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Çekoslovakya devleti en sonunda dağılacak mı? 
, , . v 44nA4' t " t ,, .... ,._, .. f, ...... . . , , 

. _...imdi herkes plebisit tavsiye ediyor! 
B. Çemberlôyn bugün tayyare ile ·tekrar 

Hitler'le görüşmek için Almanya'ya gidiyor 

lngiliz- Fransız anlaşmasının 
metni Prag' a bildirildi 

Çekoslovakya'nın Paris elçisi 

çok heyecanh ve müteessir ! 
Paris, 19 a.a. - BB. Daladiye ve Bone saat 8.20 de 

Kroydon'dan hareket ederek saat 9.40 da Lö Burje'
ye varmışlardır. 

B. Daladiye hemen harbiye bakanlığına gitmiştir. 
Cumhur Başkanı B. Löbrön bu sabah saat 10 a doğ

ru Rambuyye'den Elize'ye dönmüş ve saat 10.30 da 
toplanan nazırlar meclisinde hazır bulunmuştur. 

Toplantıya bütün nazırlar iştirak etmişlerdir. Ka
bine öğleyin dağılmıştır. Kabine içtimaından sonra 
dahiliye nazırı gazetecilere aşağıdaki tebliği oku
muştur: 

"Başvekil Daladiye ve Hariciye Nazırı Bone, 
Londra'da yaptıkları müzakereleri ve Büyük Britan
ya hükümetiyle ne gibi şartlar altında anlaşma hasıl 
olduğunu anlatmışlardır. 

Çek meselesinin hal sureti için ar?~arında ta~ 
bir fikir mutabakati bulunan lngtlız 8CJ§Vekılı 

Çemberleyn ve Fransız BQ§vekili Daladiye 

Na:ı:ırlar meclisi, bu i:ı:ahatı, Başvekilin hat'tı hare

ketini ve İngiliz hükümetiyle mutabık olarak teklif 
edilen hal sur~tlerini ittifakla tasvip eylemiştir.,, 

( Sonu 7. inci say! ada 
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Harp 
ve sulh 

F. R. ATAY 

İspanyol öUhranı son haddi
ni bulduğu zaman, İtalyan Baş
vekiline müracaat ederolc kendi
sini uzla§mağa davet eden Çenı
berleyn, bu sefer de harp tehli
kesini önlemek için alma·n devlet 
ve hükümet reisi ile bizzat görüş
meğe gitti. Fak.at ne dün İtalyan 
davası.. lspanya'yı kızıllaşmak
tan menetmek kaygısından iba
retti, ne de bugün alman davası 
yabancı bir devletin hakimiyeti 
altında yaııyan üç buçuk milyon 
almanı kurtarmakta·n ibarettir. 

İtalya Cihanharbından doy
mamış, Almanya ise yenilmiı o
larak çıktı. Sulh, 1918 nizamının 
müdafaası demekti. Bu müda
faa, imparatorlukları ile kanaat 
eden ve onları muhafaza etmek 
istiyen İngiltere ve Fransa'nın le
hine, imparatorluk kurmak veya 
toprak ve kudretini artırmak is
tiyen Alma·nya ile ltalya'nın a -
leyhine idi. Rejim mistiklerini ve 
küçük davaları bir tarafa bıra -
karak meselenin çıplak hakika
tine temas etmek lazım. Seneler
denberi bütün teferruatta anla
şan iki cephe değilse de, iki metot 
ve hn:-eket tesanüdü görüyoruz: 
Bir tarafta sulh usullerinden ay
rılmak istemiyen cenevredler, 
diğer tarafta bu usullerin kendi
lerini asla tatmin etmiyeceğini 
görerek davalarını kendi kuvet
leri ile halletmek istiyenler ! . 

Harp resmen ilan edilmeksizin 
Asya' da Mançuri, Afrika' da Ha
beşistan fethedilmiştir. Ne A
vusturya ilhak edilmek, ne de 
bütün 1918 den sonraki sulh mu
ahedeleri bozulmak için harp 
lazım olmamıştır. İki İspanyol 
cephesinde biribirine harp etmi-

( Sonu 7. inci sayfada) 

Plebisit ! Plebisit ! ... 
BugUn herkesin ağzında 

bu kelime dolaşıyor! 
• İNGİLİZ GAZETELERİ DE 

FRANSIZ GAZETELERİ DE 

Simdi plebisitin lehfnde ! 
Londra, 19 a.a. - Bütün matbuat 

bugün, Çekoslovakya'da südet alman
larına ve diğer milliyetlere plebisit 
yapmak imkanının verilip verilmeme
si meselesiyle meşgul olmaktadır. 

Bilhassa ekseriyeti alman, polon
yalı veya macar olan kısımların ken-

Bütün 

di anavatanlarına dönmesi meselesini 
tetkik eden gazeteler, hatta daha dü
ne kadar mütereddit olanlar da dahil 
olmak üzere plebisit lehinde bulunu
yorlar ve plebisit yapılıncıya kadar 
da her türlü zorbalık hareketinden 

(Sonu 7. incı savfada) 

yurtta 

26 Eylül 
törenle 

Dil Bayramı 
kutlanacak 

İstanbul, 19 a.a. - Türk Dil Kuru
mu Genel Sekreterliğinden: 

1. - 1932 yılında ilk türk dil kurul
tayının toplandığı 26 eylül günü, dil 
bayramı olarak, bundan önceki yıllar
da olduğu gibi, bu yıl da Türk Dil Ku
rumu üyeleri, halkevleri, gazeteler ve 
yurdun dilseverleri arasında kutlana
caktır. 

2. - 26 eylül 1938 pazartesi günü sa
at 18 de Ankara ve İstanbul radyoları 
İstanbul radyo merkezinde birleştiri -
lecek ve Türk Dil Kurumu adına rad
yo ile bir söylev verilecektir. 

3. - Halkevleri, kendi bölgelerinin 
durumuna göre, söylev saatinden önce 

veya sonra toplantılar yaparak dil 
bayramını kutlıyacaklar, dil üzerine 
konferanslar, söylevler vermek, şiir
ler okutmak yollu tezahürlerdc bulu
nacaklardır. Saat 18 de radyosu olan 
halkevleri radyo ile verilecek söylevi 
de toplu olarak dinliyeceklerdir. 

Halkevlerinde bu bayram gününde 
verilen konferans ve söylevlerin birer 
kopyesi Türk Dil kurumu genel sek
reterliğine gönderilecektir. 

4. - Türkiye gazeteleri 26 ve 27 ey
lül sayılarında, gündelik olmıyan 
mecmualar da bu tarihlerden. sonraki 
ilk nüshalarında dil bayramını kutlı-

(Sonu 7. incı sayfada). 

Yeni yapı lan gemilerle 

Deniz ticaret filomuzun 
tonajı 360.391 e çıkacak 
Başvekilimiz, dün gazetemizde ne~rettiğimiz beyanatlarında 

ekonomi programımızda yer alan mevzulardan birisinin de deniz 
işlerimiz olduğunu söyliyerek demişlerdi ki: 

''- Muhtelif tonajda yeniden yirmi sekiz gemi daha in~ etti
rilecektir. Halen yapılmakta olan gemilerimiz de geldikten sonra 
yani iki sene içinde ticaret filomuz tamamen yeni gemilerden mü
rekkep, modern bir filo olacaktır. Bundan maada Haliç'te ve İs
tinye' deki havuz ve tersanelerin tamamen ıslah edilmesi ve bü -
yük gemi in§a ıedecek kabiliyete çıkarılması kararla§tırılmı,tır.,, 

Alman ikllsat nazırı Dr. Funk 

Dr. Funk Ankara'ya 

hareket elli 
Berlin, 19 a.a. - Almanya Ekono

mi Nazın Funk, türk hükümetini zi -
yaret etmek üzere dün akşam Anka -
ra'ya hareket etmiştir. 

Alman Ekonomi Nazırını Berlin ga
rında Türkiye Büyük Elçisi ile Bul -
garistan ve YugOıSlavya elçileri selam
lamışla rdır. 

r ki: 

Başvekilimiz ve 
B. Şükrü Kaya 

Yalova'ya gittiler 
lstanbul, 19 (Telefonla) -

Başvekil B. Celal Bayar ve Da
hiliye Vekili ve Parti Genel Sek
reteri B. Şükrü Kaya, bugün öğ
leden sonra Y alova'ya gitmitler
dir. Başvekilimizin Yalova'da 
birkaç gü·n kalacağı zannedil
mektedir. 

Henlôyn tevkif edilirse.:: 

''Südetl.erin basına ben 
..;> 

Londra, 19 a.a. - Vard Prays, 
Berhtesgaden'dc Hitlcr'le yaptığı bir 
mülakatı Deyi Meylde neşretmektcdir. 

Hitler, çeklerin, anaya!llda mevcut 
~ . ' geçecegım .,, 

olmadığını ileri sürerek plebisite mu
halif bulunmalarına ııiddetle itiraz etmiş, Çember
layn'm samimiyetine ve hüsniıniyetine kani bulun
duğunu söylemiş, ve demiştir ki: 

"- Muazzam bir alman hava lruveti vücuda ge
tirmiye beni mecbur eden ıey, Almanya'nın kalbine 
bir çivi gibi saplanan ve Sovyet Rusya'nın müttefi
ki bulunan Çekoslovakya'nın mevcut oluşudur. Bu· 

• nun neticesi olarak Fransa ve müteakiben de İngil
tere kendi tayyare kuvctlerini artırmışlardır . ., 

Hitler, sözlerine şöyle nihayet vermiştir: 
"- Eğer Henlayn tevkif edilecek olursa bizzat 

ben südet alınanlarının şefliğini deruhte edeceğim. 
O zaman doktor Benes'in daha ne kadar müddet ka
rarnameler isdar edebileceğini görmek isterim. Ba
na karşı da bir tevkif müzekkeresi keser mi der
siniz?., 

Henlôyn'in başını getirene 
sterlin ! 5.000 

.. Lo~dra, 19 a.a. -- Gazetelerin haber aldığına göre, Prag hü
kumetı, Henlayn'ın bQ§ını getirene be§ bin İngiliz lirası müka
fat vadetmiıtir. 

1 

Paşvekilimizin inşa ettirileceği 
müjdesini verdikleri yeni gemileri -
mizden 13 tanesini her biri 6 şar bin 
tonluk büyük şilepler teşkil etmek-
tedir. Bu gemilerle memleket mahsul
lerimizi Avrupa'nın en uzak limanla
rına kendi vasıtalarımızla ve asgari 
bir masrafla taşımak imkanını bulmuş 
olacağız. Yeni şileplerimiz en son sis
tem ve yollu gemiler olacaktır. 
Diğer gemilerimiz, bundan evci Av 

rupa tezgahlarına ısmarlanmış ve bir 
kısmı gelmiş olan muhtelif büyük -
lükteki gemilerimizin benzeri olacak
tır. Bu meyanda üç bin tonluk ve 
bundan evel inşası biterek !stanbul'a 

(Sonu 7 nci sayfada) 

\ İngiliz filosu 
İstanbul' da 

Filo Cumaya kadar . 
lstanbul'da kalacak 
İstanbul, 19 (Telefonla) - İngilte

re'nin Akdeniz filosuna mensup De
vanshire kruvazöriyle Asııidi ve Gas -
sak muhripleri bu sabah saat 9.30 da li
manımı,za gelmişler ve Dolmabahçe ö
nünde demirlemişlerdir. 

Gerek misafir filo ve gerek Hami
diye mektep gemimiz biribirlerini se
lamladıktan sonra saat 11 de filo ku • 
mandanı maiyeti ile birlikte Dolma -
bahçe sarayı rıhtımına çıkmış vali ve 
İstanbul kumandanım ziyaret etmiş -
Kumandan valinin Parkotel'de verdi
ği öğle ziyafetinde bulunmuştur. 
Yarın İngiliz sqrayında misafir de

nizciler şerefine bir çay ziyafeti veri
lecektir. Kumandan öbürgün (Çar .. 
şamba günü) saat 16 da İstanbul ga • 
zetecilerini kruvazörde kabul edecek

tir. Filo cuma gününe kadar şehrimiz
de kalacaktır. 

Nafıa Vekilimiz 

Ege'de bir, tetkik 

Beynelmilel ticaret odası reisi 

ve umumi kôtibi Ankara'da 

gezisine ~ıkıyor 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Nafıa 

Vekilimiz B. Ali Çetinkaya bugün öğ
leden sonra tTamvay şirketinin vazi -
yeti hakkında tetkikler yapmakta o
lan komisyonun hazırladığı raporları 
gözden geçirmişt!r. 

Bu komisyon yarın (bugün) B. Ali 
Çetinkaya'nın reisliğinde bir defa da
ha toplanacak ve müzakere hazırlık • 
!arının ikmaline ~alışacaktır. 

Tramvay şirketiyle satın alma hu -
susunda teşrin aylarında temasa ge -
çilmesi temin olunacaktır. B. Ali Çe
tinkaya tetkiklerini bitirdikten sonra 
akşam !stanbul'dan Eskişehir'e hare -
ket edecek ve orada vekfilet şoseler re
isi, sular umum müdürü, devlet demir
yolları hareket ve yol reisleri kendi -
sine mülaki olacaklardır. 

Eskişehir'den Kütahya yoliyle Ba
lıkesir ve Bandırma'ya hareket oluna-

(Sonu 7 nci sayfada) 

Beynelmilel ticaret oda•ı rei•i ve umumi katibi Ankara garında 
kendilerini karıılıyan.larla beraber 

(Yazrsı 7. inci sayfada) 
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Yeni hamlemiz 
Başvekil sayın Celal Bayar'ın dÜnkü gazetelerde çıkan beyanatı 

hiç şüphe yok ki bütün vatandaşların kalbini derin bir sevine ve iftihar-
la doldurmuştur. -

Birinci beş yıllık endüstrileşme programını, gözetilen müddet zar
fında, tam bir muvaffakiyetle başarmış olan rejim, yeni dört yıllık 
programıyle, daha geniş ölçüde, ilk tecrübelerin verdiği olgunlukla da
ha cesaretli yeni bir hamle yapmaktadır. 

Yeni program endüstriyi memleketin topraküstü ve toprakaltı ser
vetlerinin değerlenmesinde bir yardımcı vasıta olarak ele alıyor ve 
prqgramın tatbikinde, endüstri müesseselerinin tabi olduğu lktısat Ve
kaletinden maada Ziraat ve Nafıa Vekaletlerine de vazife veriyor. 

Bizi, dünkü beyanatta bilhassa sevindiren nokta, memleketin, mo
tör endüstrisi, sentetik benzin imali ve mahallindeki kömürü cereyan 
halinde en uzak mesafelere sevkedecek büyük elektrik santralları inşası 
gibi, ancak ileri endüstri memleketlerine has ve kuvetli bir ekonomik 
kültüre ihtiyaç gösteren faaliyet sahalarına gireceği müjdesidir. Bu ce
sur hamle, rejimin en ağır ve en muaddal işlere bile girişmekte küçük 
bir tereddüt hissetmiyecek surette nefsine tam bir itimadının delilidir. · 

Memleket, dört sene sonra, seksen milyon küsur lira kıymetinde 
yeni ~ir çok ekonomik müesseselere sahip olacaktır. Türk milletinin on 
sene gibi daha uzun bir devre zarfında ödiyeceği bu teessüslerin tama
miyle müsmir ve randımanlı işler teşkil ettiğini ilaveye hacet yoktur. 

~ihayet gene dünkü beyanat, ankaralılara, mesken meselesinin pek 
yakında kö.kten halledileceği müjdesini de vermiştir. Yeniden yapıla
cak ve ilk merhale olacağından şüphe etmediğimiz 4.53 yeni memur evi 
hükümet merkezinin ikametgah buhranında çok hayırlı bir rol oyna
mıya namzettir. 

Avrupa'nın her tarafından endişe ve sıkıntı haberleri gelirken, Tür
kiye'nin, ekonomik bünyesiyle birlikte milli müdafaa potansiyelini de 
aüratle kuvetlendirecek büyük işlerle uğraşarak tam bir sükun ve hu
malı bir inşa devresi içinde bulunması, her türke ancak gurur ilham e. 
den ulvi bir manzaradır. - Y qar NABi 

/\nkara'nın mesken davôsı 

Yeni memurlar mahallesi 
Yenişehir'de Bakanlıklar 

civarında kurulacak 
Nafıa da. 500 evlik bir mahalle kuruyor 

Hükümelin dört senelik programında müstakil bir mevzu ola
rak yer alan Ankara'nın mesken davasının halli kararı, bilhassa 
yüksek kira· ödiyen memurlarda derin bir 'ükran uyandırmıtlır. 

Haber aldığımıza gQl'e yeni mahalle, Bakanlıklar' a çok yakın 
olan bir mahalde ve vaktiyle hükümetin memur meskenleri kur -
mak üzere istimlak etmit olduğu sahada inta edilecektir. Burası, 
Milli Müdafaa Vekaletiyle Polis Enstitüsiı ve Moskova Büyük El
çimiz B. Zekai Apaydın'ın. evlerinin bulunduğu sahadadır ki bir 
kısmı asfalt üzerindedir. 

Daha bu saha üzerinde devlete ait toprak bulunduğundan .bu 
kısmın intasından aonra yapılmasına karar verilen yeni binaların 
aynı saha içinde inıası mümkün olacaktır. 

Binalar kira ile verilecek : ı 
Bu gün kararlaşmış olan şekle göre Et fiyatları 

binalar, memurlara kira ile verilecek- İstanbul, 19 (Telefonla) - Kasaplar 
tir. Kirada esas tutulan mikyas henüz cemiyeti et narhının sık sık değişti -
katiyetle kararlaşmamış olmakla be- rilmemesini, toptan ve perakende fi
raber, devletin bu tedbirden gayesi yatlar arasında kasapların menfaatle
kiraları normal hadde indirmek oldu- rinin de dü§ünülmesini istemiştir. Be
ğundan şüphesiz ki memurların ka- lediye bu teklifi tetkik etmektedir. 
zanç şartlarına uygun olacaktır. .....-

inşaya mümkün olduğu kadar sür
atle başlanaca·k, mahallenin gelecek 
seneki cUmhuriyet . bayramında bit
miş olmasına çalııplacaktır. Bu saha 
üzerinde bahçeler arasmnda evler in
fasına toprak vaziyeti müsait olmadı
ğından evler için ahenkli olduğu ka
dar bahçe içinde imiş hıssini verecek 
bir şekil bulunmuştur. Evlerin arası, 
yefil sahalarla ayrılmış olacaktır 

Gayri miibadil i~lerinin 
tasfiyesi 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Gayri 
mübadil işlerinin tasfiyesine ait tali -
matname vilayete tebliğ olunmuştur. 

Gayri mübadil bonosunu hamil olan -
lar birer beyanname ile defterdarlığa 
müracat edecek, mukabilinde birer 
vesika alacaklardır. Beyannamelerin 
bir ay zarfında verilmiş olması Hizım
dır. 

1 Maliye Müsf eıarlığı I 

Maliye Vekaleti Mü.teıarlığına 
tayin olunan B. Cemal Yqil 
Maliye Vekaleti müsteşarlığına ta

yin edilen büdce ve mali kontrol u -
mum müdürü Bay Cemal Yeşil yeni 
vazifesine. başlamıştır. 

Bay Cemal Yeşil Mülkiye mekte -
binin 1921 yılı mezunlarındandır. Bay 
Cemal Yeşil ilk memuriyetine Maliye 
Vekaleti muhasebat umum müdürlü -
ğünde, hesabat kısmında başlamış; bi
lahare Büyük Millet Meclisi büdce 
encümeni katipliğinde bulunmu§ ve 
1923 de" maliye müfettiş muavinliğine 
tayin edilmiş ve 1924 - 1925 de bir se
ne müddetle Fransa maliye teftiş he -
yetinde staj yapmış ve 1936 ya kadar 
maliye müfettişliğinde bulunmuş ve 
1935 de muhasebat umum müdürlüğü 
vekaletini yaparak 1936 da da yeni ih
das edilen büdce ve mali kontrol u -
mum müdürlüğüne tayin edilmiştir. 
Bay Cemal Yeşi.l iki yıldanberi bu va
zifeyi ifa eylemekteydi. 

Yeni vazifesinde kendisine muvaf · 
fakiyetler dileriz. 

Diğer tayinler 
Mali tet>kik heyeti reisliğine müste

şar muavini Bay Esat Tekeli ve ye -
rine muhasebat umum müdürü Bay İh
san Pirnar, Büdce ve mali kontrol u
mum müdürü Bay Cemal Yeşil'in ma
liye müsteşarlığına tayini üzerine ye
rine mali tetkik heyeti azasından Bay 
Hulusi Aykent'le ondan inhilal eden 
100 liralık azalığa 90 lira maaşlı aza -
dan Zeki Siderman'ın tayinleri yük -
sek tasdike iktiran eylemiştir . 

Çocuk esırgeme 

kurumunun yardımları 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezi tarafından 1-9-1938 tarihin
den 16-9-1938 tarihine kadar 15 gün 
zarfında 1597 çocuğa yardım edil -
miştir. , 

Bunlardan 247 hasta çocuk ve an
ne genel merkezin polikliniklerinde 
bakılmış ve tedavi edilmiştir. 

• 796 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolarından istifade etmiştir. 

Süt damlasından her gün 135 ço -
cuğa süt verilmi' ve 15 günde yekfın 

olarak 87 5 kilo bedava süt dağıtıl -
mıştır. 

Bahçedeki yüzme havuzundan 300 
çocuk istifade ctmittir. 

Kurumun Kcçiören'deki müesae • 
sesini görünüz. Dik.kat ve ıefkatle 
bakılan yurt yavrularının sağlıkları 
ve neşeleri sizi sevindirecektir. 

Tıb tekômül kursu 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Üniver

sitede tıp tekamul kural! bugün açıl· 
mıştır. Kursa 50 doktor ve 55 stajiyer 
iştirak etmektedir. Profesör B. Neşet 
Ömer bugün açılış töreninden sonra 
ilk dersi vermiştir. Kurs 28 eylüle ka
dar devam edecektir. 

Yeni Tef rikamıı 
Birkaç gün evel biten 

Gülünç hikaye 
yerine seçtiğimiz edebi 

tefrikamız 

Viktoria 
Modern lsveç edebiyatının en 

tanrnmr.ı §ahsiyetlerinden 

Knut Hamsun 
tarafından yazılmı§ nefis bir 

romandır. Türkçeye 

Nasuhi Baydar 
tarafından tercüme edilen 
bu romanı öniimüzdeki 
perşembe güniintlen itiba
ren siitunlarımızda takibe 

başbyacaksımz. 

Fırtına 
azaldı 

Fakat birçok ta deniz 
kazası oldu 

İstanbul, 19 (Telefonla) - İki gün
denberi şehrimizde Karadeniz'de hü -
küm sürmekte olan karayel fırtınası 
bir parça sükunet bulmuştur. İki gün 
zarfında bazı kazalar da kaydedilmiş
tir. Bu arada rizeli Yusuf'un kayığı 

Büyükada • önünde batmış, Haliç'te 
Demir Arslan motoru demirini tarı -
yarak Atatürk köprüsü işaret dubala
rından ilçilnil sökmü.ştür. Bundan 
başka Şentürk adlı yelkenli gemi Fe
nerbahçe'de alabora olmuş, Bartın li
manına kayıtlı Tarı motoru da Ereg
li açıklarında devrilmiş ve bir tayfa -
sı boğulmuştur. 

Havalar artık soğmağa 

başladı 

Dün tehrimizde hava öğleye kadar 
bulutlu, sonraları kapalı ve yağışlı 
geçmiş, rüzg!r şimali şarki den saniye
de 3 metre hızla C6mi~tir. Günün en 
yüksek ısısı gölge~ 19 derece olarak 
kaydedilmiştir. 

Yurtta hava, Orta Anadolu ile Ka
radeniz kıyılarında yağı,lı, diğer böl
gelerde bulutlu ieçmiştir. 24 saat i· 
çindeki yağışların karemetreye bırak
tıkları su miktarı Rize'de 102, Ordu'· 
da 62, Giresun'da 43, Dörtyol'da 38, 
Terme'de 28, Sinop'ta 21, Zonguldak'· 
ta 12, Sapana'da 11 ve diğer yağışlı 
yerlerde 1-10 kilogram arasındadır. 

Rüzgarlar cenup bölgelerimizde sa
niyede 5, diğer bölgelerde şimalden 
en çok 9 metre kadar hızla esmiştir. 
Yurtta en yüksek suhunetler İzmir ve 
Erzincan'da 25, Antalya'da 28, Diyar· 
bakır ve Siirt'te 29, Adana'da 31 dere
cedir. 

Kimlerden mal alır, 
kimlere mal satarız? 

Hem ihracatımız, hem ithalatımız artıyor 

NELER ALIYOR, NELER SAnYORUZ? 
1938 in ilk dört ayına ait dı9 tica

ret rakamlariyle geçen senenin aynı 
müddetine ait aylar arasında, yekun 
olarak 17 küsur milyon lira fark var: 
1937 nin ilk dört ayında 29.250.000 li
rası ithalat, 44.509.000 lirası ihracat 
olarak 73.746.000 lirayı bulan dış tica
ret yekunu; 1938 in ilk dört ayında 
47.994.000 lirası ithalat: 42.031.000 li
rası ihracat olarak 90.025.000 lirayı 
bulmuştur. Dış ticaret volümündeki 
artış; senenin aynı zamanı arasında 
her aya vasati olarak 4 milyon liradan 
fazla bir kıymet isabet ettiriyor. 

*** 
Kimlerin mahnı alır, kimlere malı-

mızı satarız? Kimlerden neler ahr, 
kimlere neler satarız? Rakamlar, bu 
nisbetlerin daima değiştiğini gösteri
yor. Bilhassa, aldığımız mal bakımın
dan gerek cinsler gerek kıymetler, 
hiç istikrar halinde değildir: Bir 
memleketin içinde bulunduğu mede
niyet şartlarını, aldığı ve sattığı §ey
lere göre tesbite çalışanlar, haksız 

değildirler ... 

Neler alıyoruz? 

Mesela, 1937 ile 1938 in ilk dörder 
aylarındaki ithalat, gerek mikdar, ge· 
rek kıymet, itibariyle biribirine pek 
benzemiyen şu seyri takip etmiıtir: 
1937 nin ilk dört ayında yün, kılı ve 
ipliklerine verilen para 1.552.000 lira
dır. 1938 in aynı zamanı içinde bu mik 
tar 1.836.000 lirayı bulmu,tur. 

En büyük artış şu iki madde üze
rindedir: Demir, çelik mamulitı ve 
makineler ... 1937 nin ilk dört ayı i
çinde 48.654 ton değerinde 4.523.000 
liralık mal gelmiştir. 1938 in aynı 

müddeti içinde ise gelen demir ve çe· 
lik mamulatı 57.472 tona ve 7.336.000 
liraya çıkmıştır. Aradaki fark 
2.813.000 liradır. Makinelere gelince: 
1937 de 3.866.000 liralık olan makine· 
lere, 1938 in aynı müddeti içinde ver
diğimiz para 6.984.000 liradır ve ara
da 3.118.000 liralık bir fark vardır. 
Dışardan aldığımız eşya-arasında 

en fazla para verdiğimiz bu iki mad
de, birisi memleketin inşa ve kuru
luşuna; diğeri endiistrileımesine ait 
olduğu için yükseldikçe memnunluk 
duymak lazımgelir. Gerçekten, son 
G. t. R kararnamesinin yürürlüğe gir
diği tarihi takip eden 1937 ağustos 
başından itibaren sekiz aylık ithatat 
yekılnu ile tahdit devresinin tenazur 
sekiz ayı arasındaki ithalit yekQnu 
nisbetleri arasında yüzde 48.11 fark 
vardır. Bu müddet zarfında ithalitı • 
mız, 60.257.000 liradan 89.250.000 lira
ya yükıelmlştir. Arada 28.993.000 li
ralık fark vardır. 

Bu artış arasında en mühim kı~ ... :· 
demir, çelik mamulatı, J•- aıetlerı, 
kimyevi ciıimlerdi•· 

Gene av"' zaman zarfında ithalat 
ful•ll ı gösteren maddeler arasında 
yün mensucat, pamuk ipliği, kara na· 
kil vasıtaları vardır. • 

Kimlere malzeme satı.yorus? 
!Jk dört ayında sattığımız 42.031.000 

liralık malın 15.437.000 liralığı Al -
manyaya aatılmııtır. Bu miktar yüz· 
de nispet olarak 36.7 ye tekabül et -
mektedir. İkinci olarak İtalya gel
mektedir. İtalya'ya sattığımız mal, 
7.983.000 liralıktır ve bütün ihracatı-

mızın yüzde 19 zunu teşkil etmekte
dir. Uçüncü olarak 2.810.000 lira ile 
Çekoslovakya gelmektedir. DardüncU 
2.604.000 lira ile Amerika gelmekte
dir. 

Bu senenin dört ayı içinde en u 
mal sattığımız memleket Suriyedir: 
Suriye'ye sattığımız mal, 138.000 lira
dır ve bütün ihracat kıymetinin yiiz· 
de 0.3 çünü teşkil etmektedir. 

Geçen seneki dört ay ile bu 1ene
ki dört ay arasındaki rakamlar, mü
him değişiklikler göstermektedir: E
vela iki senenin ihracat kıymeti ara
sında 2.5 milyon liraya yakın bir fark 
vardır. 1937 ihracatında en )'ilbek 
yeri alan yüzde 50.2 ile Alman)'&. yils
de 10.3 ile Amerika, yilzde 4.S ile Sov· 
yetler Birliği, 4.7 ile Çckoslonk, 4.4 
ile İngiltere gelmekte idi. 

lki sene arasındaki bu fark, mali .. 
rımıza en iyi müşteri bulmak huıue
sundaki devlet kararının bir ifadeai· 
dir: Çünkil, satış rakamlarımız, mik
tar ile bir muvazi olarak yüklelmek· 
tedir. 

Kimlerden mal al.ıyoruz? 

Şimdi, kimlerden mal aldıpma 
tetkik edelim: 1938 in ilk dört aynı
da bize mal satan memleketlerin ba
ıında Almanya gelmektedir: Alman
ya, bu müddet içinde bütün itbaltll
mızın yüzde 40.8 zini vermiştir. Ba 
nisbet, rakam halinde 19.559.000 lira
ya tekabül etmektedir. İkinci olarak 
yüzde 15.4 ile Birletik Amerika dev
letleri gelmektedir. Üçüncü yilsde 
10. ile İngilteredir ki, Büyük Britan
ya'dan dört ay içinde aldığmm mal, 
4.822.000 liradır. 

Bu müddet içinde kendisinden en 
az mal aldığımız yer Romanya'dır. 
Dört ay içinde Romanya'dan aldıl .. 
mız mal, 159.000 liradır ve biltln ih
racat kıymetimizin yüzde 0.3 çlne te
kabül etmektedir. 

1938 dn dört aylık ticaret d......ut. 
de İtalya, Avusturya, Fransa, HolliaD
da, Finlandiya, İsviçre, Romanya. Ya
nanistan ve Japonya ile aktif, Al
manya, Belçika, Çekoslovakya. lıııU
tere, İsveç, Polonya, Sovyet Ruaya, 
Hindistan, Suriye, Mısır, Amerika. 
ile pasif vaziyette bulunmaktadır. Ge 
çen devre pasif olduğumuz memleket· 
lerden Finlandiya, Hollanda, ltalya, 
Romanya, Japonya ile bu deftedekl 
vaziyet, aktif olduğumuz m~11'1_..ct • 
!erden Almanya, Belc:;ı...-, ~ekoalo • 
vakya İngiltere T"'ıonya, Suriye. A• 
merik~ ile "" devredeki vaziyet pa• 
sif tir 

Neler satıyorus? 

Neler sattığrmıza gelince.: 1911 in 
ilk dört ayında sattığımız maddılır 
arasında gene tütün ba9ta gelmellıte• 
dir. TUtUn, 1938 de, 1937 ye giSn P 
ne bir artıı göttennittir ve 12.JI0.000 
lirayı bulmuttur. 

İkinci olarak yurda en çok para p• 
tiren madde pamuktur. Devletle yeni 
hazırlamış olduğu istihsal programiy
le mütemadiyen rekolteıi artan pa· 
muk, geçen seneye göre 869.000 lira 
fazlasiyle 3.639.000 Ura olmUftı&r. U
çilncü olarak fındık, d<Srd\inç\i olarak 
kuru üzilm, ve ııruiyle çavdar, darı. 
kuıyemi, buğday, arpa eelmcktcdir. 

