
sa fakat manası sarih cümle ile Orta 
Avrupa krizine temas etmiştir. Muao
lini, Çemberleyn'in Hitler ile görüı -
mcsinden dolayı duyduğu memnuniye. 
ti ifade ettikten sonra çekoslovak me
selesinin yegane hal çaresi plebisit ol
duğunu bildinniıtir. Bundan sonra da 
şu sözleri söylemiıtir: 

Diğer memleketleı- için yalnız sul
hu kurtarmak mevzuubahstir. Bizim 
için ise, ondan başka memleketimize 
Hiyik bir istikbal temin etmek mevzu
ubahstir. Bizim tarihimiz, çeklerle al
ınanlar arasında bir anlaşma vücuda 
getirmeği istihdaf eden bir mesai sil
silesidir. Şimdi vazifemiz bu anlaşma
yı tahakkuk sahasına isal etmektir. 

Musolini Çekoslovakya'daki 
'deratlarına hakim olmaları prensip na· ı ı ı • mına, ahalisinin ekseriyeti alman olan m 1 et er südet mmtakalarmın memlektine il -

Bugünkü ümitler arasında bir an 
endiıe ve tereddüt telkin edecek abva. 
lin eksik olmadığını da itiraf ebneli -
dir. Çekoslovakya'da dahili vaziyet 
Südet almanlarının fazla teıvik gör • 
meleri ve pek cesaret bulmalan yüzün
den fena halde karıtmııtır. Südet al • 
manian resmi hükümete karıı isyan 
halindedirler. Bu ityanın bi:zzarure 
tevlit edeceği zecri hareketlr Ahnan • 
ya'da gerçekten fena bir aksi tesir ya. 
pabilir. ihtimal ki resmi makmnlann 
haricinde bazı müfrit ve fazla gayret .. 
keı fahsi veya teıkilatlann istedikle .. 
ri de budur. 

- Sulh kurtarıımaiıdır. Ve çabuk 
hareket edilirse kurtulur. Fakat eğer 

kurtulamaz da harp çıkana, ltalya 
hangi tarafa iltihak edeceğini ıimdi • 
den seçmiıtir. 

Londra ile Berlin arasında çıekoa • 
lovak meselesinin halli için bir formül 
arandığı ve hatta bulunduğu bir ııra • 
da Musolini'nin plebisit fikrini ileri at. 
masmda bir mana vardır. Çekoslovak 
buhranı çıktıktan sonra uzun bir müd -
det.Jtalva hükümetininJtoktai nazan. 
nı aksettiren İtalya _..,_.. .,_ -

leye kartı büyük bir ihtiraz göstermİt· 
lerdi. Nihayet geçen hafta Südet al -
rnanlannın Çekoslovakya'dan ayni • 
malan fikri ileri ablmca l tal ya gazete
leri, çekoslovak meselesinin ancak 
Hitler ile Musolini araamda Rome'da 
yapılan görüımenin çerçevesi içinde 
halledilebileceğini ve bunun ~a Südet
lere geniı bir otonomi vermekten iba
ret olduğunu yazımelıudı. Bir gazete 
bu noktai nazarı müdafaa ettikten eon· 
'"'\ fU satırlan ilave etmitti: 

- 'lugüne kadar Henlayn bile Sü
detler'in ~~oslovakya'dan aynlmala • 
nnı istememı~.: ... 

Bu yazılardan çı._., mana §Uydu ki 
1 tal ya, bu meselenin Süd~"•.-e otonomi 
verilmesi, fakat Çekoslovakya -." da 
parçalanmaması ıartiyle halJine laı...c 
tardl1'. 

Bu noktai nazar bu derece katego
rik olarak ifade edildikten birkaç gün 
aoll1"8, Hitler nutkunu söyledi. Südet -
ler ayaklandılar. Henlayn almanların 
Çekoslovakya'dan aynlmalannı istedi. 
Çernberleyn de Hitler ile cörüıtü. Bu 
göriifmede bulunan formül fransız-in. 
giliz devlet adamları arasmda müzake. 
re edilirken Musolini Triyeste'de ple
bisit fikrini ileri atmı~ ve esasen İngil
tere tarahndan da kabul edildiği cihet
le meselenin sulh yoluyla halline artık 
.. ;iuhe kl"lntJO.;ı•i!• hi ....... ,..;ı,. ,..ı • ...,, ......... ı. 
bir harpta Almanya ile beraber oldu -
i{urı" .ı .. h'J..tinnt>ktedir • 

Muaolini'nin bu jestinde Almanya
ya konsesiyon yapmakta başkalann • 
dan geri kalmak istemiyen bir adamın 
aceleciliii vardır. 

••Jıyan bastırmak, itisaj 
değildir.'' 

için plebisit tavsiye etmektedir ! 
Bütün Avrupa, alınanlar yapmak

ta olduğumuz müzakerelerin sebebine 
vakıftır. Bütün dünya, çok miifkül 
müzakerelerden sonra her iki tarafın 
kabul edebilec::.eği bir eaası bulmuş ol-

Triyeste, '18 a.a. - Stefani ajansı bildiriyor: 
Duçe, yanında bakanlardan Ciano, Starace ve Alfier olduğu 

halde "Kamicia Nera" torpido mllhribiyle buraya gelmiş ve halk 
tarafından muazzam tezahüratla kal'§ılanmıttır. Unita meydanı
nı 150 binden fazla insan doldurmuıtu. 

duğumuzu biliyor. Fakat birdenbire 
feci bir tebeddiıl hasıl oldu. İsyan baş
ladı. Hükümet, çok enerjik hareket 
etmif olmakla itnam edildi. Bu itham
ları bir tarafa bırakalım. Sadece vazı
f emizi ita edcli.rn. Heme:n hemen tam 
bir feragat gösterecek derecede ilen 
gitmek suretiyle hüsnüniyet göster· 
dik. Bir isyan bastınlmaaı, bir itisaf 
değildir. 

Devletin iki nevi muuliyeti 
Da.ha fena bir vaziyet tahaddüsı.i· 

nün önüne ancak huıuai örfi idare sa
yesinde geçebildik. Hükümet tarafın
dan ittihaz edilmiş olan fevkalade 
tedbirler, zaruri göründükleri müd
detçe meriJ'et -kilDde kalacaktıc. 

Hükümctin siyaseti üzerine çöken iki 
nevi mesuliyet vardır: ı. Devletin o
toritesini temin etmek lazımdır. 2 .• 
Alınan meselesinin halledilmesinden 
tevellüt edecek bütün netayici idrak 
etmek muktezidir. Bu sebepten dola
yı müzakerelerde bulunmak istiyo
ruz. 

B. Hodza, halkı sükuna ve intizama 
riayete davet etmiı ve ezcümle demiş
tir ki: 
"- Hcnlayn'ın milliyetler mesele

&inin halli için çekoslovak hükümeti 
ile anlaşmaktan imtina etmesine ve 
yapmfl olduğu isyan teşebbüsüne rağ
men devletin tamamiyetini azimkara
ne müdafaaya karar vermiş olan hükü
met şimdiye kadar muhtelif milletler-
le ve bilhassa südet almanlarıyle takip 
etmi9 olduğu anlaflllCl siyasetini asla 
0'-eistirmemiştir. 

Bu a.hl,.sma içinde hükümetin ne 
Henlayn'a ne -ıe firar halinde bulu
nan südet zimamo.. .. 1arına ihtiyacı 
vardır. Çünkü memleketuı.:.,,.de vukua 
gelen hfi.disat ve isyan hareketı .. ;0 a
kamete uğraması hükümetin karşısın· 
da ekseriyeti milliyetler arasında an· 
laşma ve uzlaşmayı arzu eden bir sü
det alman kütlesinin mevcut olduğu
?u~ en iyi d~l.ilidir. Hükümet, bir gün 
ıntıkam ve ıtısaf siyaseti takip etıni
yecektir. Maamafih kanunun muhafa
zası ve kanuna riayet edilmeai ve sü
kun ve intizamın bozulmamaıı husue
lariyle meJgul olması icap eder. Asa
yiş ve intizamı amme meselesinde bir 
guna fedakarlık yapılamaz. Zira tam 
ve makul bir anlaşma temini ancak sü
kQn ve intizam sayesinde mümkün
dür. 

Plebisiı hit,.· bir fayda. vermez 

Duçe söylediği nutukta evcıla eski 
ziyaretlerinden bahaederek TriyC$tC • 
nin italyanlık mücadelesindeki kahra -
manlığırun bir tarihçesini yapmış ve 
son 20 yrl içinde hinterlandını ve eko
nomisini hakikaten hayranlığa değer 

bir şekilde ihya etmiş olduğunu söy
lemiştir . 

meselesinin ırk meselesi olduğunu 

söyliyerek demiştir ki: 
"- Bu sahada dahi icap eden tarzı 

halleri kabul edeceğiz. İtalyanın tak
lid veya telkinlere itaat edeceğini 

zannedenler merhamete veya istihfa -
fa layık hafif akılhlardır. Irk mese
lesi ani olarak ortaya çıkmış değildir. 
Bu mesele imparatorluk fütuhatiyle 
alakadardır. Zira tarih bize impara
torlukların silahla kazanıldığını, fa. 
kat prestijle tutunduğunu öğretiyor. 
Prestij için de vazıh ve kati bir ırk 
zihniyetinin yalnız ırklar arasındaki 
farkı değil gayet sarih tefevvukları 
tespit etmesi lazımdır. lmdi yahudi 
aneaeleai bu hidiaenin bir cephesidir. 
Vaziyetimiz ıu itiraz göttlrmes vakı
aların neticesidir: Dünya yahudiliği 
şu son 16 yıl zarfında bizim politika
mıza rağmen, faşizmin uzlaşmaz bir 
düşmanı olmuştur. Bizim politikamız 
İtalya'da yahudi unsurlar arasında 
hakiki bir baltalama yarışı adı vel'i· 
lebilecek olan bir politika tevlit etti. 
Bununla beraber, İtalya ve rejim i
çin askeri veya sivil müna:kaJa götür
mez liyakat sahibi olan italyan vatan· 
daıı yahudiler hakkında takdir ve a· 
daletle muamele yapılacaktır. Diğer
lerine gelince, onlara kartı bir ayrı
lık politikası takip edilecektir. So -
nunda, dünya belki de tiddetli hare
ketimizden ziyade alicenabane hare
ketimizden hayrete dUşecektir. Yeter 
ki, hudut dışındaki yahudilerle içer
deki yahudiler ve bilhassa bunları bir 
çok kürsüden müdafaa eden dostları 
bizi yolumuzu cezri bir surette değiş
tirmeğe mecbur etmesinler . ., 

1938 martında, daha 1878 de ta -
hakkuk etme.i icabeden mukadder bir 
hidise vuku bulmuıtur. Bu hadise 
Triyeste'yi, karplamıya huır bulun -
duğu yeni bir vaziyet dahiline koy • 
maktadır. Triyeste'ye malUmdur ki 
coğrafya bir müli.ha.ıa değildir ve ken 
disini uzun müddet böyle farzedenler
d .. iat:Mwwwu abr. Tdye91te lnıTetlne 

güvenmektA:dir ve denize arkaamı dö • 
ncmez ve dömnok istemiyecektir. Bir 
'inilıetin hayatında öyle anlar olur ki, 
onu sevk ve idare edenlerin o anlarda 
mesuliyetten kaçınmalan değil, bu me 
suliyeti müftehirane bir surette ve ta
mamiyle deruhte etmeleri icap eder. 
Şimdi söyliyeceğim şey yalnrz Roma 
- Berlin mihveri politikasının icabatm
dan değildir. Bu söyliyecek olduğum 
şeyin tarihi e.ebabı mucibesi bizi iki 
numaralı mozayik adı verilebilecek 
devleti tCfkil eden macarlara, polon • 
yalılara ve diğer naayonalistlere bağ -
lıyan dostluk hielerinde mündemiç 
bulunmaktadır. 

Plebüiı ! 
Size timdi aöyliyeceğim §ey ital -

yan olmaktan ziyade avrupai olan bir 
zihniyetten mülhemdir. Tarihin orta -
ya koyduğu meseleler ıatırap veren 
bir ihtilat derecesini bulunca, kendisi
ni zaruri olarak kabul ettiren hal su • 
reti en sade, en mantıki ve en zecri o
lan şu hal suretidir: Biz faşistlerin to
taliter hal sureti, plebisitler hakkında 
herk- i~in plebisit, plebisiti iatiyen 
bütün nasyon.ıistler için plebisit, bü -
yük Çekoslovakya olı:uak istiyen ve 
fakat bugün bünyevi zafını gÖ6termek 
te olan nasyonalite dahilinde kalmıya 
mecbur tutulan bütün nasyonaliteler 
için plebisit . 

Fakat bir şey daha söylemek l! -
zımdır: Her hangi bir anda hS.diseler 
bir çığın baş döndürücü akıp gidişin -
deki mahiyeti alır. Bunun için karı
şıklık ve ihtilatlardan kaçMmak iste· 
niyorsa, çabuk hareket etmek icabeder 

Uçan bir sullı elçisi 

Duçe sözlerini bitirirken, hüküme -
tin triyestellilerin haklı istediklerini 
daima dikkate aldığını, Triyeste'de 
bütün fakülteleri ihtiva eden tam bir 
üniversite açılacağını ve bütün dünya 
tarafından tanınmış olan tersaneleri -
ne iş verileceğini bildirmiş, cesaret,_ 
azim ve kuveti temsil eden faşistli -
ğin idaresinde her zamankinden daha 
ziyade birleşmiş olan Triyeste halkı -
nm meziyetlerini methüsena etmiş 
ve ''Roma'ya mesafe vardır fakat u -
zak değildir. Zira o bugün ve gelecek 
asırlarda kanunları, silahları ve kıralı 
ile burada, şu tepede ve denizleriniz -
dedir.,, demiştir. 

Nutuk her cümlesinde şiddetli al -
kıtlarla inkıtaa uğramıştır. 

Almanya' da memnunluk 

hakını istiyen Führer neticede Çekos
lovakya'nın mülki tamamiyetini mu -
hafaza etmesini kabul etmemektedir. 
Alman tezine karşı yap ılacak itiraz -
lar ne olursa olsun kati olan nokta şu
dur : 

Hitler bu taleplerinin tervici için 
bütün askeri kuvetini kullanmıya ha-
zırdır. • 

Londra ve Paris'ten gelen malfımat, 
Almanya'nın ehemiyetle askeri ha -
zırhklarına devam ettiğine şüphe bı -
rakmamaktadı r. Bu şerait altında 

Fransa ve İngiltere hükümeti ne gibi 
bir hareket taızı ittihaz edeceklerdir? 

Bu terait karımnda bir çıkar yol 
bul.mak imkiıuız görülmek lİlzllnge • 
lil'. Diplomatlann bu yolu nurl bula • 
caklan birden bire tahmin edilemez. 
Fakat asırlardan beri yqıyan diplo -
masinin sım ve hilaneti vücudu bizle. 
rin aklımıza gelmiyecek tesviye tarz -
lannı telleyip, pullayıp hapı yaldızla • 
yıp itin içinden çıkmaktadD". Onun İ· 
çin, diplomatlarm inceliğinden ümit 
ke1111ek doğru olamaz. Herhalde tim -
dilik .<iz henüz onlardadır ve onlar fa
aliyetle bulundukça sulhperverane bir 
neticeye varılması ümidi gittikçe ku • 
vetlenmektedir. 

Bugün öğleden sonra iki memleket 
nazırlarının içtimaı esasında bu mese
le müzakerelerin mevzuunu teşkil e -
decektir. 

Bu sabah Daladiye ingiliz başveki
lini cesurane teşebbüsünden dolayı 
heyecanlı bir lisanla tebrik etmiş ve 
sulhu kurtarmak için sarfettiği gay -
retlere Fransa hükümetinin müttefi
kan müzaheret edeceği hakkında ken
di•ine teminat vernıiıtir. 

Üğle ziya/eli 
Londra, 18 a.a. - Fransız nazırları 

saat 13.20 de başvekaletten çıkarak 

İngiltere bükümetinin fransız murah
has heyeti şerefine verdiği öğle ye -
meğinde hazır bulunmak üzere Carı -
ton oteline gitmişlerdir. Müzakerelere 
saat ıs.ıs de başvekalette devam edi -
lecektir. 

Fransız seJareıinde 

Londra. 18 a.a. - Havas muhabirin
den: Fransız nazırları Çemberleyn ta
rafından şercflerin-e Carlton otelinde 
verilen öğle yemeğini müteakip fran
sız sefaretanesine giderek kısa bir 
toplantı yapmışlardır. Bundan sonra 
Başvekalete giderek saat 15.20 de mü
zakerelere devam etmişlerdir. 

Müzakereler devam ediyor 
Londra, 18 a.a. - Fransız nazırları 

ile ingiliz nazırlaı arasındaki müza
kereler saat 19.SO de bitmiştir. Saat 
21.30 da müzakerelere devam edilecek 
tir. Fransız nazırları ancak yarın sa
bah Parise dönebileceklerdir. 

Çek lıiikilnıetinin bir 
nıifracaatı 

ihtimal ki Südet a1ımm1an mesele 
sinde :zahiri bir fedakarlık mukabilin : 
de, Südetlerin Çekoslovakya'ya tabii • 
yetlerinin sırf lafzi olarak muhafaza • 
sı karfılığı olarak, Almanya'yı müs • 
temleke taleplerinde mmmun etmek 
yolu aranabilir. Almanya Südet al • 
manlannı ilhak arzusunu behemahal 
tahakkuk edecek bir emel §eklinde gö
nwek bunu az çok yakın bir atiye talik 
etmiye mukabil müstemlekelerinden 
bir kıururu ele geçirirse herhalde bu 
pahrdının masrafını bol bol çıkannıı 
sayılır. 

ECLENCE YERLERiNDE 
UCUZLUK 

AKŞAM'da "Dikkatler" Mitunun· 
da deniliyor ki: 

"iç turizmi canlandr.rma.k için bir. 
çok hayırlı tedbir dütünülüyor. Otel 
ücretlerini ucuzlatmak bunlar meya
nındadır. 

Şu usul de faydalı olmaz mıı: 
Bir eğlence yerine gidiliyor. Bir 

kahve bile yirmi bet kuru,adır. Çün • 
kü masraf edilmiı, saz getirilmiı, ilh ... 
Her müıteriden yüksek bir ücret alı • 
nacak ki masrafa tekabül etıin .•. Hal • 
ka pahalı gelen bu değildir. 

Fakat birçok kimse yalnız kahve 
değil, üç beı türlü konsomasyon ya • 
pıyor; her biri, müıeddet fiatlarla .... 
Eğlence yerlerinin pahalı olmasına, 
hallan rağbet ebnemesine, yahut dı • 
~ardan öteberi cetirmesine baıhca se
bep bu olsa gerektir. Hem manzarası 
sakil; hem de mal sahibine ziyan! 

Prag, 18 a.a. - Pres& A&&ociafion 
tarafından blidirildiğine göre Çekos
lovakya hükümeti Londra'daki sefa
ret vaaıtasiyle başvekalette toplanmış 
olan ingiliz ve franıız nazırlarına bir 
mesaJ göndererek verilecek her hangi 
bir karardan evci kendisine müraca -
at edilerek fikrinin alınması lazım
ge leceğini bildirmi§tir. ~koılovak 
hükümeti fikri alınmadan alınacak 
kararlar dolayııiyle meıuliyet kabul 
edemiyeceğini ilave etmiştir. 

lngiliz kabinesi toplanıyor 

Tarifi geçen yerlerde ısmarlanan 
maddelerin hepsinden müıeddet üc -
ret almamak usulü ihdas edilse, bu, 
ıehirlerimizi canlandıracak tedbirlerin 
belki de en bqmda mevki tutar. 

Berhtescaden'de bulunan formülün 
mahiyetine aelince; bilhassa Muaoli -
ni'nin nutkundan sonra bir kısım al
man mıntakalannrn büsbütün Alman -
Ya'ya iltihakı, bir kısmına da otonomi 
verilmesi gibi bir proje etrafında cö -
rüıüldüğü anlaıılmalctadır. Buna mu • 
kabil Almanya Çekoslovakya'mn hu • 
dtıtlannı caranti etmiye razı oluyor. 
Eüer Çekoslovakya meselesi bu for • 
nıül dahilinde halledilirse, Almanya 
küçiik fakat ehemiyetli arazi elde ede
~ektir. Fakat daha büyÜk kazancı, Çe
koslovakya'nın hudutlarını garanti ba
hanesiyle Sovyetlerle Fransa arasında 
bir ba~ vazifesini gören bu devleti" bi. 
taraflığını temin etmesinde olacaktır. 
Bu, 1935 sen,.~incle sovvet - Fraıı11z 
tnisakı akdedildiği ve Çekoslovakya
run da ona iltihak ettiği günden beri, 
Hitlcr Almanya'sınm en ehemiyetli si 
Yaıi hedefini teşkil et:mektevdi. 

vermez 
Hodza nutkunda devam ederek de -

miştir ki : 

. "~ün"".an.n~ bazı ahvalde uzlaşma 
zıhnıyetımızı, bazı ahvalde de enerji • 
mizi takdir etmesi gerek dahilde gerek 
hariçte sağlam bir ıiyaset takip et • 
mekliğimizi mümkün kllnuttır. Çe
koslovakya kendiaine dliten bütün va
ziefleri yapıyor. Diğer memleketle -
rin de onu taklit etmesi lazımdır. 
Çeklerle almanlar arasındaki münase
betler yeni kavğalara mahal verme -
melidir. Plebisit hiç bir ıeyi hallet -
mez. Hepimiz bu kanaatteyiz. Plebi • 
sit, faydalr olabileceği yerde yapılmıt
tır. Eğer Çekoslovakya'da plebisit ya
pılmaıma lüzum görülseydi, sulh kon
feransı bunu daha evelde yapardı. Fa. 
kat plebisit Çekoslovakya'da kabul e
dilemez. Çünkü hali hazırdakilere ben
zer bir takım yeni mneleler ibdaı e-

Uçan bir sulh elçisi gibi Londra
dan Münih'e gitmiş olan ingiliz baş
vekili bunu herhalde hissetmiş ola -
caktır. Zira her gecikme meselenin 
hallini çabuklaştırmaz. Fakat mukad
der çarpıJma tevlit eder. Moıkova'nın 
mücadelesine rağmen, bu hal ıureti 
Avrupa milletlerinin kalbine nüfuz 
etmek üzeredir. Bu son dakikalarda 
muslihane bir tarzı halle varılmasını 
temenni ederiz. Fakat böyle olmaz ve 
Prag'ın leh veya aleyhine üniversel 
mahiyette bir cephe tetekkül ederse, 
şurası bilinmelidir ki İtalyanın han
gi vaziyeti alacağı şimdiden seçilmiş 
bulunmaktadır. 

Berlin, 18 a.a. - Musolini'nin Tri
este'de söylediği nutuk Almanya'da 
pek büyük bir memnuniyet tevlit et -
mittir. Pazar akşamı çıkan gazeteler 
bu nutuktan bahseden makalelerine 
şu şekilde başlıklar koymaktadırlar : 

Londra, 18 a. a. - İngiliz kabinesi 
fransız ingiliz görüşmelerinin netice • 
leri hakkında müzakerelerde bulun • 
mak üzere yarın bir içtima aktedecek
tir. 

başvekfi.letten gece yarısından sonra 
tam saat biri on geçe (Bizim saatle 
2 yi 15 geçe) çıkmışlardır. Saat ı.ıs 
de aşağıdaki tebliğ verilmiştir. 

A. Ş. ESMER 

iç politika ve ırk meselesi 
B. Musolini, iç politikadan bahse

derken, bu sahada günün en mübrem 

dilebilir. Çekoslov:ıkya timdiki ger -
ginliğin içinde ıulh uğrunda çahşmak 
istiyor." 

"Duçe roildahale ediyor", "İtalya'
nın yeri Almanya'nm yanındadır . ., 

Yahudiler sulh için 

dua ettiler 
Paris, 18 a.a. - Birçok museviler 

tarafından imza edilmiş bir istidaya 
cevaıben Fransa baıhahamı Moris Li· 
ber, Filistin, İngiltere ve sair memle
ketler başhamamları ile bilittifak din
daşlarını bugün dilnyanm sulhu ve 
yahudi milletinin selameti için dua ve 
niyazlarda bulunmıya dfi.vet etmiştir. 

Paris'te Zafer sokağındaki mabette 
mutantan bir ayin yapılmıştır. 

I ngiliz i§çİ partisi delegasyonu 
8. Çemberleyn'le konu.ştu 
Londra, 18 a. a. - Amele fırkası 

milli meclisinin bir heyeti, B . Çember
leyn ile görüşmüş ve bu görüşmede B. 
Horo ile Lord Halifaks hazır bulun 
mutlardır. Zannolunduğuna göre he : 
yet, B. Çemberleyn'e geçenlerde Bla
kpul'da yapılmrş olan beyanatı hatır • 
}atmıştır. TredUnyonlar konferansı, bu 
beyanatta İngiltere hükümetinden Çe· 
koslovakya 'ya karşı bir taarruz vuku -
unda Fransa ve Sovyet Rusya ile it -
birliği etmesini iştcmekteydi. 

Resmi tebliğ neı redildi 
Londra, 18 a.a. - Fransız nazırları 

"İngiliz ve fransız hükümetlerinin 
mümessilleri, şimdiki beynelmilel va
ziyetin tam müzakeresinden sonra Çe
koılovakya meselesinde muslihane bir 
tarzı halle varılması için tatbik edi -
lecek politika hakkında tamamen mu· 
tabıktırlar. İki hüktimet bunu mütea
kip Avrupa barışı nefine olarak daha 
umumi bir ıureti tesviyenin tetkiki 
mümkün olacağını ümit etmektedir . 
ler.,. 

İngiliz - franaız planı hakkında 
Londra resmi mahfillerinde hiç bir 
maHlmat verilmemektedir. Franıız de
legeleri Paria'te kabine toplantusında 
hazır bulunmak üzere sabahleyin tay
yare ile hareket edeceklerdir. 