Binaların, apartunan teklinde olma
sı kuvetle muhtemeldir, Daireler 2, 3, 
4 odalı olacak, odalar mümkün olduğu 
kadar geniş tutulaca~ ve şüphesiz bü
tün konforu haiz olacaktır. İntaların 
imar planını ve devlet mahallesinin a
hengini bozmamasına dikkat edile
cektir. Apartımanların kaçar daireli 
olacağı henüz tespit edilmemiştir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Bir memleketin aldığı mallarm ,o
nun medeniyet haliyle ölçülü okluiu 
nazariyceini, memleketimiz için de 
miyar olarak alabiliriz: lstatinildlr, 
bir .zamanlar lükı sayılan fakat bu&Un 
garplı hayata intibak eden vataııdaf l· 
çin ayrılınmaz ihtiyaçlar haline ıeleA 
bazı maddelerin, gün &eçtikçe artarak 
memlekete gireceğini göstermekt. 
dir: Elektrik malzemesi, radyo, oto
mobil, sıhat eşyası, hatta bahçe malse
meleri ve mesela güzel ağaç, güael ti· 
çek ve saire .. 

Avanprojeleri hazırlanmış olan ma· 
hallenin kati etüdü yakında yapıla
caktır. 

Nafıa da 500 evlik bir rrtalıal
le "kuruyor : 
Diğer taraftan haber aldığımıza gö

re, Nafıa Vekaleti de, vekalet memur
lariyle vekalete bağlı umum müdür
lükler ve müe11eRler memurları için 
500 evlik bir mahalle kurmayı karar: 
lqtırmt§tır. Mahallenin yeri, inşa şek
li, ve diğer hususlar henüz kati olarak 
tespit edilmemiş olmakla beraber, is
tasyonla Bahçeli evler kooperatifi 
mahallesi arasında kurulması muhte· 
meldir. 

Ege lik maçları 
İzmir, 19 a.a. - Ege liki ıampiyo

naıı bugün neticelendi. Geçen hafta 
O - O berabere kalan İzmir Doğanspor
la Aydın Sporun bugünkü karşılat -
malan da çok heyecanlı oldu. Doğan
spor 3 - 2 galip gelerek kupayı kazan
mıttır. 

. Bir f enkidin tenkidi ! 
Istanbul gazetelerinden birisin

de ince ve ufak puntolarla dizilmiş 
upuzun bir. tenkit makalesi oku· 
dum. Bir kalem sahibinin ' tenkit 
yapabilmek için ne gibi vasıflara, 
meziyetlere sahip bulunması 18.zım 
geldiğim söylemek bana değil, aziz 
dostum Nurul/ah Ataç'a düşer. Fa
kat bu upuzun makalenin titfz, si -
nirli ve kekre ifadesi benim de bir 
tuhafıma gitti. Meseli şu cilmleye 
bakrn: 

" Mithat Cemal'in ister üs/fl. 
bunda, ister telif tarzında, işte hep 
bu Hamit'ten diş yaralarr." 11en, 
eğer böyle cümleler yazacak olsay
drm, mutlaka tenkit yazmaktan vaz 
geçerdim. Çünkü hesap edercfim ki 
tenkit yazısını da tenkit edenler çı· 
kacaktrr. 

Aynr makalede muharrir diyor 
kl: 

"Yaşım, başıi11 almı~ bir insa -
mm, azizim Mithat Cemal. ·Edebi
yattan bezdim, çünkü masaldan bık· 
tım; daha doğrusu yalan ve tasni
den." 

Yaşlı başlr bir zatrn tenkit ma -

kalesinde yer alan bu cümleleri o
kurken rahmetli Oskar Vayld'in 
"decay of lying" ba§IIklı makalesi
ni hatırladrm. Meşhur irlandalr 
edip, bu yazrsmda sanat ve edebiyat 
için en feyizli kaynak olarak "ya
lan" r gösterir ve insanlar arasında 
''yalan" uydurmak hassası zayrfla -

· drkça edebiyat ve samıtrn da inhi· 
tat ettiğini söyler. 

Eğer bu yaşlı başlı münekkid, 
edebiyat §leminde yalana ve masa
la faz/asiyle rastgelmişse Vayld'in 
istediği edebiyat, h§J§ yaşıyor, d~ -
mektir. Neye hayrflanmalı? - Tı 1. 

Giizcllik, hıyar t•c çınar! 

Galiba, geçkinle§Cllİye baf lıyan 
kadınların en zayıf nokta11 olduğu
nu bildiklerinden olacak, Avrupa 

gazetelerinin bir çoiu yÜZÜ güzel • 
leıtinnek, yahut güzelliği muhafaza 
etmek için ötekinin berikinin, orta· 
ya attrfı taTıiyeleri, mil bulmuı 
magribi gibi, ıütunlanna geçiriyor· 
lar. 

Son ıünlerde bir iıpanyol neba • 
tat müteha11ısı • Sülli Prüdom'un 
tibiriyle konutınak lAzmı ıeline 
memleketindeki "kan çiçekleri" ni 
unutarak • Holivud'da bir nebatat 
kliniii açımı. Bu müeıaesecle kadın
lann yüzüne karpuz ve hıyar IÜl"Ü· 
yor, böylece surat buruımuına ma• 
nİ oluyorlarmıı. 

Bu haber, bizim dünkü sayımız. 
da da çıkb. Fakat pek sunturlu bir 

tertip ve tıuhib yanhıı ile. Çünkü 
hıyar, çınar çılrımıb. Y anlıım bu 
kadar kocamanına da kırk yılda bir 
raıtlanırl. 

E3ror tevdii ! 

lzmir'de acenı İsmail isminde bil' 
sabıkalının earar kaçakçılığı yaptı· 
ğını haber alan zabıta memurların -
dan biriıi kadm kılığına girerek a
danu, esrar satarken bileiinden ya
kalamıf. 

Kadına eırar tevdi edenin 
budur! desek mi? 

v ... liip me3ele!4i ! 

sonu 

Şair Nedim, vaktiyle en aon 
beyitine mahlaımı (yani adını) 
yazınadıiı bir sazelde demiıti kiı 

MaHlmdur benim ıühanim mahlu iıtemu 
Fehmeyler anı ıehrim!zin nUktedanları. 

Şimdi de imzasız yazılardan 
muharririni anlamak, edebiyat 
aahasından siyasiyat aahaıma in
tikal etmiı bulunuyor: Popolo 
Ditalya a-azeteaincle çıkan ve 
lord Runaiman'a hitap eden bir 
mektubun Bay Muaolini'nin kale· 
minden çıktıimı bütün dünya an• 
lamııtır. 

Fakat ihracatımız, kısaca türk kiJ• 
lüsünün istihsali de aynı niabette artı
y(>r, Biribirine muvazi olarak iııki,af 
eden bu iki kıymet, memleket saadeti
nin iki temelidir. 

lstanbul şehir meclisi 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Şehir 

meclisi bugün fevkallde toplant•ını 
yapmıştır. Belediye seçim müddetinin 
bir ilk te,rinden 8 ilk teırine kar U• 

zatılması hakkındaki makam teskere
sini kabul etmittir. 
İstiml&k bürosu teıkili, istiml&k o

lunan binaların enkazından ahaacak 
paranın imar itlerine sarfc:dilmek U
zere büdceye irad kaydı haJrlanda1d 
teklifleri de tasvip etmiştir. 
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Çekoslovak ra meseleleri 
nasll balledileuk 1 

Hitler ile Çemberlıeyn arasındaki 

tıııiliıMttM ~ siyasi ufku karartan 
lı.dutlar zail ohnıya bqladı. in.aitiz 
S..vMın..üa aulb" korumak için ıi
rittiii ~ miiabet netice Y.-ece

ie benziyor. Filbıdrika Çemberleyn, 
ı~ua mahafazau için feclakirlığı 

Çelro.lo...ıiıya ıımn •• hesabma yap
lrlaktahr. Fakat baclUelerin aldıft ce -
l'9yaD luqumda bu itin baıb çıkan 
Yoktu. Avttsturya'nrn Almenya'ya ilti. 
hakmdan sonra had bir safhaya ıireo 
bu Çekoslovakya meseleıinin halli için 
iiç fdöl dii§ünülebilirdi: 

1 - Sidet almanlarma ekalliyet 
baklan temin etmek. 

2 - Südetler'le meskGn olan mm
bıluılull otoncımi vermek. 

3 - Bu 1111ntaluılann Almanya'ya 
iltihakına razı olmak. 

Çekoslovakya hükümeti, meseleyi 
birinci ıılrkm ç~esi içinde hallet
rniye çalııtı. Birinci, ikinci, üçüncü ve 
nihayet dördüuc:ii bir proje bulrladı. 
Bunlann her biri Südet alnmılarme 
bir evellönden daha ıeniı haklar te
min ediyordu. Fakat meseleye daima 
ekalliyet hUkukunun temini zaviyesin
den bakıldığı için netice vennedi. 

Südetler ikinci ırk Üzerinde ısrar 
ettiler. Filhakika bu, Çekoslovakya'nm 
p.arç.Janmuı demek olan üçüncü ıık -
tan daha ehven gibi görünüyorsa da 
hakikatte .aziyet hiç de öyle değildir. 
Bir defa bu ıekli hallin devamlı o
lacağı çok ıüphelidir. idari muhtari • 
yetlerini elde eden alınanlar, ilk fır • 
&atta Almanya'ya iltihak etmek için 
tekrar tetebbüse airiıeccklerdi. Sonra 
demokıuiye dayanan Çeko•lovakya' • 
nan ıtiyui tef kilib, dnlet kadro.u 
içinde bir takım otoriter Nazi iclarele
rinin kurulmasına müsait değildi. Ku • 
rulsa belki de bunlar Alımuıya'nm 

yardımiyle, Çekoslovakya'nın dıı "poli
tikasına hakim olacaklar ve çekler de 
dolayı9İyle Almanya'nın nüf uzgna sir
mit bulunacaklardı. V elbaııl ikinci .tık 
çok kanıık ve ne Çekoslovakya'ya hu
aur, ne de Avrup11'ya ıulh vadeden bir 
hal tekli delildi. 

iki tik bir tarafa bırakıldıktan MID

ra üçüncü ııkkın kabulü bir uraret 
halini alnufbr. Ve anJ-.ılıyor ki in.sil· 
'9re n Fransa bu proje üzerinde itle
._., ..... a-p ..... _ da tatWlan -
da zorluklar yok clefilclir. Zorluklar 
!Öyle hulasa edilebilir: 

1 - Çekoslonkya'mn almanlarla 
1belkUıı olan mrntakaları en ehemiyet
U sanayi merkezleridir. Çek09lovakya-
11 bu mıntakalardan mahrum etmek 
iktısaden zayıflatmak demektir. 

2 - Çekoslovakya için bugünkü 
h-..ı.,t, miiclafaa11 kolay olan bir hudut 
tur. Binac. ... aleyh Çekoslovakya ıtra • 
teji balumından :U.Vlflıyacakhr. 

3 - Almanlan çeklCTden tamamiy
le ayrrabliecek bir hudut çlam.k müm
kün değildir. Hudut nasıl çizilirse 9-
zilsin, gene bir talaaı almanlar Çekos
lovakya' da ve bir takım cekler de Al
manya' da kaJacak ve ekalliya mesele
ıi kökünden halledilmiı olmıyacaliı-. 

Batka zorluklar da aayılabilir. Fa
ut anlatılıyor ki diğer tıklann imkin
lblıiı kartı•ında bu tık.kın zorlukla • 
nnı mümkün mertebe izale etmiye ça• 
lıtmak yolu tercih edilmittir. Gerçi 
iki memleket arasında iki milleti biri • 
birinden ayıran bir hudut çizmek 
l!liimkün delildir. Fakat Çeko•lovak • 
n'da daha az alman bırakan bir hudut 
çizilmui de mümkündür. Almanlar, ke
sif olarak bqlrca üç rnıntalcada yqa • 
tnaktadrTlar: 

1 - Çekoslovakya'nm garp ucunda 
Bobemya'nın Sakıonya ile birleıtiği 
hudut boyunda seki% yüz bin kadar al
ınan vardır. Burada nüfusun yüzde 
dokaamndan fazlasını almenlar teıkil 
odi,.or. 

2 - N ühısun aynı nisbeti alman o
lan diğer bir mıntaka Baviyera ve A
vuıturya'nm Çekoslovakya'ya bititik 
oı.n noktaaıdır. Burada da yedi yüz 
bin alman vardır. 

3 - Üçüncü bir nuntaka da ıi
tnalde Silezya hududunun boylandrr. 

Burada da bet yüz bjn alman var -
dır. 

Gerçi nüfusunun yüzde doksandan 
fazla .. alınan olan bu üç mıntakamn 
Çekoslovakya' dan ayrılmasile bu mem
leketin askeri vuiyeti zayıflıyacak
trr. Fakat anlatılıyor ki buna mukabil 
Çekoslovakya'ya teminat verilecektir. 
~ıasen Çelcoılovakya'nın hudutlariyle 
ve belki de tetkilatiyle beraber, enter
nasyonal statüıünün de deiifGlesİ ba
his mevzuudur. 

Bu tal'%1 hAI Çekoslovakya için çok 
•cı olacalı:trr. Fakat §Unu unutmamalc 
Sferektir ki, almanlann bugün ~ekler • 
den iatedikleri, Avulturya idaresi al -
tındayken kendilerinin mücadele et • 
tikleri hedeflerden batka bir ~ev de
lildir. Ve eier bu tarzı hal, Çekoslo • 
"akya'ya ıükiin ve Avrupa'ya da sulh 

ULUS 

D. ONYA HABERLERİ 
50.000 Macar anavatan 
topraklarına iltica etti 

Muşolini 
Yugoslôv 
arazisinde Çekoslovakya' daki Macar ekalliyetleri de 

mukadderatına hakim olmak isliyor! İtalyan 
bugün 

Başvekili 

bir nutuk 
Budapeıte, 19 a.a. - Musolini'nin nutku üzerine tehrin muh

telif noktalarında tezahürat vuku bulrmı~r. daha söyliyecek 
Halk, Naibi, Duçeyi ve Führer'i alkıtlamıf, kalabalık bir halk 

kütleıi kıralın tatosu ile Almanya ve ltalya elçilikleri önünde bi
rik:ltıittir. ,, 

Tezahüratçılar "kahrolsun Denet", "kahrolsun Çekoslovakya , 
diye bağırarak Çekoslovak elçiliğine doğru ilerlemiılerse de po
lis kordonu ile karşılaşarak dönmüşlerdir. 

Belgrat, 19 a.a. - Musolini, Triyes
te civarında yaptığı seyahat esnasında 
bu gün saat ıı' de ilk defa olarak Yu
goslavya topraklarına girmiş ve bir 
çeyrek kadar Postmuia civarında Pla
nina'da kalmıştır. 

Macar ba§vekilinin te§ekkiirü 
Triyeste, 19 a.a. - Musolini dün 

akşam ma.car başvekili lmredi'den bir 
telgraf almıştır. 

Macar başvekili bu telgrafında, Çe
koalovakya'daki macarlar lehine dün
kü nutkunda söylediği sözlerden do -
layı kendisine heraretle teşekkür et -
mektedir. 
Macar eluılliyeti de mukadde

ratına hakim olmak 
iıtiyor 

Budapeıte, 19 a.a. - Çekoslovak· 
ya'daki macar partiıti tarafından bir 
beyanname neıredilmi§tir. Salahiyetli 
mahfiller, bu beyanname hakkında 

apğıda.ki malQmatı vermektedirler : 
"Çekoslovakya'daki macar etnik 

gtupunun aalhaiyetli müm~ailleri ta
rafından ileri sürülen fikir, bütün 
Macaristanın fikridir. Macar milleti, 
bu macarlar için kendi mukadderat -
!arını kendilerinin tayin etmesi hak-
kını istiyor.,, 

Macar partiıi reili mevkuf! 
Presburg'dan alınan bir habere gö

re, Çelr:oalowkya'daki macar partisi
nin reisi kont Esterhazi, Çek - Macar 
hududunu geçmek isterken tevkif e
dllmi9tir. 

Çek09Jovakya'dan eJli bin kadar 
macar mülteciıi macar topraklarına 

geçmi9tir. tlticalar devam ediy?r. 
Bunlar arasında ordudan kaçan bır· 
9olı: alcwaık. poloayalı ._ almaD ,,... 

dır. 

Harekete geçmek lazım I 
Budapeşte, 19 a.a. - Uj Magyanag 

gazetesinin direktörü, şu satırları ya
zıyor: 

"Macaristan, adalet fikrine müraca
atın hiç bir şeye yaramıyacağını göz 
önünde tutmalıdır. Trianon nllmune
ai önümüzdedir. 1920 denberi Maca
ristan, şikayetlerini bildirmekten hall 

kalmamıştır. Südet alınanları da aynı 
tecrübeyi yapmağa mecbur kaldılar. 
Onlara hiç bir ıey verilmedi, Maca
ristana da hiç bir fey verilmiyecek
tir. Harekete geçmek lbımdır. ,. 

Mm:ar basınının tefsirleri 
Budapeşte, 19 a.a. - Macar gazete.

leri, Musolini'nin nutkunu derin bir 
alaka ile bahis mevzu etmektedirler . 

"Reggel" gazetesi, Musolini'nin ta
rih karfısındaki metıuliyetini tamami
le müdrik bulunduğunun bu nutukla 
sabit olduğunu yazıyor. 

Pesti Naplo, Musolini'nin bir kere 
daha İtalyan - macar dostluğunu teba
rüz ettirdiğini kaydediyor. 

Macariıtan'ın reımi 
hattı hareketi 

Reggel U jsag gazetesi de, Çekoslo
vakya'daki bütün ekalliyetler mesele
sinin toptan halledilmesi lüzumuna 
dair Musolini tarafından söylenen 
sözlerin Macaristan'ın resmi hattı ha
reketine tamamiyle uygun olduğunu 
işaret etmektedir. 

Macar telgraf ajansı da şöyle yazı
yor: 

"Musolini'nin nutkunu Macaristan 
sevinç ve §ükranla kar§ılar. Muaolini, 
yalnız ttalya'nın aulh azmini değil 
aynı zamanda mesele sulh yollariyle 
halledildi~i takdirde 1talya'nın ala -
cağı vaziyeti de ifade eylemiştir.,, 

Naip Hord .A.lmanyüya 

gidiyor 
.Budapcşte, 19 a. a. - Naip Horti

nin şarki Pruıya'ya azimeti hakkında 
salilıiyettar mahfiller mumaileyhin 
Göring tarafından vuku bulan davet 
ilzerine Almanya'ya gittiğini fakat bu 
ziyaretin resm.t mahiyette olmadığını 

beyan etmektedir . 
Horti'nin bu ziyareti esnasmda 

kimlerle görüşeceği bilinmemektedir. 

Bir askeri müfreze selam resmini 
yapmıştır. Musolini kendisini karşı· 
lamıya gelen Laybah valisi ile ve 'Ge
neral Lukoviç'le görüşmüştür. 

Salahiyettar mahfillerde bu husus
ta şu nokta kaydediliyor ki, Musolini
nin bu hareketi siyasi ehemiyeti olmı
yan ve lıu günkü enternasyonal hadi
selerle hiç bir alakası bulunmıyan sırf 
dostça bir hareketten başka bir şey 

değildir. 

M ıısolini' nin :ziyaretleri 
Triyeste, 19 a.a. - Dün öğleden 

sonra Musolini, Triyeste tezgahlarını 
gezerek yapılmakta olan "Vittorio Ve
neto,, ve "Andrea Doria,, adındaki iki 
büyük dretnotu gezmiştir. 

Bugün bir nutuk daha 
ıöyüyecek 

Roma, 19 a.a. - Musolini'nin yarın 
öğleden sonra Udine şehrini ziyareti 
eımasında yeniden bir nutuk söyliye
ceği bildirilmektedir. Nutuk bütün i· 
talyan radyoları tarafından ne:;rı:dile
cektir. 

A.ıkeri me:;arlıkta 
Triyeste, 19 a.a. - Musolini, Re • 

dipuglia askeri mezarlığının sacrariu
munu 8.ÇlnlJ ve Manfalcane, Bari is
tihkamtannı gezmiştir. 

Bundan sonra Triyeste'ye dönerek 
nkeri bir geçit resminde hazır bulun
muştur. 

Avrupa krizi 

Arjantio'de 
heyecan var! 

Polonya'hlar1n da fikri bu: 

Buenos·Aires, 19 a .a. - Avrupa hS
diselerinin vehameti Arjantin efkarı
nı heyecana düşürmiye baJlamıJtır. 
Parlamento ve üniversite mahfilleri, 
gazetelerin büyük birkısmı ile hemfi
kir olan ktecavüzkar rejimlerin takip 
ettikleri usulleri takbih etmektedir. 

Antinazi alman komitesi, nqr~ttiği 
beyannamede, Hitler'in nazariyelerin
de tezatlar .olduğunu kaydettikten 
sonra Hitler südet ekalliyetine müza
haret ettiği halde bizzat Almanya'da 
hiç bir ekalliyete hayat hakkı vermi
yor, demektedir. 

Çekoslovakya' da ki 
mukadderatlanna 

Leh ekalliyeti 
hôkim olmah 

Vartova, 19 a.a. - Varşova mahfil-\ 
leri, Musolini'nin dün söylediği nut-
ka büyük bir alaka 2östermektedir. 
Varşova mahfillerinin kanaati şudur 
ki, siyaıi vaziyet hakkında Mu•olini
nin yaptığı vazih beyanat, Çekoslo
vakya meselesinin inkişafında mühim 
tesirler gösterecektir. 

Musolini'nin nutku etrafında tefsirler 

Lehistan matbuatı, Çekoslovakya'· 
daki lehlerin kendi mukadderatları
na kendilerinin hakim olmaları hak· 
kını 9iddctle müdafaaya devam etmek
tedir. 

Ekaprea Poranni gazetai diyor ki: 

"Şimdiki ıtekliyle Çekoslovakya 
hakkındaki hilkilm artık verilmiştir. 

Diinya, bu suni teıekkUlün hudutları
nı müdafaa için harp etmek istemiyor. 
Hldlaelerin seyrini ve menfaatlerimi
zi büyük bir dikkatle takip etmeliyiz. 
Çekoslovakya'da ikamet eden bütün 
nasyonaliatler meseleli ayni tarzda 
halledilmelidir. 

Dobbi Vlekzor gaeztesi de, ayni mü 
taleada bulunmakta ve Çekoılovakya· 
da bulunan milletlerin kendi mukad
deratlarına kendilerinin hakim olma
sı fikrinin batı efkarı umumiyesinde 
ve hatti fransız matbuatında yer ka
zandığını kaydetmektedir. 

Paris'te grevler 
Paris, 19 a.a. - Paris mıntakasının 

inJ&at i•çileri bu giln umumt grev ilin 
etmişlerdir. Ron villyetinde de bir 
grev hareketi baıgöstermiştir. 

temin edecekse, bu meıut neticenin 
yapılan fedakarlıia deier olduğunda 
herkes ittifak edecektir • 

A. Ş. ESMER 

Fransız gazeteleri 

Plebisitler kelimesi üzerinde 
büyük dikkatle duruyorlar 
Pariı, 19 a.a. - B. Muaolini'nin nutku ha~mda tefıiratta bu~ 

lunan Entransijan gazeteai yazıyor: • 

Muaolini, meaelenin yegane hal tarzının plebisitler olduğunu 
kati olarak bildirmittir. Bu "cemi" edatı dikkate layıktır. Muso
lini artık yalnız almanlar için değil, macarlar, lehler ve rütenler 
için de plebiıit lizım olduğu kanaatindedir. 

Diğer taraftan lngiltere'nin de ltalyan gazetelerinin tefsirleri 
plebisit yolu ile bir hal tarzı a- Roma, 19 a.a. - Musolini'nin nuv 
ranmasına mütemayil olduğu ar- kunu ba.hiı mevzuu ~en "Korriere 
tık bir vakıadır. della aerra" diyor ki: 

Frantıı: matbuatı, M u.olini'nin SU· 
det almanları meselesinde nihayet sa
rahaten va.ıiyet aldığını ve umumi bir 
ihtillf takdirinde Almanya'nın yanın
da olduğunu ilin ettiğini tebarüz et -
tinnektedir. 

Liberte gazetesi şöyle diyor : 

" İfin aaıl fenası Muaolini plebisi
ti yalnız Südet alınanları için değil, 
Çekoalovakya'yı teş.kil eden bütün 
milliyetler için tanıyor. Bu iıe, Çe • 
koslovakya'nm tamamiyle izmihlali 
ve b~k cermen imparatorluğunun 
tahakkuku demek olur. Acaba bu tak
dir<le Triyeete alman tobdidmden 
maıun kalabilir mi?" 

"Muıolini, Çek061ovakya buhranı -
na derhal bir tesviye bulmak lüzumu
nu kaydetti. Bu, ne bir kaç ay sonra 
ve ne de hattl bir kaç hafta sonraya 
bırakılabilir. Bu, şu bir iki glin için
de bulunmalıdır. Avrupa'nın bugilnkü 
vadyetine binaen ancak zecrt bir tar
zı tesviye, harbın önUne geçebilir. Bir 
harp vuku bulduğu takdirde ise, İtal
ya kendi yerini tayin etmiştir.'' 

Musolini'nin açık sözlülüğü 
Popolo d'İtalia gazetesi de fÖyle 

yazıyor : 
•• Harbın veya sulhun mukaddera

tı bahis mevzuu olduğu fU anlarda 
Musolini, sükutun veya müphem be
yanatın arkasına ıgizlenmiyor. Nihai 
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Almanya'ya iltica eden 

Südetler 10.000 i buldu 

Gönüllü müfrezeler 
harekete hazırlanıyor 

(ek hükümeli fevkalade tedbirler akh 
Zittau, 19 a.a. - Ekserisi kadın ve çocuk olmak üzere alman 

toprağına kaçmak istiyen bir südet almanları kafilesi, çek asker
lerinin tüf ek ateşine uğramıt ve çekler bunlardan bir kısmı alman 
topraklarına geçtikten sonra da alete devam etmi.ttir. 

Alman topraklarında bulunan 
Ullersdorf istasyonuna bir kaç 
mermi isabet etmittir. iki kadın 
ve üç çocuk yaralanmıttır. 

Şimdiye kadar takriben yüz bin sü
det almanı Almanya topraklarına il -
tica etmiştir. 

Nicder Albendorf civarında, Alınan
ya'da toplanan südet tahrikçilerinden 
mürekkep bir grup Çek06lovak arazi -
sine geçmek istemişse de, alman po -
lisleri tarafından muhasara edilerek 
götürülmüşlerdir. 

Südct gönüllüleri harekete 
gecmiye hazır 

Berlin, 19 a.a. - Almanya'da teşkil 
edilen südet gönüllü kıtası tarafından 
ne.şredilen bir tebliğde, hazırlxk fiş • 
!erinin bittiği ve gönüllü kaydına baş
lanabileceği bildirilmektedir. Gönüllü 
ler rnıntaka sırasiyle kaydedilecektir. 

Almanya'ya iltica ~en südetlerin 
kamplarını teftişe memur olan çe • 
koslovak tabaasından doktor Krcbs 
beyanatta bulunarak bilhassa şöyle 
söylemiştir: 

"YanaJıık nizamda geçen ve hemen 
kamilen eli silih tutan gençlerden 
teıkil edilmiş olan kıtalar, Alrnanya'
nın kendilerine ihtiyacı olacak her 
yerde bütün kuvetleriyle .hareke.le ha
zır olduklarına dair yemın etmışler -
dir.,, 

Alman memurlar uuyik 
ediliyor 

Prag, 19 a.a. - D. N . B. ajansının 
istihbarına göre, çek06lovak hükümeti 
alman memurlarına, Henlayn'in be • 
yannamcsini reddettiklerine dair bi • 
rer beyanname imza ettirmektedir. 
Bwıu imzadan imtina edenlerin itle -
rine nijıayet verileceti kendilerine 
bılldlr:Hmlftlr. 

Memurlardan bior çoğu doğrudan 
doğruya reddetmif ve diğer bir kısmı 
ise mühlet istemit veya harice kaç -
mıştır. 

Fevkalade tedbirler 
Prag, 19 a.a. - Prag makamlarının 

Çekoslovakya'da umumt seferberlik 
hakkındaki haberleri dün dahi yalan -
lamış olmalarına rağmen, cu.-nartffl 
gUnU ·gece yarJSından itibaren çek hu
dudunun memleketi terketmek istiyen 
elli yaıına kadar erkeklet'e kap4ltıl -
mış olduğunu kaydetmek icabeder. 
Bu tedbir, halka tebliğ edilmeksizin 
tatbik edilmiştir. 

Prag kabine&inin toplantıaı 
Prag, 19 aa. - Çekoslovak kabinesi 

bugün saat 11 de cUmhurreisi Beneş'
in riyaseti altında toplanmıştır. 

Malfun olduğu üzere kabine ancak 
fevkallde \re istisnat hallerde reisi -
cümhurun riyaseti altında. toplanır. 
İçtimam ~zun süreceği tahmin edili-

mesuliyeti tamamİı}'le üzerine 'alıyor 
ve iyi niyetleri ke-ndiaine mal cdini · 
yor. Sulh, ancak adalete müracaat e -
dildiği takdirde kurtarılabilecektir. 

Eğer adalet müzaf fer olmazaa, ken -
dilerine aulhçu diyen demokrasiler 
dökülecek kandan mesul olacaklar -
dır." 

"Çekler yü~lerinden mmkeyi 
attılar'' 

Berlin, 19 a.a. - Korrespondans 
Diplomatik, Musolini'nin nutku hak
kında şöyle yazıyor: 

"Musolini, kendi rızaları hilafına o· 
larak Çekoslovakya'ya ithal edilen bü
tün ekalliyetler için plebisit istiyor. 

• o iRJiRtJ1S aıs o oıs:ııı:nı:rs o o o o 

Belçika, arazisinden 

kimseyi 
. . 

geçırmıyor 

Brüksel, 19 a. a. - Münakalit na • 
zm B. Mark, Brüksel hıristiyan ma -
den işçilerinin kongr~nde söylediği 

bir nutukta., i.stisnasrz her Belçika hü
kümetinin kıral tarafından çizilmiş o
lan istiklfil politikasını tatbika. karar 
vermiş olduğunu kaydederek demiş

tir ki-
" - Belçika, herkesle dost, fakat 

hür olmak istiyor. Belçika, barı§Ill le· 
hine blitlin kuvetini kullanacaktır. Fa· 
kat kendisinden scr.bcst mürur hakkı 

istenemez. Bütün ihtiyat tedbirleri a
lınmıştır." 

• • • 
Brüksel - Ba§vekil ve Hariciye 

Nazırı B. Spaak, Cenevre'ye seyahat
ten vaz geçmiştir. 

ftliJ!.11J.11i.1JJ 2l.iliilıO ao s sın 
yor. Hükümet ıimdiki vaziyeti ve bu 
vaziyetten mütevellit hadisatı tetkik 
etmektedir. 

Hükümeı sükunet tavsiye 
ediyor 

Prag, 19 a.a. - Çekoslovak hüküme· 
ti, memlekete hitaben bir beyanname 
neşrederek ingiliz - f~ız müzake • 
releri hakkında neşredilecek haberle
ri sükunetle ve şuurlu olarak kar§ıla
mıya davet etmiştir. 

Beyannamede, çekoslovak devlet 
reisinin, hükilmetin ve mebtıSların 

dost hükümetlerle temas halinde bu -
lunduklarxnı hatırlatarak, çekoslavak 
hükümctinin vaziyetıi ve f ra.nsıa; - in • 
gil.iz müzakerelerinin. neticeSini sa • 
ruretler ve çekoslovak devletinin ha
kiki ve hayati menfaatleri zaviyesin· 
den tetkik eyliyeceği taarih edilmek -
te ve §Öyle denilmekted1r : 

"Cilmhurreialnin ve bqveldlin son 
beyanatları istikametinde devletin ve 
milletin sclwetine ve onun istikbali
nin teminine tam bir üıenk içinde ça
lışmakta olan me.ul ricale tam ve mut
lak bir itimat göatermiye vatandaş

ları davet ederiz;.,. 

Kaçan yahudUer 
Prag, 19 a.a. - Yahudilerfo, südet • 

alman bölgelerinden firarları devam 
ediyor. Bu bölgelerden gelen bütün 
trenler, kaçak yahudilcrle doludur. 
Bu bölgelerin bir çok yerlerinde ma
ğazalar kapalıdır. 

Çek lıiikiinıetinin tethif 
hareketi 

Roma, 19 a.a. - Çek buhranı bura -
da Prag hükümetinin tedhiş tetbirle -
ri zaviye.inden tefsir ve gerginliğin 
artması bu tedbirlere atfedilmektedir. 

Prag'ın muslihane hal tarzının ye -
gane imkanını baltaladığı, Henlayn'
in, Bene§'in tedhit tetbirlerine ıüdet -
alman gönUllü müfrezelerini teşkil 

suretiyle mukabele etmekte çok haklı 
olduğu bildirilmektedir. 

. 
Japonya'ya karıı 

zecri tedbir mi ! 
Cenevre, 19 a.a. - Gizli bir içtima 

akteden Milletler Cemiyeti konseyi, 
p;ıktın 17 inci maddesinin Çin • J a -
pon ihtilifına tatbikini istiyen Çin 
hükümetinin bu teklifini kabul et· 
mittir. Konsey aleni celse esnasında 
kararını bildirecek ve bu madde mu
cibince, ihtilafın halli için Japonyaya 
Milletler Cemiyeti balarına ~eret
tüp eden mecburiyetlere katlanması
nı teklif edecektir. 