-4- ULUS 

Ekonomik sef erlJ•erlik 
Bütün işler dört senede yapılacak ve 

karşılığı on senede ödenecektir • 

(Başı 1 inci sayfada) 

gani bakır madeni, Murgul bakır madeni, Bulgardağı ve Keban simli 
kurşun madenleri, demir madeni, Ereğli taşkömürü havzasında kömür 
istihsal ve tevsii, Kütahya linyit havzası işletmesi gibi işleri isithdaf et
mektedir. 

Plôn nasıl tatbik olunacak ? 

' Yeni programın tatbikiyle Nafıa, lktısat ve Ziraat Vekaletleri ve 
bunlara bağlı olan şahsiyeti hükmiyeyi haiz devlet müesseseleri tavzif 
edilmişlerdir. 

Yapacağımız işlerin mali kredileri, hariçten on sene müddetle ta· 
ınamen temin edilmiş olduğundan, hemen faaliyete geçmek imkan 
dahilindedir, ve bundan dolayıdır ki üç numaralı bu yeni programımı:.! 
dört senelik olarak tesbit edilmiştir. 

Yapılacak işler / 

Şimdi size yapacağımız ifleri söyliyebilirim: 
Karadeniz.'de modern bir kömür ve demir limanı, ayrıca· 
"T rabz.on" limanı, 
Bilhaua Karadeniz'deki liman, ''Karabük,, demir sanayii
mizin ihraç yolu vazifesini de göreceği için ehemiyeti haiz
dir, ve en teknik teçhizatı ihtiva edecektir. 
latanbul'da "Sirkeci - Haydarpa!Ja" arasında bir Feribot ser
visi. 
Maden programımız ikmal edildikten sonra şimendiferleri
mizin nakliyat hac.mi tabiatiyle artacağından, bunu karşıla
mak üzere, muhtaç olduğumuz §İmendifer nakil vasıtaları
nın mübayaası. 

Ankara'nın mesken buhranı kökünden hallonuyor 
Hükümet merkezinde, tahakkuk ettirmeğe karar verdiğimiz 
bir iı ele sıhi modern memur evleridir. Ankara'cla mesken 
meselesinin ehemiyeti ve hayat pahalılığında rolü malum
dur. Ce.man dört yüz elli üç binalı iki yeni mahalle tesis edi
lecektir. iki, üç ve dört odalı ve her türlü konfor şeraitini 
haiz olacak olan bu binalar, kanalizasyon, umumi bahçe, yol, 
gazino gibi teferruatı da ihtiva edecek ve eldeki hesaplara 
göre 3.900.000 liraya malolacaktır. Bu it E.mlak ve Eytam 
Bankasına tevdi edilmi§tir. 

Kurulacak 
. 

yenı fabrikalar 

Antalya havaliainde jüt yeti1tirilme•i Ziraat Vekaletimizce 
tecrübe edilmiıti. Müspet netice alındığı için •anayii kurula
cak, iplik, kanaviçe ve çuvallık dokunacaktır. 
Ankara'da bir ziraat aletleri fabrikası, Trabzon'cla et sana
yii fabrikaları yapılacaktır. Bu arada bilhassa memleketin 
muhtelif sahalarında vücuda getirilmeleri mukarrer bulun· 
maıı itibariyle meyva ve domates usaresi, süt ve peynir sana· 
yii, muhtelif sebze ve meyvaların ta•ni.I, ambalaj ve muhafa-
zası, tesisat ve sanayiini ve yeşil siloları ela ilave etmeliyim. 

Büyük elektrik sanfrallan kuruluyor 
Kütahya ve Zongulclak'ta, büyük mıntaka elektrik santral
ları yapılacaktır. Zonguldak santralı maden i•tihsallerinde 
fiyatları indirmek için ra•yonel bir düıüncenin mahsulüdür. 
Kütahya'daki santral Kütahya'clan l•tanbul'a kadar olan vi
layetlere ve lstanbul'a enerji nakledecek ve bu sahanın ihti
yacını temin edecektir. Bunda Bursa ve Eski§ehir vilayetle· 
ri de dahildir. 

Sentetik benzin de yapacağız 

Ev mahrukatı sanayii, Karabük'te curuf çimentosu, soda ıa· 
nayii, ıamot sanayii, af yon ıanayii, azot sanayii ve Sıvaa'ta 
bir çimento fabrikası tesis olunacaktır. Kütahya'daki geniş 
liğnit havzasından sentetik benzin istih•ali için teıisat yapı· 
lacaktır. Sentetik benzinin memleketin müdafaasında rolü· 
nü tebarüz ettirmeğe hacet yoktur sanırım. icabında milli 
korunma ihtiyaçlarımızı temin edeceği gibi piyasanın ihti· 
yacına da geniş mikyaıta cevap vermiş bulunacaktır. M. T. 
A. idaresinin devam etmekte olan tabii petrol aramaları 

müspet netice vermediği veya veremiyeceği ihtimali karşı· 

ıında sentetik benzin istihsalini, istediğimiz raddeye çıkar-
mak imkanı mevcuttur. 

Motör ve hafif madenler f abrikalan, şeker fabrikaları 
Iğdır pamuklarını işlemek için Erzuru.m'da iplik fabrikası, 
Bir motör fabrikası, 

Bir hafif maden "alüminyom mürekkebatı,, fabrikası kuru
lacaktır. 

Memleketin şeker sarfiyatı artmaktadır. Fiyatların ucuzla -
tılması ve memleket istihlak kabiliyetinin artmalı şeker sar
liyatının çoğalmaıında en .mühim amildir. Şeker sanayiinin 
memleketimizde modern ziraati yaydığı §Üphe götürmez bir 
hakikattir. Bu sebeple mevcutlarına ilaveten yeniden üç şe· 
ker fabrikasının kurulması tekarrür etmiştir. Bunlardan bir 
tanesi Balıkesir ile Band«rma arasında intihap edilecek bir 
mevkide kurulacak ve büyük bir fabrika olacaktır. Diğer iki· 
si devam etmekte olan etüdlerin neticesine göre ıark vilayet
lerimizde yapılacakıt.r 

) 

BQ§bakanımız B. Celal Bayar ve Dahiliye Vekilimiz Haydarpa!Ja 
garında kendilerini karşılıyanlarla birlikte 

B. Celal Bayar, Denizbank Umum Müdürü B. Yusuf 
Ziya Öniş'in elini sıkarken 

Yirmi daha yaphnyoruz sekiz . 
gemı 

. 
yenı 

Programımızda ehemiyetle yer alan mevzulardan birisi de 
deniz işlerimizdir: 
Muhtelif tonajda yeniden yirmi sekiz gemi daha inşa ettiri
lecektir. Halen yapılmakta olan gemilerimiz ele geldikten 
sonra yani iki sene içinde ticaret filomuz tamamen yeni ge
milerden mürekkep, modern bir filo olacaktır. Bundan maa
da Haliç'te ve lstinye'deki havuz ve tersanelerin tamamen 
ıslah edilmesi ve büyük gemi inşa edecek kabiliyete çıkarıl
ması karar,la§tırılmıştır. 

Bütün bu işler 80 milyon liraya, dört senede yapılacak 
Yapacağımız işlerin sadık bir ifadesi olan bu beyanatımı ik
mal ederken bütün bu işlerin 80 küsur .milyon liraya baliğ 
olacağını da söylemeliyim. Bunları dört senede bitireceğiz, 
on senede ödiyeceğiz. 

Hulasa, büyük milletimiz, hükümetin etraflı, ahenkli ve dina
mik inkişaflı yeni bir iş programı içinde olduğunu görmektedir. 
Her adımımızda vatandaşlarımızın refah ve iş hacmini artırmak, 
yurdumuzun emniyet ve istikbalini genişletmek gayesi vardır.,, 

Başvekilin nezdinde 
İstanbul, 18 a.a. - Bafvekil Celal Bayar, bu sabah Parapalas'ta bey -

nelmilel ticaret odası reisi B. Vatson ile umumi katibi B. Piyer Vasör'ü, 
beraberlerinde B. Galip Bahtiyar olduğu halde kabul etmİ§ ve kendile -
riyle bir müddet gÖrü§mÜ~lerdir. 

Kabul edilen Elçiler 
İstanbul, 18 a.a. - Başvekil Celal Bayar bugün Perapalas'ta Budapeşte 

elçisi B. Behiç Erkin ve Tiran dçisi B. Fuat Hulusi Togay'ı kabul et· 

mi~tir. 

Avrupa krizi 
ve· Kanada 

Otta.va, 18 a.a. - Avrupa buhranı 

karşısında Kanadanın vaziyetini tas
rih maksadiyle Makkenzi King, bir be
yanname neşrederek Kanada hüküme
tinin icabı halinde parlamentoyu içti
maa davet ederek tekliflerini tevdi ey
lemeye amade olduğunu bildirmiştir . 

Şimdiki halde mumaileyh. bu ihti-

1 

mal hakkında umumi münakaşaların 

ne sulhun monafiine, ne de Büyük 
Britanya camiasının birliğine yar -
dımcı olabileceği mütaleasındadır. 

Tebliğ, şöyle devam ediyor: 
"Bütün kanadahların hükümet ta

rafından sulhun muhafaazsı için itti
haz edilmiş olan güzel hareketin mu
vaf fakiyetle tetevvüç edeceği hakkın
daki ümidimize iştirak etmekte olduk· 
larına kaniiz.,, 

Beynelmilel Ticaret oda!'ı 
reisi şehrimize geliyor 

Beynelmilel ticaret odası reisi B. 
Vatson'un başkanlığında ve dünya· 
nın tanınmış iktısatçılarndan mürek
kep bir heyet bu sabahki trenle İstan
buı'dan şehrimize gelecektir. 

Misafir iktsatçılar, İktısat vekaleti 
erkanı tarafından karşılanacaklardır. 
Kendilerine bir de ziyafet verilecek
tir. 

Bir hamal kasa altında ezildi 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Dün 
Bahçe kapıda acıklı bir kaza olmuş, bir 
hamal bir yerden bir yere nakletmek 
istediği 700 kilo sıkletindeki kasanın 
altında kalarak ezilmiştir. 
Bahçekapıda Emlak Bankasına ait 

büyük bir kasa, Ankara'ya nakledil
mek üzere Bekir, Samoil ve Rupen is
minde üç hamal tarafından dışarı çı· 
karılırken, Rupen'in ayağı kayarak 
düşmüş, arkadaşları kasayı zaptede
mediklerinden kasa da üzerine düşmüş 
tür. Hadiseyi gören kalabalık bir halk 
kütlesinin yardımıyle kasa kaldırıla
rak Rupen vücudunun bir çok yerle
ri ezilmiş olarak kurtarılmış ve sıhl 
imdat otomobili ile Ermeni hastanesi· 
ne kaldırılmıştır. 

19 - 9 -1938 

__ R_A_o_v_o __ j 
Ankara : 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Karı§ık plik 

neşriyatı - 12.50 Plakla turk musikisi ve 
halk şarkıları - 13.15 Ajans haberleri 

Akşam Neşriyatı: 
1 3 

K •. 
1
_k 8. O arışı.: p a 

neşriyatı - 19.15 Türk musikııü ve halk 
şarkıları (Haluk Recai) - 20.00 Saat ayarı 
ve arapça neşriyat - 20.15 Turk musikisi 
ve halk şarkıları (Sadi Hoşsca ve Müzey -
yen Senar) - .21.00 Plak neşriyatı - 21.15 
Stüdyo salon orkestrası: 1 - Rachınaninoff: 
Prelude. 2 - Ruöinstein: Bal Costwnc. 3 -
Bcnjamin Godard: Berceuse. 4 - Reiny Ro· 
land: Goldene Stunde. 5 - Chopin: Nootur· 
ne E'Moll. 6 - Albert Lortzing: Czaar und 
Zimmermann - 22.00 Ajans haberleri ve 
hava raporu - 22.15 Yarınki program ve 
son. 

İstanbul : 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Dans musiki

si (Plak) - 19.00 İnci ve arkadaşlaıı tara
fından türk musikisi ve halk §arkıiarı -
19.30 Dans musikisi (Plak) - 19.55 Bors:ı 
haberleri - 20.00 Saat ayarı: Grem.·iı; ra
satancsinclen naklen Hamiyet Yuccses ve 
arkadaşları tarafından tiırk musikisi ve halk 
şarkıları - 20.40 Ajans haberlcrı - 20.47 
Omer Rıza Doğrul tarafından arapı;a soy· 
lev - 21.00 Saat ayarı: Orkestra: 1 - De
libes: Lakme. 2 • Valtanfcr: Vals. 3. Ber
je: Kovboy libe - 21.30 Fasıl saz heyeti: 
Okuyanlar: İbrahim Uugun, Ali Bülbül, 
Belma. - 22.10 Hava raporu - 22.13 Sivatı 
saati: Ömer ve aşık Osman, H. şarkıları -
22.50 Son haberler ve ertesi günün ;.ırogra· 
mı - 23.00 Saat ayarı, İstikllil mar§ı, Son. 

Avrupa 
Ul"!!.h.t\ VE OPERETLER: 12 Alman 

istasyonları - 20.30 Bordo, Paris. 
ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN

FON 1K KONSRLER: 16 Laypzig - 19.55 
Bcromünster - 20.20 Droytviç - 21.40 Ro
ma - 22.5 Lüksemburg - 22.25 Kopenhag. 

ODA MUSİKİSİ: 21 Milano - 21.25 
Prag - 21.20 Münib - 21.30 Münib, Paria 
- P. T. T. 

SOLO KONSERLERİ: 16.30 Berlin -
18 Hamburg - 18.10 Varşova - 18:Zo Kö. 
nigsberg, Laypzig - 20.10 Berlin - 20.40 
Sottenı; - 22.15 Stokholm. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 6.30 

Breslav - 8.30 Alman istasyonları - 12 
Kolonya - 19 Berlin - 20.10 Hambutg. 
HAFİF MÜZİK: 5 Breslav-6.10 Ham

burc - 6.30 Alman istasyonları - 8.30 
Frankfurt, Ştutgart - 9.30 Berlin - 10.30 
Hamburg, Viyana - 12 Laypzig, Münib -
14 Laypzig - 14.10 Kolonya, Viyana -
14.15 Bcrlin, Hamburg - 15.25 Hanıburg, 
Laypzig - 16 Alman istasyonları - 17 
Bertin, Breslav - 18 Ştutgart - 18.20 Vi. 
yana - 18.30 Frankfurt - 19 Laypzig -
19.10 Kolonya - 20.10 Alman istasyonları 
- 20.15 Ştutgart - 20.45 Tuluz - 21 Ber
lin - 22.30 Alman istasyonları - 22.35 
Haınburg - 24 Alman istasyonları 

Dokuzuncu Balkan oyunları bitli 

unanistan l>irinci, 
Yugoslavya ikinci 

Romanya 3.· üncü oldu 
400 metrede Gören büyük 

kazandı 
bir 

farkla birinciliği 
Belgrad, 18 a.a. - Anadolu Ajansının hususi muhabiri biJ.iıri

yor: Dokuzuncu Balkan atletik oyunlarının son günü µ/tayı on 
hin kişilik bir halk kütlesi çerçevelemişti. 

11 O metre manialı seçme 1500 metre 
(birinci seri) 1 inci uorse (yugoslav) 4.05/ 4, 2 in-

1 inci (türk) Faik, 2 inci (yugos- ci Kış (romen) 4.06/ 8, 3 üncü Vel-
i kopulos (yunan) 4.10/ 3, 4 üncü Re· lav), 3 üncü (yunan). 

Derece tesbit edilemedi. cep (türk) 4.22/ 4. 
Galip son turda yarışı bıraktı. 

11 O metre manialı secme 
(ikinci seri) 

1 inci (yunan), 2 inci (yugoslav), 
3 üncü (romen). 

Derece tesbit edilemedi. 

11 O metre manialı final 
ı inci Anjapoviç (yugoslav) 15., 

2 inci Mandikas (yunan) 15.1, 3 üncü 
Faik (türk) 15.7. 

Çok heyecanlı olan bu koşuda se· 
nelerdenberi Balkan şampiyonu olan 
Mandikas'ı genç yugoslav mağlUp et
ti. Faik güzel bir koşu yapmasına rağ
men üçüncü oldu. 

Sırıkl.a yüksek atlama 

Vr adım atlama 
1 inci Balaniyotof (yunan) 14.4!>, 

2 inci Yoviçeviç (yugoslav) 14., 3 ün
cü Lambrakis (yunan) 13.91, 4 üncü 
Yonesku (romen) 13.59, 5 inci lcaku 
(Arnavut) 13.56. 

Cirit atma 

1 inci Popojarjiyo (yunan) 58.48, 
2 inci Vamanu (romen) 5843, 3 üncü 
Arkitiç (yugoslav) 57.60, 4 üncü Me· 
taksas (yunan) 55.43, 5 inci Kovaço
viç (yugoslav) 52.16. 

Bayrak 4 x 100 
1 inci Tanus (yunan) 3.91, 2 inci ı inci yunan takımı 43.4, 2 inci yu

Ajerhart (romen) 3.80, 3 üncü Tra· goslav takımı 43.9, 3 üncü romen ta-
vols (yunan) 3.80. kımı 44.5, 4 üncü türk takımı 45.7, bi-
Yunan diski · zim takım: Haluk, Gören, Fikret, lr-

1 inci Silas (yunan) 40.12, 2 inci fan. 
Klod (yugoslav) 37.59, 3 üncü Kova- Maraton 42 kilometre 191 metre ü
çeviç (yugoslav) 37.10, 4 üncü Kuro zerinden: 1 inci Rogardos yunan 2/ 
(romen) 36.20, 5 inci (Floro (yunan) 30/ 38, 2 inci Kiryakidis yunan 2/ 31/ 
34.91. 20, 3 üncü Şevki türk 2/ 55/ 38, 4 üncü 

400 metre seçme Selim (türk). 

(birinci seri) Umumi puvan vaziyeti: Yunanistan 
ı inci (yunan) 51.1, 2 inci Gören 125 puvan. Yugoslavya 114,5 puvan. 

(türk) 51.4, 3 üncü (romen) 52. Romanya 58 puvan. Türkiye 28,5, Ar-
400 metre seçme navutluk 4 puvan. Müsabakaları müte

akip dokuzuncu Balkan oyunları me-
( ikinci seri) rasimle kapanmıştır. 

1 inci (yugoslav) 52.3, 2 inci (yu-
nan) 52.5, 3 üncü (romen) 52.8. Yunanistan bir kup<l gi>nderdi 
400 metre fintd Belgrad, 18 a.a. - Atina valisi B. 

1 inci Gören (türk) 49.4. yeni Tür- Kosta Kociyas, tayyare ile Belgrad· 
kiye rekoru, 2 inci Karayorgos (yu- daki yunan sefareti marifetiyle bir 
nan) 50.6, 3 üncü Plotarsek (yugos- kupa göndermiştir. Bu kupa, dokuzun 
lav) 50.7. ı cu Balkan oyunları galibine verile· 

Çok güzel bir koşu yapan Gören cektir. Bu kupa, B. Kociyas'ın şahsi 
rakiplerini hayli açtı. hediyesidir. 



Nüremberg nutkundan sonra 

Alman gazetelerinin yazdıkları 

HiTLER ne söyledi, f akal · 
neyi anlatmak istedi 1 

Noye Zürher Sayıung yazı

yor: 
Hitler, Londra ve Paria'te kati bir 

netice alınacağı umulan Nümberg 
nutkun~ Südet almanlan mesele. 
sinin nasıl halledileceğine dair biç 
bir ıey söylemedi; buna mukabil, 
azametli bir eda ile konutarak me • 
selenin halli için gİril}ilen mücade • 
lede Çekoslovakya'ya kar§ı besledi
ii hisleri birer birer sayıp ortaya 
döktü. 

Şimdilik kati bir kanr verilmesinden 
uynlmak ve uzun bir devre için ha· 
::urladığı proje ve planlarının tatbi. 
kına, Çekoılovakya'nm müttefikle • 
rinin engel olmamaıını temin etmek 
makaadiyle, Hitler, ne Prag hükil • 
metine karşı ültimatom mahiyetin • 
de talepler ileri sürdü ve ne de a • 
Jacağı kati ve belli ba!!lı tedbirleri 
ilan etti; o, yalnız umumi fakat 
masif tehditle1"1e harekete geçti. 

Alman başvekili şayet, bundan böy· 
le de görüşmelere devam etmek i
çin kapıyı açık bırakmak isteseydi, 
cümhurreiıi Bene!!'İn anlal}ma faa • 
liyetine sadece bir taktik demez, 
Prag hükümetinin tekliflerini hiç 
mevcut değilmiş gibi göstermez, 
bak ve yardım görıniyecek olurlar
sa, her ikisini de Almanya' dan ala
bileceklerini Südet almanlarına te • 
min etmezdi. 

Hiıler ve iki garp devleti 

Hitler bundan böyle ken-dilerini ar· 
tık Almanya'nın himayesinde his • 
aedecek olan Südet almanlarına 
yardım vidında bulunurken, vazi • 
fesinin henüz akamete uiradığıru 
veya nihayet bulduğunu kaydetme· 
mit olmakla beraber, adını bile an • 
madıiı ingiliz mutavanıbna aldını 
etmemiıtir. Alman bqvekili. bu 
nutkunda. her iki aarp devletine de 
mutasavver prosedürünü kendi sey. 
rine bıraktmnıya kalkmıt ve Çe • 
koalovakya•ya lr.arfı yapacaflru ilin 
ettiği şiddetli tazyİka mani olma • 
malanna işaret etmiştir. Ancak, Çe
koslovakya'ya k~ı doğrudan doğ • 
ftlYll iiııi7lli yapili:iıiııKl9tmiillılii; 
ne Franaa'nın ve ne de İngiltere• • 
nin derhal tedbir almak mecburiye· 
tini hissetmemektedir. Almanya'nın 
lni bir inisiyatifi ile vaziyet daha 
ziyade kötüleşmemiş olmalsla bera. 
her, gerginlik de şiddetini kaybet • 
mediği ıtibi yakın bir atide buM 
lmk"n olacağına dair bir alamet de 
yoktur. 

Daha ne kadar siirecek ? 

r·~lki§er Beobahter gazetesi, "Daha 
ne r..'{Jcır sür•cek? baılıklı bir ya· 
zmnd• "'ütün dünyanın. Hitler'in 
tarihi nutkll-., münakqa etmekte 
olduğunu; Romc., Londra, Paris, 
Varşon gibi hüküme\ -.erkezlerin· 
de ve diğer büyük şehirlerda.: mat· 
buat akislerinin tamamiyle muhttA:ı 
§ekilde olma.lan yüzünden, bu hu • 
susta cihan efkanumumiyesi hak· 
kında yeknesak bir fikir edinmek 
mümkün olmadığını kaydettikten 
sonra, çekoslovak matbuatına hü • 
cum etmekte ve demektedir ki: 

"Bu meselenin inkitafım gittikçe daha 
büyük bir ehemiyetle takip etrni • 
yen hiç bir politikacı kalmadığı hal
de, Prager Prese gazetesiyle bu 
gazetenin arkasında duran Prag' da· 
ki dıı bakanlık, "davanın bir iç 
memleket meselesi olduğunu" söy • 
le.Dek cüretinde bulunmaktadır. 

Hatt&, daha da ileri giderek, Çekos
lovakya'nın bu meseleyi kendi za· 
ruretlerine, kendi telakkilerine 
göre muhakeme etmekte olduğu • 
nu iddia etmektedir. Daima de • 
mokraai pr~nsipleri ileri sürülü • 
yor. Çeklerin zulmüne uğrıyan Üç 
buçuk milyon almanın telakki ve 
zaruretlerini ne soran ve ne de 
dinliyen var. Yalnız, Çekoslovak· 
ya'nın demokrasi prensipleri dü • 
fÜnülüyor. 

Ne yapmıya azmettik ? 
Doyçe Algemayne Saytung gazete • 

si de, ''Ne yapmıya azmettik?,. 
bathiı altmdaki makalesinde, 
Nürnberg nutkunun, bütün vuzuh
suzlukları ortadan kaldırmış ol • 
doğunu, Prag'a da zaruri olan 
şeyleri çarçabuk yapması için ye
niden fınat verdiğini Almanya'· 
nın istediği, sadece Çekoslovak • 
ya'daki almanlığm kendi mukad· 
deratını gene biz.at kendisinin ta
yin etmesin•den ba,ka bir şey ol • 
madığmı kaydettikten sonra de • 
vam ediyor: 

''Bu haklı dava yüzünden, Fransa 
veya İngiltere ve yahut da her 
hangi bir devletle anlapnazlıia 
düpnek, biz almanları müteeuir 
edecektir.,. 

Almanya'nın, sırf aulha hizmet ui • 
runda Frana'ya Alsas Loren'i 
terketmiı, ve İngiltere ile yaptığı 
donanma anlattnaaiyle de donan • 
maarndan fedakarlıkta bulunmll§ 
olduiunu kaydeden aazete yazısı
nı fÖyle bitiriyor : 

"Sulha hi:mıet maıkaadiyle yapılan 
bu fedaki.rlrkları bizim zaafımıza 
bir alamet diye kaıbul etmekten 
kaçınmak lazondır. Hitler'in 28 
mayısta emrettiği tedbirlerin, vüs
ati hakiki mevki ve vaziyetimiz 
lialllülla• tiiıi' ftldP ~ li&fi • 
dir.,, 

Salalahk ve karpuzun 
güzellikteki rolü 

Bir ispanyol nebatat mütehassısı 
Holivut'ta yeni bir klinik açmıştır. 

Güzel kadınların yorgunluktan bi
tap düşmüt, solgun çehrelerinin ba • 
krmı He nebatat ilmi arasında ne mil
naıebet var ki? diyenler bulunabilir. 
Halbuki, hakikatte hiç de öyle de • 
ğildir. 

Vakra ıniltehasııs, yllze sUrülecek 
kremlerin salatalık ve karpuz usare
sinden yapılmasını doğru bulmamak
ta, fakat çınar, kavun, ,eftali gibi 
meyvalarxn uaareıini değil, bizzat 
kendilerin! cilde sürmeyi tavaiye et
ll"'lctedir. Onun fikrine gHre: "Mi· 
deye l)'l qelen, cilde de lyl aıelir." 

MUtehaa•··•n açtıft kliniğin mu,. 
terllerl gUnden ru~ çofalmaktı ve 
burayı devam eden kadıntu ettik • 
;e gUzelletmektedir. 

GÖKLERİN CASUSU 
Yuan: Allretl MQfar 

~===============================--29--===~ 
Vidal, karabinasını omuzuna geçir

nıi~ .• bir eliyle lastik kabı, ötekiyle de 
filtre Uetini tutuyor. Hali pek tabii 
gö!'Uniiyor. 
Kadın gene de sc,rmaktan kendini 

alamıyor: 

- Suyu siz mi çekeceksiniz? 
Vidal tereddütsüz cevap veriyor: 
- Evet ... 
Fakat hemen hayret ediyor: 
- Nedi:n sordunuz? 
Kadının: "Çünkü .. Arkamı döndü· 

ğüm zaman taarruzunuza uğramak • 
tan korkuyorum." diyeceği geliyor. 

Fakat sadece: 
- Çok yorgunum da ... 
Diyor. 
İkisi birlikte uzaklaşıyorlar. 
Suya götüren yol iki kişinin yan 

yana yürümesine müsaade etmiye -
tek kadar dardır. 

Vidal: 
- Öne geçiniz, diyor. 
- Hayır, siz geçin. 
Mühendis gülümsüyor: 
- Neden korkuyorsunuz? 
Fakat kendisi önden gitmiye razı 

oluyor. 

Kadın arkadan takLbediyor. Tabir 
bir jeatle aat elini caketinin derin 
cebine aokmuıtur. 

lıte timdi ıuyun yanındalaı-. 
Vidal, ıu almak için eğilmeıinc: 

mani olmasın diye ıilihını omuzun • 
dan çıkararak kıyıda yere bırakıyor. 
Sonra, mühmel bir tavırla ayağını 

üstüne koyuyor. İki eli doluykero, 
kadının fırsattan i~tifade ederek tü .. 
feği almaımdan mı korkuyor? Sa • 
ğına filtreyi bırakıyor, ve !ittik ka· 
bı alarak eğiliyor ... 

Kadın onun hareketlerini dikkat· 
le takibediyor. Vidal, kabı auyun di· 
binde ıUrUldeyip kumlarla ıuyu bu· 
landırmamıya itina ediyor ... 

Birden bire geri dönüyor. Arun -
zın... Kadın, bu hareket Uzerine, in
si yakt bir jeatle elini ıillhının kab
zeıine yerleıtiriyOt'. 

Erkek üstüne mi atılacak? 
Hayır. Dolmu9 kaıbı bırakmadan, 

yilzU korkudan taıkaulus etmi9, ba· 
şiyle ona bir kaç metre mcaafede 
meydana ç~kan muazzam bir yaban 
domuzunu itaret ediyor. HenUı: aık 
bir fundalığın ardında gizli kalan 

G o N o N p o L i T i K M E s E L E L E R i 

Nüremberg nutkunun 
Fransızlar'a göre tahlili 

Dün Şansölye Hitler tarafın

dan Nüremberg'de söylenen 
nutuktan ilk nazarda çıkarxfabile -
cek olan mana, her şeyi olduğu gibi 
bıraktığı, südet alınanları meselesi
nin sulh yoliyle halline kapıyı kapa
madığı, Lort Runsiman'ın mutavas
sıtlığı çerçevesi dahilinde müzake
relerin devamına mani olmadığı, fa
kat diğer taraftan, istikbal için, şu 
dakikada Avrupa'nın hayatını bu
landıran endişeleri teskin edecek 
mahiyette olmıyan oldukça aşikar 
tehditleri ihtiva ettiğidir. Nasyonal 
• sosyalist rejiminin teessüsünden· 
beri başarılmış olan eserlerin öğUl • 
mesindeo mada bu nutukta üç ka
rakteristik vakıa vardır: Bugünkü 
buhranın menşeindeki hadiselerin, 
aüdct almanlarını tahammül edil
mez bir tazyikin kurbanları gi.bi 
göstererek alman nasyonal • sosya
lizminin tahriklerinin mesuliyetini 
hasım tarafa atmak endişesiyle tef -
siri; yeni Almanya'nın mühim "hak
lar"ından bazılarını ihtiyari olarak 
feda etmek suretiyle sulhun sağlam
laşmasına en faydalı hizmette bu
lunmuş olduğu, fakat karşılaşabile
ceği mukavemetlere aldırış etme· 
den yoluna devam etmiye azimli bu· 
lunduğunun bildirilmesi; nihayet 
Çekoslovakya problemi ve araya gi
rebilecek hal şekilleri karşısında 
Almanya'nm vaziyeti hakkında ol· 
dukça müphem ve tezatlı bir tarif. 

Nüremberg nutkunun, içinde bu· 
lunabilecck hüsnilniyetlerin mane • 
vi kıymetini mahsus surette azalt -
mak neticesini doğuran sert tonuna 
esef edilebilir. Bir devlet şefinin, 
diğer bir devlet şefi hakkında, Şatı· 
sölye Hitler'in cumhurreisi Beneş'
den bahsederken kullanmak lüzu -
munu duymuş olduğu, ta.birlerle a· 
lenen konuşrpasmın sanıyoru% ki 
bir misali daha görülmemi,tir. B. 
Bı:neş'in, bir anlaşmayı mümkiln kıl· 
mak için yapılmaaı zaruri olan ta· 
vizleri hükümetine ve milletine ka· 
bul ettirmek için bütün nilfuzunu 
kullandığından ve burada münhasx· 
ran A vrupa'nın menfaatlerini gözet
miş olduğundan kimse hüsnüniyet· 
1ii ~ Heaaes. ~ tlCldettil 
nasyonal - ısoeyaliat belliıgatinin bir 
hususiyeti olduğu ve, halk tabaka-

· ları üzerinde kuve.tli teair yapmak 
itibariyle Hitler mistiğinin başlıca 
unsurlarından biri olduğu meçhul 
değildir. Şüphesiz Ntircmberg kong
resinin hususi atmosferinin icabı o
lan ton hakkında ihtiraz kayıtlarmı 
belirtmek şartiyle, Şansölye Hit
ler'in nutku maharetten mahrum de· 
ğildir. Şu itibarla ki, her şeyi müp
hemiyet içinde bırakarak, esasen 
pek münakaşa edilebilir bir ka~ 
prenıipi kuvetle haykırınakla iktifa 
ediyor. Bu da Führer'i sonradan 
kendisi için dönmesi güç olacak bir 
durumu resmen almak klilfctinden 
kururmıftır. 

H itler'in Almanya'yla Fransa 
arasındaki husumeti durdur

mak istediğini, ve ezeU franıız. al
man kavguına katt bir ıon vermek 
için Almanya'nın Alzaı .. Loren ü
zerindeki haklarını terkcttiğini bil
dirmctıinden fransıı kamoyu milte-

hayvanıtı yalnız ba9ı yapraklar ara· 
aından görUnmekkdir. Kocaman diş· 
lerini uıatmıı, harekctıia bir haldc:ı 
duruyor ... 

Vidal, o zaman, korku ifade eden 
blr ıeıhı haykırıyw: 

- Ateı edin! .. Atef etsenize ca -
nıml ... 
Kadın ıi16hını çıkarıyor. Aıabii 

bir har~ketle ateı ediyor. 
MUhendİ.I·: 
- Ateı edin! ... Ateı edlnl Diye 

durmadan haykırıyor. GörUyoraunu.z 
ki kur9unlar iı&bet etmiyor 1 .. Uze -
rimize atılacak ı ... 

Kurtunlar havada ıslık çalryor ... 
Civardaki bütün ağa!ilardan bir pa· 

nik halinde çırpınan kanatlarla bin
lerce kuş havalanıyor. Bir kaç sanı
yc aanki ormandan bir kasırga esmiş 
gibi oluyor. 

Vida! ıuyu dökmüş, kabı atmış, ka
dının atıtına igtiraık etmek Uzere ka
rabinaaını kavramıştır. 

Vinçeıterini hızla omuzlarken: 
- Neden atef etmiyorsunuz? 
Diye ıoruyor. 
- §arjörUım boşaldı. 
O zaman Vidal sükunet buluyor. 

O zamana kadar yüzünü takallus et
tirmi9 olan korku birdenbi-re yerini 
miltebesıim bir huzuru terkediyor. 
Batı kan içinde olmasına rağmen ye
rinden kımıldamamış olan hayvana 
ni9an almaktan vaz geçiyor. 

- Bu hayvan ölü galiba.. ·Çok. 
tan göçmüş! .. Hal Ha! ... 

1 Lö Tan'ın başyazısından 
1 

hassıs olacaktır. Hitler demiştir ki: için sebepler vardır. Probleme sulh 
yoliyle bir hal şekli temin etmek i
çin diplomasi bu devreden istifade 
edebilir. Maalesef nasyonal • sosya
list gazetelerin tahrik kampanyala
rını da hesaba katmak lazımdır. Bu 
neşriyat südet almanlaTı partisinin 
en faal uzuvları arasında hassaten 
tehlikeli bir ruhi halet yaratmıştır. 
Hemen bu sabah bir çok merkezler
de husule gelen ve aldığımız ilk ha
berlere bakılırsa ilk defa olarak teş
kilatlı bir aksiyon karakterini arze
den şiı.ldetli hadiseler bunun delili
dir. Bu neviden hadiselerin, çoğal
dığı takdirde, bir müdahaleye sebe
biyet verebileceği kolayca anlaşıla· 
bilir. Bahusus ki nasyonal - sosya
list matbuat haftalardan beri Prag 
hükiimctinin ;ıuyişi muhafazadan 
sözde aciz ka\<tığı temini haftalar_ 
danberi istismar etmektedir. A -
vusturya'da von Şuşnig hükümeti -
nin son devresinde bu içten manev
raya şahit olmuştuk, ve bu davlnın 
nasıl kuvet vasıtasiyle halledilmiş 

olduğu malUmdur. Çekoslova~ya 

hükümetinin, bu yeni tehlike karşı· 
sında kendine ta.mamiyle hakim ola
cağını umalım, asayişin muhafazası 

mesuliyetlerine B. Henlayn partisi 

şeflerini teş-rik metodu bu tehlikeyi 
müessir surette önliyelıilecek yega
ne metot görünmektedir. Eğer Al • 
manya tarafından da tehlike önlen
mek isteniyorsa. 

"Strhburg katedrahnın nazarımız
da temsil cttiği°kıymet büyüktür, 
fakat biz onun üzerine bir çizgi çek
tik". Bu, hiç şüphe etmiyoruz, hüs
nüniyetle yapılmış bir beyanattır; 
esasen, Avrupa'nın şarkında ve or
usında faaliyette tamamen serbest 
kalabilmek için Almanya'nın garb
te emniyetini garanti etmek lazım 
geldiği hakkındaki siyasi doktrine 
uygundur. Almanya'nın bugünkü 
bütün manevrası enternar ·onal ka
moyu Almanya'nın sulht. . -hdit et
mediğine ve Fransa'yla İngilterc'
nin münhasıran alman - çek mesele
si olan bir işe müdahaleleri için his 
bir sebep bulunmadığına ikna etmi
ye matuftur. Fakat Şansölye Hit
ler'in bu meseleyi ne şekilde vazet
tiğini bilmiye ihtiyaç vardır. Gerçi 
kendisi Ahnanya'nın hududunda 
"ikinci bir Filistin" tesisine müsa
ade etmiye asla niyeti olmadığını 
beyan etmiş ve herhalde lngiltere'
yi kasdederek ilave etmiştir: "Za
vallı araplar müdafaasız ve kendi 
hallerine terkedilmiş bir haldedir
ler; Çekoslovakya alınanları ne mü
daf aasızdırlar ne de kendi hallerine 
terkcdilmi,lerdir." Führer açıkça 
telmih ediyor ki südet alınanları 
tam bir surette taıtmin edilmezse Al
manya haklarını müdafaa i~in onla
ra yardım edecektir. Bu haklarla 
kasdedilen nedir? Şansölye Hitler 
bunu tasrih etmiyor. "Südet alınan
larının istedikleri kendi mukadde -
ratlarına hakim olmaktır." demekle 
iktifa ediyor. Bu sözleri bir plebi
sit talebi mahiyetinde mi tefsir et
mek lazımdır? Buna inanmıya mey
ledilebilir. Fak.At, diğer taraftan, 
Führer demiştir ki "Südet alınanla
rı mümessilleriyle müzakere etmek 
ve şu veya bu şekilde bir hal şekli-

1-RuzveU'in bir filmciye 

ne varmak çek hilkümetinin bileceği 
iştir", bu da, bütün davayı, halen 
Prag'da yapılmakta olan müzakere
lerle lort Runsiman'ın tavassutu 
p~W-i içine JıııoymalC demektir. 
Bu, aynı zamanda, hiç bir vasrta1:ıız 
anlaşma formillünli önceden reddet
memi ye de delalet eder. Bundan şu 
netice çıkarılabilir ki bugün çekos· 
lo.vak hükümetinin projesi esası fi. 
zerinde yeniden başlaması icabeden 
müzakereler, normal bir şekilde in
kişaf etmesine milsaade edildiği tak
dirde, bir neticeye varabilir. Fakat 
Şansölye bunun böyle namUtenahi 
devam edemiyeceğini belirtmiştir, 
bu suretle bir mühlet vermekte, fa
kat hitamını teepi..t etmemektedir. 
Halen Alnı.a.nya'nın garp hududun
da yapılan ve ancak .ıuı başlangıcın
da aona erecek olan tahkim çalışına· 
larının azametini tebarUz ettirmiyc 
verdiği eheıniyet Berlin'de mühle
tin ne zaman nihayete ermesi doğru 
olacağı düşilniildüğünti kafi d-erece
de sarahatle götıtermektedir. 

D emek ki, Nüremberg nutkun
dan sonra, Avrup.a'nın bir 

.kaç hafta veya bir kaç aylık bir sü
kun devresine kavuştuğunu sanmak 

Erkeğin sesi, müstehzi bir tonda, 
söylediği sözler, yüzünün ifadesi ka· 
dını endişelendiriyor. Kadın derhal 
kendini toplıyarak, bir kaç adım ge· 
ri ~ekiliyor. Bu da ne demek? Mü • 
hendis, ona hala muzip tebessü
miyle bakıyor. O zaman ani bir ıııç· 
rayışla, kadın, canavara doğru atılı· 
yor. Belki hala ölmemiş olan hayva· 
nın taarruzundan korkmadan, elleri· 
ni dikenlerine aldırmadan yetillik • 
lec arasına ıokarak, dallan aralıyor 
ve bakıyor ... 

Belli ki hayvan, ölü olarak orada 
suni bir şekilde ayakta durdurul
muştu. 

Kadın, kendisine bir oyun oymuı · 
mış olduğunu anlıyor. Vida] kendi· 
sini silahsız bırakmak istiyordu. Hi
leye baş vurarak buna muvaffak ol· 
du. lşte, bu sefer tarnamiyle müda • 
faasız kalmıştır. 

Geceki gizli dUello hala devam e
diyor. Demek ki zahiri sUkunetinin 
ardında erkeğin acı ve zalim arzusu 
gizleniyordu. 

Öldi.irülmüş hayvanı arkasında 
gizliyerek, kadın ayakta, elleri boş 
olarak yaklaf&n Vidal'e kar,ı hare
ketsiz duruyor. 

Kendini müdafaa için ne yapabi -
lir? 
Tabancasının kabzesiyle vurmak 

mı? Er.kek çok çevik olduğu için e
lini yakalamakta güçlük çekmez. Bo
ğuşmak mı? Hasmının müstesna bir 
kuvetc malik olduğunu biliyor. 

verdiği ' cevap 
Bugiln büyük bir amerikan film 

kumpanyası "Kadın ve samur" isim -

li yeni bir film hazırlamaktadır. Bu 
filmin bir sahnesi Va§ington'daki be
yaz sarayda filme alınacaktır. 

Bu filmin ll&hne vaaıu. Ruavelt • 
ten, nutuklarından birisinin paaajını 
istemiştir. 

Amerika Cumhurreisi filme işti

rak etmeyi açık açrk reddetmiı ve: 

"Sinema figUranı olmak istemi • 
yorum" demittir. 

Yeni lrans11 kruvazörü 
Franuzların Rişliyö adındaki 

35.000 tonluk ilk bilyük kruvazörle

ri yakında Breıt limanında deniı:e 
indirilerek filoya iltihak edecektir. 
"Fransız kalabalık aileler birliği" 

bu gemiye "vaftiz ana" olacak kadı • 

nm kendi birliklerinden seçilmesini 
lmhriye nezaretinden iıtemiılerdir. 
Fakat bahriye nazırı Kampin9i, bu 

• vazifeyi vapurun inıa edildiği tez • 

gahlarda çahpnakta olan kadın işçi
lerden birisinin göreceğini aöylemiı
tir. 

Haykırmak mı? Neye yarar? Çö • 
lün ortasında yapa yalnız değil mi • 
dirler? 

Ka.dere boyun eğmesi lizım: Erke
ğin elindedir .... 

Bir masum müdafaa vaziyetinde el
lerini göğsUnde kavuşturuyor ve, gu· 
rurundan C9er kalmamı9 bir ta.vırla 
yalvarıcı bir nida fırlatıyor: 

- Hayır! 
Birde.n bire erkek duruyor. Artık 

karıııında, kendi•ine meydan oku . 
yan haşin bir mac:erapereıt yoktur. 
Şimdi kininden aıyrılmıı, yalnı?. 

korkan bir bakire va.r kargıaında. 
Casus kad~m gözlerinde okudu

ğu mina ansızın ruhunun derinlık
lerine dokunmuştur. Şiddetini der . 
hal kaybediyor. 

O zaman, hala arzudan titriyen 
sesiyle: 

- Neden korkuyorsunuz? Diy-0r, 
bir kadının iffetine tecavüz edecek 
kadar vahşi mi sandınız beni ? 

Ve omuzları acı bir gülüşle sarsı
larak geri çekiliyor. 
Kadın, bu tezadlı hareketlerin hay

reti içinde, fakat biraz müsterih, ha
la yerinde duruyor. Yanılmıyan ka
dın insiyakı içindeki son endişeleri 
tes.kin ediyor. Bir lahza önce erkeği 
kendisine doğru sevkeden asap çıl -
gmlığınm kırılmış olduğunu hi116e -
diyor. 

Vidal, her halde kendine karsı 
duyduğu hiddetin tesiriyle birden' -
bire geri dönınU~tür. Adeta kaçıyor-

Gôyeye götüren yollar 
Gaye tayin edildikten sonra ona 

eripnek için tutulacak yolu ve kul • 
lanılacak vasıtaları bulmak zekanın, 
meharetin ve takip fikrinin vazife
sidir. Fakat gaye tesbit edileme
m.it, yahut görüşteki darlıktan dola. 
yı cüce bir hedef seçilmişse ona u • 
lal}tıran yolu ve vasıtaları ke§fe uğ • 
ra§mak bebudedir. Fakat, vanl· 
mak istenen nokta hiç bir mülahaza 
noksanını akla getirmiyecek kadar 
büyük veya kıymetli olduğu halde 
ona doğru gitmek istiyenler ne yap· 
mak lazım geldiğini bilmiyorıarsa 

dönüp dolaıarak nihayet gene hare
ket ettikleri yere gelecekleri de mu· 
hakkaktır: "Bütün yollar Roma'ya ÇJ• 

kar" sözüne de, #'Gaye vasıtaları mÜ· 
bah kılar" mütaleaıına da inanmamalı . 
Bizzat hedefi, hedefe götüren yol • 
ları ve vasıtaları akıl ve mantığa ve 
fazilete muvafık olarak intihap, et • 
mek gerektir. 

iki gündenberi 19 Mayıı Stadyo -
munda devam eden Greko • Romen 
güre§ birinciliklerini seyrederken, 
yakm maziyi hatırladıkça, gaye, va
sıta, çalışma tarzı ve mull)Q/laki;yet 
gibi bir takım mücerret mefhwnlarm 
biribiriyle alakaları zihnimi it1al et· 
ti. 

Mesela, tereddütsüz Milli sporu • 
muz diyebileceğimiz güreı, türkün 
gücünü asırlarca dünyaya tanıttık • 
tan ıonra neden tereddiye uira
mıf, amatör apor teıkilatı tarafm • 
dan ele alındığındanberi de niçin dara
cık bir kadro içine hapııolunmuı kal
mıftı. ? 

Bu suale şu cevapla mukabele e • 
dilebilir : 

- Profesyoneller gayeden inhi • 
raf etmişler, amatörler ise gayeyi 
biç biı· vakit tayin edememişlerdir. 

Meşhur denilen bazı profesyonel 
pehlivanlarla alakalı bir zatın geçen 
gün anlattıklarını hayret ve teessür· 
le dinledim. Güreti kendilerine &'e • 
çim vasıtası yapmış olan bun1'ardan 
bir kısmı şöhretlerine nakisa vere. 
bilecek ciddi müsabakalardan tavşan

lar gibi kaçmakta ve bu kaçı§ı ma • 
zur gösterebilecek • ne demeli? .. §e!'İ 
hiylelerin çeıitlisini tatbik etmekte • 
diTler. Profeayonel pehlivanlığın 

mahiyetini uzun uzadıya tetkik zah
metine katlanmaksızın iddia edebi • 
liria ki bu tarz ya iılab edilecektir, 
yahut ortadan yavaı yavaı kalka -
caktır. 

Amatörizme gelince; Türk Spor 
Kurumu teıkili.tı güreıte gayeyi ve 
bu gayeye götüren yolları bulmut • 
tur. Bu aene Ankara'da • bölgenin 
faaliyeti hariç • Türkiye güret fede
raayonu tarafından tertip edilen üç 
büyük müaabaka, bu iddianın yanlış 
olmadıimı ispata kifayet edecek 
kadar kuvetJi üç defilıdir. Sel"best 
aüreı bize yeni kıymetler tanıtmıı. 
Finlandiya milli takımı ile yapılan 

Greko • Romen ve serbeat güre, mü
sabakaları en güzel neticeleri ver -
mit, bu cumartesi ve pazar günleri, 
yağmura ratmen, istiıgar edllemi
yecek bir kalabalık önünde cereyan 
eden Türkiye Greko • Romen güreş 
müıabakaları da bu spordan çok fey
ler ümit edebileceğimiz kanaatini 
venni,tir. Bu münasebetle hatırla • 
mak icabeder ki beş grupun birin • 
ciliğini kazanmak suretiyle teşek • 
kül ettikten sonra Ankara 'da topla-

( Sonu 8. ıncı sayfada) 

mu!I gibi süratle uzaklaşıyor. 

Kadın, zihninin ve asabının sükti
net bulmasını bekliyerek, 9ir 18.bza 
daha hareketsiz duruyor. 
Arkasında, rengarenk sinek sürti

leri hayvanın leşine dehşetli bir vı
zıltıyla saldırıyor. Devam eden seş
aizlikten emniyet bulmuş kuşlar ya
vaş yavaş ağaçlarına dönüyorlar ... 
Kadın uzun zaman, uzaklaşan er

keği gözleriyle takilıediyor. Ta bir 
fundalığın arkasında gölgesi kaybo 
luncaya kadar. 

O zaman, sanki bir gurur baskı -
anıdan kurtulmuş gibi, hıçkır .. hıçkı
ra aghyor. 

Asabi bir reaksiyonla tekall'Lıs e -
den boğazmclan bir çok kelimeler 
dökülüyor. 

Bu defa, tayyahecileri Vidal'in si
lahından kurtarmak isterken kullan
mış olduğu yabancı dille konuşuyor. 
Eğer Vidal i§itmiş olsaydı sözlerini 
şöyle tercüme edebilirdi. 

- Hayır ... İstemiyorum! ... İstemi
yorum! ... 

Ve her zamandan daha haşin gu 
haykırış: 

- Ondan nefret ediyorum!.. 

Ağacın altına geldiği zaman Vidal'i 
orada bulamıyor. Ağacın üstünde de 
olmadığını bir bakışta farkediyor. 
O zaman, öğleden sonranın ağır saat
lerini yapraktan yatağında uzanarak 
geçirmek üzere ip merdivenden çıkı-
yor. (Sonu var) 
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Aydın - İzmir maçı 0-0 
berabere neticelendi 

Maç Aydın1da tekrar edilecek 
Aydın (Hususi) 

- Aydın Spor böl
gesinin teklif ve 
teşebbüsiyle yapı
lan Ege maçlarının 
finali İzmir saha
sında Aydın bölge 
şampiyonu Aydın 

takımiyle İzmir ta 
kımı arasında ya -
pddı. 

Bir adam 
Uygunsuzluk yapan 

T~yzesini 
öldürdü 

İzmir, (Hususi) - Kemalpaşa'da 
aşağı mahallede feci bir cinayet olmuş. 
Necmi Yıldrz namında 20 yaşlarında 

bir genç, teyzesi kırk yaşlarmda Mü • 
nire'yi öldürmüştür. Hadiseye sebep, 
Münire'nin, aynı mahallede Hüseyin 
Akbaba namında bir erkekle münase -
bette bulunmasıdır. N ecmi, birçok de
falar bu hale mani olmak istemiş. Fa
kat evelki gece, Hüseyin'e gene tey -
zesinin evinde rastlamıştır. Bunun ü • 
zerine bıçağını çekmiş ve: 

Bu sene portakal bol! 
Adana, (Hususi) - Bu sene porta

kal ve limon mahsulünün bol olacağı 
anlaşılmaktadır. 

Geçen yıl İskenderun körfezi, Çu
kurova, Antalya ovası, Muğla vilaye. 
ti sahilleri, Büyük Menderes, İzmir 
etrafı, Rize mıntakası olmak üzere 
portakal yetiştiren yedi mıntakamız -
dan 50.000 kental portakal almmıştrr. 
Bu yıl bu miktarın 70 bin kentala çık
ması çok muhtemeldir. Bu yıl yalnız 

Dörtyol'da 120 - 130 bin portaJCal a • 
ğacr olduğu anlaşılmrştıır. 