Bu davet Japonya tarafından kabul 
edildiğ i takdirde, 12 ve 16 ıncı mad
delerin ahkamı tatbik edilecektir. Ja
ponya reddederse, tedbirler hakkın
daki 16 ıncı madde ahkamı tatbik e
dilecektir. 

Bulgaristan Orta El(isi 

Demokratik çek devleti ve onu ida· 
re edenler, yüzlerinden maskeyi attı
lar. Plebisiti reddediyorlar ve ecnebi 
milliyetler üzerinde tahakkümlerini 
idame etmek istiyorlar. Musolini pek 
fila biliyor ki, alman milleti ancak hak
km şuurla muzaffer olmasını istemek· 
tedir. Ve gene Musolini biliyor ki, an
cak çekler tarafından vuku bulacak 
şiddet hareketleridir ki ,alınanları 

zorla kurtarmıya teşcbbüa edilmesini 
in~ edecektir. Bu taktirde de gene 
İtalya'nın vaziyeti gayet açıktır. İtal
ya istiyor ki, mücadele iki alakadar 
tarafa münhasır kalsın, şayet başka 
devletler işe müdahale edecek olurlar
sa 1talya'nm hattı hareketi şimdiden 
çizilmiştir • 

Nihai kararların arifesinde Musoli
ni vaziyetin hakiki ve ahliki mahiye· 
tini ortaya koymakla bütün" cihana 
yüksek bir hizmette bulunmuıtur.,, 

latanbul, 19 a.a. - Temmuzdanberi 
mezunen memleketinde bulunan Bul
garistan orta elçisi B. doktor Hris -
toff, şehrimize gelmişt ir. Elçi b irkaç 
güne kadar Ankara'ya gidecektir. 



DOST ve KOMŞU MEMLEKETTE 

T ransiraniyen 
demiryolları 

1,390 kilometre olan bu yeni hat şarkı 

ğarbı, şimali Basra körfezine bağlıyor 

Büyük ehemiyeti olduğu halde bir 
haber, hemen hemen dikkati cefoet
meden gelip geçti: Bu haber, Traıı

siranicn demiryollarının bitmiş ol -
duğunu bildiren haberdir. 

İmdi, bu habere kamoy layik ol -
duğu büyiı!t ehcmiyeti atfetmemekle 
hata etmiştir. 

Filvaki Transiranıen demiryolları 
İran'm ekonomik ve strateJık vazi
yetini cezri bir surette değıştircct:k, 
ve lran'a, yani Avrupa'yla Asya ara
sındaki ticari alış verişlerde tabıatin 
mutavassıt kılmış olduğu bu memle
kete, şark yollarının hakiki rolunü 
verecek mahiyettedir. 

Zaten, bu yeni demiryolunun gereı. 
ticari ve gerek askeri fevkaıaue ehe
miyeti değil midir ki mazide bazan 
İngiltere'nin, ba:ı;an Rusya'nrc mu -
dahalelerinden doğan bunca güçlüğe 
vesile olmuştur? Fakat b..ıgiınkü Şe
hinşah devleti iç politikaya bu gibi 
müdahaleleri bertaraf edt:rck mcm -
letke tam bir istiklal temin etmiştir. 
Bu da, Transiranien gibi cesuıane 
bir projenin tahakkukuna meydan 
vermiştir. 

Bu mükemmel eserin teknik ve 
mali vasıfları hatırlanırsa Şehınşah'
ın ~i teşebbüsüyle hakikatleş~ı -
rilmiş olan bu azametli işin ne ka 
dar gayret sarfını istilzam etmış :..1-
duğu anlaşılır. 

Bu demiryolunun tam uzun~uğu 
1.390 kilometredir, ve yolun inşası 
bir çok sınai imaller vüc.ıda getiril
mesini istilzam etmiştır. Zira, şımal 
k!~mında Şfilıi'yle Kar y.:ıylası ara -
sında heyet umumiyesi ~4 ldiom"t
rcyi geçen 85 tünel yapılm:ştıı. 'Bu 
t•ınellerden en uzunu 2.aoo metı e • 
dir. Cenup kısmında ise Abi - Diz ve 
Abi - Sezar kanyonlarında heyet u
mumiyesi 30 kilometreyi bula~ yüz
den fazla tünel kazılnuş, ve bu i~l:r 
için 40.000 den fazla amele çalışt: 
rılmıştrr. 

Transiranien demi::-yolu ınşacltı 
Fransa, İngiltere, Belçıka, İsviçre 
Almanya, İtalya, Avusturya -1e ho
landalı ikinci derecede müteahhitle
re tevzi edilmek suretiyle Dani -
marka ve İsveç şirketlerinden mü -
rc.kkep Kamsaks adın~ctkı kc-ısorsi
y.;m tarafından yapılrr.ıştu. Bunla
ra iranlı on dört ticar::t '!'vinin oe i 
lavesi iktiza eder. 

Asıl dikkate şayan olan cihet şu
dur ki yabancı memleketlerden hiç 
bir kredi alınmamış, hiç bir istikraz 
akdedilmiş ve inşaatın bütün bedeli 
milli kaynaklardan ödenmiştir. 

Yalnız şunu kaydedelim: İran büd-

La Tribün de Nasyon gazetesinden 

Yazan: N. Pervieıin 
cesi normal gelirler sayesinde mü -
tevazin olup ingiliz - İran petrol şir
keti tarafından ödenmekte olan his
sele.r bu husustaki mali muamelelere 
esas ittihaz edilmiş ve hususi bir he
saba tesviye olunan bu hisselerin ba· 
liği ile Transiranien demiryolu inşa
at bedelleri tediye olunmuştur. 

Böyle mühim bir inşa İran idare
cilerinin enerjileri ve memleketin 
istikbalini hiç bir istikrazla yük al
tma almıyan yeni usuller sayesinde 
tahakkuk ettirilmiştir. 

Bu yeni hat şarkı garbe ve şimali 
Basra körfezine bağlıyacaktır. Zira 
Transiranien demiryolu geniş bır şe
bekenin ilk merhalesidir. Hattın 

Şimnan'a dogru uzatılmasına devam 
edilmektedir. Daha sonra hat, Meş
hed'e doğru ilerliyecek ve ou suret
le bu mıntaka Tahran'a bağlanmış o
lacaktır. 

Bu hat ikmal olunduktansonra Taş· 
kend, Samara ve Sibirya'ya giden 
Rusya'nm Buhara hattiyle kolayca 
birleştirilebilir. 

Bundan başka, Tebriz'den Tah
ran'a, ve bunu müteakip Kium'dan 
Belucistan şimendüferlerine de ir -
tibat tesis projesi hazırlanmaktadır. 

İran demiryolları şebekesiyle Av -
rupa - Bağdat - Hindistan beynelmi
lel ticaretinin büyük mihveri tahak
kuk ettirilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan, aynı hat, İran ve 
rus ilk maddelerine Hint denızinde 
mahreçler açmaktadır. 

Rusya, Hindistan, Türkiye, Irak, 
Arabistan ve Efganistan arasında 
bulunan İran böylece beynelmilel ti
carette ilk safta bir ehemiyet almak
ta ve jeopolitik vaziyeti de İran'a 
büyük bir kudret vermektedir. 

Bu projenin tahakkuk ettirilmiş 
olması Rusya için de pek hususi bir 
menfaat arzetmektedir. Zira, Basra 
körfezinden hareket etmek suretiyle 
deniz yeliyle ona şarka doğru yeni 
mahreçler temin eylemktedir. 

Görülüyor ki İran, kuvetli komşu
lar arasında bir anlaşmazlrk sahası 
olmaktan ç.ııkarak hakiki bir rabıta 

haline gelmekte ve bu vecihle de ti

cari muamelelerin teksifine ve bun

dan böyle ekonomik ihtiyaçları daha 

kolay tatmin edilebilecek olan bütün 
bu memleketler 

tezyit edecektir. 
ahalisinin refahını 

Tranşiranien demiryolları müte. -

şebbislerinin en büyük liyakati o -
nun, sulh ve medeniyet amili olarak 

bütün ehemiyetini görmüş olmaktır. 

Ağa~tan 50 den fazlal Almanya'da nüfus 

kimyevi madde var 
l'sfı'hsa" 1 ed'I' Bu senenin ilk üç ayı zarfında Al-i ıyor manya'da doğanların sayısı 363.000 e 

Ağaç ve ormanın insanlık tari yükselmiştir. Geçen seneki üç ay için-
hinde oynadığı rol pek büyüktür~ de doğanlara nazaran bu sene 12.000 
Daha ilk devirlerdenberi ağaç, odun fazlalık vardır. Ölenlerin adedi 233. 

l 
bindir ve geçen seneye zara.na bu mik-

o arak kullanıldığı gibi, ilk insan-
lar kulübelerini ağaçtan yapmışlar, tar 24.000 noksandır. Bu seneki olen-
bu suretle, soğuktan, vahşi hayvan _ lcri doğanlardan çıkaracak olursak 
lardan canlarını kurtarmışlardır. 130.000 artış göze çarpar. 

Maden galerileri ağaç destekler sa- Fransa'da ise, aynı müddet içinde 
yesinde açılabilmiş, denizler keza a- geçen seneye nazaran 1.300 doğum <ı
ğaç yardımıyle aşılabilmiştir. zalması ve 15.000 de ölüm fazlası tes-

Ağaç ve ormanların bu nimetleri pit edilmiştir. Fransa'da ölenler do
ilk insanların inanışları üzerinde de ğanlardan 35.000 fazladır. 
tesir yapmış, bir çok orman allahla-
rı tasavvur ve tahayyül etmelerine 
sebep olmuştur. Hakikaten ağaçların 
insanlara bahşettiği nimet ve fayda
lar sayılmakla bitip tükenmez. 

İklimler üzerine tesir eder, sula
rın nizamını değiştirir, eksibeleri ve 
dağları yerinde tutar, bereketsiz top
raklara feyiz verir, av hayvanlarını 

toplar ve çoğaltır, ve köylere ve kır
lara hayat ve neşe verir. 

Bunlar hep mekteplerde öğretilen 
bilgilerdir. Fakat zaman zaman açı -
lan büyük sergiler insanlara bu ba -
sit bilgilerin fevkinde olarak orman
lardan yapılan akla hayale gelmedik 
istifade şekillerini gösterip, öğretir. 
Geçen senenin Paris sergisi de böyle 
enstrüktif bir kıymet kazanmıştır. 
Ağacın yerine beton ve çeliğin, odun 
kömürünün yerine maden kömürü ve 
elektriğin kaim olmasiyle ormanın 
rolü nihayete erdi sanılırken, ağaç
tan mahrumiyetin ne büyük hüsran -

lar doğurabileceğini gezenler bu ser
gide görmüşlerdir. 

Artık bugünün ormanı yalnız de
miryolu traverslerinde, maden gale -
risi direklerinde, kullanılmıyor. Kib
ritten tutunuz da sünger ve reçineye 
kadar verdiği semereyi de saymayın, 
bugün ağaçtan elliden fazla kimyevi 
madde çıkarılmaktadır. Kinin, aspi -
rin, mayi halindeki ilaçler gibi bir
çok tıbbi maddeler hep odundan çı -
karılır. Bundan başka, sinema film -
leri ve kadın çorapları dahi odundan 
yapılıyor. 

Lliboratuvar tecrübeleri göster
miştir ki ondan hatta şeker ve çiko
lata bile yapılabilir. Hele kağıt is -
tihsali fazla olan memleketlerde o -
dundan büyük varidat temin ederler. 
Fransa' da kağıt ve kağıt hamurun -
dan senelik varidat bir milyarı bul -
maktadır. 

Kalpsiz ona! 

Kü~ük ~ocuğunu 

~ingenelere satmıı! 
Bedbaht çocukların acıklı hikayele

rine ilave edilecek acıklı yeni bir fa
sıl daha: 
Fransa'nın Kulomiye şehrinde, bit' 

kulübecikte, karısı ve beş çocuğiyle 
beraber otuz yaşlarında Buviye adın
da bir adam, sefil bir hayat geçirmek
te idi. Buviye, civar çiftliklerin birin
de, az bir ücretle çalışan bir harman 
işçisi idi. Adamcağız işinden evinin 
başına pek az dönebildiği için aynı iş
le meşgul olan arkadaşı, Buviye'nin 
evine girip çrkmağı sıklaştırmağa baş
lamıştı. 

Kadın her gün yardım cemiyetine 
giderek, oradan ekmek, süt alıyordu. 
Fakat vicdansız anne, aldığı ekmeğin 
bir lokmasını, sütün bir damlasını da· 
hi çocuklarına göstermeden, hatta eve 
bile getirmeden yolda şarapla değişi
yor, getirdiği şişe şişe şarapları evde 
aşıkıyla sohbet ederek içiyordu. 

Çocuklara gelince, zavallılar kapı 

kapı dolaşarak konu komşunun elle -
rine bakıyorlardı. Buviye, arkadaşının 
evden çıkmadığını biliyordu. Ama bi
raz da saf olduğu için şüphe bile et -
mi yordu. 

Fakat adamcağızın gittikçe içi ka -
rıncalanmağa, son günlerde şüphelen
meğe başlamıştır. Nihayet bir gün ka
rısiyle biraz mÜn<Jkaşa etmiş, böyle 
yaşamaktansa, evi terkedip gitmeğe 
karar vermiştir. 

Zaten böyle bir hadise bekliyen ka . 
dm: "Kocam giderse benim burada ne 
işim var? Çocukların birisi hastanede, 
birisine akrabalar bakıyor, ikisi baba
larının yanında kalır, şimdi en küçük 
var. Onu da zaten çingeneler isteyip 
duruyor. Çocukları başımdan savdım 
mı, ben de soluğu aşıkımın yanında .1-

hrım." diye düşünmüş, kocası kapıdan 
çıkıp gideceği sırada, hemen üzeri 
pullu, yazısız bir kağıt çıkarıp kocası
na uzatarak: 

- Artık benden ayrılıyorsun, de
miş, evi terkctmezden evel, bari şu ka
ğıdı imzala da ondan sonra git 1 
Adamcağız, son demde karısının ar

zusuna dayanamamış, kağıdı alıp pu
lun üzerine imzasını kondurmuştur. 
Fakat tam kalemi elinden bırakacağı 
sırada karısına sormuştur: 

- Sen bu kağıdı bana imzalattm a
ma, niçin olduğunu anlamadım. Sen 
bunu ne yapacaksın? 

- Ne mi yapacağım? Küçüğü çin -
genelere ver~eğim. 

Adam, büyük bir kayıtsızlıkla o
muzlarmı silkmiş ve kapıdan çıkıp 
gitmiştir. 

Kadın, çocuklarının en küçüğü olan 
'Güy'ü kolundan tutup kenar mahal . 
leleri dola~tıra dolaştıra çingenelerin 
barakasına varmıştır. Kocasının imza· 
ladığı kontratı çıkarıp çingenelere 
göstermiş, büyüyünceye kadar çocuğa 
sahip olacaklarına ve ondan sonra ia
de edeceklerine dair onlardan ~ im
za almış, iki yaşındaki yavruyu yeri 
yurdu belirsiz göçebelere teslim ede
rek aşıkınm yanına gitmiştir. 

Aradan bir kaç gün geçince, polis 
kayıp çocuğu aramağa başlamıştır. 

Bu h:..beri duyan çingeneler kork -
muşlar, şehire giderek komiserliğe 

vaziyeti anlatmışlardır: 
- Biz çocuğu parayla satın alma • 

dık. Kontrat teklif ettiler. Biz de icar 
mukavelesi gibi kontratı imza ettik. 
Vaziyet bundan ibarettir. 

Demişlerdir. Şimdi, beş çocuk bir 
hayır cemiyetine teslim edilmiş, ço -
cuklarını şahsi malları gibi satan an -
neyle baba da mahkemeye verilmişler
dir. 

Eski gazele kağıtlarmdan 

yapılan saat ve piyano 
Stenman adında bir amerikalıyı on 

altı senedenberi bir merak sarmıştır: 
eski gazeteleri toplamak. 

Adam: "Bunları süprüntü sepetine 
atacağım yerde, toplayıp da alat ede
vat yapamaz mıyım?,, diye düşünmüş
tür. Hakikaten eline geçen gazetele
ri tomar ve boru şekline sokarak hu
susi bir cila ile cilalamak suretiyle bir 
usul de bulmuştur. Bu sayede, kağıt
tan yaptığı filetler ağaçtan yapılanlar
dan daha dayanıklı olmaktadır. 

Senelerdcnberi işini gücünü gazete 
toplamıya hasreden bu meraklı ameri
kalı topladığı yığın yığın gazeteleti 
tomar haline sokarak mükemmel bir 
köşk kurmuştur. Köşkünün bütün 
mobilyalarm, demir ve ağaç namına 

hiç bir şey kullanmadan yalnız kağıt
tan yapmıştır. 
İmal ettiği ev eşyaları arasında en 

hoş olanı bir saatle bir piyanodur. Pi
yanonun yalnız tuşlariyle, telleri ka
ğıt değildir. Mütebaki yeri hep eski 
gazetedir. 

Bu kağıt köşkün geçen hafta küşat 
resmi yapılmış ve Stenman'ın karısı 

piyanoda çok güzel parçalar çalmış
tır. 

KiTAPLAR ARASINDA 

Ankara : 

İnstitution'ları ,, 
Öğle Neşriyatı: 

14.30 Plakla türk 
musikisi ve halk ııarkılan - 14.50 Karışık 
plak neı;riyatı - 15.15 Ajans haberleri. 

Değerli profesör, Sivas mebusu 
Vasfi Raşit Sevig Ankara Hukuk fa
kültesindeki takrirlerini "Roma'nın 
hususi hukukunun Institütion'ları" 

unvanlı bir kitap halinde neşretti. 
Bugün artık "manasız ve lüzwnsuz 

bir takım kavait" ithamından kurtul
muş ve bütün dünya üniversitelerin -
de en mühim dersler arasına girmiş 

bulunan Roma hukuku, Vasfi Raşit 
Sevig'in eserinde en mükemmel ve en 
ihatalı ifadesini bulmuştur. Bütün hu
kuki müesseselerin, nasıl ve hangi 
şartların tazyikiyle doğduğu, ne su -
retle inkişaf ettiği ve ne gibi saiklerin 
tesiriyle zeval bulduğu eserde etraflı 
bir şekilde anlatılmıştır. 

Uzun zaman, kendisine bir "müste
hase" göziyle bakılan, asırlarca evel -
ki içtimai şartlar için kurulmuş olan 
bir hukukun bugün bütün kıymet ve 
manasını kaybetmiş olmak lazımgeldi
ği iddia edilmiş ve Roma hukukuna e
hemiyet ve yer verilmemiştir. Fakat 
bugünkü hukuk müesseselerinin, ılha
mını doğrudan doğruya Roma hukuk 
müesseselerinden almış olduğu anla • 
şıldığı gün, Roma hukuku tekrar eski 
şeref ve itibarını kazanmış ve üniver
sitelerde layik olduğu kürsülere ka
vuşmuştur. 

Cümhuriyet Türkiyesinde mlıvaf
fakiyetle başarılmış olan "hukuk re -
formasyonu" bizde dahi Roma huku
kuna daha geniş nisbette yer verilme
si zaruretini doğurmuştur. Çünkü me
deni kanunumuza esas olan İsvıçre 
Kod Sivil'inin çekirdeği Roma huku
kudur. Oteki kanunlarımız mehazla
rının arkasında da hep Roma hu
kuk müesseselerini buluruz. 

Profesör, 700 sayfa tutan birinci 
cildinin ilk sayfalarında maksadını 
ve eseri hazırlarken takibettiği meto
du şöyle anlatıyor: 

"Roma hukukçuları hukuk tahsili -
ne medhal teşkil eden eserlere "İnsti
tutes" derlerdi. İmparator Justini • 
anus tarafından tedvin ettirilmiş olan 
"Corpus" mecellesinin, yani hukuk 
mecmuasının başında böyle bir İnsti
tutes bulunuyordu. İlmi hukuk tahsi
li bu in•titutee'lerin izahiylc:: baJlardı. 

Demek institution hukuk ilmine baş
lattırma demektir. İnstitution hukuki 
müesseselerin bünyelerinin, muhtevi
yatlarının ve gayelerinin anlaşılabil
mesi için bilinmesi lazım olan esasla
rın ve umumi kaidelerinin izah edil -
diği yerdir. Bütün hukuki ilimler Ro
ma hukukçularının koydukları esasla
ra istinat eder. Hukuku öğrenmek için 

Yazan: V asli RCl§it Sevig 
Profesör, Sıvas mebusu 

evela bu esasları bilmek lazımdır. Es
ki hukuk ilmi, maddeleri (metinleri) 
şerh ve izah eylemek suretiyle, mad
delerin sıralarını takibederek yapılır
dı. Şimdi ise, bahisleri bir sistem da -
bilinde izah eden kitaplar anlaşılmak
tadrr. 

Romalıların en büyük hukukçuları
nın yazmış olduğu eserler bize çok da
ğınık parçalar halinde intikal evle -
miştir. Bu sebepten, 16 ncı asrı~ en 
büyük hukukçusu olan fransız Cu -
jas'ın bu eserleri yeniden ter:tip eyle
mek hususunda gösterdiği kudret ve 
dehaya rağmen bu eserlerin heyeti u
mumiyesine hakim sisteme nüfuz ede
meyiz. Bu sebeptendir ki hukukun bu 
umumi fikirlerinin, bu umumi esasla
rının izahında bugün alınanların me
deni hukukunun esaslarını izah tarz 
ve sistemini iktibas eyliyeceğim. Bu, 
beni Roma hukukunu Roma hukuku 
olarak izahtan, her yerde yalnız onun 
çehresini arzetmekten, onup dilini 
kullanmaktan, onun dehasını göster -
mektcn ayıracak ve sizi yalnız bu ölü 
alemde dolaştırmama, yaşatmama ma
ni olacaktır. Ölü bir hukuku tetkik e
denler, hiç şiıphesizdir ki zamanın hu
kukundan fikren tecerrüt eylemelidir. 
Başka türlü, kendilerini tetkik eyle -
dikleri hukukun devrine hasredemez
ler. Fakat ben kendi elimden gelse 
Roma devriyle bugünkü zaman arası
na sıkışmış bütün devirlerde sizi gez
direceğim; Roma' dan itibaren, meto -
dunu izah eylediğim asrımıza kadar 
geçen bütün asırlardan sizi basamak 
basamak indireceğim." 

Eser muntazam bir tasnife tabi tu -
tulmuştur. Bütün hukuki müessese
ler bu tasnif dahilinde gayet munta
zam bir şekilde takibedilebilmekte ve 
içtimai şartlarla birlikte inhinalar gös 
teren veçheleri görülmektedir. 

Vasfi Raşit Sevig'in kitabına esas o
lan takrirler Ankara Hukuk fakülte
sinin birinci sınıfına verilmiştir. An
cak, eser umumi heyetiyle değil yal
nız bir hukuk talebesini, belki hukuk
la uzak veya yakın alakadar olan her 
münevveri ciddi surette alakadar ede
c::ok mahiyettedir. Türk hukuk kütü-

panesi "Roma'nın hususi hukukunun 
Institution'ları" kitabiyle bir boşluğu 

doldurmuş ve bir kıymet kazanmış bu
lunmaktadır. 

Eseri bütün münevverlerimize ha -
raretle tavsiye eder ve profesör Vasfı 

Raşit Sevig'i samimi surette tebrike 
layık buluruz. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Karışık plak 
ne(iriyatı - 19.15 Tiırk musikisi ve halk 
şarkıları (Hikmet Rıza) - 20 Saat ayarı Vt! 

arapça neşriyat - 20.15 Turk musikisi ve 
halk şarkşıarı (Muzaffer llkar ve Semahat 
Uzunses) - 21 Dans p!iikları neşriyatı 
- 21.15 Stüdyo salon orkestrası: 1- Jo
&c Armandola: Monnlight in Manila. 
2- Dvorak: H umoreske. 3- Paull Preil: 
Sing, sing, sing vögelein. 4- Becce: Erste i
talienische suite. 5- Becce: Serenata d'A
malfi - 22 Ajans haberleri ve hava raporu 
- 2Z.15 Yarınki program ve son. 

İstanbul : 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Dans musi-

kisi (Plak) - 19 Konferans: Eıninoniı hal· 
kevi namına, Naki '!'ezel (Türk halk edebi
yatı) - 19.30 Keman konseri: Ali Sezin 
konservatuvar profesörlerinden, Piyanoda 
Rana Seven - 19.55 Borsa haberleri - 20 
Saat ayarı: Grenviç rasatancsinden naklen: 
Nihal Asım ve arkadaşları tarafından turk 
musikisi ve halk.Jiarkıları - 20.40 Ajan ha
berleri - 20.-47 Omer Rı:ıa Dogrul tarafın· 
dan arapça söylev - 21 Saat ayarı: Orkes· 
tra: 1- Kalman: Hollandvayben. 2- Busk: 
İdil: Babi - Parat - 21.30 Cemal Kimil ve 
arkadaşları tarafından türk musikisi ve halk 
şarkıları - 22.10 Hava raporu - 22.13 Da
rüttalim musiki heyeti: Fahri ve arkadaı;la
rı tarafından - 22.50 Son haberler ve erte
si güniın programı - 23 Saat ayarı: İstik
lal marşı, son. 

Avrupa 

OPBI<A VE OPERETLER: 19 Kolon
ya - 21 Milııio· 

ORKESTRA KONSERLER! VE SEN
FONlK KONS,t!;RL.b.1<: 20 Vroytviç -
20.10 Hamburg, Sarbn.ik - 20.15 Frank
turt - 20.30 ::,ırazburg - 20.45 l>ruluiel -
:.ıı.15 Doyçlandzender - 22.3!> Droytvıç -
24 :;;tutgart. 

ODA MUSİKİSİ: 17.30 Pı-ag - 18.lŞ 
Doyçlandzender - 18.30 Mıinıh - 20.15 
.Parıs - 21.1.l Vıyana - 21.40 :;;tutgart. 

SOLO KONSERLERİ: 14.10 Frankfurt 
- 14.20 Stokholm - 15 Frankfurt - 17.15 
Homa - 18.10 Varı~ova - ıs.ı5 Kolonya -
19.30 Stokholm - .:1.15 Berlın - 22 Var
şova - ;.:.: . .ıo JJoyç1anozender - 22.::ıo ~ar
oruk. 

N.8FESL1 SAZLAR (Mar11 v.s.): 5 Ko
nigsberg - 6.30 Frankfurt - 12 Bresla\•, 
Muıııh - 19.15 Munıh - 20.10 Breslav. 

ORG KONSI::RLBRl VI:: KOROLAR: 
15.30 Viyana - 20.10 Doyı;landzender -
22.10 Milano. 

HA1"1F MÜZİK: 6.10 Hamburg - 6.30 
Kolonya, Ştutgart - 7.10 Kolonya - 8.30 
Keza - 10.30 Hamburg, Vıyana - 12 Aı.. 
man istasy.onlıırı - 13.15 Breslav, Münib -
14 Laypsıg - 14.10 Kolonya. Viyana -
15 Berlın - 16 Alman istasyonları - 18 
Berlin. - 18.30 Frankfurt, Viyana - 18.45 
Laypsıg - 20.10 Berlin - 22.30 Ştutprt _ 
22.35 Königsberg - 24 Viyana. 

HALK MUSİKİSİ: 8.30 Frankf11rt - 18 
Königsberg, Laypsig. 

.DANS MÜZ1G1: 19 Berlin-20.10 Kö
mgsberg - 20.30 Kolonya - 22 Beromüns
ter - 22.5 Lemberg - 22.20 Bmo - 22.25 
Lon.don - Recyonal - 22.45 Lüksemburg, 
Parıs - P.T.T. -23 Floransa, Tuluz _ 
23.10 Budapeşte - 23.15 Droytviç.. 

140 sene evel 
Hayvanlar hırsızlık yaparlar mi? 

Sulara gömülen 

milyarhk alflnlar Bir Fil, 
hırsızlık 

yavrusuna 
öğretmiş! Bundan 140 sene evel bir gece, Ter 

Şiling adası civarın bir ingiliz yel
kenli harp gemisi batmıştır. Bu ada 
Holanda açıklarındadır. Bu gemic.- 5 
milyon dolarlık çubuk ve külçe haJh· 
de altn bulunuyordu. ilk av: Bir 

Lütin adındaki bu gemi ile beraber, 

çantasını usulcacık aşırmış ve kafese suların altında gömülü duran bu haz
götünnüştür. nenin çıkarrlması uzun zamandanberi 

kadn çantası ... 
Viyana hayvanat bahçesinde bir 

dişi fil vardır. Fırsat düştükçe hır
sızlık yapar. Muhafızlar onun bu kö
tü huyunu bildikleri için fillerin 
semtinde bir şey kaybolursa evela bu 
filin yakasına yapışırlar. 

Bu hırsız dişi fil, senelerdenberi 
erkeğini hırsızlık yapmağa alıştıra
maml§hr. Erkek kimsenin malına 
dokunmadığı gibi, dişinin bu kadar is
rarlarına rağmen ona yardım da et
mez. Dişi fil erkeğinin bu huyunu 
bildiği için, yavrusunu büyütünciye 
kadar ne bir şey çalmış, ne de erkek 
file israr etmiştir. Fakat yavru fil 
akıllanıp uslanınca ve hortumu ile bir 
şeyler tutabilecek kadar büyüyünce 
annesi kendisine hırsızlık etmesini 
öğretmiştir. 

Bir gün hayvanat bahçesine giren 
seyircilerden büyük bir kalabalık bu 
fillerin başına toplanmış, onları sey
rederken dişi fil kulaklarını oynata
rak, gözlerini kırparak seyircilere 
hortumunu uzatmış, çerez istemiştir. 
Seyirciler arasından file şeker atıl

mış, fil şekeri kapmıştır. Sonra çeki
lerek atılan şekerleri yavrusuna bı

rakmıştır. O da annesini taklit ede
rek şeker kapmasını öğrenmiştir. 

Bu sırada dişi fil tekrar seyircile
rin önüne gelmiş, o koskoca gövdesi 
ile boyundan yükseğe atılan şekerle
ri, çerezleri kapmak için bin türlü 
oyunlar, hokkabazlıklar göstererek 
ve halkı eğlendirerek meşgul eder
ken, yavru fil, annesinin oyunlarını 
dalgın dalgın seyreden bir kadının 

Fil, göı.: ucuyla yavrusunun hırsız- düşünülmekteydi. Fırtınalarda şid
lığı maharetle becerdiğini fark edin- detli dalgalarla deniz çalkalanırken 
ce oyundan vaz geçmiştir. Kadın bi- bazı gemiciler beyaz köpükler arasın
raz~ sonra çantasının ortadan kaybol- da bu batmış geminin direklerini gör
dugunu farketmiş ve yanındaki se- düklerini söylüyorlardı. Hatta bun· 
yircilerin çaldığını zannederek hid- dan eve! bir çok kereler araştırmalar 
det içinde, çantasını. istemiştir. Her- yapan dahi olmuştu. 
kes hayretten birbirinin yüzlerine ba- Şimdi de yeni bir çok makinelerle 
karken, bahçe muhafızlarından birisi batan gemideki altınlar tekrar araını
kadına dönerek : 

- Merak etmeyiniz, demiş, çanta- ya teşebbüs ediliyor. Nitekim Biliton 
nızı buluruz. Minig kumpanyasının teçhiz ettiği 

Sonra dişi file yaklaşarak ' dünyanın en kudretli tarama gemisi 
- Yallahha ! Kadının çantasını ver ı olan KariT?ata ~er Ş.iling adası yakı-

diye bağırmıştır. nında demırlcmış, epıy zamandır araş-
tırmalarına devam etmiştir. 