Burada ayrıca bir de örnek bahce 
si tesis olunmuştur ki, buradaki ağac,;
lıann beherinden 1000 ka(lar portakal 
alınabilecektir. Dörtvol'da bu sene 
60,000.000 portakal alınacağı umul • 
maktadır. 

19 - 9 -1938 

Eskişehir bisikletçilerinin 
büyük yurt gezileri 

Eskişehir, (Hu -
susi) - Bölgemi
ze mensup üç bi -
sikletli genç 1550 
kilometre tutacak 
büyük bir yurt 
gezısıne çıkmış -
lardr. Hasan De -
mircioglu, Emrul
lah Gürel ve Fa -
ruk Bilinli adın -
daki bu üç genç 
Kütahya ve Afyo
na uğramışlar o -
radan Uşak'a geç
mişlerdir. Gençler 
Alaşehir, İzmir, 
Bergama, Balıke -
sir, Bursa'ya da 
uğrıyacaklar ve 
gezilerini tamam · 
lamış olacaklar 
Eskişehirli genç

ler uğradıkları yer 
lerde gençlik ve 
spor teşekkülle -
riyle temas etmek
te ve büyük dost -
luk görmektedir
ler. Bu seyahat 
sporcular için çok 
istifadeli olmak · 
tadır. 

Eskişehirli gençler 

Küçük Yozgat gençlerinin Çankı rı 
sporcılarile yapt~klan môç l - O bitti 

iki takım bir arada 

Çankırı (Hususi) - Bu pazar te -
nezzüh treniyle küçük Yozgat Dinamit 
gücü futbol takımı 16 kişilik bir ka
file halinde geldiler. Çankırı spor böl
gesine misafiri olan sporcular öğle 

yeğcmini Şehir bahçesindeki Boz kupa. 
spor kulübünde yedikten sonra şehri 
gezdiler. 

Saat 4 de ba§lryan maç gü;ı;el devam 
etti. İlk on beşinci dakikada şutla bir• 
gol atan Dinamit giicü oyt'll sonuna 
kaclaı başka gol çıkaramadı. Çankırı 

sporcuları çok hakim bir oyun göste • 
riyorlardı. Fakat gol yapamadılar. 

Maç 1 - ·o le Dinamit gücünün galibi
yetiyle tamamlandı. Bu maçı seyret

mek için başta Ay
dın ilbayı ve spor 
bölge başkanı ol -
duğu halde binden 
fazla aydınlı lz
mir'e geldi. Tri- w 

bünleri dolduran " 
s~yirci kütlesin\ · 

- Ben sana bu adamı eve alma de
medim mi? 

Diyerek teyzesine saldırmıştır. Hü
seyin kaçmış, Necmi teyzesini, feryat 
ve yalvarışlarına rağmen altı yerinden 
vurup öldürmüştür. Katil evela kaç -
nuş, fakat biraz sonra yakalanmış ve 
cürmünü itiraf etmiştir. 

Çankırı halkevin~n köy gezileri ve 
Y1I rıdan fazJasrıı. 
Aydın ve Aydııı'm 

mülhakatı halkın- " 
dan bu maçı sey
retmek üzere ge- ' 
tenler tel:!kil edi
yordu. 

Denizli ve Mani 
sa takımları karşı
laştı. Bu maç De
nizli'nin 1-9 gali· 
biyetiyle bitti. Sı
ra 12 şer puvanla 
finale kalan Aydın 
ve İzr.ı.~~ takımla

rmm maçına gel
mişti. 

Maç çok heye
canlı ve Aydın ta
kımının hakimi
yeti altında geçti. 
Neticede iki takım 
O - O berabere kai
dılar. 

Fakat netice a
lınmak üzere iki 
takım bu hafta Ay
dın'da tekrar kar· 
şılaşacaklardır. 

Maçtan 
üç görünüş 

Eli bı(akh &ir hırsız 
İzmir, (Hususi) - Tire'nin Turan 

mahallesinde Ali oğlu Mehmet Postal, 
urgancı Osman oğlu Hasan Urgancı
nın evine girerek kendir çalmak iste
miş, bir odada uyumakta olan Hasan 
uyaruverince, hırsızlığının duyulma
ması ve yakalanmaması için onunla 
boğuşmıya başlamıştır. Bu arada bı

çak çekerek Hasan'a saldırmıştır. Ha. 
san, Mehmet'in elinden bıçağını al -
mıya muvaffak olmuş, Takat Mehmet 
bu defa ikinci bir bıçak çekerek tek -
rar hücum edince, Hasan da kendini 
müdafaa etmiş ve Mehmedi bacağın -

Konya halkevinde 
Konya, (Hususi) - Halkevi vilayet 

dahilinde 24 muhtelif yere hoparlör 
koyarak radyo neşriyatı yapmaktadır. 
Bu vasıtalarla bilhassa haftanın mu
ayyen günlerinde faydalı konferans· 
lar verilmektedir. 

Halkevi köycülük kolu haftada bir 
kere doktorlarla köylere gitmekte, 
köylünün muayenesini yapmakta ve 
dertlerini dinlemektedir. Halkevinde 
yeniden bir çok kurslar da açılmıştır. 

dan vurmuştur. Yaralı, fazla kan kay
bettiği için hastanede ölmüştür. 

Kadm kıyafetine giren 
memurlar ka~ak~ıyı 

yakaladılar 
İzmir, (H..ısusi) - Şehrimizde el· 

teresan bir hadise olmuş, bir esrar ka. 
çakçısı yakalanmıştır. Ötedenberi es -
rar kaçakçılığı yapan acem İsmail a
dında bir adam zabıta tarafındn takip 
edilmekteydi, memurlar evelki gün bir 
tedbir alarak, iki memurdan biri bir 
kadın kıyafetine, diğeri de işçi kı

lığına girmişlerdir. Bu kadın ve işçi 
yanlarına üçüncü bir şahıs almışlar 
ve bu adama numaralan evelce tesbit 
edilen paralar vermişlerdir. Kadm, iş
çi ve üçüncü şahıs esrarcıya gitmişler, 
pazarlık etmişler ve bir mikdar esrar 
almr«l;:ırdır. Bu esm1da kadm kıvafe -
tindeki memurun demir eli acem İs
maili bileğinden yakalamış, esrarlar 
ve paralar müsadere edilmiştir. Zabı
tanın bu muvaffakiyeti memnuniyet 
uyandırmıştır. 

1 
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köylüler 
ı arasında ı 

Samsun'da dokuma sergısı 

Samsun (Hususi) - Şehrimizde okuma sev
gisi gittikçe artmaktadır. Şehirdeki gazete ve 
kitap satışının artışı, kitapanelere devam e
denlerin çoğalışı bu vaziyeti bariz bir şekil
de göstermektedir, Mesela, son aylar içinde 
Halkevi kitapanesinde okunan kitap sayısı 

3596 yı bulmuştur. Gazi kitapsarayı da bu çve
renin mühim bir kültür hazinesi haline gelmiş
tir. Birkaç sene evel 765 kitapla kurula·n ki
tapanede bugün 15 bin cilt kitap bulunmakta
dır. Kitapanede kitapların muhafaza ve tasnif 
usulleri tam manasiyle modern bir şekilde ya-
pılmaktadır. . ~ 

fakir hastalara yardımları 

Gaz i kitapanesinden bir görünüş 

Çankı:rı, (Husu • 
si) Halk evi 
köycülük kolun -
dan 18 kişilik bir 
kafile Dumalı, 3a
ray, Bakırlı, Şa

banözü Gömerdi -
gın, D1. ~.ıirsahan, 
Çiftlik ki.\yierinde 
iki gün dev:ı.m e -
den bir gezi yap -
mış vardığı her 
köyde bilhassa has
talarla meşgul ol • 
muştur. 300 e ya -
kın hastayı muaye
ne etmiş olan dok
torla beraber ebe 
de köylü kadınlar -
la sıhi konuşmalar 

ve muayeneler yap
mıştrr. Diğer ta -
raftan köylünün 
derdi dinlenilmiş, 

çareler, yollar gös
terilmiştir. İşleriy -
le güçleriyle ve 
mahsullerinin ba -

- - : kımlariyle yakından alakadar olun
: tnuştur. Köy çocuklarına hediye götü
: •ülen gazete, mecmua ve şeker dağıtıl-
mış ve çocuklar okşanmıştır. 

H alkevinde hasta- muayenesi 
Halkevi her şubesini ayrı aytı fa

aliyete sevk yolunda kararlar ve ted -
birler almaktadır. Temsil kolu henüz 
çalışmalara başlamamıştır. 

İçtimai yardım komitesinin çalış
maları muhitte büyük sempati ve sev
gi yaratmıştır. Yüzlerce, binlerce has
ta bedava muayene edilmekte ve iliiç
larr bedava temin olunmaktadır • Bu 
kol faaliyetini bir kat daha artırarak 

halkevinde bir muayene odası açtı. 
Haftada iki gün bu tertemiz ve sıhi o
dada fakir hastalar muayene edilmek-
tedir. - K. Korman 
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Greko - Romen 
birincilikleri 

Ankara, 

Türkiye 
bitti 

birincisi 

İstanbul ikinci, Kasa tam onu 3. üncü 
Brovle çekti. Rakibi köprüye gelere .... 
vaziyeti kurtardı. Oçüncü bir defa 
aynı vaziyetten kendi oyununa kuı · 
ban giderek 11 dakika 21 aanıyede 

Iamail Esringiın'e tufla yenildi. 
d7 kiloda: 
İbrahim Tutvur (Bursa), Güretc 

gelmiyen Rıza Çokmez (Ankara), ya 
nukmen galip sayıldı. 
Aynı kiloda ldehmet Ali (Kastamo· 

nu) .ıueunıct Tokalı (lzmir) le kaı şı -
ı.t:icı • .l'.ıe .. mct AJı biı gun c:veu ... gu • 
n:şındc i;v&u.:ruı.;ı surat ve hanucu~ . 
rinı aynen tatbık ederek rakiluni 7 da
kika 23 saniyede tuşla yendi. 
Ağır aiklcıte : 
Ağırda bir gün evel Ahmet Yıl -

maz'a sayı hesabiyle galip gelen Mu -
Murat Mert - Şeri/ Ünal gürqinJen bir an Greko - Romen gürq müsabakalarını heyecanla takip edenler rat Mert (Kastamonu), Osman Do - nıflarında 

• • . • d'... 1 . d .1 1 gan (Ankara) ile tutuıtu ve neticede ancak birer güreı kalma-
Dtln 19 Mayıa Stadyomunda Gre - Grup ıaani/i : · ~o~~n .?•~ın~~s~. 1~_er ~rı .. e .. sıra 1 e 2 dakika ıs saniyede tuıla galip gel- sına karıı, bazılarında befinci tur ya-

Jr;o • Romen Türkiye güreı birinci- . . . . . ikıncısı, uçuncusu, dorduncusu ve be- di. pacak tekilde puvan vaziyetleri hasıl 
tiklerine devam edildi. Havanın bir Güreıçılerın bırer bırer k~~andık.la- tincisi olmu1lardır. . . Gene bu kiloda :Şrif Unal, malUın olmuıtur. Betinci devrede güreşecek 

61 kiloda: 
Aptullah l!.lagöz (Ankara) - Musta

fa Beton (Ankara), netice için çok 
çalıttılar. Kuvct ve bilgileri denk gö
rünüyordu. Nitekim 10 dakikayı bera
bere bitirdiler. Fakat son altı dakika
da Mustafa Beton iyi puvanlar aldı. 
Hakemler kendisini sayı hesabiyle 
galip ilin ettiler. 

rUn evetine nazaran güzel olması ve rı bu derecelerle grup ve bölgelerıne Çok alaka ile takip edılen ve bıze h 1 ~ d 1 . 1 •• bak . güretçilerin dinlenebilmeleri için ha-
cilniln puara rast gelmesi stadyoma fU puanlar verilmittir : bir çok yeni istidatlar ttnıtna güreıler uta :gı · 0 ay:~y e ~u~ • a y:rı • kem heyeti sıra takip edilmiyerek e-
epeyce kalabalık toplamııtı Evelce Ankara 12, latanbul 11• Kaatamonu qağıdaki sıra ile yapılauttır. Bunla- :~ı!:eemı~.n ~~t 1 z a arıı veli çift müsabaka yapacak olan gü-
baber verildi""i gibi tartılar~ saat 8 de 

9
, Bursa 

6
• İzmir 4• rı tur ve klio itibariyle ayrı ayrı yazı- uB n g 1 1P.k~Y!. dı. ·· baka retçilerin karfılqmalarını kararla§ -

• Bu suretle en ok puvan kazanan u suret e ı ıncı evre musa . müaaNıkalara saat 10 da bqlanıldı. A ka tak ' ha~ de Türkiye Greko yoruz : lar bitmit oluyordu. Bu iki devrede tımqtır. Bu itibarla 61 kilodan baı-
Nihayet 19.40 da Mehmet Çoban'ın n ra, ım n iKİNCi TUR bet fena puvan alan güreıçiler elimi- lanmııtır. 
Şerif Unal ile, serbest güreıte yapmıı ne edilerek müsabakalara gene devam -
olduiu 6 dakikalık bir gösteriıten son- 56 kiloda : edildi. 
n preıler son buldu. Adliye Vekili - Dün ikinci tura 56 kilodan baflanıl-
mb B. Şükrü Saraçoğlu kendisine bi - dı. İlk müsabakayı Vahdettin Akıncı 
rer birer takdim edilen birinci, ikin - (latanbul), Hüseyin Yalçınıkaya (Kaa-
ci vf'. üçüncülere madalyelerini eliyle tamonu) yaptılar. İlk on dakika bera- 56 kiloda : 

VÇVNCVTUR ' ~ . 
..erdi. Kendilerini tebrik etti. Organi- bere bitti. Münavebe ile geçen üçer 
atör ve idarecilere de kendilerine dakikalık devrelerde de bir netice alı-
m .. böyle müaabakala.: tertibini namadı. Fakat on sekizinci dakikadan 
beklediğini söyledi. sonra vaziyet değişti ve Vahdettin A-

Dünkü müaabakalar çok entreaan 
neticeler verdi. Oç grup ve iki bölge· 
Din çorcuları çok güzel güreştiler. 
Neticede birinci, ikinci, ve üçüncüler 
fU ıurctle taayyün et~: : 

Hüseyin Yal~ ~~ tbta dL edildi. Neticede hakemler kendlainl 
.. ,,, .... ,, ..... ," ... -~ Gene bu kiloda Sever Can (Buna), sayı hesabiyle galip saydılar. 

-~iyazi Birinci (Ankara) güreştiler. Hüseyin Yalçınkaya (Kastamonu) 

BIRlNCl TUR 

'.4iırda: 
Birinci: Murat Mert (Kastamonu), 

ikinci: Şerif Unal (Bursa), Uçüncü 
OllD&D Duvan (Ankara), 

87 lclloda: 
Birinci: lbr.bim Tutvur (Buna), 

ikinci: Ali Demlrlraya (Kastamonu), 
UçUncü: Dunun Yılmaa <lıtanbul). 

79 kiloda: 
Birinci: lamail Yılmaz (Kaatamo -

!lU), İkinci: Razık Özdemir (İstan · 
bul), Uçüncü: Adil Yener (Ankara). 

72 kiloda: 
Birinci: Celll Atik (Ankara), İkin

ci: Faik Büken (İstanbul), Uçüncü 
Beslen Kıtınbay '(Bursa). 

66 kiloda: 
Birinci: Feridun Akünal (İzmir), 

İkinci Sadık Soğancı (Ankara), Uçün
cü: İzzet Kılıç (latanbul). 

61 kiloda: 
Birinci: Mehmet Oktav (İstanbul). 

İkinci: Mustafa Beton (Ankara), U
çüncll: Abdullah Ellgöz (Ankara). 

56 kiloda: 
Birinci: Niyazi Birinci (Ankara), 

İkinci: Vahdettin Akıncı (İstanbııl), 
.n,uncü: Hüseyin Yalçmkaya (Kasta
monu). 

iki tehlikeli vaziyet ve 
,üte l•mailla 

Sallet Gürol milırolon hafında fallı fallı anlata70r 

.-Jiyazi Birinci 12 dakika 48 saniye sü- da Server Can (Bursa) yı 4 dakika 45 

.en bir mücadele ile rakibinin sırtını saniyede tuşla yendi. 
yere getirdi. 

61 
kiloda : 

Uçüncü müsabaka da tu9la neticelen 
di. Mehmet Oktav (İstanbul) 8 dakika Muatafa Beton (Ankara) Mehmet 
46 saniyede Niyazi Yıldız {Bursa) yı Oktav (İstanbul) un güre9i çok ça
yendi. buk neticelendi. Rakibini bir iki ke-

Abdullah Eli.göz (Ankara), Ali re elinden tutarak savuran Mehmet, 
Berrak (İzmir)in preti 20 dakikayı 2 dakika 15 saniyede tutla kazandı. 
tamamladı. Hlkemler Abdullah Eli • 66 kiloda : 
göz'ü sayı heabiyle galip saydılar. Nurettin Öztcn (Kastamonu), Sa -

66 kiloda : dık Soğancı (Ankara) nın güreıi gü-
Bu kilonun ilk müsabakası İzzet zel geçti. Her ikisi de bazı oyunlar 

Kılıç (İstanbul), Nurettin Özten tatbik ettiler. Fakat Sadık Soğancı 
(Kastamonu) araslllda oldu. İlk on tecrübesinden istifade etti. 12 dakika 
dakikayı İzzet Kılıç O.tün bitirdi. Ge- 10 saniyede tuıla kazandı. 
ri kalan on dakika da ayakta güreıti - lhaan Erünsal (Ankara) - İzzet Kı
ler. 20 dakika sonunda İzzet Kılıç sa- hç müsabakasında vaziyet sık sık de
yı hesabiyle kazandı. ği1iyordu. İki güre,çi de cidden iyi 
İhsan Erünsal (Ankara), Şeref Bii- çalışıyorlardı. Fakat İhsan kendi o

yükgör (Bursa) nm güreıi de 20 ela - yuniyle 7 dakika 44 üncü saniyede 
kikayı buldu ve İhsan sayı hesabiyle tup geldi. 
kanmnıt sayıldı. 72 kiloda : 
Sadık Sogancı (Ankara), ile Feri - Bu kilonun Türkiye birinci ve ikin 

dun Akilnal (İzmir) in müsabakası cisi üçüncü turda ilk defa karıılaıtı
günün en heyecanlı kar11l&flD&ların • lar. Neticede Celal Atik (Ankara) 4 
danbiri oldu, İkiel de teknik ve tec - dakika 4 saniyede Faik Büken (İstan
rilbeli görünüyorlardı. İlk bet dakika bul) le tuıla kazandı. 
müsavi ıeçti Fakat Feridun bundan 
sonra bmılelerini arttırdı ve nihayet 79 lciloda : 
6 dakika 22 ıaniyede rakibini tuıla Rızık Ozdemir (İstanbul), Adil 
yendi. Yener (Ankara) müsaba~ası 6 dakika 

• .devam etti ve 6 ıncı dakıkanın 49 ncu 
72 kiloda : . saniyesinde Adil Yener rakibinin sır-

CelAI Atik (Ankara) Doğan Erd!nç tmı yere getirdi. Sıra iki lamailin 
(lzmir)le güreıti. ~u pret~ Dogan güreıine gelmifti. İsmail Esringün 
Celil'e ancak 2 dakika. ı9 .aanıy~ da· (İzmir). İamail Yılmaz (Kastamonu) 
yanabildi. C~W beklcnılmıyen bır an- müaabaka çok çetin oldu. İki adat 
da tuıu temuı etti. sert hamlelerle biribirine hücum edi-

Silleyman Denk (Ankara), Beslen yorlardı. Neticede tamail Yılmaz 5 
Kııınbay (B~rsa) müaaba~s.ı cı:-. b~t dakika 38 saniyede tuıla kazandı. 
dakilca Z6 aanıyede Bursa bırmcısının • 

ı tuıJa kazanmaaiyle bitti. 87 kiloda : 
Bu kilodaki müsabakaların bu tur Dursun Yılmaz (latanbul) • tb~a -

esnasında tuıla bitmesi sanki muıkad- him Tutvur (Bursa). tik on dakıka 
derdi: Uçüncü güreıi yapan Faik Bü- beraberlikle geçti. Uçer dakika altta 
ken (İstanbuıl) Hamdi Tüzün (ICa. ve üstte güreıtiler. Son dört dakika
tamonu) yu 4 dakika 32 saniyede yen- lık güreılerini ayakta yaparlarken 
di. İbrahim Tutvur 17 dakika 45 saniyede 
79 kiloda : tuıla neticeyi aldı. 
lmıail Yılmaz (Kutamonu), Süley- Ağırda : 

man Boiuıkan (Bursa) arasında ya - Murat Mert (Kastamonu), Şerif 
pılan müsabakada bazı anlar oldu ki Unal (Bursa) nın güreti de zevkle 
Süleyman rakibini tuta getirmesi li • seyredilen müsabakalardan oldu. Bu 
zımdı. Fakat kuvetini müuit bir fır - müsabaka ile Murat Mert Türkiye bi
aata sakladığı anlatılan lamail Yılmu rincilifini garanti etti. Şerif Unal'ı 

' 4 dakika 22 saniyede tut1a kazandı. 8 dakika 10 aa,niyede tutla yendi. 
Adil Yener (Anlca.ra) ile İ1111&il Ea

ringiln (İzmir) müubabımda iki ra DÖRDUNCV TUR 
kip ilk on dakikayı berabere bitirdi - Bu devre bqlarken bir nokta göz 
ler. Adil Yener altta._ iki· defa önilnde tutuJmuıtur: Bası aiklet ız. 

Diinkii giireılerJen ilıi 
en•tantane ve •e)'frciler -- -

~ 

72 kil.oda: 
Celil Atik (Ankara) 2 dakika 11 aa

niyede Beslen KıJınbay (Bursa) yı 
yenerek kiloaunucı Türkiye birincili
ğini aldı. 

79 kiloda: 
Adil Yener (Ankara), İsmail Yıl

ma& (Kutamonu) arasındaki güre,tc 
ilk on dakika beraberlikle -c• İlk 
i4s dakikada Adil Yener, alta dfiftil. 
hılDcf &g daldbda ı ... u Yılmu alt
ta Ç&lıfllıalma rağmen rakibini 13 da
kika 23 saniyede tufla yendi. 

87 kiloda: 
Mehmet Ali Demirkaya (Kastamo

nu), Doğan Yılmaz (İstanbul) un gü
retinde ilk on dakika beraberlikle bit
ti. Uç daikahk devrede Demirkaya 
U.tte çalııırken Doğan'ı 11 dakika 3Ci 
ncı Hniyede tufla yendi. 

56 kiloda: 
Niyazi birinci (Ankara), ilk on da

kikayı berabere bitirdikten ıt0ııra 15 
dakika 15 saniyede Vahdettin Akıacı· 
yı tufla yendi. 

61 kiloda: 
Feridun Akünal (fmıir) izzet Kıl15 

(İstanbul) u g dakikada tuıla yendi. 
Aptullab Eli.göz (Ankara), Mehmet 
Oktav (İlltanbul) a sayı heaabiıyle ca
lip geldi. 

72 kiloda: 
İkincilik için kar9ılapn Faik Bü

ken (İatanbul) Beslea Kıtınbay (Bur
sa) ya aayr hesabiyle galip sayıldı. 

79 kiloda: 
Rızık Özdemir (İatanbul) İunail 

Yılmaz (Kutamonu) ya sayı heubile 
galip ilin edildi. 

87 kiloda: 
İbrahim Tutvur (Bursa) 7 dakika 

24 saniy.ede Mehmet Ali Demirkaya
yı tu1la yendi. 

Gece verilen :ıiyafeı 
Müsabakalardan sonra gürq fede

rasyonu tarafından bir ziyafet verilmit 
ve ziyafeti Sayın sporcu Vekilimb B. 
Saraçoğlu ıereflendirmittir. 

Güretçilerimiz toplantıda milli o -
yunlar oynamışlar ve geç vakte kadar 
.&l~n1!1iJ!erdir. 

Giireıleri takip den giİrltffiler 
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Fransız dcmiryollarınin faaliyeti 

1937 senesinde trenler 
581 milyon yolcu· taşıdı 

Nakil vasıtaları günden güne arttı- metresi vilayet yolları, 158.300 kilo • 
ğı gibi, süratleri de gittikçe fazlalaş- metresi münakale yolları, 87.000 kilo
maktadır. İnsan düşünecek olursa, bir metresi umumi yollar ve 301.900 kilo
yerden bir yere gitmek istese bin tür- metresi de adi yollardır. 
lü vasıta vardır: Araba, otomobil, Nehir, kanal gibi su yollarının u-
tramvay, tren, kamyon, tayyare... zunluğu 15.174 kilometreye çıkmakta-

Fakat bu vasıtaların içinde büyük dır. 

bir insan· kütlesini, bütün eşyasiyle Ticaret gemilerinin her gün katetti-
beraber bir memleketten bir memleke- ği mesafe 9.700 kilometredir. 
te, hatta bir kıtadan ötekine bir anda Nihayet Fransa'nın hava yolları 

taşıyacak büyüklükte olanlar vardır. gelmektedir. Bu hava şebekesi de 
Vapurla şimendüfer gibi... 5.580 kilometre uzunluğundadır. Bu 

Dünyadaki büyük demiryolu hatla • şebekeye metropoliten şebeke derler 
rının yanında su, kara ve hatta hava ki her hat Paris'e bağlıdır. Bu da iki 
hatları da vardır,. Son azmanlarda ya- kısımdır. Birisi inuntazam hava sefer· 
pılan bir hesaba göre yalnız Fransa'- leri yapılan hatlardır. Ötekisi de mev
da hava, kara, su ve demiryollrının simlik hatlardır. Paris'ten şu şehirle· 
hepsi birden 700.000 kilometreyi bul· re muntazam seferler vardır: 
maktadır. - Marsilya, Bordo, Strazburg, Tu-

Fransa'da dcmiryollarının uzunlu • luz, Cenevre. Bundan başka bir de 
ğu 42.400 kilometr.cdir. Bundan başka Marsilya ile Kan arasında muntazam 
bu yekuna 1.500 kilometre de dar hat- bir hava seefri vardır. Mevsimlik h~
ları ilave etmek lazımdır. Son neşre- va hatları da şunlardır: 
dilen istatistiklerin verdiği neticeye - Paris'ten Dinar, Lahol, Şerburg 
göre Fransa'da demiryollarından ge • şehirlerine işler. Bundan başka Bordo 
çen sene 581 milyon yolcu gidip gel- ile Biyoriç arasında bir hat daha var-
miştir. dır. 

Bu trenlerin katettiği mesafe 23 Bir de Paris'le ybancı memleket 
milyar, 400 milyon kilometredir. merkezleri arasında işliyen hava hat . 

Karadaki yolların uzunluğu '633.100 lan vardır ki Paris'le, Londra, Bal, 
kilometreyi bulmuıtur. Bunun 80.2001 Amsterdam, Kolonya ve Frankfurt a
kilometresi miJli yollar, '5.700 kilo- rasındadır. 

Gôyeye götüren yollar 1 

(Başı S. nci sayfada) 

nıp bu müsabakalara girmit olan ta
kımlar yirmi üç bölge güretçilerinin 
çalıımaları hasılaaıdır. Yirmi üç 
bölge yirmi üç vilayet demektir. 
Keyfiyet ve kemiyet endiıelerimizi 

tatmin eden bir vaziyete girmekte 
olan güreı, bu çalııma tarzı tatbik 
edildikçe, bütün memleket gençliği
ni alakalandırmakta gecikmiyecek· 
tir. 

Gaye malUnı olduktan ve ona na
aıl vaaıl olunacağı bilindikten aonra 
muvaffak olmamanm ~anı yok • 
tur. - N. Baydar 

Ankara Valiligi 

İstinat duvar1 • 
ınıası 

&!kara Valiliğinden ] 

Hususi idareye ait şehir bahçesi is· 
tinat duvarı inşaatı 29. 9. 938 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 15 vila
yet binasında daimi encümeninde pa
zarltk ihalesi yapılmak üzere eksilt
meye konulmuştur. 

Keşif bedeli 1645 lira 48 kuruştur. 
Muvaklkat teminatı 123 lira 41 kuruş
tur. İstekliler muvakka.t teminat mek
tubu veya makbuzu Nafıa müdürlü
ğünden bu işe girebileceğine dair eh
liyet vesikası ticaret odasının vesika
eiyle birlikte sözü geçen gün ve saat
te encümene gelmeleri. Bu işe ait ke
Jİf ve şartnameyi her gün nafıa mti
dürlilğünde görebilirler. 

(3711) 6587 

Yulaf alınacak 

:Ankar• Vi.liliğinden : 

Vilayet damızlık ayğ:r deposundc.ki 
damızlık hayvanatının bir s ıelik :h. 
tiyacı için mübayaa olunacak 36.0(JO 
kilo yulaf 29.9.938 perşe~e günü vi
layet daimi encümeninde- açık eksilt
meye konulacaktır. İstekt:lerin şart· 
nameyi görmek üzere v:teriner direK
törlüğüne müracaatları ilin olunur. 

(3683) 6567 

Tapu .. ve Kadastro 
. -~ 

Elbise yaptarılacôk 

Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğünden: 

1 - Dairemiz odacı ve mUvezzileri 
için 28 takım erkek ve. bir takım ka· 
dın elbisesi yaptırılacaktır. 

2 - Elbiselerin kumaşı daire tara
fından verilecek nümuneye göre yer
li malı olmak şartile beher erkek .ta
kımının 20 lira ve kadın elbisesinin 
18 lira olmak üzere (29) takımının 
muhammen bedeli 578 liradır. 

3 - Eksiltme 23-9-938 cuma günü 
saat ondadır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek o· 
!anların tamamının muhammen bede· 
li üzerinden yüzde yedi buçuk pey 
akçesi olan 43 lira otuz beş kuruşun 
vezneye yatırılarak mezkCir gün ve 
saatte leva7.ım müdürlüğünde müte
şekkil satın ,alma komisyonuna müra-
caat eylemesi. (3585) 6420 

Ankara Belediyesi 

Ekmek ahnacak 
Ankara Belediyeıinden : 

1 - Belediye haıtaneıinin bir sene
lik ihtiyacı olan 4500 kilo ekmek, 150 
kilo f r~ncala on beş gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 
• 2-Mubammen bedeli (471) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (35,5) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isti yenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 27.9.938 aalı günU saat 
on buçukta Belediye encümenine mü-
racaatları. (3664) 6484 

Yaş sebze ahnacak 
Ankara Belediyeıinden : 

ı - Belediye hastanesine alınacak 
yaş sebze on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 231 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 17,5 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is ti yenle-
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 27.9.938 salı günü saat on 
buçukta belediye encümenine müraca-
atları (3662) 6482 

Pirin( " S1ire ahnacık 
Ankara Belediyeıinden : 

1 - Belediye hastanesine alınacak 
pirinç ve saire on beş gün müd~etle a
çık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (2210,10) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (165) lira· 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isti yenle· 
rin her gün yazı işleri kalemine ve is· 
teklilerin de 27.9.938 salı günü saat on 
buçukta belediye encümenine müra· 
caatları. (3663) 6483 

Talebelerin nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 
İlk, orta, lise ve bu derecede olan o

kul talebelerinden yüzde elli tenzilat
lı otobüs karnesi almak istiyenlerin o
turdukları yeri gösteren okul müdür
lerinden alacakları fotoğraflı mektup
!:- beraber 15 Kş. luk pul ve iki fotoğ
rafi ile otobüs idaresine müracaatları 
ilan ounur. (3747) 6636 

Benzin ahnacak 
Ankara Belediyeainden : 
1 - Su idaresinin senelik ihtiyacı 

olan (10000) kilo benzin on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 2560 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 192 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isti yenle-

rin her gün yazı itleri kalemine ve is· 
teklilerin de 30 eylül 938 cuma günü 
saat on buçukta Belediye encümenine 
müracaatları (3727) 6627 

ULUS 

... 

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

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası · 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

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

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 
4 

40 
100 
120 
160 

•• .. 
•• .. .. 

250 
100 
50 
40 
20 

.. 1.000 .. 
•• 4.000 " 
" 5.000 " 
" 4.800 

" .. 3.200 .. 
DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li

radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/c20 
faı:lasiyle vetilecektir. 

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

920 doğumlu İrakhlara 
. 
Irak Sefaretinden: 

1920 tevellütlü Iraklıların mecburi askerlik muayenesinde ha
zır bulunmak üzere tabi bulundukları ahzasker ıubesine 1 eylül 
1938 tarihinden itibaren müracaat etmeleri, ve yahut askerlikle
rini tecil veya ifayı mutazammın evrakı müsbitelerini devairi ai-
desine göndermeleri lüzumu ilan olunur. (3676) 6565 

Ucuzluğu ile az zamanda muhte~ m Ankara halkının rağbetini kazanan 

SAKARYA ECZANESİ 
1ş Bankası karşısında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. Tl: 2018 5197 

Kömür sıkıntısı 
Çekmeyiniz. Kömürünüzü şimdiden alınız. 

Vehbi Koc 
.:> 

· Ve ortağı 

. .. Q_kullar·r.·, , · 
Satıllk yemek artığı 

Sıyaw Bilgiler Okulu Satın Alına 
Komisyonu Reiıliğinden : 

Okulda günde Çl'kan yemek artıkla· 
rı ve yemek kırıntıları yazarlık sure· 
tiyle satılacaktır. Bunla· r satın .ılmak 
istiyenlerin her gün ckul idar(.sine 
müracaat etmeleri. (38n) 6745 

Memur ahnacak 
Ankara Orman Bat Mühendiı 

Muavinliğinden : 

Orman umum müdürlüğü teşkiHi· 
tında açık bulunan birinci ve ikinci ve 
üçüncü sınıf mesaha memurluklarına 
müsabaka ile memur alınacaktır. 

ı - İmtihan 26.9.938 pazartesi günü 
saat onda Ankara Orman başmühen

di..liğinde yapılacaktır. Memurin ka
nununun 4 üncü maddesindeki şeraiti 
hah: talipler evrakı müsbiteleriyle bir
likle imtihan gününden evel her gün 
Ankara vilayetine müracaat edebilir
ler. 

2 - Lise mezunları imtihansız ve 
tercihan kabul edilirler. (3728), 6628 

A ffttik hututunuzu muha/aza 

[ 

ediniz 
Şlfmulı~lo mOoodele •dl· 
nlı •• bunun •11 iri çer11I 
olın SHOllT LINIA yı glyl· 
nlz. Daimi muejınıoı tul· 
•Ilı ye§lı tebıkay ı gldırlr. 
Huouıl elblllıl bir triko• 
dın yıpılmıf 01111 SHORT 
llNllı ıdl bir lıOlot gibi 
yık•n~. 

Flyetı ı 10 llrıde11 ltıberen. 
Satıt r•rl r•'"'• ı 

.J. ROUSSEL 
-~--r Parıı, 166 Bd. H111H.,,,.11n 

ISTAllBUL, Beroiilu 
TOoıel mıydı111 12 No. lu; 

fd.tJ•ıomııı ılyırol •diniz ••r• 
UI No.lu tırllımlıl lıteylnlz. 

6781 

lsmetpaıa mahallesinde 
S a k a r y a Sinemasında 

ŞEH AHMET 
Türkçe 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 

19 - 9 -1938 

KÜÇÜK İLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Satılık : 

Satıbk otomobil - Deş kişilik se
kiz silindirli bir Buik otomobili satı -
hktır. 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'nm her tarafında inşaata elverişli 

arsalar. Tel: 2406 Neşet Şeren . 6349 

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

6350 

Satılık - Ankara'nın her tarafın • 
da ev, apartıman, arsa almak ve sat • 
mak istiyenler. Tel: 2406 Neşet Şe -
ren. 6~51 

Satılık e§ya - Maltepe son durak 
Villa Ali Hikmet 1 Ne. muhtelif halı -
lar ikişer liradan kuştüyü yastıklar. 
Fitilli yataklar üçer liradan itibaren 
Viyana mamulatı battaniyeler 7,5 li
radan ve her nevi eşya gayet ucuz 
her gün satılmaktadır. 6518 

Satıl.k otomobil - Fiyat marka 
hususi spor gayet ekonomik müstamel 
seyahat doalyısiyle satılıktır. Telefon 
1271 e müracaat. 6545 

Satılık eşya - 5 parça mobilya ka
dın elbisesi, kürk manto ve halılar A
tatürk bulvarı Ali Nazmi apartımanı 
57 birinci kat. 6572 

Satılık ev - Çeşme mahallesinde 
1 No. lu harap ve tahminen 900 M!! 
arsa ile birlikte. Atpazarmda 18 No. 
lu berber dükkanında Ali ve Silley • 
man'a müracaat. 6595 

Satılık otomobil - Az kullanılmış 
6 silindirli kapalı Şevrole hususi oto -
mobil. Ehven şeraitle. İç Cebeci Sey • 
han So. N o. 7 tahriren veya şifahen 

müracaat. 6597 

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

Satılık - Nazrm B.M. Koyunpazarı, 
Salıpazarı ve Balıkpazarı'nda ev ve 
dükkanlar. H. Dilman. Karaoğlan Koç 
Ap. 4. Tl: 2181 6643 

Sablık arsa - Maltepe Akıncılar 
sokak Sait Barlas apartmanı bitişiği 
375 M 2 cephe 9.65 arsa 2250 lira, 487 
M 2 cephe 12.40 arsa 2900 lira. Tele
fon 3948 6644 

Sablık arsa - Çankaya caddesinde 
Sarı köşk karşısında köşe başı B. M. 
M. ne gidecek 50 metrelik caddenin 
karşısında. Müracaat Havuz batı Ka
ranfil sokak Adalar apartmanı No. 10 

6682 

Kiralık : 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cad • 
desi Özenli sokak köşe başında fevka
lftde nezaretli sıhi ve konforlu Kardeş
ler apartımanında beş odalı ilk kat. 
Telefon 2935 6708 

Kiralık büyük ev ve daire - Alt ve 
üst katlarda ikişer salon, bcfer oda, 
birer hizmetçi odası mutbak kiler bu
lunan güzel bir bahçe içinde dört ta
raf açık bir evin tamamı veya üst ka
tı kiralıktır. Resmi daire yapmıya el
verişlidir. Sıhiye vekaleti yakınında 

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

Bir bay için - Möble konforlu oda. 
Yenişehir Tuna caddesi Yiğitkoşun 
sokak No. 15. 6411 

Kiralık daireler - Yenişehir oto • 
büs garajı karşısında Ersoy apartı

manında. Telefon 3654 ·3710 6412 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cadde· 
si 9 No:lu Genbark apartmanında 2, 
3, 4, 5 odalı ehven fiyatlı daireler. Ya· 
nındaki eve müracaat. Ti: 3 715 6439 

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

Kiralık - Yenişehir Dikmen cad . 
desinde istinat duvarından merdiven • 
le çıkılır, üç katta fevkalade manzara • 
lı her üçü de müstakil dairede biribiri
nin aynı be§ büyük oda ve bir hol ala
turka, alafranga aptesane ve banyoda 
termosifon hava gazı otomati yüklüğü 
büyük birer matbak yerli çamaşır ka
zanları kömür yemek ocakları havaga· 
zı tertibatı tabak raflan hizmet kapı. 
lan bulunan Konuk apartrmanı otel 
ikametgah ve müessese olarak kulla • 
nılahitir. toptan veya daire daire eh • 
ven kiralıktır. 6767 

l .... ~.~~~~-.. ~~·~·~ .. ;~·;~·,·:·~~····ı 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

i Bir defa için 30. Kurus ı 

ı 
İki defa için 50 Kuruş J 
Üç defa için 70 Kuruş ı 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devıımh küçük ilanlardan her defası Ji 
i için 10 kuruş alınır. Meselli 10 defa 

neşredilecek bir ilan için 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere. J 
her aatır, kelime aralarındaki boşluk- ı 
lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. i 
Bir küçük ilan 120 harften ibaret ol
malıdır. i 
Dört satırdan fazla her satır için ayn- i 

..~~.~~.~:~.~.7:::1.:: .......................... i 
Kiralık - Bakanlıklar karşısı Bel

çika Sefareti arkasında Konur sokak 
No. 21 evin (5) oda (1) salonlu daire· 
si, içindekilere müracaat. 6513 

Kiralık kat - Yenişehir Yiğitko

şun sokak No. 22 de 4 oda. mulbak, 
banyo, aynı eve müracaat. 6514 

Kiralık - Yeni§ehir Su deposu 
Kızılırmak sokak manzaralı her kon -
foru mevcut 5 oda, 1 hol ve 4 odalr 
iki daire aynca garaj vardır. Tel. 3766 

6519 

Kiralık - Yenişehir İsmet İnönü 
caddesi 74 numaralı apartımanda Üçer 
odalı iki daire. Telef. 2731 6594 

Kiralık - Güzel mobilyalı kalori -
ferli oda kirahktır. Işıklar caddesi Na
fiz B. apartnnanı kapıcıya müracaat. 

6596 

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

Kiralık - Meşrutiyet ve Selanik 
caddesi arasında Türe sokak yeni a
partman daireleri 1 T.Evelden Özen 
karşısr Ge~çler pazarına müracaat. 

6645 

Kiralık balkonlu konforlu oda -
Yenişehir Orduevi karşısında Niğde a
partmanı ikinci kat No: 3 6646 

Kiralık oda - Memur Bayan için 
aile içinde bakanlıklara 7 dakika su e
lektrik H. gan dahil 23 lira Selanik C. 
Yenikalık S. 12 N. 6673 

Kiralık bodrum katı - 1 oda, 1 hol 
hava gazr, elektrik mevcut, aylığı su 
dahil 22 lira Tel: 3753 Ycniıehir Ada
kale sokak 18 • 1 6679 

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

Kiralık - Yenişehir Selanik cad -
desi No. 38 de 4 büyük oda ve gene 
büyük bir hol ile bütün konforu havi 
müstakil 1. ci ve 2. ci kat daireler. 

6686 

Kiralık daire - Yenişehir Koca te
pe müstakil üst kat 3 oda sandık odası 
hol banyo ve her bir müştemilat ve 
konfor güzel manzara küçük bir aile 
için kırk beş lira Tl: 3320 6728 

Kiralık bakkal dükkanı Yeni-
şehir Kazım Özalp caddesi Ataç ao -
kakta manav ve kasap yanında çok iıt· 
!ek bakkal dükkanı. Aynı apartımana 
müracaat. Ti: 3319 6730 

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

Aranıyor: 

Kiralık aranıyor - Atatürk bulva• 
n veya Bakanlıklarda 6 ay ikamet için 
mobilyalı ve kaloriferli 2 oda aranı
yro. Ban yol usu tercih edilir. Tl: 3628 

6552 

Aranıyor - Birinciteşrin nihaye -
tinde kiraya verilecek müstakil evi ve
ya apartıman dairesi olanların Ulus'ta 
E. A. rumuzuna mektupla müracaat-
lrı. 6598 

Apartrman aranıyor - Yenişebir'
de 4 muntazam oda ve iyi bir hizmet • 
çi odasını havi kaloriferli bir daire a -
ranıyor. Tl: 1613 6687 

iş arıyanlar : 

Danı merakhlanna. - 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 Tar
dır. Yenişehir Postrestant Bayan Ev
doksiya adresine mektupla müracaat. 

6672 



19 - 9- 1938 

Macar hikayesi 

HAYAT!. 
Yazan: il;. Hegeclüs Sandor 

Delikanlı zili çaldı. Hizmetçi kız 
sürtü kahve.ini getirdi. Malfi, gözle
rini oğuşturarak yataktan kalktı. Fe
na halde canı sıkılıyordu. Gece geç 
vakıtlara kadar poker oynamıt ve 
müthiş kaybetmişti. Sinirleri hal~ ya
tı~ı,tı. Sütlü kahve fincanını du
dağına götürdü. Bir yudum içti. Öf
keyle bağırdı: 

- Bu nasıl alitlü kahve böyle? .. Bu
latık suyuna benziyor. 
Kız aksi, aksi cevap verdi: 
- Nesi var? Kendi elimle pişirdim. 

Her halde kabahat sizin ağzınızda o
lacak. 

- Roza! .. Sus! ... Sinirlendiğim za
man karşıma geçip cevap verme diye 
sana kaç defa tenbih ettim 1 Çık dıp
rı I ... 
Roza'nın gözleri doldu . . Hırçın bir 

sesle cevap vermekte devam etti: 
- Dilerim allahtan, bir gün olup 

bulatık suyuna benzettiğiniz bu sütlü 
kahveyi de aramayınız 1 

Kızın bu küstahi a sözleri, Malfi'nin 
bütlin kanını beynine ııçrattı. Ken -
dinden geçmif bir halde haykırdı: 

- Terbiyesiz 1 ••• Benimle bu tarzda 
konuşmak cesaretini nereden alıyor
sun? .. Kulağından tutunca kapı dışarı 
atarım seni! ... 
Roza'nın izzetinefsi galeyana gel -

di: 
- Artık fazla oluyorsunuz, 'ded~ 

Böyle muameleye tahammül edemem. 
- Tahammül e<iemezsen, defolup 

gidersin. 
Kız hırsla arkasını döndü. Hızlı a· 

dımlarla kapıya doğru yürüdü. Başını 
çevirip bakmadan odadan çıktı. Te -
litla efyalarmı topladı. Evi terketti. 

Aradan seneler geçti. Malfi harici
yede sefirliğe kadar yükseldi. Amca -
sının öliımünden sonra bilyük bir çift
liğe kondu. Tekaütlüğünü istedi. Çift
ligine çekildi. Sakin ve rahat yaşıyor
du. Hayatından çok memnundu. Fa
kat, bu saadeti uzun sürmedi. Uumumi 
ha(p patladı. Üzüntülü günler ba9la -
dı. Harp, memleketin mühim bir kıs

mının düşman i~galine uğrama.siyle 

neticelendi. Malfi'nin çiftliği hududa 
pek yakm olduğundan ilk partide İl· 
gal altına girdi. Malfi, düşmanın it -
kencelerine dayanamıyarak, malını 

mülkünü terkedip, Budapeşte'ye kaç
tı...-.ciltli~ini zabtettiler. Meteliksiz 
kaltli:"BUtUn varidatı bir kaç lnırufluk 
tekaüt maaşına inhisar etti. Bu para, 
onun en basit ihtiyaçlarını bile kar • 
9ılayamıyordu. Artık pokerden, tiyat
rodan, sosyeteden her şeyden mah
rumdu. Açlıktan ölmiyecek kadar gı
da alabiliyordu. Vaktini, ötekinden 
berikinden tedarik etiği ucuz roman
ları okumakla geçiriyordu. 'Günün bi
rinde oturduğu bir tek odanın kirasını 
veremiyecek bir vaziyete düttü. Devir 
değiJmif. iktidar mevkiinde eski doat
larmdan, tanıdıklarından kimseler 
kalınamııtı. Nereye baş vursa, eli bot 
dönüyordu. 

Bir gün can sıkıntısından çıldıra -
cak iibi oldu. Dışarıda parlak bir ilk 
bahar güneşi ortalığı cennete çeviri • 
yordu. Biraz hava almak, açılmak için 
sokağa fırladı. Yavaş, yavaş yüriyerek 
Margerit adasına kadar gitti. Adanın 
yefil ağaçları, çiçekli parkları araaın
da saatlerle dola,ıı. Akıam üzeri dü -
tünceli adnnlarla evine dönüyordu. 
Tam Margerit köprü&üne çıktığı &a • 

man, yanından lüks bir fayton geçti. 
Faytonun içinden güzel bir kadın el
leriyle işaretler yaparak seeleniyor -
du: 

- Arzııhünnet ederim ebelans ! ... 
Arzlhürmet ederim ... 

Malfi şa9kın, §atkın etrafına bakın
dı. Bu kadın kime iltifat ediyordu 
böyle 1 Civarında kimseler yoktu. Bu 
sırada fayton durdu. Güzel kadın ara
badan eğilmiş elini sallıyarak çağırı· 

yordu: 
- Ekselans 1 Size söylüyorum. Bu

yurun evinize kadar götüreyim. 
Malfi, hayretler içinde arabaya doğ

ru yürüdü. Şapkasını çıkardı. Hür
metkar bir selam verdi. Nuik bir ses
le sordu: 

- Bana mı sesleniyorsunuz Bayan? 
Güzel kadın şen bir kahkaha attı: 
- Aman ekselans 1 Beni tanımadı · 

nız mı? .. Ben Roza değil miyim? 
- Affedersiniz efendim. Hangi Ro· 

za? 
- Canım ne çabuk da unuttunuz? 

Yirmi bef sene evci, bulatık suyu gibi 
sütlü kahve yaptığı için kovduğunuz 
Roza. 

Malfi, kulaklarına kadar kızardı. 

Mahcup bir sesle kekeledi: 
- Affedersiniz .. Yirmi beş sene e

peyce uzun bir zaman ... Birdenbire ta-" 
nıyamadım ... 

Gözünün uciyle kadını tetkik etti. 
Bu kırk be' yaşlarında, gençliğini ve 
güzelliğini muhafaza eden olgun bir 
kadındı. 

Roza, ten bir tavırla: 
- Haydi, buyurun. Sizi evinize ka· 

dar &ötüreyim, dedi. 

Çeviren: F. Zahir Törümküney 

Malfi, bir dakika tereddüt etti. Son· 
ra kararını verdi. Faytona atladı. 

Roza, neteli bir ıesle anlatmıya baş
ladı: 

- Sizi arabamla evinize kadar gö -
türrnek, tasavvur edemezsiniz. Benim 
için ne büyük bir aaadettir. Çünkü! 
bugünkü servetimi ve rahatımı size 
borçluyum ekı>elans. 

Malfi, hayretle sordu: 
- Anlıyamadım? ... 
- Öyle ya... Yirmi beş sene evci, 

beni kovmamış olsaydınız, ben Pol 
Gutman'ı nereden tanıyacaktım? 

- Pol Gutman da kim? 
- Bu, zavallı fakir bir komisyoncu 

idi. Sizden ayrıldıktan sonra sokakta 
kaldım. Allah bu adamı karşıma çı -
kardı. Beni boğaz tokluğuna yanına 

aldı. Her hizmetini görüyordum. Se • 
nelerle bir anıda yaşadık. Günün bi -
rinde harp patladı. Pol Gutman'ın va
ziyeti birdenbire degişti. Muthiş pa -
ra kazanıyordu. İlk apartunanı aldığı 
a.k,am, eve geldi. Kapıyı açar açmaz 
ellerime sarıldı: 

- Roza, dedi. Artık zengin bir a -
dam oldum. Sen bana çok u~urlu gel
din. Eğer arzu edersen seninle evle -
nelim. Karım ol benim. 

Zaten on beş senedir birlikte yaşı 
yorduk. Bu teklifini hiç tereddüt et · 
meden memnuniyetle kabul ettim. 
Günden güne servetimiz yükseliyor • 
du. Biribiri ardı sıra apartımanlar a -
lıyorduk. Pol'ün akrabaları bana bir 
düşman gibi bakıyorlardı. Ben hiç o -
ralı olmadım. Biz biribirimizi seviyor
duk ya, üst tarafiyle benim ne alakam 
vardı. Zavallı Pol iki sene evel öldü. 
Bütün servetini bana bıraktı. Akraba
ları aleyhimde dava açtılar. Epeyce 
uğraştım. Neticede; mahkeme yegane 
varis olarak beni tanıdı. Şimdi, altı ta· 
ne apartımanım, beş bin dönümlük bir 
çiftliğim, hususi bir villam var. Oto -
mobili sevmediğim için fayton aldım. 
Halis kan binek atları da besliyorum. 