Dişi fil, sanki: "Nasıl çanta, ben 
çanta filan görmedim." Der gibi göz
lerini kırpmıştır. Fakat yavrusuna 
"sen çaldın" diyecekler diye düşün
müş, yavrusunu bacağından, kulağın
dan yakalıyarak kafesin önüne getir
miş ve eğilerelc homurdanmıştır. Bu 
suretle: "Sakın kadının çantasını 
yanlışlıkla almıyasın !" demek iste
miştir. Yavru fil de: "Yok canım, ben 
çanta manta görmedim!" der gibi ba
şını kaldırıp kaçmak istemiştir. Bu
nun üzerine anne fil hortumunu kal
dırarak: "Aldıysan ver 1 Yoksa .•. " der 

Yarı yarıya kumların içine gömülü 
bulunan gemi'deki güç çalışmalarının 
nihayet semeresini·görmüştür. Oç ay
dan beri bu gemi, 4.200 dolar değerin· 
de bir kaç altın külçe ile bir çok kıy
metli taşlar çıkarmıya muvaffak ol
muştur. Fakat son günlerde bu civar
da hüküm sürmekte olan şiddetli fır
tınalar yüzünden gemi işlerini yarıda 
bırakmış, demir almıştır. Geminin 
şimdiye kadar çalışmaları 500.000 do· 
lara mal olmuştur. 

gibi tehdit vaziyeti almıştır. İade edereken de bakışlariyle ve tav-

Yavru fil korkmuş, gidip çantayı ruyla yavrusunun kusuruna bakma
sakladığı yerden, samanların altın- masını, daha küçük olduğu için fena 
dan çıkarıp getirmiştir. bir şey yaptığının henüz farkında ol

Fil, yavrusuna homurdanmış, darıl- matlığından af dilemiştir. 
mış, tekdir etmiş ve hortumu ile Bu hadiseden sonra yavru ile annc-
çantayı alarak kadına iade etmiştir. yi birbirinden ayırmışlardır. 
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G 0 N 0 N POLiTiK MESELELERi 

Kudret helvôsı 
AJmanya'da larail oiullarma re - bizim Anadolu'nun dolu taraflarm

c;el kaynatmak yasak edilmit oldu - dan ve lran'dan çlkan kudret belva
tunu aazetelerde, tabii, aörmütaü- u da unutulmut l(il>idir ... Bu zaman
niizdür. Etle ekmek, tereyaiı bile, 

Milletler Cemiyeti 
asamblesini nasıl 

yaaak edilmediii halde böyle yal - da kudret helvalllllD hemen hepai 
nız reçel kaynatmanm yasak edil - ltalya'dan, Sicilya adaamdan, Ka • 
me&İ her yerde bir çok kimaelere labra taraflarından çıkar. Hem de 
merak verdi. orada kudret helvaunı ağwtostan 

Dünyada her hadiseyi ekonomi sonra, eylülde ve birinci tetrinde 
dütüncelerine bağlamak iatiyenler 
bu r999l yaaafını Alman:ya'da ıeke- toplarlar. Çünlrii kudnt helvau . a-
rin azalmakta olduğuna hamledi _ iaçlarm Üzerinde afustosta - böcek -
yorlar. Halbuki, daha bir kaç gün o- lerin ağaçlan aolanasmdan - hasıl o
luyor, Maretal Göring büyük nut - hır ve iki ay yavaf akarak ağdala -
kunda, Almanya'da yedi aekiz aylık nır ve epeyce toplanır. 
teker bulunduktan baıka yabancı Almanya'da larail oiuUarma te -
memleketlere bile ıeker ihraç edil - • . . 
cli

w• • •• l . t' o . . l kerden reçel yapmanın nıçın - tam 

aağmı ıeker kıtlığına bağlamak doi- ela bu eylw ıçıncle • yaSak edilmıt 
gını aoy enuı ı. nun ıçın reçe ya-, A • • • • 

ru olamaz. olduğunun hikmetini timdi iyice tak-
Hayatı yalnız tatlı yiyerek hot dir edersiniz. Bu yıl, dünyanın gü -

aeçinmekten ibaret sayanlar da, al• Def lekeaine karfl aellfte6İ netİce8İ 
manlar larail 0 iullarmm •iızları • olarak, kudret helvau yetittiren yer
JUD daima tataız olmasmı iatiyorlar 
da onun için reçel yemelerini yasak lerde böceklw af açları fazla aok -
ecli~, diye tefsir ettiler. Böyle muı olsalar serektir. Ondan dolayı 
dÜfÜDmek de bir saflık ve larail o- kudret helvaaı mahsulü pek çok ol -
fu1armm tarihinde büsbütün cahil- mutt ..... 
lik ot..... Bu kadar çok kudret helvauıu 

O tarihe vakıf olanlar pek iyi bi • nereye satmalı? Kudnt helvau her 

!:!:nki ~ 0= v::!yl~::...- vakit sürümü çok bir matah deiil -

lerken Sina çölünde yiyecek bir teY dir.Çünkü tatlı olmakla beraber in • 
~ca Yahova onlara et ye- sana iahal verir .•. 
rine bıldll'Cm kutları, ekmek yerine ltalya'da yeni rejimin ilk zaman -
de kadret helvau sönclenniıti. Al - larmcla onun tarafmı tutmakta s• • 
manya'da aıill' etinin ıimclilik ken - çıikenlere hint yair içirildiiini ha -
dilerine yasak edilmit olmasma gö - tırlarsmız. Demek ki kudret helva -
re bıldırcın kutlarmı hatırlamaları -
na bir aebep yoksa da, ,.kerden re
çel yapmak yasak edilince onun ye • 
riai tutmak üzere kudret helYaaau 
habrlıyac:aklan filpbelİsdir. Vakıa 
çölden seçwken kudret helvallDI ek
mek yerine yemiflene de bu, ekme
ğin ele teker sibi karbon idrab olma
smdaaclır. Kudret belvua u 79Di • 
lince ekmelin yerini, çok ,...nine• 
ıekerin yerini tutar • 

aı Almanya'da hiıat yatmıa yerini 
tutacaktır. 

Bu ince dÜfÜDÜI Bertin • Roma 
mihffrinin aailamlıianı da söıterir. 

G.A. 

Fransa'da tath sularda 
ne kadar bahk tutuluyor 

J..ail otullannm Almanya'da n • 
çel ka:rnatmak için tekw alamaym • Geçen aene, Pran•'da cöllerde ve 
ca, oaun yerine kudret helvuı kal • nehirlerde 5.300 ton balık tutulmut
lanacaklan, IMace, f\lpbeeis olcluiu tur. Bu kadar bablm deleri 45 mil· 
gibi böyle yapmalan haklı da ola • yon franktır. Eler Pranaa'da bulu· 
cakbr Vakıa kudret helvası buza. nan tatlı ıular, icabettiği ıekilde kul-
-._. .... · - 'd 51 sbmd- .... ._ ... lanılaa idi. bu miktarın 20.000 tona 
küp ........ aibi •fi ..... olma • çılaacalı .... edllmlftlr ... takdir· 
malda beraber, içinde hiç olmazsa de balıktan ıelen para 160 milyon 
yii.de on niabetinde teker vardll'. franga çıkacaktır. 
Ba kadarclk olsun tatlı ile reçel kay· Bununla beraber, balık tutma ilet-
11atarak ,.emek, tatlıdan büabütiin lerindecı her ıene 200 milyon frank 
kalmkatan elbette iJic:lir. ıelmektedir. Franıa'nın balık tutma-

Kadret helvaamdan, f8kerden ol • i• elveritll ıu boylarmın usunluiu 
duta aibi, türlü türlü tatlılar da ya. 250.000 kilometreyi bulmaktadır. 
ı».W.Uir. En basit tekli kudret bel • 
vaa. tületlericlir. Bunların da iki ..1111111111111111111111111111111111111111.. 
türlüaG ohı~. lianaiainclen olursa ol - : : 
aun iman bir ku\.'11 içiDcle ~ine ko- 5 K • • : 
yar .. •iz• tatlılanma\dateyince bi- 5 azanç vergısı 5 
rer birel' •• lutr kıtır yer... Sonra, 5 5 
ıunabu misaflftere ikram edDtıOUir. : '" : - -Tr....-n marmellda denilen menek • : T tb•k t : 
teli kudret helvası ~ ol ..... Za - : Q 1 Q 1 ~ 
netti marmeladı bademlisi .._ DOl'la- 5 3470 numaralı kanunu da ihtiva 5 
kallısadır. Daha aonra kudret h9h.... = etmek üzero en son hükümlere E 
Iİyle kahve bile piıirilebilir... De • ~ iÖre ya.zıtmııtır. E 
mek ki kudret helvası her itte teke- _: --Yuan: 
rin yerini tutar. _ : 

Ancak .•. ı .. aiı oiultarınm tarihi. : Nihat Ali Oçüncü = 
hinde meıhur yeri olan Sina kudret : : 
helvaaının ıimdi yerinde yeller es -
mezae de oradan, Almanya'daki lı -
rail oğullarını besliyecek kadar kud
ret helvası geldiii yoktur. Bir zaman 

: 616 büyük aayfa, fiatı S liradır. ; -: Akba ve Hqct ıubelcrinde aatıhr. E 
.,11111111111111111111111111111111111111~ 

GÖKLERİN CASUSU 
Yazan: Allred MQfar 

~=====================:...... 30-==~ 
Hem tabancası boş oldufu için, •

~acın eteğinde durmaktan korkuyor. 
Yırtıcı hayvanlar gelebilir... Fakat 
bundan böyle ne yapacaktır? Ağaçlar 

altında iatedi'i gibi dolaşmıyacak, 

gidip suya Kiremiyecektir. Arkadaıı
nın kendiıine refakat etmeıini mi iı
tiyecektir . 
Hayır, hiç bir zaman 1 Vahti hay

"anların tecavüzüne maru.ıı: kalmayı 

tercih edecektir. 
Arka üıtü yatar ve 16zlerini etra

fında dolaıtmrken, bir köıcye itina 
ile yerleıtirilmiı cephane aandıiını 
gördü. 

Bof mu? ... 
Ah kurnaz ve yaman düıman 1 
Bütün kurşunları götürmüı. Fakat 

acaba nereye sakladı? 
Demek ki kendisine tecavUs etml

yeceği hakkındaki vadine büyük bir 
kıymet vermek doğru olmıyacak. Ge
ne Vidal bir oyun oynamakla me.ıul 1 
Kendiıini neden müdaf aaaız bırak
makta israr ediyor? 

Kendisinden bir fenalık gelmiye
celini pek ili bilir. Bilikia ! Pan
tcr'in pençelerinden Vidal'i kurtar· 
mıı olan o değil midir? 

Halbuki timdi o, kendisini orma
nın bütün tehlikelerine, müdafaasız, 
maruz bırakıyor. 

G eçen kış, Monmartr'm spri
tuel oldugu kadar hüsnüni

yeuen mahrum bar rcıvüsünde, o pe~ 
güzel ve çok büyük milletler cemı
yeti sarayı, tıcrkedilmiş, ıssız bir 
halde gösteriliyordu. En yukarıda, 
yalnız küçük bir pencerede ışık var
dı. "Vay 1 diy.orlardı, kim oturuyor 
orada? - Ha, o, Pol Bonkur'dur, 
bir türlü gitmek istemiyor ..• " E
vet ı Biz bır kaç ki9i hakikaten oıra
dan ayrılmak istemeyiz. 

Fakat halkın bizi haksız görece
ği muhakkak mıdır? O ha:k~ki halk 
ki kırallarımudan biri parterdeki 
yerinden ba9ka ıbir 9ey istemediğini 
aöylcmittir. 

Haberleri okuyalım: "Ağusto& a
yında milletler cemiyeti sarayının 
galeri ve aalonlaırıru elli bin ziyaret
çi gezmi9tir." Ve ilive ediliyor: 
.. Bu rakam kafi derece beliğdir." 
Bakın l Hiç olmuaa ziyaretçile

rin teceMüaünde milletler cemiye
ti pok o kadar iıtiharıdan düımemiı 
demek. 

Yok, biliyorum ki bu saray tu
ristik "'büımdan inp edil.mit de
ğildir. 

Fakat eylül ayı zarfında daha 
başka turistlerin geleceği ve onla
rın arasında bir kaç düzüne dış ba
kanı da bulumcafı, lngil~re, 
Franaa. Rusya. ve bugün mukad
dıeratımızın üzerinde oynandığı kü
çük itillf devletlerinin dıf bakan
lariyle ve büyilk Amerika cumhu
riyetinin mümtaz mU,ahidlerle bu
rada kendilerini temsil edecekleri 
diifünülürae seyahat acentaıı yol
la.riyle diplomaıinin rutla§maSı 

bir aktüaliteye delilet eder. 
Halbuki 1 Herkeee rajtncn ölme

mekte sar eden o savallı millet
ler cemiyetine ne kad• hakaret, 
kUfUr ve hıyanette bulunulmuıtur. 
Eğer bu cemiyet mevcut olma -

ıaydı onu icat etmek lazım gelir
di. Aııdar imtidaduıc:a. üaeruwe 
llg ..... Avrupa"nm mukadderatı 
oyD&nmıf olan Bobemya•ya gözle-

_rimis dik.ili, timdi trajik bir vazi-

yette bucalıyoruk, bunun sebebi, 

aynı kamoyun tazyiki altında ıulh 

mu-.lıedelerini müzakerecilerinin 
elimize vermit olduğu bu mUe11e
aed-en iıtifade etmceini bilmemiş 

ve istememit olmamızdır. Biz an
lamadık, anlamak istccnodik ki si
ze huırlaımt oldukları Avrupa, 
pok naı.mam olmaaına raimen e
velkine müreccah ve idameye llyık 
olan Awupa ancak milletler cemi
yeti tarafmdan idame edilebilirdi. 
Onun kusurlarını düzeltcccık, boş
luklarını dolduracak, haksızlıkla
rını tamir edecek. Ya milletler ce
miyeti veya harp olabilirdi. 

Şu aatırlan yazdıiım anda -
allalı vere de intipr ettiği esnada 
aktüellikten çıkmıı olaun - dün· 
yanın mukr.dderatı Nürember& o
parlorUrıe bağlı kalmaıu keyfiyeti 
•izi şaıırtmıyor, müteessir etmi
yor ve "teclil etmiyor mu? 

Avrupa'nm Wır adamm kararına 

di, su birikintisi tarafından vahıi it
tiha ve hiddet haykırııları geliyor. 

Bu aealer karanlıia daha korkulu 
bir hal veriyor. 

Korku duyan kadın, bu sefer, yiye
ceiinl alarak uzaklapnıya lcalkıpıı
yor. Aynı derecede tehlikeli olan iki 
ittiha aruıqda, erkefinkine maruz 
kalmayı ehveniıer buluyor. 

Alqam UıtU itcUzarhfı tutmuı o
lan Vidal bUyük miktarda çalı sırpı 
toplamıttır. Şimdi, onları avuç avuç 
ateıe atıyor. 

Milhendiı bir ıey ı6ylemlyor, u 
yiyor ve fuıla ile, bir tozlar içinde 
uyuyan tayyareye, bir de ıenit ıie 
birikintilerinin yıldısları ıildlfl ka
ranlıla bUrilnmüı göle bakıyor. 

Yerde alçak bir taıın üzerine otur
muı oldufu için ocaf ın akiıleri ken
dini tamamiyle aydınlatıyor. Ve oca
ğm kısıllıiı altında geniı mlltefek· 
kir alnı, usun kirpiklerinin yanakla
rı.na dUten ıötıe.ı, etli ve fdıev! 
dudaklarının kıvrımı ca.ıı:lp erkek sU
zellltini bir kat daha tebarll.ı ettirl· 
yor. 

Her halde sandık sım11kı kapalı ol
hlalı. Fakat bir defa muayene etmek 
'le kilidi açmanın bir yolunu araıtır
ınak dU1Uncesi onu yerinden ııçratı
Yor. 

Dalların tabii merdiveninden çabu· 
tak tırmanıyor. 

Birden, Vldal'in yaklaıtığını itlti
yor. 

Su kenarında bıraktığı filitre ile 
lastik kabı almıya gitmlf, akpm ye
meği için temiz au getiriyor. 

Kadın, yan 161:le onu ıUsUyor. 
Evelce, karııaındaki adam nua. 

rında yalnıs bir dUpandı. 

Hayreti 
Tahmininin billfına, aandık kilitli 

detll. Kapalı açıyor. Sillhlar orada. 
Bütün silahlar J Fi9ck kutuları da .... 
Acele bir tanesini açıyor. Bo,. Ya 
ıu? Bak, o da bot ı ... Fakat hepsi boş!. 

••• 
Koyulapn karanlığın içinde rengi 

gittikçe daha canlı g8rllnen ateıln 

karıııında itte gene yanyanalar. 
Yaban dcmur:Uflun le!i yırtıcı hay -

~anları kendine çekmlt olacak, tim-

Dün ıece afaçta ve biras evel or
manda geçen hldiıelerden ıonra tim
di onu bir erkek olarak ıörUyor: Er· 
keki 

Bu erkelin kendiıinl arsu ettlflnl 
biliyor. 

Cinsiyetin taımaz kaidesine itaat 

bir talih bekliyor 
Yazan: Pol Bonkur 

Fransa'nın· Milletler Cemiyeti daimi mümessili 
bağlı kaldı~ı bir devir olmuştur: 

Bu adamın adı Napoleon'du. Hiç 
olrncuu latin dehası ve fransız mu· 
vazenesi onu bazı ifratlardan ko
rumuştur. Ti, diktatörlüklerin ka
deriyle sürüklenerek, Talleyran'm 
ihaneti denilmesine ra;- ıen aklı

seliminden başka bir şe1 olmıyan 
müdahalesine rağmen Rusıa nm i· 
çin~ sokulduğu güne kadar. Ş!.m

di it daha beterdir. Hitler miati
ğiye zincirinden bopn.an ve fen
mn ölümün emrine vermıt oıduğu 
materyel vasıtalara malik .:>lan ip
tidai kuvetler, bizi ineanl.k tari -
hinden ihraç edilmiı oldu;,u s .. nı
lan devirlere irca ediyor. 
Karıı koymak lbımdu. 
Fakat mukavemetin bU,un ağır

lığı, Franu da dahil oldu~u halde 
bir kaç büyük devletan o ı:ıu.zurı
na yükleniyor, diğeırleıi ç.kihyor 
veya bir çok fırsatlarda tikflyet· 
lere ıebebiyet vermit olan bır .:ol
lektif emniyete itimat Cl.emı~·or

lar. Almanya ile İtalya ayn1aık
tansonra bile, sulh mueılı .<1-:.eri
nin Avrupa"yı harpsız idame ve 
ıslah edilebilirdi, kendiı'·ıe .tarşı 

sulh kuvetlerinden % 90 mm bir
leşece~i mütecavize harv J kiıldar 
zararlı bir iş görünecekti. . 

Asla terkedilmemcsi ıcabecJene 
dönerek bunu yeniden inşa etmek 
lazımdu-. Ancak bizzat kendileri
ni hariç bırakanları hariçte bıra
karak herkese açık olacak o büyük 
sulh ittihadını vücuda getirmek la
zıındır. 

"Fakat bu öbürgünUn işidir!..." 
Bundan emin misiniz? 

B u kadar .fena ,artlar içinde 
açılan bu aaamblenin kati 

bir safha olacağını sanmıyor mu
suınuz? Öbürgün için değil, fakat 
yarın için olan tehlikenin yakınlı
ğı önünde, İngiltere, Rusya ve 
Fran.sa'nın de&veti, Atlaııtik'in öte 
tarafında genişliyen ıcmpatik ak
si.adayla birlikte, kararlarının 

yüıküne tek ba.flarına tahammül et· 
meleri icahedenlerin etrafına gev
şek iradeleri toplamıya mukt«iir 
deiil midir? 

Beklenmedik bir manevrayla, 
bizzat mütecavizin, kendi gayreti 
ve bizim mUzaharetimiz sayesinde 
kuve.tten düşmüf bir milletler ce
miyetinden istifadeye kalkıflllıya
cağmdan emin misiniz? Harp, za
manmıızda türlü, kopmleks, riya
kir ve nllan.slı fekillere bilrünü -
yor: lepanya. Çin Avusturya v. s. 
bunun f8hididir. Hukuık garantile
rini kendi.ainden aramı, olduğu. 
muz, fakat aanksiyonla ıilratini so
nuna kadar göt~rcmediğimiz enter
nuyonal kaideleri kendi lehlerine 
çevirmekte en ziyade maharet gös
terenler bizzat bu harbı yapanlar 

ederek, nasıl biraz ileride ormanın 
vahfi ditileri erkeklerinin kuvetleri
ni CSlçerlerae, o da, inıiyakın derin 
kanununa inkiyatla, erkeii olmak is
tlyen adama "kadın" ıösiyle balcı -
yor. 

Ve ilk defa olarak, bu akıam, onun 
ıilzel olduğunu içinden taıdik edi· 

de~ildir. 
Bugün geçmekte olan hadiseler 

ve belki yarın için hazırlananlar 

faal bir milletler cemiyetinin Av
rupa'ya ne kadar elzem olduğunu 
ölçmek fırsatını her zamandan zi
yade vermiş olmalıdır. 

On beş senedenberi milletler ce
miyeti'nin gayretlerini ve aklı ba
tında olmıyan franaızların ona 
karşı fasılasız hücumlarını dinle -
mif bir adam sıf atiyle, her zaman 
onları dUtünürken, bir romanın 
tasvir ettiği kendi ayaklarını ken-
disi kemiren ahmak hayvanı hatır
lamıtnndır. 

Meksika • Amerika 
hududund çok 

kanlı bir çarpııma 

Fakat 

(arpııma karıncalar 

arasında oluyor! 
Son günlerde amerikan ilimleri, 

Teksas mıntakaaına doğru akın et -
miye başlamışlardır. Çünkü orada 
harikulade bir hldise seyredecekler
dir. 

Ameı::ika Birletik devle.tlerinin 
garp hudutlariyle, Meksika'nın şi -
mal vilayetlerinde bugün §İddetli bir 
karınca muharebesi başlamııtır. Bu 
muharebe Mebika'nın eiyah dev 
karıncalariyle, Amerika'nın kırmızı 
karıncaları arasında cereyan etmek -
tedir. 

Dev karınca denen Meksika ka -
rıncalarından büyük bir kütle hu -
duttan aşarak Amerika'ya geçmiş ve 
kırmızı karıncalara taarruz etmiştir. 

Şimdi Amerika - Meksika hudut
larında kanlı bir çarpışma olmakta -
dır. Önceden dev karıncaların bu sa
vaıta galip gelecekleri zannedilmek· 
teydi. Fakat bugUn bu kanaat değiş
miştir. Çünkü milyonlarca kırmızı 

karınca gruplar halinde Amcrika'nın 
muhtelif mıntakalarından cenup hu
dutlarına doğru yürümiye başlamış· 
tır. 

lndiya, Utah, Oregan ve Kanada 
gibi binlerce kilometrelik mesafeden 
Teksas mıntakasına akın akm gelen 
kırmızı karıncalar hududu geçen dev 
karıncaların üzerine atılmaktadır. 

Haşerat fi.leminde şimdiye kadar 
bu derece bilyük ve kanlı bir muha -
rebe kaydedilmemiştir. Hayvanat 
mütehassıslarının fikrine göre, bu 
muharebede nihai zaferi kırmızı ka
rıncalar kazanacaktır. 

masına rağmen, kendini zayıf hisse
diyor. Bu öyle bir bedeni gevıemedir 
ki ona kartı elinden bir ıey gelmiyor. 
Halbuki caausluk hayatında bayatını 
nice defalar tehlikeye koymuıtu. 
Muthit ve muntuam poliı kuvetle
riyle mücadeleden yılmamııtı. Fakat 
bu ıkıam, bu ı11ız yerde, durmadan 

yor. peıini takip eden bu erkek arzusu 
Fakat fahlanmıı iradesi, hayalinin karııaında, birdenbire, kovalanan av 

beklenmedik bir istikametteki bu hayvanının panik korkuıunu duyu-
aeyranını durduruyor. yor. 

N•ıl f Vidal'i kötü bir alkol gibi Ceuretini toplamıya çatıııyor. 
aerhoı eden cinıt ittihılar bu bakire-

Nafile. 
nln damarlarına da mı ıirayet ctmit - • . 
tir? . Caıuı kadın, artık ıffetıni koru-

ÇUnkU · b _,_ bi 
1
.,__ maktan batka dütüncni olmıyan bir 

- ıerçı u ancaa r !Uüa bakiredir. 
devam etmiıtir - kadın karıısmda a- Vidal merdivenin yanında ıeaiz, 
teıten bir icat daha kmllqan erkek eararenıiz bir tavurla ayakta duru _ 
dudaldarmm kendi dudakları \beri- yor. ?taret ediyor: 
ne kapandıfını tahayytll etmittir. Ve - One ıeçin 1 
bu tahayyiil Userlnde tuhaf bir bay- Kadın, enditeaini ıl.ıı:lemiye çalı-
gınlık tesiri yapmııtı. tarak ilerliyor. Ant bir taarruzdan 
Hayır, bu, aon saatlerin tllrlU dil- korkuyor. 

tünce ve endlfeleriyle karma karıtık Kaçmak 1 Fakat nereye? 
olmuı sihninln bir f&tkınlıfından Orada, au kenarında timdi korkunç 
bqka bir ıey delildi. canavarların bofupıaları ititlliyor. 

Bu adam onun dUtmanıydı. Ona - Haydi, çıkınıs I 
karıı ancak kin ve nefret duyabilirdi. Erkelin ıni ne kadar boiuk, en-

••• difC verici. Kad'n birdenbire Umitsiz 
Erkek ayala kalktı ve fantutik bir plln taaarhyor. Erkelin gafletin

ı~nıeai ardında, çok uzaklara, onna- den iltifade ederek birdenbire taban-
nm Uk fundalarına bdar uudı. cumm kabsnlnl olanca bulyle ba-

lp merdiveni g&tererek ıma indirecek. Adam yere düşünce 
- Çıkalım, diye emretti. hemen karabinayı alacak ve artık va-
Kadm, erkekçe iradesinin tablan- ziyete o hakim olacak. 
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IGI 
(ocuıu hangi mektebe verelim! 

Babalann da çoculdariyle al•k•la
n zaman zaman artar ve eksilir. du 
ali.kanın, aünete arzectilmiı termo -
metre civaaı isticaliyle, IOD hadde 
doiru yükseldiii aünlerdeyiz. 

- Çocuiu hanai mektebe verelim? 
V alua, çocuğunun istikbali kadar 

ehemiyetli bir karar verme arifesinde 
olan babanın bu hususta muayyen bir 
fikri olmak lazondır. Fakat, ekserimiz 
çoculdanmızın tahsili meselesiyle de, 
bir maiaza camekanında görüp boıu -
muza giden bir bibloyu - muhafaza 
edecek vitrinimiz olmadığı halde -
taksitle aabn aldığımız tekilde meşfU) 
oluruz. Bundan dolayı da sivilin oğlu 
asker, mühendisin oğlu edip, ve sonra, 
doktorlarımız ıair ve §airlerimiz mü -
teahhit olur. 

lmc:li, mekteplerin açılmak üzere 
olduğu ıu aylarda her baba, her ana 
ve hatta bizzat çocuklar, baharda pa -
patya vüreykalannı birer birer kopara
rak "seviyor mu, Mftllİyor mu?" diye 
istikbali keıfe çalıpn ıenç kızlar sılN 
mukadderi teabite ufratacak yerde ma
lUın umumi kaidelerden ilham almalı -
dırlar. 

Şahsiyetin tqekküliincle mielsir o
lan bazı unsurlar vardır: Doiut, aile 
muhiti, tahsil, cemiyet p.i.. cloiuf u 
zorlamanın, tahsil ye terbiye ile aile 
ve cemiyet arumcla anlatnwzlddar ih
das etm.ıin zaran muhalduıkbr. 

Vezin ve kafiyede ruh pdaanu 
anyanın eline perlıer tutuıtunmya ui
raf1Nk, ve dolup büyiirk• kulaklan 
alıt verit rakamlariyle dohnut olanı, 

batka bir temayül göstermedikçe mü
cerret ilimlerde töbret yapmıf gÖr • 
melı ana ve babaların beyhude ınarla
nndan ve tehlikeli hulyalanndan bat -
ka ne olabilir? Fakat, çoaıldanmızm 
tahsilini düıünürken üzerinde durma -
rnız iktiza eden bir batka mesele daha 
vardır ki mahiyeti hakkında zihinleri -
mizi yonnadan, tıpkı bir modaya taba
iyet eder gibi, yıllardan beri neticeleri· 
ne katlanınz: Yabancı mekteplerden 
bahsetmek istiyorum. Bunlar çocukla
ramza türkçeclen b&Jka bir veya iki 
dil öfretebilirler, pahalı veya kendi 
memleketlerinden tahsisatlı oldukları 

için iyi cihazlannuş büyük binalarda 
t ... süa etmit, rahat geçinen muallim -
lere malik olabilir ve bu sebeplerle ele 
belki bizim mekteplerimizdn daha ku
vetli bir tahsil verebilirler. Likin ye • 

tiıtirdikleri türk çocuklannı öz muhit
lerinden az çok ayırdıklan, aileleri, ve 
hatta memleket arasında inbbakuz -
hldar hasıl ettikleri, ve böylece 

m • f t u r 1 a r silsileıini kalabalık -
latbrdıkları müf&hede olunmamakla 
mıdır? 

" Biz, bize benzeriz." bu çok derin 
aözü unul."Dllmalıyız. Yabancı mektep
ler iae bizi batkalanna benzetmekte -
dirler. Bunlardan çıkanlann kendileri
ni buluncıya kadar çektikleri acılar 

tahlil edilerek bir roman yazılsaydı e
debiyatta yepyeni bir çetit meydana 
gelirdi. 

Çocuklarımıza en uygun tahsili 
vennek için mektep aramakta kılı kırk 
yarabiliriz; fakat ~eceğimiz mektep
lerin ancak kendi mekteplerimiz ola -
bileceğinde zerrece tereddüt edeme -
yiz. - N. Baydar 

Fakat birdenbire Vidal'in scaini i
şitiyor : 

- Alın bunu! 
Ortalık çok karanlık olduğu için 

kadın verilenin ne olduğunu ilk ba
kı1ta anlamıyor. Fakat biraz dikkat 
edince Vidal'in avcunda fiteklerin 
bakır parıltısını farkediyor. 

Kadın, mlitehassiı, bir nida haykı-
rışını zaptedemiyor: 

-Oh! 
Vidal aynı boğuk sesle emrediyor: 
- Silahınızı doldurun! 
Kadın, kurşunları adeta kaparcası

na alıyor. 
Şimdi, ikisi, yUzlerinin şekilsiz ve 

soluk inikaslarına bakarak, karşı ka_, -
şıya duruyorlar. 

Ağacın etrafında iri yarasalar yu
muşak kanatlariyle geceyi yelpazeli -
yorlar. 

Vidal'e öyle geliyor ki ka,~•n bir 
mırıltı halinde "mersi" demi§tir. 

O zaman, hasmının nazarında za -
yıf telAkki edilebilecek bu hareketini 
mazur göstermek icin fısıldıyor : 

- Şimdi fit olduk. 

Fasıl XI 1 

Kasırga ..• 
Yaban domuzunun leıinden kann

larını doyurmuş olacaklar ki, yırtıcı 
hayvanlar uzaklaşmıştır. Bu akşam,. 

(Sonu var) 
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229.043 dönüm bataklık 
bir sağhk yuvası oldu 
Küçük Menderes havzasında büyük bir sıtma kaynağı olan 

Cellat gölü ve ona tabi olan batakhklar, cumhuriyetin enerjisiy
le kurutulmut bulunuyor. Cellat Gölü bataklığı faciasının dehşe
tini, nasıl kurutulduğunu ve bu yüzden sıhi, iktısadi, zirai bakım
lardan ne büyük kazançlar elde edildiğini ve edileceğini aşağı -
daki satırlarda okuyacaksınız: 

ı 931 yılı içinde Ulu Önder'in 
1zmir'den Aydın'a doğ -

ru yaptıkları seyahat sırasında 

tren Cellat gölü kıyılarından ge -
çerken "bu göl kurutulsun, burası 
sağlık ovası haline getirilsin!..." 
yolunda verdikleri emir ve işaret 
üzerine derhal faaliyete geçilmiş 
ve ilk merhale olarak bu gölün ku
rutulmasını da çerçevesi iç.ine alan 
''Küçük Menderes ıslahatı" ameli -
yatının etütlerine başlanmıştı. 

Tarihi bir çok medeniyetlerin 
kaynağı olan bu bölgede akan Kü· 
çük Menderes nehri yatağının dol
muş olması dolayısiyle (4,5) kilo -
metrelik -yatak değiştirmiş, bu yüz
den sular araziye yayılarak hayat 
şartlarının değişmesini icabettiren 
bataklıkların husule gelmesine se -
bep olmuştur. 

Bu tabii hadisenin tesiriyle 
münbit ve mahsuldar olan bu yerler 
tamamen sıbna ve hastalık kaynağı 
olan bataklıklarla kaplanmış, arazi
nin verim kabiliyeti azalmış, bu' su
retle de tarihl medeniyetlerin te -
şekkül ettiği bu bölge harap, kısır 
ve verimsiz bir hale gelmiştir. 

İçtimai, sıhi ve iktısadi bünye
mizde bir çok sarsıntılar vücude ge
tiren bu hadise ile mücadeleye, 
Büyük Atatürk'ün yukarda kayde
dilen işaretleriyle başlanmıştır. 

Küçük Menderes ıslah ameliyatı 
adı altında yapılan su işlerinden en 
ön safta bulunan kısmı, mevcut di
ğer bataklıklarla beraber (22.000) 
dönümlük bir sahayı işgal eden 
Cellat gölü bataklığının kurutul
ması işi bulunuyordu. 

Cellôt gölü 
Taşıdıgı adla da maruf oldu

ğu uzere bulundugu bolgeyı barınıl
maz, yaşanılmaz bu hale koyan, 
sıtma ve hastalık kay .. ağı halınde 

bulunuyordu. Bu göl, Kuçillc Men · 
deres yatağının zamanla dolmuş ol
ması ve dolayısiyle 4,5 kilometre -
lik yatak değiştirmesi yüzünden 
taşkın sularının etrafı kaplaması ile 
vücut bulmuş ve her yıl sahasını 

genişletmiştir. Cellat dağının ge -
niş versanında bulunan bu göl 
Fetrek, Tiryanda derelerinin sula
rı ve küçük Menderes'in taşkın su
lariyle beslenmekte ve mütemadi -
yen hudutları genişlemekteydi. 