Malfi dalgın, dalgın batını salladı: 
- Hayat bu Roza, dedi. Tali seni 

böyle durmadan yükseltirken, beni alt 
üat etti. Kimacsi.ı ve meteliksiz kal • 
dım. 

Güzel kadın teselli etti: 
- Üzülmeyiniz ekselans. Hayatta 

her şey gelir ve geçer. Bir gün olur 
gene eskisi gibi rahata kavuşursunuz. 
lqer, .ehim bir ipnls ~ •ülit iıli'i
mi göstereyim. Akf8U1 yemeğini de 
birlikte yiyelim. Çiftlikten bu sabah 
av etleri geldi. Siz av etini pek sever
siniz. Olmaz mı ekselans? 

Malfi, itiraz etmedi. Midesi günler· 
denberi sıcak bir yemeğe hasretti. Ya
rım ant .onra mükellef bir sofrada 
ekselans Malfi'yle sabık hizmetçisi 
karşı, karşıya oturuyorlardı. 

Geçmit günlerden tatlı, tatlı konuı
tular. Malfi, saat on bire doğru evine 
döndü. 

Bugünden itibaren ekselans Malfi, 
eski hizmetçisi Roza'yı sık, ırk ıiya -
ret etmeğe başladı. Haftada iki, Uç ak
pm birlikte yemek yiyorlardı. 

Malfi, dört aydanberi oduının kira
sını veremiyordu. Bir sabah C'V sahibi 
geldi. Yirmi dört saat zarfında parayı 
vermediği takdirde kendisini sokağa 
ataca&ını söyledi. 

Malfi, büyük bir yeis içinde Roza'· 
ya gitti. Yemekten sonra utanarak me
seleyi açtı. Mümki.ınae villasında ona 
bir oda vermesini rica etti. 

Gillel kadın bu teklifi derhal kabul 
etti: 

- Hay, hay. Koca villada tek başı· 
ma oturuyorum. Evime yerleşmeğe te
nezzül ettiğiniz için size teşekkür e -
dirm. Yarın sabah odanızı hazırlataca
ğım. Hemen taşınırsınız ekselans. 

Malfi teşekkürler ederek ayrıldı. 
Artık birlikte oturuyorlardı. Ara

ba gezmeleri yapıyorlar, tiyatrolara, 
eğlence yerlerine gidiyorlardı. 

Bir ak,am yemekten sonra konuşu
yorlardı. Malfi, birden Roza'nın elinı 
tuttu: 

- Sen ne kadar yi ve ne kadar temiz 
kalpli bir kadınsın Roza, dedi. Genç· 
liğimde hayatı anlıyamamıştım. Şim

di anlıyorum. Dünyada hiç bir kimse
yi hakir görmemeli imif. btikbalin 
insanlar için ne hazırladığı meçhul i
miş meğer. Dar görüşüm yüzünden 
yirmi beş sene evel sana yapmıt oldu
ğum muameleden bugün utanıyorum. 
Beni affet. 

Güzel kadının gözlerinde saadet ı· 
ıığı yandı. Sevinçten titriyeıı bir ses
le aöyledi : 

- Rica ederim ekselana. Benim si· 
zi affettmek haddim mi? 

Malfi, yavatça fısıldadı: 
- Roza, senden bilhassa rica ederim 

bana ekselans deme. Sadece iuni.ıni 

söyle. Hem arzu edenen evlenelim. Na 
sıl olsa bir çatı altında yatıyonıs. Se
nin servetin var. Benim de unvanım. 
ikisi bir araya geline güzel bir fCY o
lur. 

Roza, heyecanla yerinden fırladı: 
- Hakikaten bentmle evlenmek is-

Alman -Çek hududuhda 
bir hôdise ·oldu ! 

Bombalarla Aş şehri 
binasına hücum 

gümrük 
ettiler! 

SÜDET - ALMAN GÖNÜLLÜ KITALARI 

TEŞEKKÜL ETMİŞTİR ARTIK TAMAMEN 
Prag, 18 a.a. - At'da südet arazisinde bir hudut hadisesi vu

ku bulduğu seli.hiyettar bir menbadan bildirilmektedir. Alınan 
malumata göre, el bombaları kullanan 150-200 kiti Aş ıehrinin 
yeni mahallesinde gümrük binasına bir baskın yapmak teıebbü
aünde bulunmuılardır. 
Süratle talep edilen askeri kıtalarla 

polis müfrezeleri derhal zırhlı otomo
billerle vaka mahalline gitmitlerdir. 
İki gümrük memuru yaralanmıştır. 

Sahada Alınanya'da yapılmış el ~m
bası parçaları bulunmuştur. Aynı ha
berlere göre mütecavizleri tamamiyle 
teşhis etmek imkanı hasıl olmamı§ • 

ğu südet mıntakalarında hasıl edebi
leceği akisler dolayısiyle pek yakın
dan takip edilmesi lüzumundan bah
sedilmektedir. 

Südet - alman kıuıları ta -
nıamen te§ekkül etti 

Berlin, 18 a.a. - Alman istihbarat 
bürosu Drest'en aldılı bir telgrafa at-

tır. fen südet - alman gönüllü kıtalarının 
Hudut hadiseleri ıuuıl oldu? şimdi artık tamamiyle teşekkµ1 etmiş 

Prag, 18 a.a. - Aş'da cereyan eden bulunduğunu ve bu kıtaların dört gru 
hudut hadiseleri gece vukua gelmiş - pa ayrılmış 45.000 kişiden mürekkep 
tir. Muhacimler sahada hiç bir yaralı olduğunu bildirmektedir. 
terketmedikleri için bunların nereden Diğer cihetten alman istihbarat bü
geldigi henüz taayyün edilememiştir. rosunun Berlin'den bildirdiğine göre 
Buna mukabil Almanya istikametinde Almanya'ya iltica eden südetlerin mik
firar ettikleri tesbit edilmiştir. Talı • tan 84.000 kişiyi bulmuştur. Bu iki 
kikata başlanmıı ise de hidisenin ce - telgrafı biribirine yaklaştırırsak Al -
reyan ettiği ıerait arattırmaları bü • manya'ya iltica eden bütün eli silah 
yük mütkülata uğratmaktadır. tutan südet olmıyan anasırları da ihti-

Henlayn' ın aldığı tedbirlere va ettiğini istimzaç etmek mümkün • 
dür. · 

karşı Prag hükümcti de 
Neşrettiği üçüncü telgrafta alman 

tedbir alıyor istihbarat bürosu Provolibu'da çıkan 
Prag, 18 a.a. - Hükümet, Henlayn makale hakkında tefsirlerde bulun _ 

tarafından gönüllü kıtaların hudutta makta ve Çekoslovakya'yı umumi bir 
tahşit edilmeaiıne istisnai bir takım ted- harp çıkarmak istemekle itham et • 
birlerle mukabele etmiye karar ver- mekteclir. 
mittir. Mamafih bu tedbirler, askeri Henlayn'ın temasları 
mahiyett değildir. Hükümet, anaya • Berlin, 18 a.a. - Alman istihbarat 
sanın temin etmekte olduğu bazı hu-. bürosu, Bohemya'da kain Falkcnav' • 
kuku ilga veya tahdit etmek suretiyle dan almış olduğu bir telgrafı neşret • 
üç ay için istisnai tedbirler alacaktır. mektcdir. Bu telgrafta Henlayn'ın bu
şahsi hürriyet veya mesken hüriyeti, gün mezktlr şehri ziyaret ederek südet 
muhaberatm. mektu~yeti . ve içtimai frrkası zinıamdarlariyle görütmü§ ol • 
hakkı da tatıl olunabılecokı.ır. duğu bildirilmektedir. 

Henlayn tarafından gönüllü ıUdet Henlayn, Falkenav'dan ayrılmış ve 
kıtalarının hudutta seferber edilmesi kendisine dokunulmamıştır. 
haberi Prag aiyaat mahfillerinin bil· Baı partiler ıüdetlerle anfaş-
haaaa dikkatini celbetmekte ve bu • • 
mahafil, bu tedbirin hakiki Jümul de- nuık ıstıyorlar 
recesi ne olduğu sualini sormaktadır- Prag, 18 a. a. - SGsyal demokrat· 
bar. lada tii*PMr " Jceto1ikler &riaıııarı 

GönUllU kıtaların hudutta tahfidi memup.Janndan ~Urelck~ mühim bir 
alınanlar tarafından yapılacak bir ha· grup, silde~er~. hitaben bır beyanna • 
reketin başlangıcı mı sayılmak icap e- md e nJeıakre~lttıkar. Ali~aklela1:°dalide~buslar. 
der? GönüllU kıtaların hudutta tah- an ~ 1 e to rın n Ray • 
· di keyfiyetinin iki gUndenberi sü- henberg ın de bulunmakta olduğu bu 

şı be . d "d tl kun ve intizamın tesis edilmi§ o\du- grupun yannamesın e ıu e er, 
Henlayn'ın çekilmesinden sonra tek 

tiyor musunuz ekse .... Şey, 
Bay Malfi .... ? 

bir ifbirliği ve ıul'h fırkası tetkiline 
pardon.... davet edilmektedirler. 

- Eier sen razı olursan d·erhal 1 
Malfi'yle Roza evlendiler. Tam on 

sene çok gUzel geçindiler. Her ikiai 
de hayatlarından memnun idiler. Gü • 
nün birinde Roza'nın srhati bozuldu. 
Müthit bir sinir hutahğına tutulınut· 
tu. Rahat uyku uyuyamıyordu. Ye· 
mek yiyemiyordu. Yegine gıdası süt
lü kahve idi. 

Bir gün hastalığı biraz fazlalaştı. O 
gün yatağından kalkamadı. Hastalık 
onu çok titiz ya.pmıştı. Hizmetçilere 
eminyet edemiyordu. Sabahtanberi 
açlıktan bayılıyordu. Kocasından rica 
etti: 

- Ne olur Malfi? Bugiln sütlil kah-
vemi aen pitir. 

Malfi, fırladı. Büyilk bir itinayla 
karısının sütlü kahvesini hazırladı. 
Yatağına kadar götürdü. Roza'nın si -
nirden bütün vücudu titriyordu. Süt
lü kahveden bir yudum aldı. Fincanı 
asabiyetle komodinin üzerine bıraktı. 
Boğuk bir seale bağırdı: 

- Kuzum bu nasıl kahve böyle l Bu 
kadar basit bir tcYi biıle beceremiyor
sun 1 Ne miakin adamsın sen t 
Kadının bu muamelesi Malfi'nin gü · 

cüne gitti. Sert bir sesle ~ap verdi: 
- Nesi var? Milkemmel bir sütlü 

kahve l Teşekkür edeceğin yerde, bir 
de utanmadan bağırıyorsun 1 

- Neden utan&cakm"#ım 1 Paramla 
değil mi? Naaıl arzu edersem, o şekil· 
de hareket etmcğe mecbursun t 

- Bana tahakküm edemezsin 1 Aklı· 
nı batına al.. Kar'ındakinin kim oldu
ğunu unutma! ... 

Roza. öfkeden kendini kaybetmiş 

bir halde haykırdı: 
- Ne çabuk burnun bliyüdil ı .. Bü

tün rahatını bana borçluaun 1 .. Sırtın· 
daki gömleği bile ben aldım 1 .. Ben ol
maaam açlıktan ölecektin! ... 

Malfi'nin de sabrı tükendi A~zına 
gelen küfürleri aavurmaia batladı. A
di bir hizmetçiden batka bir §ey bek· 
lenemiyeceğinl MSyledl. / 

Roza, hizmetçi kelimesini duyar 
duymaz avazı çıktığı kadar bağırdı: 

- Defol evimden !.. Gözüm görme • 
sin! .. Alçak, nankör! .... 

Malfi, daha fasla bir fCY eöyleımedi. 
E§yalarını topladı. Çıkıp, gitti. 

Beyannamede alidetlerin ananeleri· 
nin icabı, kuvet ıiyuetinin pifdarı ol
mak delil, südetlerlıe çekler aruırıda 
uzlaşmanın hidimi olmak olduğu be· 
yan edilmektedir. 

B. Beneş'in dördüncü planı, müza
kereler için en muvafık olan esas-dır. 
Sulhçu olan südet milleti, millt bir 
uzlaşma sureti bulmak için yeni mü
messiller tayin etmelidir. Bunlar, ay· 
nı zamanda Avrupa'nın iyi niyetine 
istinat eden bütün kuvetlerinin zima
nım temin etmek hususunu da müza
kere edeceklerdir. 

Polonyulılann iatedikleri 
Var90Va, 18 a.a. -. Millt birlik ko

mitesi kabul ettiği bir karar suretiyle 
Çekoalovakya'da yafıyan polonyalıla
ra milletlerin kendi mukadderatları
na hlkim olmaları hakkının temin e· 
dilmeıini istemiştir. 

Çek - macar hudu'dunda 
Prag, 18 a.a. - Memleketi terket

mek istiyen erkek çekoalovak vatan
daşlarının çek-macar hududundan 
geçmesinin menedildiği sallhiyettar 
bir membadan teyid edilmektedir. 
Çek-Polonya hududuna gelince, hü
kümet makamları buradaki kontrolu 
takviye etmekle iktifa etmişlerdir. 

Alman gaaeteleri Çekoılovak
ya' ya küfür ediyorlar 

Berlin, 18 a.a. - Gazcıteler, B. Be
neşe. ve çekoslovak cümhuriyetine 
karş~ kabaca küfürler savurmakta ber· 
devamdırlar. 

Fölkiter Beobahter, ba§maıkaleıin
de bir kanaer çıbanı olan çekoelovak 
devletinin sulhun hükümran olabil
mesi için defili.p parçalanmuı lüzu
mundan bahaetmektedir. 

Doyçe Algemayne Saytung, cihan 
efkarının "Almanya'nın ıüdet alman
lara yardım etmesinin tahrik eseri ol
mıyan bir tecavüz te,kil etmemekte 
olduğuna,, ikna etmekte ve "sUdetle
rin Almanya'ya ilhakı makaadiyle 
"en seri usuller., in tatbik edilmesi i
çin garp devletleri üzerinde tuyik ic· 
raaı tetebbUsünde bulunmaktadır. 

"1'arihi dakikalar, düğüm 
nokwı!'' 

Berlin, 18 a.a.. - Eyalet gazeteleri 
beynelmilel vaziyete ve südetler me-
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Muhtelif erzak ah nacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

Beherinin 
muhammen % 1,5 

Erzakın Miktarı Bedeli teminatı Münakasa 
Cinsi Kilo kuruş Li. K. Tarihi Günü Saati 

---
Zeytin yağı 1000 55 ) 
Zeytin tanesi 1000 35 ) 
Beyaz sabun 1000 40 ) 147 50 3~9-938 Cuma ıs 

Yetil sabun 1000 30 ) 
Çamaşır soda 1000 10 ) 

Yumurta adet 30000 1,75) 
Süt 4000 15 ) 
Yoğurt 2000 20 ) 
Beyaz peynir 1000 50 ) 246 30-9-938 Cuma 15,5 
Tereyağı 500 140 ) 
Kaymak 50 200 ) 
Kaşar p,eyniri 750 75 } 

Nohut' 750 15 ) 
Mercimek kırmızı 1000 15 ) 
Mercimek siyah 500 15 ) 65 82 30-9-938 Cuma ıa , 
Patates 6000 8 ) 
Tarhana 200 30 ) 

Tel şehriye 300 30 ) 
Arpa .. 300 26 ) 18 23 30-9-938 Cuma 10,5 
Börülce 500 15 ) 
lrmik 400 24 ) 
Buğday 100 15 ) 
B'ulgur 500 12 ) 
Pirinç unu 150 30 ) 12 85 30-9-938 Cuma ıı 
Nişaste 150 30 ) 
Un 2000 13 ) 
Makarna . 1500 30 ) 

l - Ankara polis enstitüsü ihtiyacı için cins, miktar, muhammen be
dellerile ilk teminatları ihale gün ve saatları yukarda yazılı erzak partile
ri ayrı ayrı açık eksiltme ile münakasaya konulmuıtur. 

2 - Bu itlere ait ıartnameleri almak istiyenlerin emniyet umum Mil· 
dürlüğ ıatın alma komisyonuna müracaatları. 

3 - Ekıiltmeye' girmek iatiyenler teminat makbuz veya banka mek· 
tubile 2490 sayılı kanunun 2-3-cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
tayin edilen giln ve saatte komisyotla gelmeleri. (3661) 6561 

Henlôyn'ın aldıği 
·tedbirler karşısında 
Fransız basıninın tefsirleri 

Paris, 18 a.a. - Lö Jur gazeteai yazıyor: "Südetler arasında 
mevcut ihtilaflardan endite eden Henlayn, hiç tüphesiz Führer
in emri ile, kendi ıönüllülerine hitaben bir beyanname neıretmit 
ve onlara vatamn topraklarım iıgal etmek emrini vermittir. 

Şimdi bu gönüllüler, tahrik eseri ol· 
mıyan bir taarruza mukabele etmek • 
ten başka bir şey yapmamakta olduk
larını iddia etmektedirler. 

Çekler için ht#p eımell mi? 
Ordr gazetesi diyor ki : 
"Biz, çekler için barbetmek istemi

yoruz.,, diyen kl.macler, çok aldanı -
yorlar. 

Südetlerin Aluaanya'ya rabte<iil
meıi, dört müstahkem noktaya istinat 
eden Bohemya dajlarına alman erkanı 
harbiye.sinin vaziyet etmeai Hitler'in e
line hemen hemen cihan tümill bir ha
kimiyetin anah~rlarını tulim etmek 
demektir.,, . 

B. Blum, Popüler gazeeainde Hen· 
layn'in bir dahilt harp ilanına muadil 
olan beyannamceinden dolayı enditc 
izhar etmekte ve töyle demektedir: 

Her çareye baf vurmalı 
"B. Ruzvelt'in §&hıının bütün prea

tiji ve manevt veya maddi müzahereti 

selesi.ne tahsis ettikleri makalelerde 
"Düğilm noktası", "Tarihi dakikalar,, 
gibi başlıklar koymaktadırlar. Gaze
teler bu ıuretle çekoslovak meselesi
nin halledilmek üzere bulunduğuna 
telmih etmelctedirler. Hitler'in Nü
remberg'te söylediği nutuktan sonra 
cereyan eden hidiaeleri gözden geçi
ren gazeteler, geçen hafta zarfında 

yirmi sene Avrupa'yı ve biltUn dün
yayı endişe içinde yaptan bir ıiste· 
min sukut ettiğini kaydetmektedir
ler. 
Koelniıche Zeitung'a göre 12 mart 

1938 de Avusturya Almanya'ya ilhak 
edildiği zaman Çeko.lcwakya için ö
lüm saati çalmııtır. Bu gazete diyor 
ki: 

"Millt melkftre mukavemet edile
mez bir klinat hidiaeai, bir tabiat ka· 
nunu mahiyetini almııtır. Uç buçuk 
milyon südet kardc,lerimiz bu kuve
tiın cuibeaine kapılmaktan kendileri-
ni kurtaramazlardı.,, , 

Henlayn bir beyanname neşr
etti: ''Korkulu aaat yakl.tq

makıadır'' diyor 
Berlin, 18 a.a. - Alman iıtihbarat 

bürosunun bildirdiiine göre Henlayn 
bir beyanname neıretmi9tıir. Beyan
namede bilhaasa 9öyle denmektedir: 

"Südet almanları., Boltcıvik dere
beylerinia zulmü l)enilz UatUnüzden 
ebiltmemittir. Çek hWdlmet adamla
rı mitralyözlerle, toplarla ve tanklar
la aildetleria hürriyete karıı olan aşk· 
larmı aöndürmok iniyorlar. Netice· 
de tarif edilmez ıatıT&plara katlanmak 
lazım ieliyor. Fakat kurtulma ıaati 
yaldatmıttır. Ümidinizi kesmeyiniz 
ve bu imtihandan muvaffakiyetle çı
kmız. YUzbinlerce ı~t vatand&fı 
gönüllü kaydedilmektedir. Ve memle
ketin çek boyunduruğundan kurtul· 

her hangi umumt bir harbin vuku veya 
ademi vukuuna bais olacak olan dev • 
lctinin bütün otoritesi ile Avrupa'ya 
hitap etmesinin %amanı gelmemit mi
dir? Bu hitap yapılıncıya kadar .udet· 
lerin memleketinde ni%amın muhafa • 
zalft ingilizlerle franınzların keafletl 
veya beynelmilel kefalet altına konu
lamaz mı? Her şeyin Acilen tecrübe e
dilmesi ve nasafet kaidesine muvafık 
ıerefli bir uzlatma için her çare~ 
baı vurulması lizımdır.,, 

Çeko3lovakya ortadan 
l«ıl.karıa. •• 

Ümanite de diyor ki: 
"Müstakil Çek011lovakya'yı ortadan 

kaldırmak, Fransa'yı tehdide maruz 
olup da kendisine kalml§ yegane hi -
maye vasıtasını tamamiyle ortadan 
kaldıran bir phıs vaziyetine sokmak 
olur, böyle bir ıey, istilanın Bohcmya 
kalesi ile değil fransız &öiüsleriyle 
durdurulacağına karar vermek demek 
olur.,, 

maaı için hayatlarını tehlikeye koy
maktadırlar.,, 

Bu beyanname gönüllü kıtaları 

yüksek kumandanlığının mUhUrUnil 
taıımaktadır. Diğer cihetten Hesa bu 
gün hudut civarında bulunan bir kaç 
mülteci kampını ziyaret etmiJtir. 

Hudutta vaziyet 
Prag, 18 a.a. - İngiliz heyeti lort 

Runsiman'la Madam Peto'nun Lon· 
draya avdet ettiğini bildirmektedir. 
İngiliz konsoloshanesinin ingiliz te· 
baaaına Prag'ı terketmeyi tavsiye et
tiğine dair verilen haberler asılsızdır. 

Çek • alman hududu üzerinde bulu
nan Şeb şehrinden telgraf çeken hu
susi muhabirlerinden biri Karlsbad'la 
hudut arasında sükund hüküm sür-
düğü-nü bildirmektedir. Yalnız bazı 
barikatların altına boai>alar konmuı
tur. Fakat bu mmtakada ne askert kı· 
talar, ne de tanklar ve toplar görül· 
mekte-dir. 

Romanya' dan ıilah trenleri 
geçmemi§ 

Bükref, 18 a.a. - Rador ajansı bil
diriyor: Mühimmat ve silih yüklü 
trenlerin Romanya topraklarından 
geçtiği hakkında bazı mahfillerde ve 
matbuatta kaydedilen şayialar alika
dar mahfiller tarafından kati surette 
yalanlanmıttır. 

Harp halinde romen kadın-
larının v<uiyeıi 

Bükr09, 18 a.a. - Rador ajansı bildiri· 
yor: Kadınların harp halinde mecburi 
vatan hizmetine tibi oldukları hak
kındaki kararname kıra! Karol tara
fından imza edilmiıtir. Bu kararna
meye göre, kadınlar yapa.bilecekleri 
itlerde kullanılmak üzere gerek mün
ferit olarak ve sınıf ıuııf eelerbcr e
dilebilcceklerdir. 
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Milli Müdafaa Bakanhğı 

Muhtelif muhabere malzemesi 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın A1ma Ko • 
misyonun-dan : 

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

2 - Eksiltmesi 30. 9. 938 cuma günü 
saat on birdedir. 

3 - Şartname ve numuneler komis
yonda görülür. 

4 - İlk teminat 1183,5 hın yüz sek
sen üç buçuk liradır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te teklif mektuplarını eksiltme saa
tinden behemehal bir saat eveline ka
dar Ankara'da M.M.V. satın alma ko
misyonuna vermeleri. (3645) 6S56 

Havlu alınacak 
M. M. Vekaleti ~atın Alma Ko • 

misyonundan : 

1) 10.000 adet havlu açık eksiltme ı
le satın alınacaktı•. 

2) Hepsinin tuta(! 3.~00 lira olup ilk 
teminat parası 262 lira SO kuruştur. 

3) İhalesi 3 birinci teşrin 938 pazar
tesi günü saat 14 dedir. 

4) Evsaf, nümune ve şartnamesi ve
kalet satın alma komisyonunda görü
lebilir. 

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

Mendil ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko -

misyonundan : 
1) 20.000 adet mendil açık ekeiltme 

ile satın alınacaktır. 
2) Hepsinin tahmin edilen beıleli 

3.200 lira olup ilk teminat parası 240 
liradır. 

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

4) Evsaf, nümune ve şartnamesi ve
kalet satın alma komisyonunda görü
lebilir. 
• 5) İsteklilerin belli gün ve saatte ilk 
teminat mektubu veya makbuzlariyle 
komisyona müracaatları. (3717) 6622 

312 çeıil ilaç ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

beşyüz dokuz bin sekizyüz yedi lira 
olan 312 çeşit ilaç kapalı zarfla satm 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme 21 eyllıl 938 çarşamba 
günü saat 11 de Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - tık teminat yirmidört bin yüz
kırk iki lira yirmi sekiz kuruştur. 

4 - Şartnamesi 25 lira SO kuruş 
mukabilinde komisyondan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat eveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyon 
reisliğine vermeleri. (2798) 52SO 

Muhtelif tersim malzemesi 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 100 adet şeffaf cetvel, 100 adet 

şeffaf pilanmüşiri ve 100 adet şeffaf 
minkale ve hedef murabbaları levha&ı 
açık eksiltmiye konmuştur. 

2 - (Bir cetvel, bir pilanmüşiri, 
bir minkale ve hedef murabbaları lev· 
hası) bir takım hesabiyle beher takı 
mına 50 lira fiyat tahmin edilmiştir. 

3 - Eksiltmesi 10. 10. 938 pazarte· 
si günü saat 11 dedir. 

4 - İlk tahminat 37S lira olup şart· 
name ve nümuneler komisyonda gö
rülür. 

S - Eksiltmiye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik· 
te, muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala· 
rı. (3244) S896 

166 kalem hbbi ecza alınacak 

İLANLAR 
günü saat 11 de vekalet binasındaki 
komisyonumuzda kapalı zarfla eksilt 
meye konulmuştur. T ar1m BakanhOı 

2 - İlk teminatı 37S liradır. Şartna- ı 
mesi parasız olarak her gün komis - Orak (ayu makinesi ve pulluk 
yondan alınır ve görülür. ' 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin alınacak 
o gün belli saatten bir saat eveline ka-
dar kanuni belge ve tekliflerini havi 
kapalı zarflarını makbuz mukabilinde 
komisyon başkanlığına vermeleri. Pos 
tada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

(3762) 6774 

Transformatör saire ahnacak 
Milli Müdafaa Vekaleti Satın Al _ 

ma Komisyonundan : 

1) 2. adet 100 K. V. A. lık transfor
matör ile tevzi tablosu ve listesinde 
cins ve mikdarı yazılı malzemesi açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

İşbu malzemeler ayrı ayrı ihale e
dildiği gibi bir ara-da ihale edilebilir. 

2) Hepsinin tahmin edilen bedeli 
3.845 lira olup ilk teminat paraı;ı 289 
liradır. 

3) İhalesi 7 ilk teşrin 938 cuma gü
nü saat ıs de yapılacaktır. 

4) İhaleye gireceklerin teminat 
mektupları ve makbuzlariyle belli gün 
ve saatte M. M. V. satın alma komis -
yonunda hazır bulunmaları. 

(3806) 6777 

..................................................... 
evaum Amirliği i 
.. .... '' .............. "'''' .. J 

Yulaf alınacak 

Ankara Leva·zım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen birliklerinin senelik 
ihtiyacı için 478 ton yulaf kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. İhalesi 

28 eylül 938 çar§amba günü saat 10 da 
yapılacaktır. 

2 - Yulaf umum tahmin tutarı 

2S812 lira olup muvakkat teminatı 
1936 liradır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin bil
dirilen ihale gün ve saatından bir 
saat evvel teklif ve teminat mektup
larını makbuz karşılığı İzmir Borno
va askeri satınalma komisyonuna ver-
meleri. (3591} 6422 

Yulaf alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Garnizon kıtaatı ihtiyacı için 
senelik olarak 170 ton yulaf kapalı 

zarf usuliyle ihale edilecektir. 
2 - Beher kilo yulaf bedeli mu

hammen· 5 kuruş 25 santimdir. Mu
vakkat teminatı 670 liradır. İhalesi 21 
eylül 938 çarşamba günü saat 15 de Po
latlı askeri satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. İstekliler şartname ve 
ınukavelenameyi görmek üzere hergün 
öğleden sonra komisyona müracaatla
rı ve teminat akçelerinin Polatlı san
dığına yatırılması ve teklif mektupla
rının oradan bir saat evel komisyona 
teslim edilmesi (3S33) 6308 

Kuru ot alınacak 

Ziraat Vekaletinden : 

1 - Dolaplı 10, taraklı 15, orak ma
kinesiyle 3 csayır ve 3 ot el balya ma
kinası ve 200 adet oliver sistemi dö
ner kulaklı pulluk kapalı zarf usuliy
le :;atın alınacaktır. 

2 - Bu makine ve pullukların mu
hammen bedeli (928S) lira olup ilk 
teminat parası (697) liradır. 

3 - Şartnamesi ziraat vekaleti zira
at umum müdürlüğünde parasız ola
rak verilir. 

4 - Taliplerin münakasa günü olan 
30. 9. 938 tarihine müsadif cuma günü 
saat 14 de kadar kapalı zarflarını ve
kalet satın alma komisyonuna verme
leri ve saat 15 de komisyonda hazır 

bulunmaları ilan olunur. 
(3652) 6SS8 

Yedi kalem ziraat aletleri 

ah nacak 
Ziraat Vekaletinden 

1 - 75 adet pülveriza tör, 2SO adet 
madeni yayık, ısoo adet budama ma
ka:>ı, lSOO adet aşı çakısı, ve 125 adet 
de Langstrot sisteminde aı ! kova.1ı 

ile 3 adet petek yapma kalıbı kapalı 
zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - Bu yedi kalem alat:n muham
men fiyatı (9132) lira olup ilk temi
nat 68S liradır. 

3 - Şartnamesi Ziraat vekaleti Zi
raat umum müdürliı~ünde po.rasız ola
rak verilir. 

4 - Taliplerin münakcı!.3 günü o
lan 30. 9. 938 tarihine müsadif cuma 
günü saat 14 de kadar kapdlı zarflarla 
vekalet satın alma komisyonuna ver
meleri ve saat 15 de komisyonda hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

(36S3) 6S58 

Sömikok kömürü ahnacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Veka let binası kalori ferleri için 
150 ton sömikok kömürü açık eksilt
me suretiyle satın alınacaktır. 

150 ton sömikok kömürünün mu
hammen bedeli 3900 lira muvakkat 
teminat 292,S liradır. 

Şartnamesi Ziraat Vekaleti levazım 
müdürlüğünden parasız olarak alınır. 
Eksiltme 29. 9. 938 tarihine müsadif 
perşembe günü saat ıs de vekalet bi
nasında satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin teminatlariyle 
birlikte mezkur tarihte k:r.misyonda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

(36S4) 6S59 

İli~ ve fenni alil alınacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Hayvan hastalıkları mücadelesinde 
kullanılmak üzere kapalı zarf usulü i
le (12) kalem malzeme ve fenni alet 
satın alınacaktır. 

Ankara Levazan Amirliği Sabn Muhammen fiat 12040 muvakkat te-
Alma Komisyonundan : minat (903) liradır. Münakasa 5.10.933 

tarihine müsadif çarşamba günü saat 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı (lS) de vekalet binasında satın alma 

birlikler hayvanatı için 844.000 kilo komisyonunda yapılacaktır. 
kuru ot satın alınacaktır. Kapalı zarf- Alınacak mualece ve fenni aletin 
la ihalesi S/ 1. ci teş:in 938 çarşamba şartnamesi levazım müdürlüğünden 
günü saat 11 de yapılacaktır. Mu ham· parasız olarak verilir. Taliplerin mez · 
men tutarı 21944 liradır ilk teminatı kfır tarihte teminat mektuplarını ve 
1946 liradır. Şartnamesi her gün ko • 2490 sayılı kanunun (2) inci ve (3) 
misyonda görülebilir. İsteklilerin ilk üncü maddelerinde yazılı vesikalarını 
teminat makbuz veya mektuplariyle havi olan teklif zarflarını saat (14) de 
249.o sayılı kanun~n 2 v~ 3. ~ü mad~.e- kadar satın alma komisyonu başkanlı -
l~~ı~de yazılı vesıkalarıyl': ıhale gu • ğma teslim etmeleri ve saat (lS) de de 
nu ıhale saatından en az hır saat eve- komisyonda hazır bulunmaları. 
line kadar teklif mektuplarını Fnıdık-

1 
(3 763) 677 s 

lıda komutanlık satın alma komisyo -
nuna vermeleri. (3823) 6780 

4 kalem yiyecek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
Garnizon birliklerinin senelik mukaveleye bağlanacak aşağıda cins ve 

mikdarlarile ihale günü ve saatları teminatı muvakkatelerile muhammen 
bedelleri yazılı dört !kalem erzak 20 gün müddetle kapalı zarfla ihalesi 
yapılacaktır. 

İhale günü olan 1 birinci teşrin 938 gününe kadar şartnamelerini gör
mek istiyenler bedelsiz olarak her gün Sv. K. A. kışlaıoında komisyonu
muza müracaatları ile okuyabilirler. 

İsteklilerin kanuni şerait dahilinde maliye makbuzu veya banka mek
tupları ile 1 birinci teşrin 938 günü saat 10 da G. Antep Şarbaylık ı;alo

nunda satınalma komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 
İhalesi yapılacak maddeler: 

Mikdarı Mvk. Temi. Muhammen Bd. 
Cinsi Kilo Li. Ku. Li. Ku. 

İhale günü saati 
Pazar. şekli 

M . M. V. Deniz Merkez Satın Alma Arpa 82SOOO 
41SOOO 
175000 
57SOOO 

2109 94 
3735 00 
2781 44 
1776 7S 

28122 50 1-10-938 9 da kap. zarf 
49800 00 1-10-938 9 " " ,, 
3S7S2 so " " " 10 " ,, " 
23690 00 " " " 10 " .. " 

Komisyonu Reisliğinden : Un 
ı - Tahmin edilen bedeli 5000 lira Sığır eti 

olan 166 kalem tıbbi ecza ve malzeme Kuru ot 
6.10.938 tarihine rastlıyan perşembe (3707) 6S85 

. Demiryollarl - ~ 
Kayaş büve ti ki raya 

verilecek 
Devlet Dem.iryolları İkinci lıletme 

Müdürlüğünden : 

1 - Yeni açılan Kayaş Büveti ve 
bahçesi 3 sene müddetle ve açık artır
ma ile kiraya verilecektir. 

2 - Senelik muhammen kirası 120 
liradır. 

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

günü saat 11 de Ankara'da ikinci iş -
}etme müdürlüğünde toplanacak ko -
misyonda yapılacaktır. 

S - Şartnameler Ankara'da ikin
ci işletme müdürlüğünde ve Kayaş 

istasyonunda parasız verilir. 
6 - Arttırmıya iştirak için arana

cak vesikalar: 
A - Nüfus cüzdanı. 
B - Zabıtaca musaddak hüsnühal 

varakası, 

7 - İsteklilerin, teminatlarını An
kara merkez veznesine yatırarak iha
le saatında komisvonda bulunmaları 
illin olunur. (3623) 6474 

Akkümülaför plak ve saire 
ah nacak 

O.O. Yolları satın Alma Komis
yonundan : 

Muhammen bedeli 37650 lira olan 
muhtelif akkümülatör, pHik ve yedek
leri 31-10-1938 pazartesi günü saat 
lS,30 da kapalı zarf usulü ile Ahka
ra'da idare binasında satın alınacak· 
tır. 

ci veznelerindn 65 kıınış mukabilinde 1 
alabilirler. 1 

3 - Eksiltme 3. 10. 938 tarihindt 
pazartesi günü saat 11 de Ankara'da 
D.D.Yolları yol dairesinde merkez bi
rinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubu ile birlikte 
aşağıda yazrlı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 10 a kadar komisyon reisli
ğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 97 5 liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

c) Nafıa vekaletinden musaddak eh
liyet vesikası. 

Ehliyet vesikası muamelesi için is
teklilerin hemen tahriren Nafıa veka
letine müracaat etmeleri. 

(3712) 6696 

Döküm koku ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komiı -

yonundan : 
Muhammen bedeli (23100) lira olan 

700 ton döküm koku 3.11.938 perşembe 
günü saat lS.30 da kapalı zarf usulil'! 
Ankarada idare binasında satın ah -
nacaktır. 

Bu işe girmek is ti yenlerin 1732.SO 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerim 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılmaktadır. (37S2) 6772 

Deniz Levazım 

Zeytin ahnacak 
Deniz Levazım Satın Alma Komis-

Askeri Fabrikalar 

50 metre mikabı diJl>udak 

tomruğu ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 
lüğü Sabn Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (27SO) lira o
lan SO metre mikabı dış budak tomru
ğu askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satm alma komisyonunc.a 8. 10. 
1938 cumartesi günü saat 14 te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan veri -
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(206) lira (25) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa -
ikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3692) 6771 

. "'Şıh~t BakanhOı 

Eksiltme tehiri 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
letinden: 

19.9.1938 pazartesi günü saat on bir
de Ankara'da ihalesi mukarrer tıp fa

kültesi doğum ve nisaiye kliniği inşa

atına ait kapalı zarf usuliyle yapıla

cak eksiltme 24.9.1938 cumartesi günü 

saat on bire tehir edilnuştir. A!akalı

ların ma!Umat edinmesi 67 58 

Spesyal anaerop cihazı 

ah nacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü-

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

yonundan : e&&esesi Satın Alma Komisyonun-

Şartnameler 188 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-

1 - 6.9.938 tarihinde kapalı zarfla dan : 

dır. (3613) 6S23 

Su tasfiye tesisatı 

Ankara Merkez hıfzıssıhha müesse
sesi için 21.9.1938 çarşamba günü saat 
(11) de açık eksiltme usuliyle bira
det spesyal anacrop cihazı satın alt.na
caktır. 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyo· 
nundan : 

yapılan münakasasmda istekli çıkma
dığından 22 e lül 938 tarihine rastlı
yan perşembe günü saat 11.30 da pa
zarlıkla alınmak üzere münakasaya 
konulan 98770 kilo zeytinin tahmin e
dilen bedeli 18390 lira 98 kuruştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1379 lira 33 Muhammen bedeli (1280) lira olup 
kuruş olup şartnamesi her gün komis- ilk teminatı (96) liradır. 

Muhammen bedeli S8.000 lira olan 
S adet su tasfiye tesisatı 27.10.938 
per:;;embe günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare bınasın
da satın alınacaktır. 

yondan para~ız ?larak alınabilir. Şartnamesi parasız olarak müessese 
3 -1steklılerın 2490 sayılı kanunun satın alma komisyonundan tedarik e-

tarifatı dahilindeki vesikalarla birlik- dilebilir. (3531) 6306 
te Kasımpaşada bulunan komisyona ı 
müracaatları. (6S36/ 3818) 6778 ı.... ------·--------

Bu işe girmek istiyenlerin 4150 lira
lık m uvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay
nı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Et alınacak 
Deniz Levazım Sabn Alına Komisyonundan : 

Şartnameler 290 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde s:ltılmakta -

Cinsi Miktarı Tahmin bedeli Muvakkat ttrninatı 

dır. (3587) 6507 

Asfalt yaptırılacak 

Kuzu eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

30.000 Kilo 
40.000 ,, 
sı:ı.ooo ,, 

13428.00 
16604.00 
17340.00 

47372.00 3S52.90 Lira 
O.O. Yollan Satın Alma Ko.: 

Ankara istasyonunda birinci, ikinci 
peron ile umumi hela etrafı, gazino 

I 
bahçesi ve idarei umumiye bahçesi ö-

1 - Cins, mikdar, tahmin bedellerile muvakkat teminatı yukarda yazılı 
üç kalem et 6/ 1. Teşrin/938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 11.30 da 
kapalı zarfla alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

nündeki piyade kaldırımlarmın asfalt
lanması işi kapalı zarf usuliyle eksilt

2 - Şartnamesi her gün komisyondan 237 kuruş bedel mukabilinde alı

nabilir. 

meye konmuştur. 
1 - Bu işin keşif bedeli 13000 li

radır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektnplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveli
ne kadar Kasımpaşa'da bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 

2 - İstekliler şartname ve sair ev
(6538-3819) 6779 

rakı D.D. Yollarının Ankara ve Sirke-L---------·--.--------------------

Balast münakasası 
Devlet Demiryolları Satın AlmaKomisyonundan : : 

Birinci işletme mıntakasında aşağıda mevki, miktar ve muhammen be
delleri ile muvakkat teminatları yazılı blok, moloz ve balast kapalı ıarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme : 23. 9. 938 tarihine rastlıyan cuma günü saat (11) de Haydar
paşa gar binası dahilinde birinci işletme komisyonunca yapılacaktır. 

İstekliler : Şartnamede yazılı muvakkat teminat ve 2490 sayılı kanun 
ile istenilen vesaik ile teklif mektuplarını eksiltme günü saat (10) a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri Haydarpaşa işletmesi yol başmüfettiş-
liğinden parasız olarak alınır. (6124) 6392 

Cinsi Miktarı M3 

Muhammen Tutarı Muvakkat 
bedeli M8 Lira 
Kuruş 

teminatı 

Lira K. 

1.ci sınıf blok SOO 2SO 
2.ci 

Kim. S4 + 600 3.ci 
Balast 
Moloz 

Klm. S36+ S39 Balast 

" " 
" 

,, 
500 
soo 

4000 
2000 

lSOOO 

200 
lSS 
113 
90 

lSS 

(9345,00) 700 88 

(23250,00) 1743 7S 

Klm. 40+000 Balast 20000 124 (24800,00) 1860 00 

Porselen ve zücaci yemek takımları alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan: 

" Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları aşağıda yazılı porselen 
ve zücaci yemek takımları 1-11-1938 salı günii saat ıs de kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar ko
misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasııı o1arak Ankara'da Malzeme Dairesinden Haydar
paşa'da Tesellüm ve Sr•ık Şefliğinden dağıtılacaktır. (3669) 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
LiTa K. Lira K. 

ı·······••u••UUHlltlt••••••n~ 

ı P. T. ve Telefon I .................................................. .. 
Münakasa tehiri 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

12 eylül 938 tarihli Ulus gazetesin~ 
de intişar eden 110 ton bakır tel ilanı. 
görülen lüzuma binaen iptal edilmiş -
tir. (3 749) 6773 

Spiker alınacak 

P. T. T. Müdürlüğünden : 

Ankara Radyosu için müsabaka ile 
bir kaç spi!.:er alınacaktır. Taliplerin 
behemehal yüksek tahsil görmüş ol
maları ve en az yabancı bir dil (Fran
sızca, İngilizce, veya almanca) bilme
leri meşruttur. 
Telaffuzları düzgün ve sesleri mik

rofona :nüsait olmak da lazımdır. 
Talip olanların 20 eylül 1938 tari

hine kadar Ankara P. T. T. Umumi 
Müdürlüğüne müracaat etmeleri la-
zımdır. (3621) 6429 

Atölye şefi ahnacak 
P. T. T. Müdürlüğünden : 

Etimesğuttaki Radyo Diffüzyon is

tasyonuna yüz elli lira ücretle ve mü
sabaka ile bir atölye şefi alınacaktır. 

Bu şefin tesviyeciliği, tornacılığı 

ve soğuk demir işçiliği çok iyi ola
caktır. 

Taliplerin 20 eylüle kadar Istan -

bulda P.T.T. Müdürlüğüne Ankara'da 
Porselen yc!'.'<1ek takımları 

Zücaci JP.mek takımları 
10000 
15000 

7SO doğruca Umumi Müdürlüğe müraca-
112S 6647 atları ilan olunur. (3620) 6428 



19 - 9 - 1938 

Fevkalôde toplanh 
Aksaray Halk İktısat Bankası 

idare komitesinden 
Bankamızın 25-8-938 tarihindeki toplantısında . ekseriyet hasıl 

olmadığından fevkaliide toplantı 26-9-938 tarihine müsadif pazarte
si günü saat on dörde talik edildiğinden vakti mezkfirde aşağıdaki 
ruznameyi müzakere etmek üzere ortakların banka merkezinde ha
zır bulunmaları rica olunur. 

(RUZNAME) 
Bankamız esas mukavelenamesinin 2999 numaralı kanun hüküm-

lerine uydurulması. 6271 

Yulaf ahnacak 
Çanakkale Jandarma Satın Alma Komiayonwıdan: 

Cinsi Miktarı Tutarı Muvakkat Te. Eksiltme nasıl 
kilo Li. Kr. Li. Kr. İhale tarihi Günü Saati yapılacağı 

Yulaf 258260 12913.00 968.48 30. 9. 938 Cuma 15de Kapalı Z. 
1 - Çanakkale'de bulunan jandarma alayına bağlı 2 ve 3 üncü taburun 

ı: 9. 939 gününden 31 ağustos 939 günü sonuna kadar ihtiyaçları bulunan 
yukarıda yazdı bir kalem yulafın hizasında gösterilen günde Çanakkale'
·te III cü J. Tabur binasında jandarma satın alma komisyonunca eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 ,_ Teminat ve teklif mektupları ihale günü saat on dörde kadar ko
misyona teslim edilmi9 olacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyonda görülebilir. 
4 - Talip olanlar 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesi-

kalarla müracaat etmeleri. (6393/3739) 6633 

Nevyork dünya Sergisi 
Ankara Ticaret" ve Sanayi Odası 

Riyasetinden: 
Birlefik Amerika Devletlerinin 150 inci İstiklal yddönümü münasebe

tiyle 939 senesi Nisan ayı içinde açılacak olan New - York dünya sergisi
ne Türkiyemizin de iştiraki mukarrer bulunduğundan bu fevkalide sergi
de Türk sanat ve el işleri ı de iyi fiyatlarla satılmak üzere Odamız vaıu
tasiyle sergiye gönderilecektir. Satılmak üzere eşyasını teslim edenlere 
Ticaret ve Sanayi Odasınca bir makbuz verilecektir. Gönderilecek eıyanm 
satış bedeli sahibi tarafından tesbit olunacaktır. Eşyanın sergiye gönderil· 
mesi ve satılmadığı takdirde geri gelmesi hususunda eşya sahibine masraf 
tahmil edilmiyecektir. Bütün satışlar sergide hükümetçe türk memurları 
vasıtasiyle yapılacak ve nakil ve muhafazaları bu suretle sergi komiserli
ğince temin olunacaktır. Büyük mikyasta ticaret metaları da aynı usuller 
ve prtJar dahilinde sergiye gönderilebilecektir. Gerek ellerinde çevre, 
yağhk, nesap, gaziantep ve saire gibi kıymetli el ifleri mevcut olanların 
ve gerek büyük mikyasta ticaret emtiası ve mamO.latı veya bunlarm nümu
r.~lerinl göndermek arzu edenlerin ve bu hususta fula isahat almak isti
'1enlerin Ankara Ticaret· ve Sanayi Odasında müteıekkil komiteye baş 
"' vurmaları kendi menfaatleri icabından olmakla beraber ayrıca milli ve va-
tani bir hizmettir. ' 6683 

dun ve kömür alınacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

Kapalı zarf uıulile ihalesi 19-9-1938 günü yapılacağı evelce ilin 
edilmit olan kömür ve odun eksiltmesi, mikdara yapılan ili.ve ve 
prtnamede yapılan değitiklik dolayııiyle 26-9-1938 pazartesi ıü· 
nü saat 11 e talik edilmittir. Alınacak ıömikok mikdarı 350 ili 
450 ve odun mikdarı da 13 ila 25 tona iblağ edilmiı olup fazlala
pn mikdar T. H. K. Merkez binaıına teslim edilecektir. ilk temi
natı 957.12 liradır. 

isteklilerin belli gün ve saatte müracaatları. 6667 

İskarpin alınacak 
Bölge Sanat Okulu Direktörlü ğünden : 
Okulumuz talebeleri için alınacak olan aıağıda cinı ve mikdarı yazılı 

iskarpinler açık eksiltmeye konulmuştur. 
İstekliler prtname ve nümuneleri görmek Uzere her gün okul idaresi· 

ne ve eksiltmeye gireceklerin de kanunun icabettirdiii belgelerle ve mu· 
vakkat teminatlarile birlikte 22-9-938 tarihine tesadüf eden perşembe gli · 
nü saat 11 de Okullar Sağı§manlığında toplanacak olan alım satım komis-
yonuna milracaatları. (3529) 6304 

Cinai Mikdarı Tutarı % 7,5 muvakkat teminatı 

Halk tipi iskarpin 
Vidala iskarpin 

160 çift 
160 ,, 

800 Lira ) 

656 " ) 109 Lira 

15 lise mezunu alınacak 
Süıperbank Umumi Müdürlüğünden : 

Bankamızca tayin edilen muhtelif ibtiau ıubelerinde yetiıtiril
mek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ecnebi memleket
lerde tahsil cttiraecektir. 

Namzetlerin aşağıda yazılı tartları haiz olmaları lazımdır. 
1. Türk olm11.k, 
2. Tamüs~ıhha olmak, 
3. 18 yaıından aıağı 25 ya,ından yukan olmamak, 
4. Liselerin fen ktımından mezun olmut bulunmak, 
5. 1934 - 1938 seneleri arasında liselerin fen kısmından mezun 

olmuı bulunmak, riyaziye, fizik, kimya derılerile yabancı 
dilden iyi derecede not almıt olmak, 

6. Tahsile gitmeğe ve avdetle Banka hizmetinde çalıımağa 
mani resmi veya hususi bir teahhüdü olmamak, 

Taliplerin nihayet 25 Eylül 1938 tarihine kadar aşağıdaki ve
aaiki (M.E) nımuzile Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlü
füne ve latanbul' da Sümer Bank latanbul ıubesine ıöndermeleri 
lazımdır. 

1. Hal tercümesi, . 
2. Mektep şehadetnamesi ve imtihan notları cedve1i, 
3. Resmi bir hastahaneden ahmnıt ve yukarda yazılı ııhhat ve 

bünye tartlarmı muhtevi bulunmuı bir sıhhat raporu, 
4. Tasdikli hü~nühal varakaıı, 
5. 4 fotogTaf • / 
Bu ve.ikalar makine ile yazılmq üçer nüılia olarak g3nderile-
~. lmtiban tarihi aynca ilin edilecektir. 6678 

ULUS 

Kültür Bakanhgı 

Bina tadilatı 
Kültür Bakaıılığmdanı 
1443 lira 37 kuruş bedeli keşifli es

ki askerlik şubesi binasının tadilatı 

pazarhkla yaptırılacaktır. Ketif ve 
prtnamesi orta öğretim dairesinde 
görülebilir. Pazarlık 19. 9. 938 pazar
tesi günü aaat 11 de bakanlık binasın
da artrrma ve ekailtmc komisyonunda 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 108 
lira 25 kuruıtur. İsteklilerin muayyen 
vakitte komisyona müracaatları ilin 
olunur. (3801) 6725 

Bayındırlık Bakanlığı 

Yapı işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iı: Anka

ra cenup meteoroloji istasyon binası 

teras üzerinin karton bitümc ile örtül
mesi işidir. 

Keşif bedeli 1056 lira 98 kuruştur. 
2 - Eksiltme 3. 10. 938 pazartesi 

günü saat 11 de Nafıa vekaleti yapı iş
leri eksiltme komisyonu odasında pa
zarlık usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve mer
butatı 6 kuruş bedel mukabilinde ya
pı işleri umum müdürlüğünden alına
bilir. 