Bu bölgede yapılan etütler sonu
cunda yakın bir mazide (İzmir -
Aydın hattının batısında ve Sinek 
adasiyle Cellat dağının burnu isti· 
kametinde) ufak bir cukur halinde 
bulunduğu tcsbit edilmiştir. 

Bu çukur zamanla yatağı dolmuş 
ve yükselmiş olan nehrin taşkın su
lariyle beslenmiş ve bu tabii hadi -
se neticesinde göl bugünkü şeklini 
almıştır. 1930 yılında asgari seviy~-

si (12,00) metre rakımıında ve iş -
gal ettiği saha (7800) dönüm iken 
1931 yılında asgari seviyesi (13,20) 
rakımına ve sahası da (13948) dö -
nüme çıkmıştır. Bilhassa 1931 yılı 
azami taşkın rakımı (14,40) metre
ye çıkmış ve küçük Menderes'le 
Cellat dağı versanı arasında su kıs
mının sahası (22.000) dönüme ba -
liğ olmuştur. 

Bu taşkında Cellat gölünün, İz -
mir - Aydın hattı ray seviyesinden 
(52) santim yükseldiği zaman Ay
dın treni su içinden geçmiştir. 

Eskiden Küçük Menderes nehri 
İzmir - Aydın demiryolunun doğu
sunda bugün (kör Menderes) adiy· 
le anılan eski ve geniş yataktan 
(Fetrek) çayını da alarak akmak -
taydı. 

Yatağın uzaklaştmlmasiyle ku
rutulması düşünülen (Akgöl) ba
taklığının kurutulması için yapı -
lan yatak değiştirme ameliyesinde 
yatağa küçük makta verilmiş olma
sı dolayısiyle bu göl kurutulama -
mış ve Cellat gölünün tedricen bu
günkü şeklini almasına sebebiyet 
verilmiştir. 

Bu yatak değiştirilmesi ameliya
tının yanlış tatbik edilmiş olması 

ve Cellat gölü boşaltma ayaklarının 
da zamanla dolması Cellat göliinün 

. · 

' '"·, 

yıldan yıla sahasını genişletmesine 
sebep olmuştur. 

Feci rakamlar 

A ydın sıtma müca·dele reis -
liğinden bu havzanın sıhi 

durumu hakkında alınan ihsai 
malumat aşağıda kaydedilmiştir: 

1 - Bu bölgedeki köylerde mü
cadele teşkilatından önce ölüm 
sayısı doğum sayısından çok yük
sekti. 

2 - Bu havzada mücadele teş -
kilatı altma alınan (57) köyün 
nüfusu (18052) dir. Bu nüfus her 
sene aldrkları ~utma entanları ne
ticeairrde aenenin en faal olunnıa
sı lazım gelen bir devresinde faa. 
liyetten kalmakta ve bu yüzden 
ınhi ve iktısadi, zirai bir çok za • 
rarlar husule gelmekteydi. Bu ha
valide sıtma haziran ayından haı
lıyarak ikinci teşrine kadar de -
vam etmektedir. Arazi nüfusa naza
ran çok geniştir. Sıtma yüzün -
den bu bölgeden bir çok aileler 
gÖÇmÜ§ ve bu hadise nüfus mik
tarının azalmt\sına sebep olmu§ -
tur. 
Sıtmaya yakalananların zayıf 

düşmesi ve üzviyet mukavemetle
rinin azalması verem ve saire gi
bi içtimai hastalıkların kolayca ve 
süratle yayılmasına mükemmel 
bir zemin hazırlamıştır. Bu bölge
de mücadele teşkilatı ilk başladığı 
zaman umumi olarak sıtma nisbe
ti %38 i bulmuştur. Bununla be
raber köylerin hemen hepsine 
şamil olan bu nisbet bir çok köy
lerde ayrı ayrı tetkik edildiği za· 
man, çok yüksek dereceye çıktı
ğı, içlerinden bazılarında sıtma 
nisbetinin %90 ı bulduğu görül -
müştür. 

Mücadele teşkilatından sonra 
bu nisbet umumi olarak %20 ye 

Kuruyan gölcl e bü~iik balıklar 

düşmü, bulunmaktadır. 
Bununla beraber arazinin bu 

vaziyeti devam ettiği mü·ddetçe 
bu nir.betin bir (epidemi) ile gene 
evelki nisbete çıkması ve yapılan 
masraf ve emeklerin bo~a gitmesi 
daima melhuzdur. 

Bu itioarla esaslı bir mücadele 
ve bundan beklenilen müsbet ne
tice ancak arazinin islahından 

· . 

Gölün kurutulma'•"dan bir göriinüı 
sonra ..... umkün olabilecektir. 

3 - Bu köylerde sıbna afetiyle 
mücadele edilmek Üzere her yıl 
(20.000) lira sarfedilmektedir. 

B u malfimat bize" en büyüğü 
CelJat gölü olan bir çok ba

taklıkları ihtiva eden ve tuğyan sı
rasında tamamiyle su altında kala
rak harap olan bu bölgenin acıklı 

durumunu tebarüz ettirmektedir. 
Zirai, iktısadi ve içtimai tekamü

lün mesnedi olan nüfus böylece a -
zalırken, halk hastalıklı fakir ve 
gelirsiz bir hale gelirken bu hadise 
ile mücadeleye Ulu Şefin yukarda 
kaydedilen yüksek işaretleri üze -
rine başlanmış ve etütlerden sonra 
1934 yılı içinde bilfiil tatbikata ge
cilerek (Küçük Menderes ıslahat 

işleri) adı altında devam eden faa
liyetin ilk merhalesi olan (Cellat 
gölü) kurutulmuştur. 

Bu hadisenin ehemiyeti; kurut
maya başlama tarihinin, takvimlere 
"İzmir'de CelJat gölünün kurutul
masına başlanması 1934" şeklinde 

geçirilmiş olmasiyle tebarüz et
mektedir. 

Ne yapıldı ? 
Bu ıslah işleri neticesinde 

{115677) dönüm vüsatinde bulu
nan daimi göllerle ( 113366) dö
nümlük, taşkınlardan mütevellit 
bataklıklar ki toptan (229043) 
dönüm genişliğinde olan arazi 
kurutulmuş ve tamamen taşkınla
rın muzır ve menfi istilasından 
kurtarılmış olacaktır. 

Yapılan tarihi tetkiklerle yetiş
tirici ve büyültücü kudret ve ka -
biliyeti tesbit edilmiş olan bu böl
genin uzun yıllar daimi göller, ba
taklıklar ve taşkınlar altında kal
ması bu toprakların yetiı;tirid ka • 
biliyetini arttırmıştır. 

llk merhalesi Cellat gölUnlln 
kurutulmasiyle başlıyan bu ameli -
yat neticesinde kurtarılmış olacak 
olan yerlerde yeniden köyler ku -
rulması ve nüfus yetiştirilmesi bu 
bölgenin iktısadi kıymetini önce -
kinden daha yüksek mertebelere 
çıkaracaktır. 

Akaltın 

1 kusa<li büyük kıymete malik 
olan ve (Akaltın) adiyle a

nılan (pamuk) bu bölgenin en esas
lı mahsullerinden birini teşkil edi
yordu. 

Göl ve bataklıkların husule gel
mesi, pamuk tarlalarının sular al
tında kalması neticesini vücuda ge
tirmiş ve bu hadise" uzun elyaflı ol
ması dolayısiyle dokumacılıkta çok 
üstün tutulan bu bölge pamukçulu
ğunun gerilemesini mucip olmuş-

Huıt 
ıu 

(Sonu 7. ınci sayfada) 

AGUSTOS 

Pazar 
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3 
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Gölün kurutulduğu tarihi göste
ren takvim yap_rağı 
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Beynelmilel ticaret odası reisi 

ve umumi kötibi Ankara'da 
Harp 
ve sulh 

ULUS 

1 Sağlık korucuları kursunu bitirenler 1 
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Cellôt gölü 
nasıl kurutuldu 

Misafirler Türkiye' deki bttyttk 
eserden takdirle bahsediyor 

(Ba:ıı 1. inci sayfada.) 

yen devletlerin askerleri ve tay
yareleri çarpışıyor. Y ekilnu beş 
yüz milyonluk iki Asya milleti
nin boğazlaşmasrna henüz harp 
ismi verilmemiş.tir. 

(Başı 6. ıncı sayfada) 
tur. 
Aynı zamanda kıymetli ve nad· 

mahsullerden; tütün, incir, üz" 
susam, palamut, zeytin, kenevir, p 
tates, bakla, akdarı ve hububat b 
havzanın yetiştirdiği en esaslı 

Beynelmilel ticaret odası reisi B. 
Vatson ve Bayan Vatson, umwni ka
tip B. Piyer Vasör dün sabahki trenle 
lstanbul'dan şehrimize gelmişlerdir. 
Heyet istasyonda lktısat Vekaleti na
mına İç ticaret umum müdürü B. 
Mümtaz Rek ve hususi kalem müdürü 
B. Fettah İrtem, Ankara ticaret odası 
namına umumi katip vekili ve İktısat 
Vekaleti standardizasyon müdürü B. 
Faruk Sünter ve idare heyetinden B. 
Hayri Behiç tarafından karşılanmış
lardır. 

İktısat Vekili B. ŞakiT Kesebir mi
safirleri öğlede.ıı evel makamında ka
bul etmiş ve kendileriyle muhtelif 
meseleler etrafında görüşmüştür. 
Öğleden sonra Barajda misafir bey

nelmilel ticaret odası heyeti şerefine 
İktısat vekaleti müsteşarı B. Halit 
Nazmi Keşmir tarafından bir çay zi
yafeti verilmiştir. Ziyafette Iktısat 
Vekili B. Şakir Kesebir, vekaletler 
müsteşarları, milli bankalar müdürle
ri, İktısat vekaleti erkanı ve Ankara 
Ticaret odası heyeti azası da bulun
muştur. 

. 
lngiliz - Fransız 

anlaşması 
Prag'a bildirildi 

(Başı 1. incı sayfada) 
Havas ajansı bildiriyor: Hükümet 

tarafından dün Londra'da ittihaz edi
len hareket tarzının nazırlar mecli
since ittifakla tasvip edilmiş olması, 
aela.hiyetli makamlarca bilhassa ehe
miyetle kaydedilmektedir. 

Halen gerek Londra'da gerek Prag
da ve diğer hükümet merkezlerinde 
müzakereler cereyan etmekte olması 
hasebiyle nazırlar gelecek toplantı. 
nın tarihini tesbit etmemişlerdir. 

Hariciye Nazın Bone, Çekoslovak
ya orta elçisi Ozuski'yi kabul etmiş
tir. 

lyi ma](ımat alan mahfillerden 
öğrenildiğine göre, bu mülakattan 
aonra hariciye nezaretinden ayrr
lırken Çekoslovakya elçisi pek 
müteheyyiç ve müteessir görünü -
yordu. 
Londra anlaşması Prag' a 

bildirildi 
Hakkında kati bir ketumiyet mu -

hafaza edilen ingiliz - fransız anlaş
masımn metni, Prag hükümetine bil
dirilmiştir. Yarm Çemberleyn tayya
re ile tekrar Almanya'ya gidecek ve 
Hitler'le müzakerelere devam ve müm 
künse Orta Avrupa meselesini mus
lihane bir şekilde halletmeğe çalışa· 

caktır. 
Bu takdirde Avrupanın umumi sü

kunetini tesis için daha geniş müza· 
kerelere zemin hazırlanmış olacaktır. 

Fransız ve İngiliz elçileri B. 
Beneş'in nezdinde 

Prag, 19 a.a. - Fransız elçisi dö la 
Rok'la ingiliz elçisi Nyüton öğleden 
sonra birlikte Benes tarafından kabul 
edilmişlerdir. Tahmin edildiğine gö
re, elçiler bu ziyaret esnasında Lon
dra hüküınetinin tekliflerini bildir 
mişlerdir. Nazırlar meclisı bu diplo
matik ziyaretten evel dağdmıştı. Saat 
16 da bütün koalisyon partilerinin 
mümessillerini ihtiva eden parlamen
tonun daimi encümeni, Hodza'nın ri
yasetinde toplanarak, başvekil tara
fmdan vaziyet hakkında verilen iza
hatı dinlemiştir. 

lngiliz kabinesi de toplandı 
Londra, 19 a.a. - İngiliz kabınesi 

saat 11 de Başvekalette toplanmış ve 
saat 13 den bir az sonra dağılmı.ştır. 

İngiliz nazırları, dünkü fransız - İngi
liz müzakerelerinin neticesini tasvip 
ey !emişlerdir. 

B. Grandi'nin temasları 
Londra, 19 a.a. - Orandı, öğ lçden 

svnra Hariciye nezaretinde kabul e
dilmiştir. Lort Halifaks o esnada ne
zarette bulunmaktaydı. 

Grandi, öğledeıı sonra Hariciye ne
zaretine gelmiş ve lort Runsiman'la 
Gvatkin'in muvasalatından bir az son
ra nezaretten ayrılmıştır. 

Amerika sefiri öğleden sonra Çem
berlayn 'le görüşmüştür. 

Solcu pariiler fikir teatisinde 
bulunacaklar 

Paris, 19 a.a. - Bugünkü içtimaı 

esnasında vaziyeti gözden geçiren a· 
mele partisi milli meclisi, fransrı: sos
yalist partisinin, amele teşekkülleri
nin, sosyalist iş enternasyonalinin, ve 
beynelmilel amele teşekkülleri fede
rasyonu mümessillerini bir an evet 
meclisle fikir teatisinde bulunmıya 
davet etmiştir. Mümessillerin bu gün 
toplanacakları zannedilmektedir. 

Ankara Ticaret odası, misafirler şe
refine bu gün Ankarapalas'ta bir öğ
le ziyafeti verecektir. 

B. Vatson ve yanmdakiler yarın ak
şamki trenle İstanbul'a gidecekler, 
ve İstanbul'da ticaret odası erkanı, 
tüccarlar ve diğer alakalılarla bazı gö
rü~elerde bulunduktan sonra mem
leketimizden ayrılacaklardıT. 

İktısatçı misafirler dün kendileriy
le görüşen bir muharririmize şunları 
söylemişlerdir: 

"- Türkiye'ye ilk defa geliyoruz. 
Memleketıniz hakkında muhtelif vesi
lelerle okuyarak bi'r çok şeyler öğren
miştik. Fakat okuyarak öğrendikleri
miz burada gördüklerimizden çok da
ha az ve hislerimizi ifadeden acizdir. 
Bilhassa pek kısa bir zaman içinde ta
mamen yeniden yaratılan Ankara an· 
cak mucize kelimesiyle ifade olunabi
lir. Avrupa'nm bir çok yerlerinde u
mumi harptan sonra büyük ilerleme 
hamleleri yapan memleketler göze 
çarpmaktadır. Fakat biz Türkiye ka

dar bu işte azami şekilde muvaffak o

lan bir memleket görmedik.,, 

Deniz ticaret 
filomuz 

(Başı 1 inci sayfada) 

gelmiş olan Etrüsk vapuru tipinde 
üç yolcu ve dört tane de 2500 tonluk 
gene yolcu vapuru vardır. Bütün bun
lardan başka, yaş meyva ve bozulma
ğa müsait malları nakletmek için üç 
tane de frigorofik gemiler bulunmak
tadır. Bu saydığımız gemilerin ye
kunu 50200 tona varmaktadır. Son de
fa Almanya'da yaptırılarak memleke
timize gelmiş ve gelecek olan yeni 
gemilerimizle İngiltere'ye ısmarlanan 
iki yeni şilebin tonaj tutarı da 17000 
tondur. Bu suretle yeni planla yaptı
rılacak ve halen yaptırılmış veya yap
tırılmakta olan gemilerimizin tonajı 
67200 tona varmaktadır. 

Halen mevcut ticaret filomuz 
Son yaptırılanlar hariç olmak üzere 

halen mevcut deniz ticaret fil<>Jnu -
zun tonajı şundan ibarettir. 

Denizbank'a ait Akay sevahili mü
tecavire vapurları da dahil olduğu 

halde 62644, Şirketi Hayriye'de 7174, 
Haliç idaresinde 1784 Denizbank'a ait 
İzmir liman işletmesinde 1355, Tah
lisiye gemilerimiz 1932, Alfarniya 
258, romörkör 1710, eşhasa ait motör
lü gemiler 12565 ve ıene eş.hasa ait 
buharlı gemiler 107694 gayri safi ol -
mak üzere ceman 195741 tondur. Bu -
gün gelmiş bulunan ve yeni ekonomik 
pHinrmızla yaptırılacak olan gemile · 
rimizle umumi deniz ticaret filomu
zun tonajı pek kısa bir zaman içinde 
360,391 tona çıkacaktır. 

Yeni gemilerimiz geldikten sonra 
en son sistem deniz vasıtalariyle mem
leketimizin kapotaj ihtiyacım tama -
men karşıladııktan başka milli malı -
sullerimizi kendi vapurlarımızla en 
çabuk ve en ucuz şekilde yabancı 
memleketlere sevketmek imkanını 

bulacağız , 

Nafıa Vekilimiz 
Ege'de bir tetkik 
gezisine ııkıyor 

(Başı 1 inci sayfada) 
cak oradan lzmir'e geçilecektir. Ve -
kil devlet demiryolları güzergahında 
bazı tetkikler yapacak, Menemen, A -
Iaşehir, Bakırçay, Küçük Menderes, 
Büyük Menderes mıntakalarındaki 

su işlerini de bu arada mahallinde tet
kik edecektir. 

B. Ali Çetinkaya İzmir mrntakasın
daki turistik yollar ve şaseleri gö:--dük 
ten sonra İzmir'den Aydın havalisine 
hareket edecek ve Aydın demiryolu ü
zerinde inşa edilmekte bulunan yeni 
Aziziye tünelini görecektir. Aydın' dan 
sonra seyahatine ievam edecek olan 
Nafıa Vekilimizin Adana, Silifke ve 
Mersin'deki su işlerini de gözden ge -
çirmes-i ihtimali vardır. 

Bu seyahatin on gün kadar süreceği 
tahmin edilmektedir. 

İngiliz ordusunda 
yeni bir sınıf 

Londra, 19 a. a. - Harbiye neza • 
reti ordu kadrosunda yeni bir ihtiyat 
sınıf ihdas edildiğini bildirmektedir. 
Bu sınıf seferberlik halinde küçük za -

Eğer 1914 den evelki bütün 
teşrifat ve merasimi ile harp ya
pılmış olsaydı, bir imparatorlu
ğun inkıraz bulmasından, bir di
ğerinin parçalanmasından, bir 
cumhuriyetin yok olmasından 
daha mühim neticeler mi elde e
dilecekti? 

Fakat bu hadiseleri menetmek 
için, Avrupa kıtasını Şimal deni
zi ile Akdeniz arasında ikiye bö
len, dişinden tırnağına kadar 
müsellah, yüz küsur milyonluk 
iki milletin ve keza Uzak • Do
ğu' da aynı evsaf ta ve adette bir 
üçüncü milletin kara, deniz ve 
hava kuvvetleriyle kimler gidip 
çarpışacaktı? Harp, Avrupa'da 
en aşağı yirmi, yirmi beş milyon 
askerin yirminci asrın bütün tah
rip vasıtalarını kullanarak biribi
riyle boğazlaşması d-:!mektir. E
ğer mesele, üç buçuk milyon al
manın çek veya alman hakimi -
yeti altında kalıp kalmaması da
vasından ibaret olsaydı, böyle 
bir faciayı tasavvur dahi eden 
cinnetle itham olunurdu. Fakat 
davayı derinliğine genişliğine 
bütün ebadı ile göz önüne almak, 
ve esasen on senedenberi bütün 
şiddeti ile devam eden bir buh
ranın her gün değişen safhaları 
içinde bocalayıp durduğumuzu 
düşünmek daha doğ: u olur. 

İngiliz Başvekilinin müracaat
larını, lngiltere'nin vakit kazan
mak maksadına atfedenler ve o 
silahlandığı zaman her şeyin yo
la gireceğini zannedenler şüphe
siz yanılıyorlar. İngiltere silahı
nı başkalarının hakları değil, 
ancak kendisinin ve imparator
luğunun müdafaası için kullanır. 
Başkalarının hakları veya sulhun 
davaları, bu menfaatlere uygun 
ve onların müdafaası için sarfe
dilrneai lazımgelen kuvet ve mas
rafa değer oldukları kadar bir 
jngiliz müdahalesinden bahsolu
nabilir. 

Meseleleri harpsız halletmek! 
Fakat meseleler nelerdir? Harp 
yerine hangi vasıta ve usulleri 
ikame etmek lazımdır? Umumi 
bir ittisa ve ekonomik ihtiyaç e
debiyatı haricinde bu mesele'le
rin ne Roma, ne de Berhtesga
den tarafrndan ayrı ayrı ortaya 
atıldığını görmiyeceğiz. Fakat 
vasıta ve usul hususunda ikisi 
senelerdenberi mutabıktırlar : 
Dörtler! Yani dört büyük devlet 
kendi arasında birleşecek, doy
muş olanlar diğerlerinin dahi 
kendilerini tatmin etmeferine 
yardım edeceklerdir. Hatırlarda
dır ki Milletler Cemiyeti ilk za
manlarda bir büyükler idaresin
de küçükler müessesesi olarak 
kurulmuştur. Yalnız o zaman 
Avrupa galip ve mağlup iki kıs
ma ayrılmıştı: Bugün ise mağ
lup Almanya ötekilerle evela hak 
sonra kuvet müsavatı kazanmış
tır. 

Bu dörtler grupu, teklif eden
lerin tasavvur ettiği neticeleri ve· 
rebilecek bir hal yolu mudur? 
Ya Sovyetler? Ya Japonya? Ya 
Amerika? Bahusus bu·nu derhal 
kendi milli hüriyetlerinin aleyhi
ne bir komplo telakki edecek O· 

lan diğer· milletler? ittifaklar, 
itilaflar, paktlar ve birçok girift 
menfaat birlikleri? 

Eğer harp gibi, Avrupa buhra
nı için gündelik tebliğler neşret
mek adet olsaydı, dün gibi, bu
gün dahi, ve belki daha uzun 
müddet gazetelerde şu klişeyi 
görür, dururduk: "Her şey henüz 
muallaktadır!,, 

Arada kaynıyanlarm ve kay
nıyacakların talihinden başka! 

F. R. ATAY 

bit .kadrolarını mühim miktarda takvi
ye edecektir. Yeni teşkilat, askeri hiz
metlerini ıdört seneden az bir zaman i
çinde terkeden ehliyetnameli küçük 
zabitlerle hizmeti dört senedenberi 
terketmiş olan ehıiyetncunesiz fakat 
sureti mahsusada seçilmiş küçük zabit
ler alınacaktir. İlkteşrinde yem teşki
lata bin kişi kadar alınacaktır.. 

Sağlık koruculan kursunu bitirenler 

Umumi hıfzıssıha ve köy kanunla
rı hükümlerine göre köy sağlık işle
rini takip etmek ve devlet teşkilatı
nın sağlık teşkilatına yardım.da bu
lunmak üzere Ankara Valiliği şeh -
rimizde sağlık korucuları için bir 
kurs açmıştı. Bu kur~ muhtelif köy
lerden ilk mektep veya milJet mek
tebi mezunu 19 genç getirilmişti. 

Altı hafta devam eden kur$ evelki 
günü bibniş ve 19 genç bu kursu 

muvaffakiyetle bitirmişlerdir. 

Dün Ankara sağlrk müdürlüğünde 
bu gençlere kurs mezuniyet ıaha -
detnameleriyle elbise lüzumlu sıhi 
malzema verilmiştir. 

Ankara valiliği ameli ve nazari o
lan sağlık korucuları kursunu her 
yıl genişletınek ve korucuları nahi -
yelerden köylere kadar teşmil etmek 
kararındadır. 

P ebisil! Plebisit ! ... 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

(Başı ı. incı sayfada) Kimler rey verecek? 

sullerdendir. 
Uzun yıllar iktısadi: üstünlüğ" 

nü muhafaza etmiş olan bu bölgeni 
göller ve bataklıklarla kaplanmış o 
ması bu mahsullerin miktar ve evs 
fı üzerinde mühim ve menfi tesirle 
yapmış ve köylünün fakir ve geli 
siz bir hale gelmesi neticesini d 
ğurmuştur. 

Küçük Menderes ıslah işleri a 
altında yapılan umumi mücadele · 
le bütün bu fenalıkların önü almm 
olacak ve ihraç mallarımızın en m" 
him kısmını teşkil eden kıymetli v 
nadir mahsullerin evsaf ve miktar 
üzerinde ehemiyetli bir rol oymya 
cak ve bu suretle de sıhi, iktısadi v 
zirai durumu bozulmuş olan hal 
servet ve refaha kavuşacaktır. 

Tarih durumu 

içtinap edilmesi lüzumunu ileri sürü-
Diğer taraftan kimin reyini kulan -

yorlar. mak hakkına malik olacağım bilmek 

M ilattan on onbeş asır öne 

Küçük Menderes havzasın 
yaşamış olan "Karyenler", (Lid 
yalılar), (İyonyalılar) ile muhteli . 
istilalar yaparak bu bölgede kısme 
veya tamamen yerle~iş olan yu 
nanlrlar, iraniler ve türklerin bırak 
tıklan tarihi eserler de bize bu ha 
zarım servet kabiliyeti hakkında 
saslı bir fikir vermektedir. Südetler Çekoslovakya' dan lazmndır: Yalnız alınanlar mı yoksa 

ayrıl.nalı çekler de dahil mi ? 
Observer diyor ki: Keza, şurası da bilinmelidir ki, 
"Bugün şerait öyle bir hale gelmiş- memleket dahilinde yaşıyan almanla

tir ki, zaferle bitecek bir muharebe rm vaziyeti nedir: Bunlar da reyleri -
bile Çekoslovakya'yı bugünkü şeklin- ni kullanacaklar mıdır ? 
de artık tutamaz. Şurası iddia oluna- iki sebep 
bilir ki, harp yolu ile olsun sulh yo- Sonra Çekoslovakya hudut mınta -
lu ile olsun, ·südet mıntakalarmın Çe- kalar.nı terkedemez. Bunun başlıca i
koslovakya'dan ayrılması, zaruri bir ki sebebi vardır : 

Zenginlikleri ile tarihte şöhre 
almış olan lidyalılar, altınları 
(Temolos) un (Bozdağ) yamaçla 
rından inen suların sürüklediğ 
kumlardan istihsal ederlerdi. Ek 
nomi aleminde hakimiyetleri ile 
nınmış olan iyon yalılar da serveti 
rini (Kastros) Küçük Mender 
nehrinin bu bölgeye getirdiği ku 
ret ve kabiliyetten istifade edere 
elde etmişlerdi. İranlılar, gözler 
kamaştıran bu büyük servetler· 
cazibesiyle mütemadi hareketlerd 
bulunmuşlar ve müteaddit istilalar 
la ıbu bölgeyi uzun müddet işgal al 
tında bulundurmuşlardır. Doğud 
ve batıdan Anadolu'ya teveccüh e 
den her istilanm tuttuğu yol mutla 
ka bu havzadan veya civarın 

hal almıştır . ., 1 - Bu mıntakalar Çekoslovakya 
Taymis şöyle yazıyor: için tabii bir müdafaa hattı teşkil et-
"Ihtilafm muslihane bir şekilde hal- mektedir. Çekoslovakya buralarda a· 

li hususundaki kararlan, herkes sem- zim masraflar yaparak istihkamlar vü
pati ile karşılıyacaktır. Bu ihtilafın 1 cude getirmiştir ve bu istihkamları 
bu şekilde hallinde bütün devlet a- elden çıkaramaz. 
damları mutabık bulunduklarını ilan 2 - Memleketin bütün endüstrisi 
ettiler. Ancak herhangi bir hal sure- ve tabii serveti südet mıntakalarında 
ti adil, namuskar olmalıdır.,, toplanmıştır. Bu mıntakalar olmaksı-

Hudutlar yeniden cizilmeli zın Çekoslovakya yaşıyamaz. 
Sol cenah muhalefetinin gazetesi Bütün gazetelerin yazdan şöyle bi-

olan People bile plebisit lehinde bu- tiyor : 
lunuyor ve diyor ki: "Her ne oluna olsun kendimizi mü-

"İki fenadan birisini tercih etmek dafaa edeceğim.,, 
lazım gelirse, ağır fedakarlıkları ilti-
zam eden hal tarzını Çekoslovakya'
nm büsbütün izmihlalini mucip olacak 
bir harbe tercih etmek icap eder. Çe
koslovakya hudutlarınm yeniden çi
zilmesi zarureti başgöstermiştir. 

Çekoslovakya hükümeti, uzun sene
ler südet almanlarını yalnız istihfafa 
müstenit bir muameleye tabi tutmak
la kalmamış, hatta vaitlerini tutma
makta en son haddi bile aşmıştır. 

Lort Runsiman'ın süratle hareket e
dilmesi hakkındaki bütün tavsiyele
rine rağmen Prag hükümeti, tavizle
rini kısmakta israr etmiştir. Son ta
vizleri ise çok geç kalmış ve artık 

kıymetini kaybetmiştir.,, 

Çekoslovakya' da diğer ekalli -
yet ve ırklar da baş kaldır

mıya başladılar 
Faris, 19 a.a. - Maten gazetesi, Pra

gm diktatörlüğüne karşı yalnız Çe
koslovakya'da oturan alınanların de
ğil ,ayni zamanda Fransa'nm müttefi
ki olan polonyalıların, macarların ve 
slovakların da muhalefet gösterdikle
rini ve hatta slovakların Musolir.i'ye 
bir telgraf çekerek kendi lehlerine 
müdahalesini rica etmiş olduklarmı 
yazıyor ve diyor ki: 

"Çekoslovakya denilen şey hakikat
te bir çok unsur ve ırklarm halitasın
dan başka bir şey değildir. Bu unsur 
ve ırkların ittihadı hiç bir vakit elde 
edilemiyecektir. Anlaşmazlıklara bir 
nihayet verilmek isteniyOTsa, bunlara 
azami muhtariyet verilmelidir.,, 

Pöti Parizyen, ingilizlerin, ekseri -
yeti alman olan mıntakaların plebisit
siz, geçenlerde Prag hükümetinin ida
resi altıında yapılan nahiye intihabatı 
neticelerine göre, Almanya'ya ilhakı 
hususundaki projesinde israr ederek 
diyor ki : 

"Bu usulün diğer bir faydası da 
plebisit istemiyen Prag hükümetinin 
arzusunu yerine getirmiş olacaktır.,, 

Repüblik gazetesi, plebisit lehinde 
bulunuyor ve bunun bir veya bir kaç 
devletin kontrolu altında yapılmasını 
istiyor. 

Çek gazeteleri plebisit veya 
illıak fikrine itiraz ediyorlar 
Prag, 19 a.a. - Bütün çekoslovak 

matbuatı, plebisit veya südet mmta -
kalanının Almanya'ya terki fikrine, 
şiddetle itiraz etmektedir. Matbuat, 
bu hususta aşağıdaki deliller~ ileri 
sürmektedir : 

Bugünkü hava içinde bir plebisit 
yapmıya imkan yoktur. Yapılacak bu 
plebisitin doğru bir netice ile bitebi -
leceği şüphelidir. 

Yurtta Dil Bayramı 
törenle 'Kutlanacak 

( Ba§ı 1. jnci sayfada) 
yacaklar, ·.ı. ürkiye'de dıl çahşmaları 
üzerine yazdar yazacaklardır. 

Gazete ve mecmuaların dil bayramı 
yazıları bulunan sayılarından birer 
tanesi de ayrıca Türk Dil kurumu 
genel sekreterliğine gönderilecektir. 

5. - Bütim kutlama ve tezahürler
de başlıca şu noktaların tebarüz etti
rilmesine çahşılacaktır: 

a- Ulu Onder Atatürk'ün kendi kut
sal eliyle kurduğu ve koruduğu Türk 
Dil Kurumunun altı yılı dolduran ça
lışmaları, her gün bir az daha genişli
yerek ilerlemekte olduğu, 

b - Dilimizin ge.ıiş varlıklarını bul
mak üzere yapılan ve yapılmakta olan 
araştırmaların verimi, yalnız türk di
li lehçelerini aydınlatmakla kalnuya
rak, bütün kül tur dillerini ve genel dil 
bilgisini ilgilendirecek yüksek bir bu
luşa, yani bütün yeryüzü dillerinir. 
kültürel varlıklarının ana kaynağı ilkel 
türk dili olduğunu ortaya çıkaran 
'"Güneş - Dil,. teorisine vardığı, 

c - Türk tarih tezinin öz kardeşı 

"Güneş - Dil" teorisinin 1936 da üçün
cü Türk dil kurultayınca kabul edil~ 
diği gibi, 1937 de Bükreş'te topla:-ıan 
arsıulusal preistorik arkeoloji ,re an
tropoloji kongresiyle İstanbul'da top· 
lanan ikinci türk tarih kongresine 
tebliğ olunmak suretiyle bir kat daha 
kuvetlendiği, 

d - Yazı ve konuşma dillerinin elder, 
geldiği kadar biri birine yaklaştırılma
sı ve yazılamnrzm halkça kolaylıkla 
anlaşılması yolundaki çalrşmalar da i
leri götürülerek, ilk ve orta öğretim 
ders kitaplarındaki terimlerin karşı
lıkları da ortaya konmıya başlımuş, 
geçen ders yıhnda bunlardan matema
tik, fizik, mekanik, kimya, biyoloji, 
zooloji, botanik, jeoloji derslerine ait 
dört binden fazla terim karşılıkları 
bütün öğretmenlerle ders kitabı ya
zanlara broşür halinde dağıtılarak <lil· 
şünceleri sorulduğu ve önüm•izdeki 
d.er~ ~ılı_ k~taplarına ıbu terimler ge!S~ 
rıldığı gıbı, yeni ders yılı için de coğ
r~fya, ~ozmografya, tarih, etnografya., 
fılozofı ve psikoloji, edebiyat hukuk 
terimleri karşılıklarının da h~zır.icın
makta olduğu, 

6 - Halka hitap eden söylev kon
ferans, şiir ve yazılarda elden ~eldiği 
kadar herkesin anlıyabileceği açık sa
de, düzgün, pürüzsüz ve güzel' bir 
türkçe kullanılmasma çalışılacaktır. 

geçmiştir. 

Bizans sarayının saltanat ve d 
de.besine sarfedilen altınlar da b 
havzanın da hissesi inkar edilemi 
yecek derecededir. Bu bölgede mi .. 
lattan önce yaşamış olan kavimle 
tarafrndan; (Efessüs), (Almova 
(Tirha), (Koleo), (Diyos), (Hipi
pa), (Klavos), (Noyton), (Kolofan 
gibi servet ve zenginlikleriyle ma 
ruf olan şehirler tesis ve bina edil • 
miştir. Yapılan tarihi tetkikat bu 
gün (170) bin kişiyi güçlükle g 
çindirmekte ve barındırmakta olan 
bu bölgede bir milyon .nüfusluk mu
azzam bir kütlenin müreffeh bir SU• 

rette barınmış ve yaşamış olduğunu 
göstermektedir. 

İzmir' de 
sonbahar 

at yarışları 
İzmir, 19 a. a. - Sonbahar at yan 

larma bugün Buca koşu yerinde baş 
landı. Hava müsait olmadığı için s 
hada az seyirci vardı. Birinci koş 
üç ve daha yukarı yaşta ve 1938 sene 
si zarfında kazandığı ikramiyeler ye 
kunu bin beş yüz lirayı doldurmıya 
baliskan İngiliz at ve kısraklara ma~ 
sustu. Mesafesi 2000 metre ve ikrami 
yesi de 255 lira idi. Beş hayvanın gir· 
diği bu koşuda Akif Aksonun Bay 
lan'ı birinci, Burhan'ın Komisar'ı i 
kinci geldi. İkinci koşu üç yaşında v' 
hiç koşu kazanmamış yerli yarımkarı 
ingiliz erkek ve dişi taylara mahsus• 
tu, ikramiyesi 190 lira ve mesafesi de 
1400 metre olan bu koşuda birinciliği 
Cahit Erel'in Kuştepe'si, ikinciliği 
Kara Osmanoğlunun Dageli aldı. Ü • 
çüncü koşu, dört ve daha yukarı yaş
taki haliskan arap at ve kısraklarına 
mahsustu. Mesafesi 2400 metre ve ik
ramiyesi de 190 lira olan bu koşuya 
üç hayvan girdi. Ahmed'in Ünlü'sü 
birinci, Salih Temel'in Musul'u ikinci 
geldi. Dördüncü koşu üç ve daha yu· 
karı yaştaki haliskan ingiliz at ve kıs 
raklarına mahsustu. Dört hayvanın 
girdiği bu koşu günün en heyecanlı 
yarışr oldu, Asım Çrrpan'ın Dandisi 
birinci, Salijı Temel'i~ Springbord'u 
ikinci geldi. Beş inci ve son kosu 
dört ve daha yukarı yaştaki yerli y; -
rrmkan ingili zat ve krsraklarına m::ı.h.
sustu, mesafesi 2200 metre olan bu 
koşuya dört hayvan girdi. Salih Te -
mel'in Mahmure'si birinr; <:>aban At
lı'nın Nona'sı ikinci geldi. · 
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Muhtelif elektrik ve demirbaş eşyası 
ah nacak 

Adliye Vekaletinden : 
Vekilet ihtiyacı için aşağıda kalem, muhammen bedeli ve muvakkat te

minatlariyle ihale saatleri yazılı ayrı ayn ilç tartnamede ceman 80 kalem 
Elektrik ve demirbaş eşyası ayrı ayrı açık eksiltme ile alınacaktır. 

Eksiltme 7 birinci teşrin 938 tarihine tesadUf eden cuma gUnü aşağıda 
yazılı saatlerde veka.et levazım ve daire MildürlUğU odasında toplanan ko· 
misyonda yapılacaktır. 

Eksiltmeye gireceklerin eksiltme gün ve saatlerinde hangi iıe girecek
leri hizalarında yazılı muhammen bedellerin % 7,5 ğ,u nisbetindeki temi
nat olarak verecekleri (2490 sayılı kanunun 17 ci maddesi mucibince) ban
ka mektubu veya makbuzlariyle birlikte komisyona müracaat etmeleri la
zımdır. 

Komisyon teminat olarak nakit ve nakit mahiyetinde tahvil kabul et
miyeceğinden taliple;in teminat olarak yalnız banka mektubu ve yahut 
vezne makbuzu ibraz etmeleri şarttır. 

Şartnameler vekalet levazım ve daire Müdürlüğünden parasız alınabilir. 
Teminat Tahmin 

Eksiltme Miktarı edilen bedel Kalem Şartname 
Saati Li. Ku: Li. Ku. No: 

14 
15 

16 

56 s 
76 

13 50 

751 11 
1012 25 

180 

27 
51 

2 

1 (Elektrik malzemesi 
2 (Temizlik malzemesi 

(kalorifer demirbaşı
(na müteallik eşya ve 
(saire. 

3 (İnce ve kalın bez 
(3853) 68~5 

Satıhk tabı makinesi 
Ankara Defterdarlığmdan : 

Muhanunen bedel 
Cinsi Adet L. K. 

Teminatı 
L. K. 

Avuıburg marka tab makinası 1 1400 105 
Makinalı merdiven 1 50 3 75 

Yukarda cins ve evsafı ile muhammen bedelleri yazılı tab makinası ve 
merdivenin ihalesi 15-9-938 tarihinden itibaren 10 gün müddetle temdit 
edflmiıtir. 

İsteklilerin defterdarlıkta müteşekkil satış komisyonuna 26-9-938 tari-
hine milsadif pazartesi gilnü saat 15 de müracaatları. (3838) 6806 

Satıhk bağ 
Mkara Defterdarlığından : 

Miktarı 

Muhammen 
bedeli 

Mahallesi Mevkii Cinsi M2. Kapu L. K. 
Depozito 
L. K. 

Dikmen Omer pınarı Bağ 19912 12 240 00 18 00 
Yukarda cinıi evsafı, miktarı ve muhanmıen bedeli ile teminatı · yazılı 

bağın mülkiyetinin ihalesi 3-10-938 tarihine mUaadif pazartesi günü saat 
14 de defterdarlıkta milteşekkil satış komisyonun~a açık artırma ile yapı-
lacaktır. . 

İatekliJerin prtnameaini görmek üzere ihale gUnündcn bir gün evveli
ne kadar , efterdarhk Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. (3837) 6805 

) . Satıhk tarla 
·11 

Mkar .. 1 Defterdarhğmdan : 
' .. 
OV 

Mahalle•!' ' 
( 

Mevkii. Cinıi 

Mesahai 
sathiyesi 

M2. 

Muhammen 
bedeli 
L. K. 

Depozit 
L. K. 

Bağlum ım11iye11i · Tuzlu Tarla 9300 378 35 28 
lvedik k(. 8:fı kaya . 

Yukar , cins ve evıafr muharrer tarlanın ihalesi 15-~-938 tarihınden 

itibaren 'tıt gün müddetle temdit edilmiştir. .. • 
Talip'' in 26-9-938 pazartesi gUnü saat ıs de defterdarlıkta muteşekkıl 

komiıyo. ~1 müracaatları. (3839) 6807 

Fakülteler 
Yemek münakasası 

ğından 10.10.ı938 pazartesi günü saat 
11 de pazarlığı yapılaaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 22328 lira SO 
kuruş ve ilk teminatı 1675 liradır. 

3 - Şartname ve evsafı komisyon
Ankara Tarih, Dil, Coirafya Fa- dadır. GISrillebilir. 

külte.i Direktörlüjiinden ı 

1 - Fakültenin ı938 mali yılı ye • 
mek münakuası 10-10-1938 pazartesi 
günü Ankara mektepler muhuebecili· 
ğinde saat ıs de kapalı zarf usuliyle 
yapılauktıt. 

2 - İıtekliler her ıUn fakülte hesap 
işyarına müracaat ederek şartnameyi 
görebilirler. 

3 - 1532 lira 25 kuru§tan ibaret o. 
lan ilk teminatın ihale günü aaat 14 e 
kadar mezkQr mUhalebccilik veznesine 
yatırılmalı lizımdır. 

4 - tlin ücreti mUteahhide aittir. 
(3805) 6792 

Gümrük Muhafaza 

Yazhk elbise alınacak 

4 - İsteklilerin gUn ve saatinde ilk 
teminat makbuzları ve kanuni vesaik
leriyle birlikte Galata eski ithatat 
gümrüğü binasındaki komisyona gel-
meleri (6526-3816) 6795 

Jandarma 
69 kalem flbbi malzeme· ah nacak 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Sabn Alma Komiıyonundan· 

1 - Jandarma Geneı Komutanlığı 
sıhiye deposu ihtiyacı için (69) kalem 
tıbbi malzeme açık eksiltme usuliyle 
isteklisine ihale edilecektir. Eksilt • 
mcsi 6.10.938 per§embe gUnU saat (10) 
da yapılacaktır. 

Gümriik Muhafaza Genel Komu • 2 - Şartnameıi komisyondan alına-
tanlıiı Iatanbul Satın Alma Komia • cak olan bu ekıiltmeye girmek iıti • 
yonundan : yenlerin (356) lira (25) kuTuıluk ilk 

. . . . teminat ve tartnamede yazılı belgele-
l - Gümrük muhafa~a ~ratı ıçtn ri le birlikte tam vaktinde komisyo -

4294 takım yazlık elbıseqın kapalı Yba 
1 k il . . kli k d 1 na t vurma an. urfla e s tmesıne ıste çı ma t- • ( 3784) 6788 

Sığı·r eti ahnacak 
Jandarma Genel KomutanlığıAnkara Satm Alına Komiayonun : 

dan: 
1 - Müstakil jandarma taburu ihtiyacı için ıatın alınacak 11ğır eti mlk· 

tarı alım uıulü iik teminat ihale tarihi apğıda &öateril111ittlr. Bu alıma 
ait tartname paraıız komiıyondan alınabilir. 

2 - EkıiltlJleıine girmek istiyenlerin kapalı zarf ekılltmesi için §&rtna· 
meainde yazılı belge ve ilk teminat rnakbuz veya banka mektubu içinde 
bulunduracaktır. Teklif mektubunu en geç vaktinden bir saat evel ko· 
mlıyona vermeleri. (3684) 
Cinıl Miktarı Tahmin bedeli llkteminat Eksiltme Ihale T. Gün Sa. 

kilo kuruş Lira K. usulU 
Sığır eti 15000-25000 30 562 50 KaP,alı Z. 1.10.938 C.ertesi 10 

6605 

u 11 us 20 - 9 - 1938 

Ankara Valiliği 
• Dıvar ınşası . 

Ankara Valiliğinden : 
Etnografya müzesinin ihata divar 

inşaatı 26-9-938 pazartesi gilnü ıaat 
on birde vilayet binası lahilinde nafia 
komis}"Onunda Lb,alesi yapılmak Uze
re pazarlığa konulmuştur. 

Keşif bedeli (1393) lira 73 kurut -
tur. Muvakkat teminat (104) lira 53 
kuruıtur. İstekliler teminat mektubu 
veya makbuzu ve ticaret odasının ve -
sikasiyle birlikte sözU geçen gün ve 
saatte Nafia komisyonuna gelmeleri. 
Bu işe ait kefif ve ıartnameyi her 
giln Nafia müdürlUğünde görebilir -
ler. (3648) 6478 

Maden blok kömürü 
Ankara Valiliğinden : 

Nafıa dairesi silindirleri için alına
cak (180) ton maden blok kömürü 26. 
9.938 pazartesi günü saat on beşte Vi
layet binasında daimi encümende iha
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Muhammen bedeli 4140 liradır. Mu
vakkat teminatı (310) lira 50 kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektubu veya 
makbuzu ticaret odasının vesikasiylc 
birlikte sözü geçen gün ve saatte en
cümene müracaatları. 

Bu işe ait keşif ve Şartnameyi her
gün Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

(3651) 6481 

Parmaklık yaptırılaeak 
Ankara Valiligmden : 
Ankara Etnografya müzesi önün -

deki Eti kapatmalarının muhafazası 
için parmaklıklar tecridine ait inşa
at 26-9-938 pazartesi günü saat 11 de 
vilayet binası dahilinde Nafıa komis
yonunda ihalesi yapılmak üzere pa • 
zarlığa konulmuştur. 

Keşif bedeli 756 lira 32 kuruftur. 
Muvakkat teminatı 56 lira 72 kuruı

tur. İstekliler teminat mektubu veya 
makbuzu ve ticaret odasının vesikasi
le birlikte sözü geçen gün ve saatte 
Nafia komisyonuna gelmeleri bu işe 
ait keşif ve şartnameyi her giln Nafia 
müdürlüğünde görebilirler. (3649) 

6479 

Parke kaldarım yapllrdacak 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara - İstanbul yolunun ss+ooo 
inci kilometresinde Ayaş kasaıbasına 
rastlıyan kısımda yapılacak parke kal
drrım inşaatı 26.9.938 pazartesi gUnU 

saat 15 de vilayet binasında daimi en
cümende ihalesi yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 7245 liradır. Muvakkat 

teminatı 544 liradır. İstekliler teminat 
mektup veya makbuzu ve ticaret oda
sı vesikasiyle bir!ikte sözil gc;en giln 
ve saatte encümene müracaatları. 

Bu işe ait keşif ve şartname her 
Nafıa müdürlilğilnde görillebilir. 

(3650) 6480 . 

Hükümef konağı yaphrllacak 
Ankara Valiliğinden : 

Polatlı kazasında yapılacak hükü -
met konağının 10289 lira 18 kuruıluk 
kısmın inşaatı; 26-9-938 tarihinde 
Ankara vilayeti Nafıa Müdürlüğü o
dasında toP.lanan Nafıa eksiltme ko
misyonunda ihalesi yapılmak üzere 
kapalı zarf usulile eksiltmeye kon -
muştur. 

Muvakkat teminat 771 lira 69 ku
ru§tur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını; te
minatı mektubu veya makbuzu. Tica
ret odası. vesikası ve eksiltmenin ya
pılacağı gilnden en az ıekiz giln ev· 
vel referans ve diğer vesikalarını 

raptetmek suretile Ankara villyetine 
istida ile milracaat ederek bu ite ait 
alacakları ehliyet veaikalariyle bir -
likte yukarda adı ge,en gilnde saat 
ona kadar ekıiltme komisyonu reiı
liğine tevdi etmeleri. 

Ehliyet vesikaıı için ekıiltmenln 
yapılacağı günden en az ıekiz: gün 
evvel veıika talebinde bulunmıyanla
rın eksiltmeye giremiyeceklerl. buna 
ait ketif evrakı ve şartnamenin nafıa 
mUdürlüğUnde gCirebilecekler. 

(3622) 6430 

Tapu ve Kadastro 

6 adet dolap yaphrllacak 
Tapu ve Kadaıtro Umum Müdiir

lütünden ı 
ı - Umum mUdUrlilk zat l9lerl 

dairesi l~in altı adet ahtap dolap yap• 
tırılacaktır. 

2 - Reıim, prtname ve evsafı aa
iresi hakkında malilmat levazım mü • 
dilrlüğilnden alınır. . 

3 - Beherinin muh~en bedell 
115 liradır. 

4 - Eksilt~e 24 • eylul - 938 cumar
tesi günü saat ondadır. 

S - İsteklilerin tamamının mu
hammen bedeli olan 690 liranın % 7,5 
pey akçesiyle mezkur gün vo saatte 
levazım müdürlüğünde tetekkill eden 
satın alma komisyonuna mürl'caııtla · 
rı. {3586) 6395 

Devlet Hava Yolları 

Otomobil traktör 

vesaire alınacak 

T. C. Z 1 R A A T B A N K A S 1 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: ~62 

Devlet Hava Yollan Umum Mü • 
dürlüğünden : 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Sıhiye otomobili. 
. Yangın otomobili (tayyare mey· 

danlarına mahıua), 

Silindir ve traktör, 
Yolcu otobüsü. alınacak. 
Tayyare meydanlarımız için yuka

rıda yazılı vaeıtaların en modern ais
temleri satın alınacağınıdan aHlkadar
ların bu husustaki tekliflerini 20. I. 
inci tefrin 938 tarihine kadar idaremi
ze göndermeleri ilin. olunur. 

(3827) 6800 

An~ara Belediyesi 

Cam bezi vesaire 
ahnacak 

Ankara Belediyeıinden 
1 - Otobüslerin temizliğinde kul

lanılmak üzere elli gilderi ile 200 adet 
cam bezi on bet giln müddetle açık ek
siltmeye konulmu9tur. 

2 - Muhammen be<;}eli 265 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 20 liradır. 
4 - Nümunelerini görmek istiyen

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 4.10.1938 salı günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü-
racaatları. (3849) 6811 

Tenvirat işleri 
Ankara Bele-diyesinden : 
1 - Cümhuriyet bayramında yapı

lacak tenvirat onbe~ gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmuftur. 

2 - Muhammen bedeli 2635 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 19S liradır. 

• 4 - Şartnamesini görmek istiyenle· 
rın her gün yazı işleri kalemine ve ia
teklilerin de 4.10.1938 sair günü saat 
on buçukta bele-diye encümenine mü-
racaatları. (3850) 6812 

Kaldırım yaphrllıcak 
Ankara Belediy .. inden ı 
1 - Şehir içinde muhtelif yollara 

yaptırılacak kaldırım iti onbet bün 
müddetle kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmtıştur. 

2 - Keşif bedeli 12000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 900 liradır. 
4 - SartnamHinl &örmek iatiyen-

lerln her gUn yazr f §lerl kalemine mli
racaatleri ve ihale 4-10-938 de bele
diye enclimeninde saat on buçukta ya
prlacağından teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını saat ona kadar be
lediye encUmenine vermeleri. 

(3852) 6814 

Elbise yapt1rllacak 
Ankara Belediyeıinden : 
1 - Otobüs müstahdeminine yaptı

rılacak 200 takım elbise ve kasket ile 
80 adet tulum onbef gUn müddetle a
çık eksiltmeye korıulmuftur. 

2 - Muhammen bodeli 4800 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 360 liradır: 
4 - Şartnameıini ıörmek iıtiyen-

lerin her gün yuı işleri kalemine ve 
ieteklilerin de 4.10.1938 salı ıünü aut 
on buçukta belediye encümenine mü· 
racaatları (3851) 6813 

D. Orman 
İşletmesi 

Satıhk ıım lomruklar1 
Devlet Orman ltletmeıi Revir A • 

mirliğinden : 
1 - Revirin Kel tepe ormanlarından 

iıtihaal olunarak KarabUk'te iıtas· 
yonda depoda iıtif edilmiı olan 
921.494 motre miktba muadil 1604 a• 
det çam tomruğu açık arttırma ile sa
tılacaktır. 

2 - Tomrukların kabukları ıoyul• 
muf olduğundan hacim kabuksuz orta 
kutur Uzerinden hoaap edilmittir. 

3 - Tomruklara ait ıatıf p.rtname
al orman umum mUdUrlUğüne ve An • 
kara ve İstanbul orman bat mUhcndlı- · 
liiine müracaat edilerek ıörülebilir. 

4 - Tomrukların beher metre mo
kibı 14 lira 60 kurut muhammen bo • 
delle açık arttırmaya konulmuştur. 
İsteklilerin% 7.S muvakkat pey akçe· 
ıiylo 26.9.938 &UııU ıaa.t 11 de Kara
bUk'tekl revir merkezine müracaatla • 
rr. (6392/3738) M58 

(ım tomruıu satııı 
Devlet Orman lıletmeıi Revir A· 

mirliiinden ı 

ı - Karabllk'te depoda lltlf edilmlt 
1425 adet ıpuadill 813 metre miklp 
541 desimetre rnikip çam tomruğu a • 
çık arttırma ilo aatdacalı:tır. 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye vere<ek 
Ziraat Bankasında Kumbarah ve ihbarau Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a§ağr
daki p13.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded ı.ooo Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 ,. 2.000 ,. 
4 .. 250 • 1.000 ,. 

40 
" 

100 ,. 4.000 ,. 
100 .. 50 .. S.000 .. 
120 .. 40 ,. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 • 

DIKKA T : Heıaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan CJfOfı clü,miyenlere ikramiye çıktığı takdirde 'fo20 
fozlasiyle verilecektir. 

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

3 çeşit yakacak ahnacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

Cinsi Miktarı Beherinin % 7,5 teminatı 
Kilo fiyatı Kr. Li. Kr. Tarihi GUnil Saat 

Sömikok 
kömürü ton 250 2600 
Kuru meşe 534 19 1. 10. 938 Per§cniıe 15 
odun kilo 25000 2.25 
Mangal Kö. kilo 1000 6 

1 - Ankara polis enstitüsü ihtiyacı için miktar, cins. muhammen bedel .. 
leriyle ilk teminatları. ihale gün ve saatleri yukarıda yazılı mahrukat ka· 
pah zarf uıuliyle münakasaya konulmuttur. 
2- Bu i e alt prtnameyi almak l&tlyenlerln emniyet umum mUdtlrlllğil 

aatın alma komisyonuna mliracaatları. 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teminat makbuz veya banka mektu· 

bu ite 2490 sayılı kanunun 2-3 cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
tayin edilen giln ve saatte komisyona gelmeleri. (3705) G613 

Ankara devlet tiyatro okulunun temsil 
ve opera bölümlerine sınavla parasız 
ve yatıh kız ve erkek talebe ahnıyor 

Ankara Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüiünden: 
TEMSİL BOLUMU : 
1 - Tahsil müddeti en az Uç senedir. 
isteklilerden aranılan genel vasıflar ıunlardır: 
a) Vücudu kusunuz olmak, 
b) İyi bir kulağa nıalik olmak (itittiğl ıeıleri aynen tekrarhyabilmok) 
c) En az: orta okuldan mezun olmak, 
d) Şiveıl sahneye müsait olmak. 
e) Kızlar için en aşağı ya§ 16, erkekler için 17 dir .. 
II - Seçim sınavında aranılacak feyler tunlardır: 
a) DUtgiln ve serbest konu§rn&. gördüğU yeya okuduğu bir geyi anlat

ma kudreti, 
b) Okuduğu veya gördUğU bir tiyatro piyesi içerisinden ıeçilecek bir 

rolü yapabilmek, 
c) Sınav koıniıyonunca verilecek bir rolil yapabilmek. 
OPERA BÖLÜMÜ: 
1 - Tahsil müddeti en az S senedir. 
Taliplerde aranılacak ğenel vasıflar, temsil bölümü için yukarda zikre· 

dilen genel vasıfların aynıdır. Yalnız sesi iyi olmak §arttır. Çok iyi seıi 
olanlarda orta tahsil aranmaz. 

II - Seçim sınavında aranılacak şeyler şunlardır: 
a) Kendi seçeceği, bildiği bir şarkıyı söylemek, 
b) Sesleri ve melodileri tekrarhyabilmek, 
c) Ritmik duyma ve hissetme kudreti. 
Tiyatro okulunun temsil ve opera bölümlerine talebe ıeçme sınavları, 

lstanbul'da 4-8 Birinciteırin 1938 de Galatasaray llıeıinde veya 11-15 Bl· 
rinciteırin 1938 de Ankara'da Milzik Öğretmen okulunda yapılacaktır. h
tekUlerln dilekçe ile latanbul'da veya Ankara'da yukarda adı geçen okul 
Direktörlilklerine en geç sınavın başhyacağı güne kadar milrac:aat etme
leri lazımdır. 

Dilekçeye bağlanacak vesikalar ıunlardır: 
a) Nilfus tezkeresi veya tasdikli bir örneği, 
b) Okul diploması veya tasdikli örneği, 
c) Sağlık raporu, 
d) Hüınilhal veıikaıı. (3767) 6693 

lstan.bulda ve Zon&uldakta orman baş 
mlihendiıliklerinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen be· 
deli 14 lira 60 kuruıtur. 

S - İsteklilerin yilzde yedi buçuk 
muvakkat pey akçeıi ile 30-9-938 gü • 
nü saat on beşte Karabük'te revir 
merkezine müracaatları. (6528-3817) 

6796 

Sahhk köknar tomrukları 

c:ı deposunda iıtifte buluan 1620 adet 
muadili 1058.693 metre mikap köknar 
tomruğu açık arttırma ne satılacaktır. 

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

3 - Satı,a çıkarılan tomruklara ait 
tartname orman umum mUdUrlUğ(lnde 
htanbu1 ve Ankara orman bat mühen· 
dlsliklerlnden lıtenilebilir. 

2 - Tomrukların aynca bq ke. • 
me paylan mevcut ve kabukları eo. 
yulmuı olup hacim kabuklu• orta ku
tur üzerinden hesap edilmlftlr. 

3 - Tomruklara ait aatıt tutna • 
mesi Ankarada orman umum mildUrlU 
günde ve orman baı mühendisliğinde 

Devlet Orman ltletmeai Kara.bük 
Revir Amirliiinden ı 

4 - Tomrukların beher metre mika 
bı 11 lira muhammen bedelle açık art
tınnaya konulmuştur. hteklilerin % 
7.5 muvakkat pey akçeılyle 26.9.938 
pazarteıi gUnU ıaat 14 de KarabWcte· 
ki revir merkezine müracaatları. 

1 - Büyükdüz ormanının Mancara- (6391/3737) 6657 



20 - 9 - 1938 

H i K A y E 
Asümôni futbol 

Y ~: Bernard Shaw 

Vest-End hastanesinde çahtan tıp 
talebesi, bayan Hairns'i Gray'a lnn 
Road'da kaldırırken, beti.benzi uçmuf 
olan otobüs f(>foru, 

- Olmüt mü? diye sordu. 
Tıp talebesi, 
- Bayan, pis piı ıizin benzininize 

kokuyor. 
Dedi. 
Şöfor, kadının üzerine eğildi. 
- Bu koku benzin kokusu değil. 

Metilalkol kokuıu; adam akıllı içmiş. 
Belki de siz onun füzel koktuğu ka
naatindeıiniz. Cevabını verdi. 

Poliı, 

- Yaptığınız iti biliyor musunuz? 
Kardinah öldürdünii%. 

Dedi. 
Rengi kireç gibi iken timdi yeıile 

çevrilmit olan t(>for, 
- Hangi Kardinalı? 
Diye aordu. 
- Otobu.ün kıç tarafı otomobilin 

içine girdi. Kudaiyetpenah'ın boynu
nun .. hart" ederek kırıldığını itittim. 
Di}'c anlatan ufBk. ölen ef endiıinden 
tiklyet ettlll için detll, ba ini 81Um 
onu ağlattığı için ağlıyordu. 

Bir çocuk da. vaziyeti tenvir mak
sadiyle; 

- Sen Pankraı peakoposu; diye 
ıöylemit oldu. 

Btlyilk bir ıatkınlık içinde olan ~
for, 

- Eyvah, bqıma gelene bak 1 Diye 
haykırdıktan ıonra, anlını ıiltrek, 
uınki havanın içinden peydah olmuf 
ıibi hiciiae yerinin etrafını birdenbi
re ÇeYiren kalabalığa döndü ve. 

- Elimden ne gelebilirdi ki? Oto
büs kaydı. Diye ilave etti. 

Hayretini gizliyemiyen ıeyirciler
den biri, 

- Böyle yağıtlı bir havada bu ka
dar hızlı gidince her otobüsün kaya
cağı gibi. 
Mütaleasında bulundu. Ve ondan 

aonra orada toplanmıı olan kalabalık, 
otobüsün hızlı gidip gitmemiş oldu
iu meıelesini münakata etmeğe baş
ladı. Bu arada da, ıöfor, tekmil Gra
y's lnn Road'ın "Evet"ine karşı .. ha
yır" ını var kuvetiyle müdafaa edi
yordu. 

Mamafi, Bayan Hairns hakiketen 
fuzel kokuyordu. Elinde bir tiling 
fazla parası kalınca o, bunu hemen 
hemen kırk yıldanberi yapıyordu. 
kendiıi, ne görünüşte güzel ve ne 
de kılık kıyafeti düzgün bir kadındı. 
Ağsına kadar tıka basa dolu olan o
tobüsün göğsü üzerinden geçmesi, o
nun ıeklinde hayret edilecek derece
de u bir değitiklik yapmıştır. 

Peakopoa'a &elince, onda da bir ııy
rık ve ne de bir damla pislik görülü
yordu. O, peskopos oluşuna ,bir ço
cuk gibi mağrurdu ve bu gururunu, 
boynunun dimdik tutmak suretiyle 
tebarüz ettiriyordu. Bundan dolayı, 
otobüsün sağa sola yalpa yapan kıçı 
Yüzünden otomobil birdenbire durun
ca, boynu kırılmııtı. 

Otobüsün köıeyi int olarak dön
ınesi, bayan Hairn'si fena halde kor
kutmuıtu. Bunun da bir ehemiyeti o
lamazdı; çUnkU, daha bUyUk bir te· 
tiklik bile onu kurtaramazdı ama, ca
nı da hiç yanmamı§tı. Citer kanatla
rından birine dokunan bir tek kırık 
kaburga kemiği, ona ağrı veriyordu. 
Ancak, büyük bir korku sinirleri bo
zup, ezici bir ıiklet kaburga kemikle
rini una çevirdikten ıonra bunları 
Yürek ve ciğerlerle birlikte bir lipa 
haline sokarsa, işte o zaman acınmak 
gütunç olur. Oyun bitti. Tedavisi 
ıtıUmkün olan !CY· tedavi edilmez ol
du. Fini, ebedileşti. 

ÇeıJiren: Hikmet Tuna 

dan kaldırılarak, tepesinde bir şehir 
bulunan bir yamacın kenarına atılı

verdi. Bu tehir, kendisini kurtarmak 
ümidiyle yanında çalıştıran, fakat o
nun metilalkolüne karııı olan bağlılı
ğından dolayı bu dütünceıi akamete 
uğrıyan, eline ıayısız şişeler dolusu 
Ren şarabı teslim edilmesinde bir be
is olmadığı halde mobilya verniği 
içmesine mini olmıyan Sen Pankras 
peakoposunun odasında asılı duran 
fotoğraftaki Orvieto'ya çok benziyor
du. 

Bayan Hairns, Orvieto'ya dair, fo
toğrafın tozunu alırken gözüne çöp 
kaçmıı olmasından batka bir şey ha
tırlamıyordu. Korku ve sıkıntı, onun 
kulağına, Pentonville Hil'e hiç ben
zemiyen, bambafka bir yer diye fı
sıldadı. Bu tehirdeki hayatın, kendi
si için, perhiz ve imsak, temizlik, 
nefsini kontrol etmek, vaktini tatma· 
mak ve buna benzer zulümleri ifade 
eden cennetten de daha korkunç ol
duğuna dair onda katt bir kanaat var
dL Artık o yolun yolcuıu olduf un
dan. arkumdan bir ... yetlflp, .. ııa
na aallana bir reverans yapıncıya ka
dar, büyük bir ta.sa ve kaygu içinde 
yukarı baktı. Arkasından gelip yeti-

ıen, petıkopoatan : 

PHkopoe, 

- Beni yukarıdaki bilyilk kapıya 
kadar götürecek bir araba burada bu
labilir miyim? 

Diye sordu. 
Bayan, Hairns, 
- Ben de buraların yabancısı oldu

ğum için, hakikaten bilmiyorum. Di
ye cevap verdi. Bayan, "bilmiyorum" 
derken, peakopoe yoluna devam ede -
rek, kadınla daha fazla meşgul olma
dı ve yaya olarak yUrümeğe karar 
verdi. 