4 - İsteklilerin (79) lira (28) ku
rufluk muvakkat teminat vermeleri 
lazımdır. (3785) 6712 

Muhtelif makina alınacak 
Nafia Vekaletinden : 

4. Teşrinisani. 93Sı,cuma günü saat 
ı S de Ankarada vekil et binasındaki 
malzeme müdürlüğü odasında topla -
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
17.300 lira muhammen bedelli 2 adet 
seyyar ta'kıran makinesi ile 2 adet 
bitüm tetıhin ve püskürtme tertibatını 
haiz kazan tadil edilmiş hususi prt -
namesi dahilinde yeniden kapalı zarf 
usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak vekilet mabmıe mü
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1297.SO liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını, 

şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gün saat 14 e kadar makbuz 
mukabilinde mezkur komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

(3768) 6776 

bince yaptırılacak tamirat ve inşaat 
iti kapalı zarf usulile eksiltmeye kon 
muştur. 

2 - Keşif bedeli 15386 lira 67 ku
ruş ve muvakkat teminatı 1154 lira
dır. 

3 - Eksiltme 22-~-938 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şu -
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Şartname ve projeler 76 kuruş 

bedel mukabilinde İnhisarlar levazım 
ve mübayaat şubesiyle İzmir - Ankara 
Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin fenni evrak ve vesaiki 10,000 
liralık bu gibi işleri yapmış oldukla
rını gösterir vesaiki ihale gününden 
Uç gün evveline kadar İnhisarlar in
şaat şubesine ibraz ederek ayrıca fen
ni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mek'tubunu ka
nuni vesaik ile beşinci maddede ya
zılı inşaat şubemizden alınacak ehli
yet vesikası ve yüzde 7 ,5 güvenme 
parası makbuz veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapa
lı zarfların eksiltme günü en geç sa
at ona kadar yukarda adı geçen ko
misyon başkanlığına makbuz muka -
bilinde verilmesi lazrmdır. 

(6184-3577) 6371 

Tuz çuvalı alınacak 
lnhiaarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesi mucibince satın alı

nacak 100.000 .adet 100 lük tuz çuvalı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
muştur. 

II - Muhammen bedeli beheri 41 
kuruş hesabiyle 41.000 lira ve muvak
kat teminatı 3.705 liradır. 

III - Eksiltme 21.ıx.938 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 11 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube· 
sindeki alım komisyonunda yapıla

caktır. 

IV - Şartnameler 2 lira bedel mu
kabilinde İnhisarlar levazım ve müba
yeat ıubcsiyle Ankara ve İzmir baş
müdürlüğünden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu, ka
nunf vesaikle yüzde 7.5 güvenme pa
rası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en geç saat 
10.30 a kadar yukarıda adı &eçen alım 
komisyonu batkanlığına makbuz mu
kabilinde verilmesi lazımdır. 

(6099-3537) 6325 

ı 
........................................... """"l 

Vilayetler .................................................... .: 
Kirahk Clalyan 

Seyhan Defterdarlığından : 

- Sömikok kömürü ahnacık Adana merkez kazasında Karataş 

nahiyesinde bulunan Karataş dalyanı
Maliye Vek8.letinden : nın 30.4.938 tarihinden 15.2.941 tarihi
Kaloriferler için alınacak 350-450 ne kadar devam etmek üzere mülte -

ton yerli sömikok kömürü kapalı zarf- zimle aktedilen ve aynı tarihte Adana 
la eksiltmeye konulmuştur. birinci noterliğinden 2392; 43 numara 

Tahmin edilen bedeli: (on bir bin ile musaddak bulunan mukaveJename
yedi yüz) ve ilk teminatı (sekiz yüz ye mültezim ve müstecir tarafmdaın ri
yetmiş yedi) lira (elli) kuruştur. ayet edilmediğinden 6.9.938 tarihinde 
Ekıiltmc 29. 9. 938 pcr§embe günü feshedilen bu mukaveledeki mütebaki 

saat onda vekilet levazım müdürlü- müddet için 2490 numaralı kanuna gö· 
ğünde toplanan eksiltme komisyonu re ve kapalı zarf usuliyle da!ynn yeni-
tarafından yapılacaktır. den arttırmağa çıkarılmııtır. 
Şartname Ankara'da levazım mü- ı - 7.9.938 tarihinden yer.iden ihale 

dürlüğünde ve lstanbul'da Dolmabah- ve teslim tarihine kadar dalyında av. 
çe'de vekalet matbu evrak ambarı me- lanan ve istihsal edilen balık './e bahk 
murluğunda görülebilir. yumurtaları ve bu bapta ihtiyar edilen 

İstekliler 2490 sayılı kanunun ikin- masraf tamamen yeni müstecu ve mül· 
ci ve ilçüncü maddelerinde yazılı bel- te2ime ait olacaktır. 
geler ve ilk teminat makbuzu veya 2 - Etki mukaveledeki 3 Uç senelik 
banka kefalet mektuplariyle birlikte ıhale bedelinin bakiyesi olan 37.187 li
kanunun tarifatma ve şartnamede.ıti ra bedel arttırmağa esas tuıulınuıtur. 
ıeraitine uygun ve noksansız olarak 3 - Bu baptaki ihale 938 eylülünün 
yazacakları teklif mektuplarını havi yirmi sekizine müsadif çarşamhz gil . 
kapalı zarflarını eksiltme saatinden nü saat ıs de Seyhan defterdarlığında 
bir saat evel komisyon riyasetine ver- toplanacak komisyonca ic!"a edilece· 
meleri. (3659) 6560 ğinden isteklilerin prtnanıeye görr 

Kanavire ahnacak ve aynen kabul edilmek suretıy1e yüz. 
ll' de yedi buçuk teminat muvakkatele -

Maliye Vekaletinden : 
1 - Ekıiltmeye konulan iı: Bir 

metre eninde on unsluk yirmi bin 
metre kanaviçe 

2 - İhale açık eksiltme suretiyle 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli üç bin 
ve muvakkat teminatı iki yüz yirmi 
bet liradır. 

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

S - Şartnameıi levazım müdürlü
ğünde ve lstanbul'da Dolmabahçe'üe 
Maliye evrakı matbua ambarında gö
rülebilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 Uncil maddelerinde yazılı bel
geler ve muvakkat teminat makbuz 
veya banka kefalet mektubiyle birlik
te belli gün ve saatte komisyona gel-
meleri. (3598) 6447 

Gümrük ve tn. B. · 

Tamirat ve inşaat işi 
lnhiaarler Umum Müdürlüğün

den :ı 
1 - ldaremisin Çamaltı tuzlası is

kelesinde §:CU'tname ye Erojesi mııci-

rini havi teklif zarflarını ihale saatm
dan bir saat eveline ka~ar komisyon 
reisliğine tevdi eylemeleri ilan olu· 
nur... 6508 

Köprü yaptırılacak 
Van Naifa Müdiirlüiünden : 

1 - Van'ın Baakale kazasından iti
baren 1 ı ve 25 nci kilometerelerin
deki lspiris ve Karasu üzerine yapı
lacak onar metrelik iki adet betonar
ma köprülerin bedeli 18035 lira 76 
kuruı olup münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu ite ait şartnameler ve ev-
rak şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Bayındırlık genel şartnamesi, 

d) Fenni şartname, 
e) Metraj keşif huliisasr, 
h) Fiyat tahlili cetvellerini isti

yenler bu şartnameleri ve evrakı üc
retsiz Van nafıa müdürlüğünde göre
bilirler. 

3 - Ekıiltme 9. 9. 938 tarihinden 
itibaren on bet gün müddetle 24.9.938 
cumartesi günü saat 11 de Nafıa 
MUd. odasında te9ekkül edecek ko
misyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1352 lira 69 kr. teminat veı,:-

mesi ve bundan başka taliplerin ek
siltme gününden sekiz gün evci vila
yete müracaatla ehliyet vesikası al
maları şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar Ziraat Bankasına 
yatırılan 1352 Lr 69 Kr. luk teminat 
makbuzunun Nafıa Müd. odasında 

eksiltme komisyonu riyasetine vere
ceklerdir. 

7 - Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fının mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 6492 

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

yapılacak 24396 lira 71 kuruş bedeli 
keşifli hususi muhasebe, matbaa bina
sının 17997 lira 36 kuruşluk inşaat 
işidir. Bu iş 23. 8. 938 tarihinden 
12. 9. 938 tarihine kadar yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuş ise de talip zuhur 
etmediğinden 12. 9. 938 tarihinden iti
baren bir ay müddetle pazarlıkla veri
leceğinden taliplerin Kırşehir vilayet 
daimi encümenine müracaatları ilan 
olunur. 6676 

Okul binaSI ya tırllatak 
Kütahya Vilayetinden : 
Kütahyanın Tavşanlı kazasında ye

niden yapılacak beş dershaneli okul 
binası inşaatı kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

1 - lşbu inşaatın bedeli keşfi 
(35440) lira (70) kuruş olup bu para
nın yarısı 938 bütçesinden diğer ya
rısı da 939 bütçesinden verilecektir. 

2 - Muvakkat teminat akçeıi 2558 
liradır. 

3 - İhale 23 Eylül 938 cuma günü 
saat 15 de Kütahyada Daimi encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
A - Proje 
B - Keşifname 
C - Hususi şartname 
Ç - Fenni şartname 
E - Bayındırlık genel şartnamesi 
F - Eksiltme şartnamesi 
D - Mukavele projesi 
5 - İşbu evrakı ar:ıu edenler (178) 

kuru§ mukabiJinde Kütahya Nafıa 
idaresinden alabilirler. 

6 - Teklif zarfının kabul edilebil
mesi için şu evrakın teklif zarfının 

içerisinde bulunması şarttır. 
A - Bu işi yapmıya ehliyeti fenni

yesi olduğuna dair vesika 
B - Ticaret Odası vesikur 
C - En aşağı 25000 Jlrahk bina in

şaatı yaptığına dair Bonıervia 
7 - İsteklilerin mezkur gün saat 

14 de teklif mektuplarını makbuz mu
kabilinde daimi encümen riyasetine 
vermeleri şarttır. Bu saatten sonra 
mektup kabul olunmu. 6292 

İlk okul binası yaphnlacak 
Malatya Valiliğindea t 
18481 lira 2 kuruş keşif bedelini ih

tiva eden ve vilayete bağlı Be~tni ka
zası merkezinde yaptırılacak olan ilk 
okul binası ikmali in'faatına kapalı 
zarf usuliyle yapılan 15 gilnlük eksilt
me müddeti zarfında istekli çılr"?ladı -
~ından mezkur intaatın 4 9.938 tari -
hinden itibaren bir ay zariında pazar
lıkla isteklisine verilmesi kararl&ftı -
r:lınıştır. Taliplerin viliytt daimt en -
cilmenine müracaatları illn olunur. 

(3671) 6563 

Okul binası yaphnlacak 
Kütahya Vilayetinden : 
Kütahyanın Uşak kazasında yeni -

den yapılacak bef dershaneli okul bi
nası inşaatı kapalı zarf usulile ekailt· 
meye konmuttur. 

1 - lşbu inşaatın bedeli keşfi 
(37607) lira (29) kuruş olup bu para
nın yarısı 938 bütçesinden diğer ya
rısı da 939 bütçesinden verilecektir. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 2820 
liradır. 

3 - İhale 23 Eylill 938 cuma günü 
saat ıs de Kütahyada Daimi encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
A - Proje 
B - Ketifname 
C - Hususi §8rtname 
Ç - Fenni prtname 

f 

E - Bayındırlık genel şartnamesi 
F - Eksiltme şartnamesi 
D - Mukavele projesi 
S - İşbu evrakı arzu edenler (188) 

kuruş mukabilinde Kütahya Nafıa 

idaresinden alabilirler. 
6 - Teklif zarfının kabul edilebil

mesi için ıu evrakın teklif .zarfının 

içerisinde bulunma11 şarttır. 
A - Bu işi yapmıya ehliyeti fenni

yesi olduğuna dair vesika 
B - Ticaret Odası vesikası 
C - En aşağı 25000 liralık bina in

patı yaptığına dair Bonservis 
7 - İsteklilerin mezkO.r gün saat 

14 de teklif mektuplarını makbuz mu· 
kabilinde daimi encümen riyasetine 
vermeleri prttır. Bu saatten sonra 
mektuP, kabul olunmu. 6293 

-11-

Ekmeklik un ıhnacak 
Erzincan Jandarma Er Okulu Sa

tın Alma Komisyonundan : 
1 - Eratın 938 yılı birinci teşrinin

den 939 yılı eylül ayı sonuna kadar ı
aşesi için ihtiyacı olan iki yüz kırk 
bin kilo ekmeklik unun beher kilosu 
on üç kuruş elli santimden otuz iki 
bin dört yüz lira bedeli muhammen ve 
iki bin dört yüz otuz lira teminatı mu
vakkate ile 10 eylül 938 den 26 eylül 
938 gününe kadar 16 gün müddetle ka
palı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye ait zarflar 26 eylül 
938 pazartesi günü saat 14 de açıla -
caktır. 

3 - Eksiltme 2490 sayılı kanunun 
buna ait maddelerine göre yaprlaca · 
gından taliplerin mektuplarını hazır

lıyarak istenilen gün ve saat ve şekiı 

de Erzincan'daki şarbayhk binasmc1a
ki komisyonda bulundurmaları. 

4 - İsteklilerin şartnamesini gör -
mek üzere okul satın alma komisyo -
nuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

(6208/ 3607) 6449 

Okul binası yapflnlacak 
Kütahya Vilayetinden : 
Kütahya merkezinde yeniden ya

pılacak beş dershaneli okul biaası in
şaatı kapalı zarf usulile eksiltrn~ye 
konulmuştur. 

1 - lşbu inşaatın bedeli keşfi 
(35760) lira (61) kuruş olup bu pa
ranın yarısı 938 bütçesinden diğer ya
rısı da 939 bütçesinden verilecektir. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 
(2682) liradır. 

3 - İhale 23 Eylül 938 cuma günü 
saat 15 de Kütahyada Daimi encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
A - Proje 
B - Keşifname 
C - Hususi şartname 
Ç - Fenni şartname 
E - Bayındırlık genel şartnamesi 
F - Eksiltme şartnamesi 
D • Mukavele projesi 
5 - lşbu evrakı arzu edenler (180) 

kuruı mukabilinde Kütahya Naiıs 
idaresinden alabilirler. 

6 - Teklif zarf mın kabul edilebil
mesi için şu evrakın teklif zarfınzıı 
içerisinde bulunması şarttır. 

A - Bu i§i yapınıya ehliyeti fenni
yesl olduğuna dair vesika 

B - Ticaret Odası vesikası 
C - En a§llğı 25000 liralık bina in

§8atı yaptığına dair Bonservis 
7 - İsteklilerin mezkur gün saat 

14 de teklif mektuplarını makbuz mu
kabilinde daimi encümen riyasetine 
vermeleri şarttır. Bu saatten -aonra 
mnktup kabul olunmu. 6291 

. , Kazalar 
Demir kapı ve parmakhk 

yaphnlacak 
Konya Ereğli Belediye Rei&liğia • 

den: 
Belediyemiz tarafından inşa ve te-

sis edilecek olan çocuk bahçesi ve şe
hir parkının duvarlarına yapılacak de
mir parmaklıklarla demir kapıları a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Münakasa müddeti 12.9.938 ta
rihinden başlamak üzere on beş gün
dür. 

2 - Keıif bedeli (3949) lira (30) 
kuruştur. 

3 - Ekıiltmeye ittirik edebilmek i
çin (296) lira (20) kurufluk teminatı 
naktiye veya banka mektubu g&teril
mesi şarttır. 

4 - 27.9.938 aalı günü saat on be9te 
belediye encümeni muvaceheıinde ve 
belediye daireıinde ihaleıi yapılaca
ğından taliplerin artırma ekıiltme ve 
ihale kanunundaki şerait dairesinde 
ve muayyen saatte belediye dairesinde 
hazır bulunmaları. 

5 - Plan, proje ve aair evrak Bele
diye yazı işlerinden meccanen alına-

bilir . 6637 

Elektrik tesisatı 
Dört Yol Belediyea:nden : 
ı - Su ile müteharrik Dörtyol fi· 

bir elektrik tesisatı projesi mucibin
ce 12. 9. 938 tarihinden itibaren kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmut
tur. 

2 - İhale günü 13. ıo. 938 perşem
be saat 15 de. 

3 - Muhammen keşif bedeli 
(29002) liar (70) kuruştur. 

4 - İlk teminaıt (1450) lira (14) 
kurut-

5 - Proje ve şartnamelerini gör
mek istiyenler belediye yaz ı işleri bü
rosunda görebilirler. Taliplerin ihale 
saatından laakal bir saat evet kapalı 
zarflariyle belediyeye yatırmış olduk
ları ilk teminat akçesine dair rozkbu
zu encümene vermeleri şarttır. 

6 - Talipleriı kanunda yaıılı reı 
mi vesikaları ibraza mecburdurlar. 

7 - Belediyenin bu tesisat ve inşa
at için her hang i bir taliple bedeli 
mukasseten tediye edilmek suretiy le 
de anla~ması kabildir. Ancak bu gibi 
taliplerin ihale güniinden 10 g ün evel 
belediyeye müracaatla anlasm'"'' la-
sımdır. 6677 
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Yağlı ve yağsız ·acı badem, yağsız kar ve yanm yağh gece ve gündüz 

HASAN KREMLERİ 
lekeleri ve 

gençleştirir, 

Çilleri ve sivilceleri kat'iyyen izale eder. 
İhtiyarları gençleri güzelleştirir. 

Hasan ismine ve markasına dikkat .. 

19 - 9 -1938 

6511 

ı~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııırrrrrıııırır~ .JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

-- -- -
§ Tarsus-Çukurova fabrikasından : § 

-,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

= -: Kireçli suların tahribatından : 

--
-- -- -: Kalörif er kazanlarile tesisatlanm : - - -- - - ----Kaput bezi fiatları ---

: Lokomobiller ve alelfunum buhar kazanlarını : =: - - -E kurtarmak için kireçli suyu tasfiye eden E § - - -= = -
85 s/m 90 s/m 

697 728 

-

----100 a7m Şapkalı 

790 kurut ---

- - -- - -
1 v B 1 D ! ;TipV 
: CIHAZLARILE TEÇHiZ EDiNiZ § § Fabrikamız mamulatı kapot bezleri fabrika teslimi peşin § 
~ Cihazlar tamamen garantilidir § § para ile 5-8-938 tarihinden itibaren yukardaki fiatlarla sa· § ... - - -E Saatte 300 litre tasfiye eden portatif cihazlar § § tışa arzedilmiş olduğunu sayın müşterilerimize bildiririz. § 
~ 25 liradır § :: 5690 § - - - -
§ Müfettişler ve Zabitan için seyahat cihazları § '=illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf llllllllllllllllllllllllfi=' - ---- Saç bakımı, güzelliğin en birinci şartıdır § 15 liradır -------------------------------

Saatte 150 litreden 500 tona kadar portatif, 
sabit cihazlar ve tesisat. 

Tediyatta kolaylık 

lsviçre Webholite A. G. Türkiye ve şarkı karib 
vekili umumisi 

Vebolid Ltd. Şti. 

-------------------------------
E Yeni adrese dikkat : E - -: Merkezı· . lstanbul Galata Billiir sokak No. 7-9 P. K. : PETROL NİZAM 
= ·~1~ = Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerreb bir ilaçtır. 6409 

: Tele fon: 44507, Telgraf: Veholid : 
: Subesı· .. Ankara Bankalar cad. No. 22 P. K. No. 45 : 
: _ Telefon: 2681, Telgraf: Vebolid : - -S İzmir umumi acentası: Mimar Kemaleddin cad. : - -: No. 15 P. K. No. 72 : - -§ lzmir enternasyonal fuvar1 pavyon No. 175 ~ - -- -- -E Prospektüs ve mühendislerimizi isteyiniz. 6509 : - -.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

BOZUK BİR MİDE 

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 sahibi Mehmet De-
mir'e müracaatları. 6770 

BOZUK BİR HAZIM 
ve muhakkak yorgun bir dimağ 

Bunlar biribirine pek sıkı bir surette merbutturlar. Hayatınızın muhtelif tecrübeleri sırasında bunu siz de 
muhakkak isbat etmişsinizdir. Şu halde, sıhhatinizi bu arızalardan korumak sizin için esaslı bir vazife ol
malıdır. Buna vasıl olmanın en kısa ilmi ve ideal yolu, hem gıda hem de deva olan 

,_ · · DE.JARDEN 
, F05FATL1 -MALT. "ULASASI 
kullanmaktadır. En kısa bir zamanda midenin hazmı canlanır, mide usaresi yediklerinizi sür'atle eritir. Vü
cudunuz bazmolmamış gıdaların zehirli artıklarından kurtulur. Dimağ sükun ve huzur bulur. Vücud da ra· 
hatı kadar saadetine de kavuşur. 

DEJARDENİN FOSFATLI Malt Hulasasını 
Umum Eczanelerde bulabilirsiniz. 

Tababetin yüzünü güldüren ve umum doktorlarımız tarafından takdirle milyonlarca va
tandaıa tavsiye edilen emsalsiz kan, kuvet, iştiha ıurubudur. Bir tite sizlere hayatın bütü-n 
zevk ve nef'elerini tattıracak ve ya,adığınız müddetçe halsizlik, yeis, ısbrap, dütünce, kor-
kaklık, tembellik göstermiyecektir. • 

FOSFARSOL'u diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran bathca hassa; devamlı bır surette 
kan kuvvet istiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde te-, ' . 
s=rini göstermesidir. 

Kiralık 
Yenişehir'de elektrik şirketi önün

de No. 10 Kut konacı. Ttkmil konforu 
havi 3 odalı bir daire kiralıktır. 1755 
numaralı telefona mUrat aa~ 6704 

Yuıuf Ziya Kalafatoğlu'nun 

lngilizce konuşma 
Kitabını tavsiye ederiz. Fiyatı 50 

kuruş. Tarık Edip kitabevi'nde satı-
lır. 6468 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -
§ Dr. Basit Ürek § - -- -: Cebeci Merkez Hastanesi : - -
§ iç Hastalıklan mütehassısı § 
: Her ylin hastalarını Yenişehir : 

: Meşrutiyet caddesi Urek apartı· : 
: manmda saat 15 ten sonra kabul : 
: eder. Tel: 1694 : -., ı 111111111111111111111111111111111111 ı r 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6157 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 
Yazı itleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baannevi : ANKARA 

YENİ 
YENi SiNEMA 

KIŞ MEVSiMi 

HAZIRLICI 

DOLA YISIYLE 

--------- Diş Doktoru diyor ki 
: Kısa bir müddet "RADYO-
: LIN,, kullandıktan sonra, 
: dişleriniz inci gibi parla-
: dıktan başka mikropların 
: kamilen mahvolduğunu, za- ~~ 
: rarlı salya ve ifrazatın ke
: sildiğini, diş etlerindeki il
: tihapların durduğunu ve 
: nihayet ağzınızda latif bir 
: rayiha başladığını duya
: caksınız. --
§Gayet temiz- gayet ---
§ Sıhi - Gayet ucuz -

• 
• 

: Her gün sabah, öğle ve ak
: ş am yemek 1 erinden ao n r a ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:.I 
§ dişlerinizi 

------------------------------------------------------------------------ -
~ Radyolin ile fırçalayınız ! ~ 
- -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

acı 
ın 
cıo 
N 

BAŞKURT markala 
~erli mamulitımızı görmeden : ÇA

TAL, KASIK ve BIÇAK takım· 
lanmıı almayınız. 

ü ün mallanmız em ali e n· ·11· >tt1"'"' .. 
.\ vrupanınkinden daha yüksek ve hem 
:le fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satış merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazan 

Malatya bez ve İplik fabrikası 

T. A. Sirketinden : 
"'" 

Şirketimiz Adana fabrikası mamulôtl 

Kaput bezi fiatları: 

Cinsi Tip No. Genişlik s. Beher top m. Beher top f. 

Çiftçi 
Astarlık 

2 
14 

75 
85 

36 
36 

630 
716 

Fiyatlar fabrika teslimi ve peşindir. 

Siparişler Şirket idare Merkezine (Ankara, Y enitehir 
Atatürk Bulvan Tuna apartmanı) veya Adana Fabrikaaı 
Müdürlüğüne yapılabilir. 

20 Toptan aıağı sipariılere yüzde 2 zam yapıhr. 
856 

SİN·EMALAR HALK 
.Jllllıa.. - - BU GECE - -- - ÇIPLAK MELEK - -- -- - Baş Rolde: - -- -- - MARLENE D1ETR1CH - -- -- - Gündüz Seanslarında : - -- -- - TREN KORSANLARI - -FOSFARSOL; muhakkak bir surette hayatın esasını tetkil eden kanı, daima tazeleyip 

coğaltrr. Tatlı bir istiha temin eder, adale ve sinirleri kuvvetlendirir. Uykusuzluğu, fena 
dij~iinceleri, yorgu~luğu giderir, mide ve barsak tembelliğinden doğan in.~~bazları g~_iri~, 
viicuda daima gençlik ve dinçlik verir, zeka ve hafızayı parlatır, belgevşeklıgı ve ademı .ıktı· 
dı>lrdl\ büyük faydalar tem;n ed .. r. Velhasıl insan makinesine lazım olan bütün kuvetlerı ve· 
rPrek tam mRna~ile havatm zevk ve nes'elerini tattırır. F'OSFARSOL; güneş gibidir. Gir-

BiR MÜDDET --- - 25 Kısım Birden --

di~i yere sıhhat, saadet ve neş'e sacar. Her Pczanede bulunur. 6512 

il . ... - ~ 

939 Modeli Blaupunkt. Radyoları geldi 

- - HALK MATiNESi 12.20 DE - -KAPALIDIR. - -- KOCAMIN ışı ÇOK ., ..... ,. 
Bu Gece Saat 21 de Açık Hava Sinemasında 

MEKSiKA GÜLÜ 
Baş Rolde : Glady Svarthout 

Kôzım Rüştü : Ankara Adliye Sarayı caddesi 
Gençağa apartmıanı No. 6 Ti. 2208 ' 6242 