Çayırın bir kenarında bir beygir 
otluyordu. Bayan Hairns beygiri gö
rünce, ruhunda a•Umani bir..., teselli 
ııığı parladı. Yirmi dört yaşında ve
ya bu yaş etrafında iken gençliğinin 
nuru söndüğü gündenberi, birçok 
yıllar, fasılasız olarak Metilalkolün
den ba'ka bir :ıeye karıı alaka duy
mıyan bu kadın, beygirlere karşı a -
cayip bir sevgi beslemek için, daha 
doğrusu kendisinin ifade ettiği gibi, 
beygir için dünyaya gelmişti. Bu 
sevgi hem budalaca hem masfimca bir 
sevgi idi. Fakat, gel gelelim, bu sev
gi, ona, normal olarak ve ekonomik 
zaruretler dolayısiyle bir el araba
siyle dolaşan, tikin cibiliyeti itiba • 
riyle at ve hayvan hırsızı olan mer
hum Alfred Haims ile evlilik bağla
rını temin etmitti. 

Güçlü kuvetli bir at meraklısı olan 
bu adam, kendine bir beygir satın a
lamıyacak derecede yoksuldu. Yalnız 
bu kadar da değil; o, Londra'da ken
dine bir mesken bulamıyacak, iki ki
şilik bir yatak veya bir kat elbise te
darik ve temin edemiyecek ölçüde 
fukara idi. Fakat, buna rağmen, Lon
dra'da daima onun adresi vardı; So
kakta asla çıplak gezmediği gibi, ne 
bayan Hairns ve ne de kendi yerde 
yatmıyordu. İster tedarik edebilıin, 
isterse edemesin, mesken, yatak ve 
elbise aahibi olmanın zaruri olduğu 
hakkında aoıyete kendiıini ikna et
mitti. Bundan dolayı, o da bunlara 
malikti. Bir beygire de malik olma
nın bir zaruret olduğu kanaati, onda 
bir idioıenkraji halinde yqıyordu. 
Bu itibarla, kendini geçindirecek 
bir mevkide olmadığı halde, daima 
bir beygir bulundururdu; çünkü bey
girin masraflı olduğu fÖyle dursun, 

••• 
Bayan Hainl9, Gray'• 

o, kendi kendini ödiyen bir hayvan
İnn Road'- dı. Otomobiller hakkında da yiizde 
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(HAVA SEFERLERi) 
Ankara - latanbul araamda 

Pazardan mada her l'ÜD ı 
Yeıilköy'den hareket 8.3\l 
Anbra'dan hareket S.SO 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Eıe ve Cankaya eczaneleri 
Pazartesi : Sebat ve Yeniıebir • 
Salı : latanbul eczanesi 
Carsa.mba : Merkez 
Perıembe : Ankara " 
Cuma : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Cumarteıi : Halk ve Sakarya 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yancm ihban: (1521). - Telefon, müra
caat, ıehir: (1023-1024). - Sehirlerara
aı: (2341-2342). - Elektrik ve Havacazı 
lnza memurlufu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Takai telefon 
nwnaralan: Zincirli cami civan: (2645, 
1050, 1196). - Samanpazarı civarı : 
(~~6, 3259). - Yenlıehir, Havuzbaşı, 
Sızım takıl: (2323) - Havuzbaııı: Gü
ven takıi: (3848): Birlik takıi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Uluı Ukıi: (1291). 
İatanbul takılı!: 3997 

Otobüslerin ilkveıon 
ıeferleri 

Sabah 
tık 

sefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 
Uluı M. dan Çankaya"ya 7 25 
Cankaya'dan Uluı M. na 7.10 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 
Ulwı M. dan Kec;ioren'e 6.00 
Kec;iören'den Uluı M. na 6.30 
Uluı M. dan Etlik'• 6.30 
Etlik'teo Uluı M. na 7.00 
Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Uhıa M. na 7.DO 
Cebeci'den Aı. fabl.ra 7.00 
Aı. fabl. dan Cebeci'ye -.-
Y enişehir'den Uluı M. na 7.00 
Uluı M. dan Yenisehir'e 7.10 
S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 
Akköprü'dcn S. pazarı'na 7.30 

Akeam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 
23.00 
23.20 
20.00 
20.30 
21.0U 
21.30 
21.00 
21.30 
23.00 
23.00 
-.-
17.00 
23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

' U. Meydanıyle iıtaıyon arasında ber 
bee dakikada bir ıefer olup tren za
manları ıeferler daha ırktır. 

§ U. Meydaruyle Yenieehir, Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazarı ara1mda saat 8 
den 20 ye kadar naat! her bee dakika
da: saat 20 den 21 e kadar her on daki· 
kada: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
IQldar her 15, 20 Ye 30 dakikada bir 
muntazam ıeferler vardır. 

Ş Ak$8mları Uluı Meydanı'ndan saat 23 
deki son ıeferlerle bunların Uluı mey
danı'na dönüşleri ıinemaların daiılıs 
ıaatlerine tlbidlrler. 

Posta Saatleri 
TeahhiltJil 18 e kadardır. 
Poıta aaat 19 a kadar !stanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpap'ya : Her aa),ah 8.20. Her 

alream 19.15 ve H.50 
de (Pazarteal. Per
••mbe, CUD\&rtesi 
Toros sllrat.) 

Samsun hattına : Heraün 9.35 (Kayae
ri. a.-.. .__. ._ 
bat berlndedlr.) 

Diyarbakır battı : Her&iin 9.35 
Zonpldak battı ı • 15.00 
Kırıkkale'ye rayotoblls • 16.05 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Recep: 25 

S. D. 
Gilnet: 5 43 

Rumt • 1354 
Eylül: 7 

S. D. 
Alqam: 18 11 

Bir kuyudan su yerine 

maden çıktl. Fakat ... 
Fransa'nın Brest ıehrinde iki ki

şinin ölUmU ve bir kiıinin yaralan
maıiyle neticelenen bir kuyu kazası 

olmuştur. 

Bu fehirde küçük bir çiftlik işlet
mekte olan bir adam, tarlasının için

de bir kuyu kazdırmıttır. Fakat ku
yudan su yerine maden damarı çık

mıştır. 

Bundan ıon derece memnun olan 
çiftlik ıahibi "madeni kendi gözümle 

bir de ben göreyim" demit. kuyunun 
içine inmittir. Fakat daha iner_ in

mez, adamcağız kendisini kaybetmlt

tir. 
Kuyunun dibinden sea gelmeyince 

kardeşi hemen atağıya inmittir. Fa
kat o da orada kıvrılıp kalmııtır. 

Bunu gören daha iki çiftçi halat

lara bağlanarak kuyuya sarkmıılar, 

fakat birisinin bağlandığı halat yan 

yolda kopunca o da kuyuya düşmüt 
ve belkemiti kırılmıttır. 

Hadiseyi haber alan itfaiye süratle 
kaza mahalline yetigmiı kuyudan iki 
ölü ile bir yaralı çıkarmı,tır. 

ÖIUlerin maden damarından çıkan 
zehirli gule zehirlendikleri tesbit e
dilmiıtir. 

ıeksen niıbetinde aynı noktai nazarı 
güdüyordu. 

Ondaki idiosenkraji, Evelin Ba
nks'a çok elverifli geliyordu. ÇünkU 
kendi de onun gibi idi. Bayan Evclin, 
inıanın bir beygire nuıl ihtiyacı var
aa, bir kadına da ihtiyacı olduğu ve 
ikiıi arumda hiç bir fark olmadığı 
hakkında. onu hiç bir zorluk çekme
den kandırdı. E~elin, bayan Alf red 
Hairna oldu ve on üç çocuk dünyaya 
getirdi. Anne ve babanın beygir lehi
ne olarak, gıda ve bak,ımı esirgemele
ri yüzünden bu çocuklanıı oa .biri 
öldU. 

- - - ---- - --- - - - - -. - . 
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[ ŞEHİRLERİMİZİN SOSYAL 
. 

ÇEHRESi 

YILA YETLER GELiRLERiNİ 
NERELERE HARCARLAR! 

Hususi idareler bütçelerinde kırk milyon 
liranın sarf edildiği halk hizmetleri 

D evletin halk işlerini gören 
teşkilat ve tesisleri yanın

da ve onunla muvazi olarak giden 
hükümetin bir iki organizasyonu 
vardır: Hususi idareler .. Ve hususi 
idareler, daha fazla mahalli işlerle 

uğrqtıkları için, faaliyetleri, va-· 
tandaşları daha yakından a!akalan
dırır. Vilayetlerin ilk tahsil, sıhat, 

nafıa işleri, ziraat ve saire .gibi, ço
ğu vatandaşın günlük hayatına gi -
ren mevzularla uğraşmak ve bunla
rı tanzim etmek vazifesi, hususi ida
relere verilmiştir. 

Hususi idarelerin gelirleri, bir 
yekün halinde hiç azımsanmıyacak 
kadar yüksektir. Son mali senede bu 
miktar, kırk milyon lirayı aşmıştı. 

Yani bütün devlet bütçesinin, altıda 
birin-den fazla olan bir miktar .. 

Acaba lıususı idareler, bu parayla 
ne gı:bı hizmetler görmektedirler? 
'N.ı.cı.Jlckctte okuma arzu:su,. bir he· 
yecan da.ı.gası halinue köylere kauar 
uzanırken, rejimin vatandaş hayatı· 
na verdigi hutlutsuz kıymet, her ta
rafta sıhı tesisleri bir zaruret hali
ne korken ve nihayet ekonomik kal
kınma, iç tıcaret, aairna genişliyen 
iş sanaliı, coğratya baKmnnuan 
memleketın boıunmez bır bütün ha· 
ıine gelmesini emrederken, bu v.:.
zifelerin mühim bir kısrpını üzeri 
ne alınış olan hususi ·idarelerimiz 
bu işlere ne kadar para harcıyor la..? 

Bu rakamları tetkik ederek, vila
yetlerimizin coğrafi, iktısadi, kül
türel ve sosyal iıhtiy~ları hakkında 
bir fikir elde etmiı olabileceğiz. 

Çünkü nisbetler . arasında görüle
cek olan büyük farklar, sırf bu ihti
~ların detl~lııd•n ve prtlahn 
biribirine benzemesinden doğmut

tur. 

1936 mali yılında 62 vilayetimiz
de hususi idare bütçeelerinin yeku
nu 38.081.496 liradır. Hu hususi ida-· 
relerin yapmakla mükellef olduğu 
halk hizmetleri arasında, grup 
halinde toplanaıbilecek olan şunlar 

vardır: Nafıa, umumi meclis ve dai
mi encümen masrafları, hususi mec
liı tetkilat masrafları; maarif; zira
at; sıhat: cemiyet ve hayır işleri; 
muhtelif ve müşterek masraflar .. 

rak 17.1 ini ve kültür işlerine yüzde 
4 eksik olarak yüzde 27 sini; ziraat 
ve baytar işlerine Afyon'a yakın o· 
!arak yüzde 3.9 unu ve sıhat işleri
ne Afyon'un yüzde 4.1 ine mukabil 
3 misli fazlasiyle yüzd el3.l ini ver
mektedir ve mesela Afyon'un müte
ferrik ve müşterek masraflara ayır
dığı para yüzde 8.8 ol'Ciuğu halde 
Ağrı'nın yüzde 23.7 dir. 

Gene bir misal olarak, varidatı 

daima a..:, bır senede 48.007 ııradan 
ıbarct • .Ha nt.Ü!juk bır vllo.ly"tımizın 
bu parayı ne nısbetlerde hangı ışle
re harcadıgını anlatalım: tıaKn.arı 

bütün gelirinin hemen yarısını, 

yüzde 49.8 ini nafıa işlerine işleri.ne 
vermiştir. Bu nispet, bize derhal şu 
hü.kmıi verdirebilir: Hakkari'nin 
yola çok ihtiyacı vardır 1 

Hakkari, buna mukabil, ziraat ve 
baytar işlerine hiç para ayıramamış
tır. Cemıyet ve hayır işlerine de pa
ra koyamamıştır. 

Bir C\Z da büyük vilayetlerimiz Ü·, 

zerine rakam verelim: Meseli 1s
tanbul'un aynı yıl bütçe yekfınu 
4.371.686 liradır. lıtanbul vilayeti 
gelirinin yüzde 18.8 ini nafıa ifleri
ne, yüzde 1.0 ini umumi meclis ve 
daımi encümen işlerine ; l 1.5 ini hu· 

&usi muhasebeye; 51.6 sını kültür 
işlerine, 3.0 ını ziraat ve baytar itle
rine; 3.0 ını cemiyet ve hayır işleri
ne; 6.2 aini de muhtelif müşterek 
masraflar için harcamaktadır. 

İstanbul, gelirinin yarısından faz
laaını kültür itlerine harcıyan vila
yetlerimizden biri olarak batta geli

yor. 1stanbul'da ilk tahıil yapan ço
cuk ,._ı.petinin. Türkiye reJrocuau 
neden elde bulundurduğunu bu ra

kam, bize çok güzel anlatmaktadır. 

A nkara'ya geçiyoruz: aynı se· 

ne Ankara vilayetinin büt
çe yekunu, 3.783.304 lira idi. Bu ge-

lirden nafıa işlerine ayrılan yüzde 
20.2 -yi, kültüre 22.1 ri, ziraat ve 

38.081.496 liranın bu itler üzeri
ne sarf fCk1i şudur: 6.252.001 lira 
nafıaya; 651.164 lira umumi meclis ı 
ve daimi encümene, 4.976.063 lira hu
susi muhasebeye; 11.789.514 L. kültür 
işlerine; 871.231 lira ziraat ve bay
tar itlerine; 2.384.578 lira Sıhat ve 
içtimai muavenet işlerine; 882.454 
lira cemiyet ve hayır iflerine; 
5.464.604 lira muhtelif ve mütterek 
masraflar için harcanmııtır. 

"baytarlık iflerine 5.6 yı, muhtelif 
ve mütterek masraflara 9.2 si aarfe
dilmektedir. Ankara, İstanbul'a gö
re daha çok ziraat mıntakası ve hay
van yetiştiren bir yerdir. İki vila
yet bütsesinde ziraat ve baytar ifle-

ilk denizaltl kablosu 

ne zaman yapıldı ? 
Denizaltı kablosu bundan yüz sene 

eve! keşfedilmiştir. Bunu bulan bir 
ingilizdir. Bu klfif eveli, kab
lo ile yeni dünyayı eski dünyaya 
bağlıyan bir plan yapmış, sonra bunu 
tekemmül ettirmiş fakat tatbik sa· 
hasına Ôndan çok sonraları konabil
miştir. 

Bu paraların yekünu 100 üzerin
den kıymetleri şudur: Nafıa işleri
ne umum yekunun 18.8'; umumı mec· 
lis ve daimi encümen masraflarına 
yüzde 2.0 i; hususi muhasebe teşki
litına ve muraflarına yüzde 15 ğu; 
kültür işlerine 35.4 du; ziraat ışle
rine 2.6 sı; sıhat işlerine yüzde 7.2 
ıi; cemiyet ve hayır işlerine gene 
2.6 sı; muhtelif ve muşterek mas
raflara yüzde 16.4 ü aarfedilmiştir. 

F akat asıl enteret1an ve vila
yetlerimizin iş karakterle

rinıu, hususiyetlerini canlandıran 

mesele; bu nispetlerin muhtelif vi
liyetler üzerine taksim tarzıdır. 

Mesela, varidat ykeunu, 687.938 
lira olan Afyon vilayetinin nafıa 
işlerine harcadığı para 147.987 li
radır ki, bütün bütçeainin yüzde 24 

üdür. Afyon umumi meclisi, da.imi 
encümen ve kalemlerine varidctıını.1 
yüzde 1. 9unu; hususi muhasebeye 
23.7 ıi.ni; maarife 31.7 sini; ziraat 
ve baytarlık itlerine 3.5 ini; İıhat 
işlerine 4.1 ini ; cemiyet ve hayır it
lerine 2.1 unu; muhtelif ve m\itte
rek masraflara 8.8 ini vermi9tir. 

llk kablo 1850 de Manş denizinin 
altında yapılmıg, Fransa ile İngilte· 
ree'yi birleıtirmiftir. Bundaki fenni 
güçlükler düşünülecek olursa o de
virde böyle bir işin çok bUyük bir e
ser olduğu kabul edilmeğe değer. 
Manş denizine kablolar 24 ıaatte 

aerilmiftir. 1858 senesinde de Fran
ıa ile Amerika Birletik Devletleri a
raımda kurulmuştur. Bu hadise Nev
york'ta büyük bayram yapılmaaına 
vesile olmuştur. 

Fransa'nın en çok 

çocuklu bir nahiyesi 
Franaa'da 825 niifuılu küçük bir 

nahiye vardır. Bu nahiye, ötedenberi 
0

kadınlarının çok çocuk doğurmala
riyle mefhurdur. .. 

Geçen mayıı ayı içinde burada altı 
annenin 110 çocuğu bulunduğu tes
bit edilmit ve kendilerine madalya 
verilmittir. Köyde en çok çocuğu ~ 
lan aile Dularjal ailesidir. Bu aileye 

20.000 frank mükafat verilmittir. Bu 
ailenin on iki çocuğu vardır. Geçen
lerde on üçüncü çocuk dünyaya gel
diği zaman Fransa cümhurreiıi bu 
çocuğun vaftiz babalığını kabul ede-

rine ayrılmış olan meblağ, bunu an- ' 
!atıyor. 

Son olarak bir de İzmir'in rakam
larına bakınız: bütçesi yeklınu 
3.286.995 lira olan lzmir vilayeti, bu 
gelirinin .'. üzde 18.1 ini nafıa işleri
ne ayırıruli:-u. Bu miktar Ankara'
dan az ve I:.tanbul'a yakındır. Kül· 
türe ayırdıgı yiızde 35.6 dr. An.ka
ra'dan çok, Istanbul'dan azdır. 

H angi vilayetlerimizin, hangi 
. .,.ıere en çok para harcamı9 

o.ı ••• ___ .. unde geldiklerini tetkıı< 

edelim: 1936 bütçesinde nafıa it· 
!erine en çok para harcıyan vi-

,Iayet Hakkiiri'dir. Nisbet şudur: 

49.8 .. En az ayıran Bitlis: 5.7 •. 

Umumi meclis, daimi encümen ve 
kalemlerine en çok para ayıran vila
yetımiz, Bitlis'tir. Nispet: 5.9. En 

az ayıran iki vilayet vardır. İstan
bul ve İzmir. Nispet yüzde 1.0 dir. 

Hususi muhasebeye en çok para 

harcıyan vilayet Ankara'dır: yüzde 
, 38.8. En az harcıyan vilayet Buraa
dır: 5.3. 

Kültür işlerinde İstanbul başta 
geliyor: Sl.6. ~a az Hakkiri: 8.5. 

:liraat ve baytarlık iılerinde bat
ta gelen vilayet Sıvaatır: 7.9. O •e
ne bu işlere hiç para harcamamı, bir 

, vilayetimiz de vardır: Hakıkari. 
Sıhat itlerinde yüzde 16.2 ile Ma

latya bagta gelmektedir. ,En az sar
feden Çorum' dur: 1.9. 

Vilayetlerimizin bütçeleri !evam
lı olarak yükselmektedir: bii çeleri 
milyonu geçen vilayetlerim= .,n aa

Y•• 7 7i bulmuftur. Daibıili7lavckl
leti, hususi idarelerin mem · kad-

rolarını pekiştirmiş, sarfiy ÖlJ tam 
bir kontrol ve mürakabeye ltmış; 
işleri programla:ıtımuJ ve : Caılas-· 
tnmıştır. Bir husust idareltJ), ban-
kası meselesi tetkik edilmeıJı <!dir. 

Şehirler~izin ba.yındır·~Jmda, 
kültür, ziraat, sıhat iflerind tı>·e ıe
hir hayatını alakala.ndıran'ı:; ütün 

m~seleleri belediyeler ve~ uıausi 
idareler, iki büyUk müeueelfdir ki, 

onların faaliyet ve verimi, şehirleri

mizin sosyal çehrelerini tayin eder. 

1 Alplar'da üç kişi kayıp 
Bundan 20 gün evci üç dağcı Alp 

dağlarına tırmanmak üzere Cenevre'
den hareket etmitlerdi. Cenevre'de 
bugün büyük bir endişe hüküm sür
mektedir. ÇünkU o gün bu.gUndUr 
bunlardad bir haber alınamamıttır. 

Bir tüccar, karısı ve arkadaşı ile 
birlikte ağustosun 26 sında Monbelin 
tepesinin cenup garbinde bulunuyor
du. 31 ağustosta bunlar Alpların en 
yüksek sığnağı olan Valo sığnağında 
görülmliflerdir. Fakat ondan sonra 
nereye gittikleri tesbit edilememi§
tir. 

Korkunç uçurumlar arasında kal
mış olmaları ihtimalini dütUnen bir 
arayıcı 'kervanı yola çıkmrıtır. 

Ankara Borsası 
19 Eylül 1938 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Ncvyork 
Pariı 
Mılano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Briıkıel 
Atir. . 
Sof ya 
Praı 
Madrit 
Varıova 
Budapqte 
Bükreş 
Bel erat 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

Ac;ılıa Kapanıa 

6.04 
125.72 

3.3875 
6.6150 

28.3650 
67.7075 
50.3125 

21.24125 
1.1050 
1.4925 
4.3325 
6.()4 

23.6675 
25.0350 

0.9025 
2.81 

35.26125 
31.1425 
23.3475 

6.04 
,25.72 

3.3875 
6.6150 

28.3650 
67.7075 
50.3125 
21.24125 

1.1050 
1.4925 
4.3325 
6.04 

23.6675 
25.o350 

0.9025 
2.81 

35.26125 
31.1425 
23.3475 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 türk borcu I 19.20 19.20 

• • 1 
(Vadeli) 

19.15 19.15 

Halbuki bu arada meeelA doğu vi
JAyetlerimizden biri olan ve 189.516 
lira bütçesi bulunan Ağrı; nafıa it
lerine Afyon'dan yarı yarıya eksik 
olarak gelirinin yüzde 12.1 ini; u
mumt meclia ve daimi encümen it
lerine Afyon'unkinden hemen bir 
misli fazlaaiyle 2.9 unu; husust mu
haaebeye yüzde 6 küaur eksik ola-

rek aileye ve nUfuaa kartı sempatisi- \. J ni iÖStennittlr. ..., _____________ ..,._,_ 
<Peıin) 
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R SMI İLANLAR 
Milli Müdafaa Bakanhğı 

1 

saat on birdedir. 
2 - Beher metresine tahmi1' edilen 

fiatı (60) altmış kuruştur. s--------........ ----- 3 - İlk teminatı (8SS) liradır. 

Çinko tozu allnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komiı. 
yonundan : 

22 eylül 938 perşemb~ günü sa:.t 10 
da pazarlrkla bir ton t~knik çinko to
zu satm alınacaktır. Mevcut çinko to
zu bulunanların pazarlıK gün ve ı:.aa • 
tında lSO liralık temı ıat:arı ile UP lik· 
te M. M. V. satın almd Ko. da bulun-
ınaları. (3773) 67:7 

İmla cenereyförü ahnacak 
M. M. Vekaleti Deniz Mf'rkez 

Satın Alma Komisyonundan : 
1) Tahmin edilen bedeli 8SOOO lira 

olan bir adet imla cenereytvrü 24.10. 
1938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 11 de vekalet binasındaki komis
yonumuzda kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 637S lira o
lup şartnamesi 425 kuruş karşılığında 
komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif zarflarını o gün belli saat
ten bir saat eveline kadar komisyon 
başkanlığına vermeleri. Postada vaki 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3472) 6297 

Hıfzısıhha laburotuvar1 
M. M. Vekaleti Satmalma Ko

misyonundan: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

10.000 lira olan ve beheri 12 santıktan 
ibaret iki takım seyyar hıfzıssıhha la
boratuvarı kapalı zarfla satın alınacak
tır. 

2 - Eksiltme 20 - birinciteşrin • 
938 perşembe günü saat 11 de Anka · 
ra'da M. M. V. saun alma Ko. da ya· 
pılacaktır. 

3 - tık teminat 7 SO lira olup şart
namesi bedelsiz olarak Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemahal bir saat evetine 
kadar M. M. V. Satın alma Ko. na ver-
meleri. (3415) 6181 

Yüz havlusu ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko · 

misyonundan : 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiyatı (27 .5) yirmi yedi buçuk kuruş 
olan 14.000 tane yüz havlusu açık ek 
siltme suretiyle miınakasaya konul • 
muştur. 

2 - İhalesi 27.9.938 salı günü saat 
11 dedir. 

3 - İlk teminatı 288 lira 75 kuruş· 
tur. 

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

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

(3614) 6454 

Livamarin ve sömikok kömürü 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 
misyonundan : 

ı - Hepsine tahmin edilen fiatı 
(211992) iki yüz on bir bin doku.: yiız 
doksan iki lira (50) elli kuruş olan 
(10004) on bin dört ton lavamarin kö· 
mürü ve (2S29) iki bın beş yüz yirmı 
dokuz ton somikok kömuriı kapalı 
zarf uı.ulıyle munakasaya konulmuş· 
tur. 

2 - İhalesi 6 birinci teşrin 938 per-
şembe gunu saat 11 onlıırdedir. . . 

3 - Ilk teminatı (11849) on bır bın 
sekiz yı.iz kırk dokuz lira 63 altmış ku
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (lO)on lira 
60 altmış kuruş mukabılindc M.M.V. 
satın alma komısyonundan alınır. 

S - Eksiltmeye gıreceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve i.ıçunciı mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri (3842) 6809 

Mendil bezi ahnacak 
M . M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

misyonUll'.ian : 
1 - 9500 metresi beyaz ve 9SOO met

resi haki renkte mendil bezi kapalı 
zarf usuliy1e münakasa giinünde talip 
cıkmadı - ıncfan bu defa pazarlıkla ah
~a.cakt.ır. Pazarı.;.ı 24.9.938 cumartesi 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M.M.V. satın alma komisyonun
dan alınır. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun ikinci ve üçüncü madde
lerinde gösterilen vesaikle ve temina
tiyle birlikte ihale saatinde M.M.V. 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(3840) 6808 
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Garaj yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

29165 lira 23 kuruş keşif bedeli o
lan Balıkesir'in Çayırhisaı mevkiin
de yaptırılacak garajın ınşasının ik
mali kapalı zarfla münakasaya konul
muştur. İhalesi 26 eylul 938 pazartesi 
günü saat 16 da Balıkesir kor satın 

alma komisyonunda yapılacaktır .. 
Plan fenni şartname ve bırinci keşif 
Ankara, İstanbul, İzmir, levazım a
mirlikleri ile Balıkesir kor satın alma 
komisyonda gönilebilir. Muvakkat te 
minatı 2187 lira 40 kuruştur. Talip
ler kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı 
vesaikle bu gibi işlere ait ehliyet ve· 
sikası göndereceklerdir. Taliplerin 
ihaleden bir saat eveline kadar teklif 
mektuplarını komi~yona vermeleri. 

(3636) 647S 

odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirligi Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Gireson garnizonu ihtiyacı olan 
380.000 kilo odun satın alınacaktır 

Kapalı zarf ihalesi 5 1. teşrin 938 çar
şamba günü saat lS.30 da yapılacak -
tır. 

2 - Muhammen tutarı 5.206 liradır. 
İlk teminatı 381 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplariy
le 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikalarla beraber i
hale günü belli saatten bir saat eveli· 
ne kadar kapalı zarflariylc alay satı:ı 
alma komisyonuna müracaatları. 

(3S66) 6443 

Sığır eti alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Gireson garnizonu için 40.000 
kilo sığır eti satın alınacaktır. Kapalı 
zarfla ihalesi 3 ı. teşrin 938 pazartesi 
günü saat 15.30 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 8.000 liradır. 
İlk teminatı 600 liradır. Şartnamesi 

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

(3S67) 6444 

Buğday öğüttürülecek 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyacı olan SOO ton buğday 
öğüttürülmesinin kapalı zarfla eksilt· 
mesi 27 eylül 938 saat lS de Ankara 
Lv. amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7500 lira, ilk 
teminatı S62 lira SO kuruştur. Şartna
mesı komisyonda gorülür. Kanuni ve· 
sikalarda bulunan teklif mektupların 
saat 14 de kadar komisyona veril-
mesi (3S10) 6302 

Soman ollnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

/.ima Komisyonundan : 

1 - Harp okulu hayvanatı ihtiyacı 
olan 270 ton samanın açık eksiltmesin
de talip çıkmadığından pazarlıkla ek
siltmesı 30 eylül 938 saat lS.30 da An
kara Lv. amirliği satın alma komiı.yo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 472S lira ilk 
teminatı 354 liradır. Şartnamesi ko· 
misyonda görülür. Kanuni vesika ve 
teminatla belli vakitte komisyonda 
bulunulması (3814) 6793 

Toz şeker allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyacı olan 40.000 kilo toz 

,. 
şekerin kapalı azrfla eksiltmesi 26 ey
lül 938 saat ıs de Ankara Lv. amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

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

Şartnamesi komisyonda görülür. 
Kanuni vesika vesikalarda bulunan tek 
lif mektuplarının saat 14 de kadar ko-
misyona verilmesi. (3S09) 6301 

40.000 Kilo sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabo 

Alma Komiıyonundan : 

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

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

3 - Taliplerin kanunun 2, 3 madde· 
!erindeki vesaikle teminat mektupl:ı· 

rını havi zarflarını belli gün ve saat
ten en az bir saat eveline kadar tümen 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(3549) 6331 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 

1 - Konya'daki kıtaatın senelik ih· 
tiyacı olan 60.000 kilo koyun eti kapa· 
h zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Şartnamesi Konya'da V. Kor İs· 
tanbul, Ankara Lv. amirlikleri satm
alma komisyonlarındadır. İstekliler 
şartnameyi komisyonlarda görebilir
ler. 

2 - Muhammen tutarı 19500 liradır . 

Şartnamesindeki yüzde yirmi beş 

miktar fazlılsı da dahil oldugu halde 
ilk teminatı 1827 lira<lır. Eksiltme 23 
eylül 938 tarihine tesadüf eden cuma 
günü saat 10 da Konya'da V. Kor satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler 23 eylül 938 cuma gü· 
nü saat 9 a kadar teklif mektuplarını 

Konya'da V. Kolordu satınalma ko
misyonu başkanlığına verecek ve ya
hut göndereceklerdir. Bu saatten son
ra verilen veyahut gönderilen mek
tuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı Ko
lordu daire saatiyle yapılacaktır. 

4 - 2490 sayılı kanunun hükümle· 
rine ve bilhassa 32 maddesine uyg<.ın 
olmıyan mektupların sahipleri eksilt· 
meye iştirak ettirilmiyecektir. 2490 
sayılı kanunun 2,3 maddelerindeki is
tenilen vesaikle beraber müracaatları 

(3S48) 6330 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazon Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 

1 - Konya'daki kıtaatın senelik ih
tiyacı olan 120.000 kilo sığır eti kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş· 
tur. Şartnamesi Konya'da V. Kor İs
tanbul, Ankara Lv. amirlikleri satın 
alma komisyonlarındadır. İstekliler 
şartnameyi komisyonlarda okuyabilir
ler. 

2 - Muhammen tutarı 24.000 lira· 
dır. Şartnamesindeki yüzde yirmi bey 
miktar fazlası da dahil olduğu halde 
ilk teminatı 22SO liradır. Eksıltıne 23 
eylül 938 tarihine tesadüf eden cuma 
günü saat 11 de Konya'da V. Kor satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. İs· 
tekliler 23 eylül 938 cuma günü saat 
ıo a kadar teklif mektuplarını Kon
ya'da V. Kor satınalma komisyonu 
başkanlığına verecek veyahut gönde· 
receklerdir. Bu saatten sonra verilen 
veyahut gönderilen mektuplar al~n
mıyacaktır. Saat ayarı Kolordu daıre 
saatiyle yapılacaktır. 

3 - 2490 sayılı kanunun hükümleri
ne ve bilhassa 32 maddesine uygun ol
mıyan mektupların sahipleri eksilt
meye iştirak ettirilmiyecektir. 2490 
sayılı kanunun 2, 3 maddelerindeki is
tenilen vesaikle beraber müracaat et· 
meleri (3S47) 6329 

Pirinç alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Tümen Birliklerinin senelik ihti -
yacı olan 103400 kilo pirince teklif 
edilen fiat pahalı görüldüğünden ka
palı zarfla ihalesi 7-10-938 salı günü 
saat 16 dadır. Muhammen bedeli 24816 
lira ilk teminatı 1861,SO kuruştur. 

Şartnamesi her gün komisyonda gö
rüle bilir. 

İsteklilerin ilk teminat makbuz ve
ya mektuplariyle 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalarile beraber ihale gü
nü ihale saatinden bir saat evveline 
kadar Lüleburgaz Tüm Sa. Alma ko
misyonuna müracaatları. (3862) 6819 

Soman alınacak 

Ank..ıra Levazım Amirliği Satm 
Alma Komiıyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri hayvanatı ihtiyacı olan 
3300SO kilo samanın kapalı zarfla ek
siltmesine talip çıkmadığından 
23. 9. 938 saat lS,30 da Ankara Lv. a
mirliği satın alma komisyonunda pa· 
zarhkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 577S lira 87 
kuruş ilk teminatı 433 lira 19 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görülür. 
Kanuni vesika ve teminatla belli va
kitte komisyonda bulunulması. 

(3640) 6SSS 

Arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın AJ. 

ma Komiıyonundan : 
Ankara garnizonu muhtelif birlik 

ve müesseseleri için 100 ton arpa şart
name evsafı ve nümunesine göre 21.9. 
938 saat 14.30 da Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda pazarlıkla 
mübayaa edilecektir. Şartn~me ve~~
munesini görmek istiyenlerın her gun 
pazarlık için belli vakitte komisyonda 
bulunulması. (3809) 6749 

Un olanacak 
Ankara Levazım Amirligi Satın 

Alma Komisyonurrdan : 
1 _ Konya'daki kıtaatın senelik ih-

tiyacı olan (645.000) kilo unun kapalı 
..:arf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 _Şartnamesi Ko::ıya'da V. Kor İs
tanbul, Ankara Lv; amirlikleri satın 
alma komisyonlarındadır. İstekliler 
şartnameyi komisyonlarda okuyabi· 
lirler. 

1 
3 - lşbu (64S.OOO) kilo unun mu-

hammen tutarı (70950) lira. 
4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi 

beş miktar fazlası da dahil olduğu hal
de ilk teminatı (66S3) lira (SO) kuruş. 

5 - Eksiltme 3. l. Teş. 938 tarihine 
tesadüf eden (pazartesi) günü saat 11 
de saat (on birde) Ko::ıya'da V. Kor 
satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 3. I. Teş. 938 (pazar· 
tesi günü) saat 10. Saat (ona) kadar 
teklif mektuplarını Konya'da (V. 
Kor) satınalma komisyonu başkanlı
ğına verecek veyahut gönderecekler· 
dir. Bu satten sonra verile::ı veyahut 
gönderilen mektuplar alınmıyacaktır. 
Saat ayarı Kolordu daire saatiyle ya
pılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümleri
ne ve bilhassa (32) maddesine uygun 
olmıyan mektupların sahipleri eksilt
meye iştiraıt ettirilmiyecektir. (3701) 

6612 

Buğday öğüllürülecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

ı - Konya'daki kıtaatın senelik ih
tiyacı olan (1210000) kilo buğday Ü· 
ğütmesinin kapalı zarf usuliyle eksilt · 
meye konulmuştur. 
2- Şartnamesi Konya'da V. Kor İs· 

tanbul, Ankara levazım amirlikleri 
satın alma komisyonlarındadtc Iı:tek· 
liler şartnameyi komisyonlarda oku· 
yabilirler. 

3 - İşbu (1210000) kilo buğday Ü· 
ğütmesinin muhammen tutar: (24200) 
lira. 

4 - Şartnamesindeki yüzJ~ yhmi 
beş miktar fazlası da dahil oldugu hal
de ilk teminatı (2268) lira (75) ku
ruş. 

S - Eksiltme 3. l. Teş. 938 tarihine 
tesadüf eden (pazartesi) günü saat lS 
de (on beşte) Konya'da V. Kor sat.;ı
alma komisyonunda yapılacaktır. 
6- İstekliler 3. l. Teş. 938 (pazarte

si günü saat 14 de (saat ondörde) ka
dar teklif mektuplarını Konyc.'da V. 
Kor satmalma komisyonu başkanlığı 
na verecek ve yahut gönderecekle. -
dir. Bu saatten sonra verilen veyarut 
gönderilen mektuplar alı:ımıyacaktır. 
Saat ayarı Kolordu daire saatiyle ya
pılacaktır. 

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

(3700) 6611 

Et oltnacok 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Erzurum garnizon ihtiyacı içİ:'l 

150000 kilo koyun veya keçi eti kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 'J.'ah
min bedeli 45000 lira ve ilk tenıınatı 

337S liradır. 
2 - Şartnamesi Erzurum'da leva

zım amir ligi Sa. Al. Ko. dan parasıza
lınabilir. 

3 - Eksiltmesi 10. l. ci teşrin 938 
pazartesi günü saat 11 de Erzurum'da 
Müst. Mv. binasında Erzurum Lv. a
mirliği satınalma Ko. da yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları ihale gün ve 
saatinden bir saat evci satın Al. Ko 
Bşk. ne verilmiş olacaktır. 

S - Şartnamenin yedinci maddesı· 
ne istinaden vesikalar teklif mektup
lariyle birlikte komisyona ibraz edil· 
miş olacaktır. (3824) 6797 

Arpa ahnacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konya'daki kıtaatın senelik ih

tiyacı olan 500 000 kilo arpanın kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş

tur. 
2- Şartnamesi Konya'da V. Kor İs

tanbul, Ankara'da levazım amırlikle
ri satın alma komisyonlarındıldır. İs
tekliler şartnameyi komisyonlarda o
kuyabilirler. 

3 - İşbu S00.000 kilo arpa•un mu
hammen tutarı 22.000 liradır. 

4 - Şartnamedeki yüzde yirmi beş 
miktar fazlası da dahil olduğu halde 
ilk teminatı 2062 lira 50 kuruştur. 

S - Eksiltme 1. l. Teş. 938 tarihine 
tesadüf eden cumartesi günü ı;aat 11 
de Konya'da V. Kor satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler ı.ı0.938 cumartesi 
günü saat 10 na kadar teklif mektup· 
larını Konya'da V. kor satın alma ko
misyonu başkanlığına verecek veya
hut göndereceklerdir. Bu saatten son 
ra verilen veyahut gönderilen mek· 
tuplar alınmıyacaktır. 

Saat ayarı Kolordu daire ı;aati ile 
yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hüküml·~ri· 
ne ve bilhassa 32. maddesine uygun ol
mıyan mektupların sahipleri eksi!tme
ye iştirak ettirilmiyecektir. 

8 - Arpa ve yulafa teklif edilen fi. 
atlar aynı olduğu taktirde yulaf ve ge
ne arpa fiyatı yulaf fiatındao pahal: 
olursa gene yulaf mukaveleye bağla

nacaktır. Arpa fiatı yulaf fiatından u
cuz olursa arpa mukaveleye ba~lana-

caktır. (37ıO) 66ı4 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kağızman garnizonu için 

800.000 kilo arpa kapalı zarfla yeni
den eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 32000 lira, 
ilk teminatı 2400 liradır. 

3 - İhalesi 7 birinci teşrin 938 cu
ma günü saat 11 de Karakösede ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
Ko. da görülebilir. 

4 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü saat ona kadar vermiş ola
caklardır. 

5 - tık teminat ve kanuni vesika
lariyle isteklilerin müracaatları. 

(3861) 6818 

3 Garaj yaptınlacok 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bedeli keşfi 76884 lira 75 ku

ruştur. 76884 lira 75 kuruştan ibaret 
olan Konyada 3 adet garajın yapılma
sı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konmuştur. 

2 - Talipler% 7,S teminatı muvak
katesi olan S766 lira 36 kuruş vezneye 
yatırarak alacakları vezne makbuziy
le veya banka mektubiyle teklif mek
tuplarının kapalı zarf alma saatinden 
evvel makbuz mukabilinde Konyada 
levazım amirliği binasında v. kor sa
tınalma komisyonuna venneleri. 

3 - Eks. 7 /1. Teş./938 cuma günü 
saat 11 dedir. Teklif mektuplarını al
ma saati 10 dadır. 

4 - Şartname ve keşif plfinı kor 
satınalma komisyonundadır. Talipler 
mezkur keşif şartnamesinin kor satın
almada mesai saatinde görebilirler 
veya beş lira mukabilinde istiyebilir
ler. 32 madde hükmüne. 

S - 2490 sayıh kanuna uygun ol
mıyan mektupların kabul edilemiye
ceği ve taliplerin eksiltmeye iştirak 
edemiyecekleri. 

6 - Taliplerin nafıa vekaletinden 
musaddak ehliyet vesikalarını ihale 
gününden en az 8 gün evvel komis
yona vermeleri vesaik almak istiyen
lerin nafıa vekaletine hemen müraca-
atları. (3860) 6817 

2 Garaj yoptlrılocok 

Kuru ot ahnacok 
Ankara Levazım Amirliği S 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kapalı zarfla 31.8.1938 günü 

siltrnesi yapılacak iken istekli çı 
yan ve bir ay müddetle pazarhga 
nulan Bolu mevkiinin S8000 kilo 
otunun ikinci pazarlıgı 23.9.938 c 
günü saat ıs de İzmit'te tiımen s 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Kuru otun tasınlanan tutarı 
her kilosu 3 kuruştan 1740 liradır. 
inancası 131 liradır. 

3 - Şartnamesi İstanbul, Ankar 
Kırşehir levazun amirliklerinde 
İzmit'te tümen satın alma komis 

nunda her gün görülebilir. 
4 - İsteklilerin belli giın ve saa 

de ilk inancalariyle İzmit'te tü 
satın alma komisyonuna gelmeler· 

(381S) 6794 

mürü 'kapalı zarfla münakasaya 
nulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel S.700 
ve muvakkat teminatı 427 lira 50 
r1.l9tur. 

3 - Münakasa 6. T . evel 938 perş 
be günü saat ı7 de Ankara'da vek 
satın alffi;\ komisyonunda yapılac 
tır. 

4 - Taliplerin teminatlariyle te 
lif mektuplarını mezkur tarihte k 
misyona tevdi etmeleri ve şartnam 
ni almak ıistiyenlerin vekfilet lev 
müdürlüğüne müracaatları. 

(3804) 6791 

'·Askeri- Fabrikalar. 

15 fon Kaolin kumu almaca 
Askeri Fabrikalar Umum Müdüı 

lüğü Satın Alına Komisyonundan : 

Tahmin edilen becfoli tl42S) lira 
lan lS ton kaolin kumu askeri fab 
kalar umum mfü:lürlügü merkez sat 
alma komisyonunca S.1::> 938 çarş 
günü saat 14 te açık eksiltme ile iha 
edilecektir. Şartname p.nasız olar 
komisyond:ı.n verilir. Taliplerin 
vakkat te.mİ:1at olan (lW,ı lira (88) 
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
maddeleri;deki vesaikle mezkQr g 
ve saatte omisyona müracaatları. 

(3693) 6735 

1 7 kalem çelik alınoc 
Askeri Fabrikalar Umum Müd 

lüğü Satın Alma Komisyonundan 

Tahmin edilen bedeli (100.000) li 
olan 17 kalem çelik Askeri Fabrıkal 
Umum Müdürlüğü Merkez satın al 
komisyonunca 31.10.1938 pazartesi g 
nü saat 15 de kapalı zarfla ihale edil 
cektir. Şartname (5) lira mukabilin 
komisyondan verilir. Taliplerin m 
vakkat teminat olan (6250) lirayı ha 
teklif mektuplarını mezkur günde s 
at 14 de kadar komisyona vermeleri 
kendilerinin de 2490 numaralı kan 
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik 
mezkur gün ve saatte komisyona m 
racaatları. (3644) 66 

200 fon yerli kükürt almaca 
Askeri Fabrikalar UmJm Müd .. 

lüğü Merkez Satm Alma K.omiayo 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (ı8.000) Ji 
olan 200 ton yerli kükürt askeri fa 
rikalar umum müdürlüğü merkez s 
tın alma komisyonunca 7-ı0-938 cu 
günü saat 15 de kapalı zarfla iha 
edilecektir. Şartname parasız olara 
komisyondan verilir. Taliplerin m 

Ankara Levazım Amirliği Satın vakkat teminat olan (1380) lirayı h 
Alma Komisyonundan : vi teklif mektuplarını mezkur gün 

Çanakkalede yaptırılacak iki gara- saat 14 de kadar komisyona vermel 
ja 16-9-938 eksiltmesinde talip çıkma- ri ve kendilerinin de 2490 numara 
dığmdan pazarlıkla eksiltmesi 26-9- kanunun 2 ve 3. maddelerindeki v 
938 saat 1 ı de Çanakkale Müstahkem 1 saikle mezkfır gün ve saatte komisy 
mevki satınalma komisyonunda yapı· ı na müracaatları. (3694) 6787 
lacaktır. (38S9) 6816 .__ __ • -------------ı 

Saman ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen birliklerinden İzmit ve Adapazarı mevkilerinin aşağıd 
mikdar ve tasınlanan tutarı yazılı samanın kapalı zarfla eksiltmesi 12-9-93 
günü yapılacak iken istekli çıkmamıştır. Bir ay müddetle pazarlığa konul 
muş ve ilk pazarlığı 23 eylül 938 cuma günü saat lS.30 da İzmit'te tüme 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün tümen satmalma komisyonunda görülebilir. 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatinde pazarlık için ilk inancalarile tz 

mitte tümen satınalma komisyonuna gelmeleri. (3825) 

Mevkileri 

İzmit 
Ada pazar 

mikdarları 

Kilo 

46000 
3SOOO 

81000 

Tasınlanan 

fiyatları Tutarı 

Kr. St. Li. Kr. 

1 4S 
1 4S 

667 
S07 

1174 

İlk inanca 
Li. K. 

so 
38 

88 
6798 
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Tarım Bakanh{lı 

Uyuz banyosu ahnacak 
Ziraat Vekiıletinden : 

Hayvanların uyuz hastalığı müc~
delesinde kullanılmak üzere galvanı
ze uçtan mamul 50 adet uyuz banyo
su kapalı zarf usuliyle &atın alınacak
tır. 

Banyoların beherinin muhamme_n 
fiatı 4UU lıra elli banyonun mecmu fı
atı 20000 lira ve muvakkat teminat 
ısoo liradır. Banyoların plaaı ve şart
namesi parası.z olarak Vekalet levazıru 
müdürlugunden alınacaktır. 

lhale 12.10.938 tarihine müsadif çar
şamba günü saat ıs de Vekalet satın 
alma. komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin teminat mektupları veya nM!k 
buzlarını ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
S üncü maddelerinde yazılı vesikaları 
havi kapalı zarflarını nn:zkur tarihte 
aaat 14 de kadar satın alma komisyo
nu başkanlığına teslim etmeleri ve sa
at ıs de de komisyonda ha.zır bulun-
maları (3802) 6790 

Muhtelif hayvanlar ahnacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Vekaletçe yabancı memleketlerden 
klirink yolu ile damızlık olarak 2S0-
300 baş bireton aygır ve kısrağı, 30 
baş saf kan ingiliz kısrağı, 100 baş 
montafon buntner inek ve boğası satın 
alınacaktır. 

Bu hususta fazla malfimat almak is
ti yenlerin 25 eylül 938 tarihine kadar 
Veteriner umum müdürlüğüne müra-
caatları. (3846) 6810 

Gümrük ve in. B. · . ' .... 

Köprü tamir ettirilecek 
Ankara inhisarlar Ba, Müdürlü -

ğünden: 
1 - Yerli tuzl~sında göller arasın· 

daki köprünün tamiri işi açık pazarlı· 
ğa konulmuştur. 

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

tarihinde saat 16 da bat müdürlüğü • 
milz binasında toplanacak komisyonda 
icra edilecektir. 

4 - İlk teminat parası 11 lira 55 ku 
ruştur. (3725) 6652 

Bayındırhk Bakanhgı 

Kazma kürek alınacak 
Nafia V.kaletinden : 
ı. Tt.şrini.aani 1g35 aalı günü saat 

11 de Ankara'da Nafıa vekaleti bina
sında Malzeme eksiltme komisyonu o
dasında ceman 6000 lira muhammen 
bedelli 2000 buraj kazması; 4000 çelik 
kUrek ve 1000 adet toprak kazmasının 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapıla
caktır. 

Muvakkat teminat 450 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
Ankara'da Nafıa veka.Ieti malzeme 
mUdUrlUğilnden parasız olarak alına

bilir. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu· 

vakkat teminatla birlikte aynı gUn sa
at 10 a kadar komisyona vermeleri ll-
z 11dır. (3630) 6602 

Yerli kok kömürü ahnacak 
Nafia V ekiletinden ı 
5 - birinciteşrir. - 938 çarşamba 

günü aaat 1 ı de Aukarada Vekalet 
binasındaki malzeme müdürlüğü oda
sında toplanan malzeme eksiltme ko • 
miayonunda 5934 lira muhammen be -
delli 230 ton yerli kokun kapalı zarf 
usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

bedelsiz olarak V ekfilet malzeme mü· 
dUrlUğUnden alınabilir. 

Muvakkat teminat 445.05 liradır. 
lııteklilerin teklif mektuplarını, 

prtnarneııinde yazılı vesaik ile birlik· 
te aynı gün saat 1 O a kadar makbuz 
mukabilinde mezkur komisyon reiııliği. 
ne vermeleri lfizımdır. (3826) 6790 

1 

.................................................... 1 
P. T. ve Telefon .................................................... 
Nişadır ah nacak 
P . T. T. Levazım Müdürlüğünd4?D : 
ı - İdare ihtiyacı i~in satın alına

cak on ton nışadır açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2000) lira, 
muvakkat teminat (150) liradır. 

3 - Eksiltme 7.11.1938 tarihine mU
sadif pazartesi günü saat (15) de An
kara'da P.T.T. umumi müdürlüğü bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin, muvakkat teminat 
makbuzu ile kanuni vesaiki hamilen 
mezkilr gUn ve ıaatte ıatm alma ko· 
misyonuna miiracaatları. 

5 - Şartnameler, Ankara P.T.T. le
Yazım; lstanbul'da Beyoğlunda P.T. 
T. levazım ayniyat şubesi mlidürlUk
lerinden parasız verilir. (3709) 6780 

-.... 

Enstitüler 
Talebe kaydı 

Yükaek Ziraat En.titüııü Rektör
lüğünden : 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Ens.
titüsünün Ziraat, Veteriner Fakülte
sine kız ve erkek, Orman faklilteııine 
yalnız erkek parasız yatılı, paralı ya
tılı ve yatısız talebe alınacaktr. Ens
titüye yazılabilmek için aşağıdaki 

şartlara uymak gereklidir. 
1 - Türk tabiiyetinde bulunmak 

ve lise mezuniyet imtihanım vererek 
bakaloryasını yapmış veya lise ol -
gunluk diplomasını almış bulunmak 
lazımdır. 

2 - İstanbul üniversitesinin Fen 
Fakilltesinden naklen gelecek olan
lar lisenin fen kolundan pek iyi de
rece ile mezun ve fen fakültesinde 
muvaffak olmuşlarsa orada okuduk· 
ları sömestrlerden ikisi kabul edile
rek Veteriner, Ziraat ve Orman Fa
kültesinin 3 üncü sömestrlerine ah -
mrlar. Ancak Veteriner Fakültesine 
girenlerin bu fakültenin birinci ve i
kinci sömestresinde okunan anatomi 
dersine de ayrıca devam etmeleri ve 
Ziraat Fakültesine girenlerin ziraat 
stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin 
ya§ı 17 den aşağıya ve 25 den yukarı 
olamaz. Nihari talebe yüksek yaş kay· 
dına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden beden 
kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında 
tam tetekküllü bir hasta evi kurulu
nun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki 
ay içinde yeniden sağlık ve sağlam· 
lık muayenesinden geçirilerek ertik
lerinin lüzum gösterdiği beden kabi
liyetini göstermiyenlerin enstitüden 
ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek ta
lebe Ankara'da Orman Çiftliğinde 
staj görmeğe mecburdur. Bu staj ni· 
hayetinde talebe imtihana tabi tutu
lacaktır. Stajdan sonra talebenin ens
titüde na.zari derslere devam edebil· 
meai için yapılacak bu ameliyat imti
hanında muvaffak olmaaı ıarttır. 

Staj müddetince talebeye 30 lira 
aylık verilir. Ve yatacak yer parasız 
olarak çiftlikte sağlanır. (Stajiyer ta
lebenin yemesi ve içmeıi de Enstitü· 
de sağlandığı takdirde kendilerine 
bu 30 lira verilmez.) 

7 - Paraaız yatılı talebeainden ıtaj 
veya okuma devreıi içinde her ne ıu· 
retle oJuraa ol•un kendiliğinden •ta· 
jını veya tahsilini bırakanlardan ve
ya cezaen çıkarılanlardan hükümet· 
çe yapılan masrafları ödiyecekleri 
hakkında verilecek nümuneye göre 
Noterlikten tasdikli bir kefaletname 
alınır. 

8 - Enstitüye girmek iıtiyenler 
yukarda yazılı rapordan başka lise ve 
olgunluk dip'iomaıını veya ta~dikli 
suretlerini, nüfus kağıdını, polis ve
ya uraylardan alacakları uzgldim ld
fıdını, aşı kağıdı orta mektep ve lise· 
lerde görmüş oldukları süel dersler 
hakkındaki ehliyetnmıeleri iliştirile
rek el yazılariyle yazacakları pullu bir 
dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafile birlik· 
te do~ruca Ankara'da YUk1ek Ziraat 
EnstitUsU RektörlUğline baş vururlar. 
Talipler dilekçelerinde hangi fakUl -
teye kayıt olunmak istediklerini bil
dirmeli ve ciftçi veya arazi veya or· 
man veya hayvan yeti9tirme veya ı:i
rat sanatlarla alAkalı bir aile cocuğu 
bulunup bulunmadığını da biİdirme
lldir. 

g - Pulıuz veya usulU dairesinde 
pullanmamı' olan ve 8 inci maddede 
yazılı kiğıtların ilitik olmadığı di-
1 ekçeler gelmemit aayılır. 

10 - Birinci ve sekb.:inei maddede 
yazılı vesikalarla vaktinde bat vu -
ranlar arasından pek iyi veya iyi ı1e
receli ve fen kolundan olanlar veya 
çiftçi çocuğu veya araıt sahibi veya 
hayvan veya orman ihtiııasile alAka
lı yer ve tesisat sahibi veya sahibi · 
nin çocuğu olanlar tercih olunur. E· 
debiyat kolundan pek iyi ve iyi de
receliler kabul olunur. Kabul edile
cek talebe diploma derecesine ve ba~
vurma tarihine göre seçilirler. 

11 - Zirai staj ve tahıil milddetin
ce okutulan yabancı dil alamanca ve 
ingilizcedir. Fakültelerden mezun o
lan talebeye ziraat mühendisi, Vete
riner Hekim, Orman mühendisi ün -
vanları verilir. 

Talebe meslek imtihanına girmez· 
den evvel yukarda yazılan yabancı 
dillerden imtihan edilir. Bu imtihan
da iyi derecede muvaffak olmak şart
tır. 

1, 2, 3 üncülükle mezun olan tale -
beye mükafatan Avrupa'da bir tetkik 
seyahati yaptırılır. 

12 - Ziraat FakUlteıine 40, Vete
riner Fakültesine 40 ve Orman Fa -
killteslne 40 azamt talebe alınacaktır. 

13 - Cevap isteyenler ayrıca pul 
glSndermelidlr. 

14 - Baş vurma zamanı (22 a~us
tos 938) den eylülün 30 uncu günü 
akpmına kadardır. Bundan sonraki 
baş vurmalar kabul edilmez. 

.(3247) 5898 

u ı: u s 
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· Okullar · 
İskarpin ah nacak 

Siyaaal Bilgiler Okulu Satın Alına 
Komisyonu Reisliğinden : 

Talebe için satın alınacak en az 330 
ve en çok 370 çift iskarpin açık ek -
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 4 
teşrinievel 938 salı günü saat onda 
Ankara mektepler muhasebeciliği bi· 
nasında yapılacaktır. Beher çift için 
muhaımnen fiyat beş liradır. llk temı· 
nat 138 lira 75 kuruştur. İskarpin nü. 
munesi ve şartname her glin mektepte 
görülebilir. (3729) 6653 

Kayıt, kabul muamelesinin 
temdidi 

Yükıek Mühendis Mektebi Müdür-
lüğünden : 

1 -Liseler olgunluic !mtihanlarının 
19 eylül 938 de bitmesi Jolayısiyle e
velce 22 eylül 938 akşamı nihayet bu -
lacağı ilan edilmiş olan 938 - 939 ted
ris senesi kaydı kabul mııamelesine 27 
eylül 938 akşamına ka'1a:- devam "dile
cektir. 

2 - Mektebe girmeğe talip olanlar 
arasında yapılacak milsa.oaka imtihan
ları eylülün 29 ve 30 uncu perşenbe ve 
cuma günleri saat 9 da başlıyacaktır. 

3 - Bu hususta fazla malQmat al -
mak istiyenlerin tatil günleri hariç 
olmak üzere her gün s<ıat 9 - 16 ve: ka
dar mektep idaresine miiracaatları. 

(6571/3822) l756 

· · Demiryolları .. 
Kira ilk büfe 

D. D. Yolları Adana Altmc:ı ltlet
me Müdürlüiünden : 

Büfe salonu, i~iler kah"esi, büvet, 
berber salonu ve müsafir salonundan 
terekküp eden ve aylığı 60 lira tahmin 
edilen yeni Adana garı büfesi 3 sene 
müddetle ve pazarlıkla kiraya verile
cektir. 

Pazarlık 21.9.1938 tarihinde çarşam
ba günü saat 10 da Adana işletme mü
dürlüğü binasında arttırma, eksiltm~ 

komisyonunda yapılacaktır. Muvak
kat teminat 162 liradır. Kira tartname
si Adana'da komiıyonda görülebilir. 
İsteklilerin 2490 numaralı arttırma ve 
eksiltme kanunu ve şartname muci· 
bince vesaiki lazimeyi ve muvakkat 
teminat veıne makbuzunu hamilen 
uati muayycnde p&ll•rlıkta ha.ıı:ır bu-
lunmaları. (3546) 6327 

Orman Koruma 

Ambar binası yaphnlacak 
Orman Koruma Genel Komutan· 

lığından : 
İstanbul'da Sirkecide yaptırılacak 

olan Orman koruma anbar binaıı in
şaatı yeniden kapalı zarf usuliyle ek
&iltmeye konulmu9tur. Ketif bedeli 
2S814 lira 58 kuruş ve ilk teminatı 
1936 liradır. Eksiltme ve ihalesi 23 
eylül 938 cuma gUnU saat on birde İl· 
tanbul'da Tophane'de 176 numarada 
Orman koruma genel K. anbarı bina· 
ıındaki satın alma komisyonu tarafın· 
dan yapılacaktır. Buna ait ketif, plan 
ve şartnameler Ankara'da Orman ko· 
ruma Genel komutanlrğı ile İstanbul
da mezkür anbarda satın alma komis· 
yonundadır. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanuna tevfikan teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evetine kadar 
mezkur komisyona vermeleri. 

(3554) 6333 

1 

.................................................... 1 
Vilôyetler 

,,,,,,, ............................................................... ... 

Bandoya alınacaklar 
Zonguldak Belediye Riyuetindenı 

Kanunt tevkifat dahil olduğu hal
de ayda yirıni lira Ucret, yedi lira ta· 
amiyeli bir kornet, bir klarnet, iki 
trambon, bir tenlSr, bir alto, bir davul
cu bandoya alınacaktır. Bunlara har
cirah da verilecektir. 

İsteklilerin belediyemize müracaat
ları ve şartname istemeleri ilan olu-
nur. (3539) 6324 

Elektrik ve sıhi tesisat 
Malatya C. Müddeiumumiliğinden: 

Malatya'da yapılmakta olan ceza e
vinin 4780.44 lira ke~if bedelli elek· 
trik tesisatı ve 4989,00 lira keşif bedel
li sıhr tesisat beraber olarak 975g,44 
lira keşif bedeli üzerinden 14.9.938 
tarihinden itibaren on beş gün müd· 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. İ· 
hale 30.9.938 tarihine müsadif cuma 
günü saat on dörtte Adliye binasında 
Cüınhuriyet milddeiumumiliği eksilt· 
me komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin yukarıda zikredilen gün 
ve saate kadar 732.7! liralık muvakkat 
teminatla birlikte eksiltme komisyo
nuna müracaatları ve keşif ve projele
ri g~rmek istiyenlerin Nafıa dairesine 
müracaatları ilan olunur. 6762 

Doğumevi yaphnlıcak 

Mani&& Valiliğinden : 
1 - Manisada bir doğum evi inşa

sı (72000) liralık keşifnamesi daire
sinde kapalı zarf usuli ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bu işe ait keşifname ve şartna
me ve bu işe müteferri evrak 3 lira 
58 kuruş mukabilinde Manisa Nafıa 
müdürlüğünden alınabilir. 

3 - İhale teşrinievvelin altıncı per 
şembe günü saat on birde Manisa vi
layeti daimi encümeni önünde yapı
lacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 4850 
liradır. 

5 - Talipler eksiltmenin yapılaca
ğı tarihten en az sekiz gün evel bu işe 
girebileceklerine dair vilayet nafıa 
müdürlüğünden alınmış ehliyet vesi
kasını ve cari seneye ait ticaret odası 
vesikasını ve 50 bin liradan aşağı ol
mamak üzere yaptığı bina işlerini iyi 
başardığına dair olan vesaiki teminat 
zarfının içine koymak suretiyle ibraz 
ve itaya mecburdurlar. 

6 - Kanunun tarif ettiği şekilde 
hazırlanmış olması lazım gelen zarf
lar 6-10-938 perşembe günü saat ona 
kadar Vilayet daimi encümeni riya
setine tevdi olunmalıdır. 

7 - Postada vukubulacak teahhür-
ler nazara alınmaz. 6820 

Bah(e d1Yarlan yaptmlacak 
Diyarbakır Nafia Müdürlüğünden : 
1 _ İhaleye konulan iş: "9973.30" 

liralık D. Bakırda yapılacak B. U. Mü
fettişlik binalarının bahçe duvarları 
inşaatı "açık,, eksiltmeye konulmuş

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

leri genel şartnamesi, 
D - Bu evrak Nafıa daireein<le görü

lebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 4 ilkteşrin 938 

salı gUnü saat 11 de açık eksiltme ile 
Nafıa müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
"747 .99" liralık muvakkat teminat, ca
ri senet, ticaret odası vesikası. 

A - Bu eksiltmeye girebilmek için 
Nafıa müdürlUğUn-den alınmış müte
ahhitlik vesikası. "Bu vesika ihale gü 
nünden en az sekiz gün eve! istida ile 
Nafıa müdürlüğüne müracaatla alına
caktır. Ve bu zaman zarfında vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
giremiyeceklerdir.,, . 

5 - Taliplerin zarfları ihale saatın
den bir eaat evel keımitııyon reiali2ine 
makbuz mukabili vermeleri. Pomta ge-
cikmeleri kabul edilmez. · 

(6550-3820) 6754 

lise pavyonu yaphnlatak 
Diyarbakır Nafia Müdürlüğünden . 
ı - Eksiltmeye konuıan iş: Birin· 

ci defa 9.9.938 cuma gürıü ekı:.iltmeye 
konulduğu halde ~al~p çıkmıyan 
40268.83 liralık bedel\i Diyarbakırda 
yapılacak lise pavyon binasıdır. 

2 - Bu işe ait evrak ~unlardır: 
A - Ekail tme şartnr..me~i 
B - Mukavele projesi 
C - Ek, hususi ve fenni şartname -

ler. 
D - Bayındırlık ve jiapı işleri ge -

nel ve fenni şartnameleri 
H - Bu evraklar uc:.fıa dairesinde 

görülebilir. 
3 - Bu işin ihal~i 3.10.938 pazarte· 

si günü aaat 10.30 da k:ıpalı zarf uıu
liyle Diyarbakır nafıa dairesin<k ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
"3020.16" liralık muvakkat teminat 
vermek ve aşağıdaki vc:sikaları ibraz 
etmek lazımdır. 

A - Nafıa müdürlüğünden alınmış 

on bin liralıktan yukarı mUteahhitlik 
vesikası. 

B - 938 mali yılına ait ticaret oda
sı vesikası. 

S - Taliplerin tek!if mektuplarını 
perşembe günü ihale saatından bir sa
at eve! komisyon reısliğine meıkbuz 

mukabili vermeleri. Poıta gecikmesi 
kabul edilmez. 

6 - 4 nücü maddenin A fıkrasında
ki müteahhitlik vesikası eksiltmeye 
çıkarılmı~ olan hangi ış için istenildi
ği açıkça yazılmak suretiyle eksiltme
nin yapılacağı gün<kn en az sekiz gün 
evel bir istida ile nafıa mildürlüğün -
den istenilecek ve bu zaman zarfında 
veıika talebinde buluıın.ıyanların ek
ıiltmeye giremiyecekleıi, 

(6S51/ 3821) 6755 

İlk okul binası yapllrllacak 
Kır§ehir ilbaylıiından: 
Pazarlığa konan iş: 
Kırşehir merkezinde yapılacak 48817 

lira 61 kuruş keşif bedelli beş smıflı 
ilk okul binasının 31165 lira 84 kuru9-
luk inşaat işidir. 

Bu if 26.8.1938 gUnUnden 15.9.1938 
gUnUne kadar 20 gUn milddetle ve ka
palı zarf uıuliyle eıluiltmeye konul· 
muş ise de talip zuhur etmediğiııden 
15.9.1938 tarihin.den itibaren bir ay i
çinde pazarlıkla verilecektir. 

Taliplerin Kırşehir .ili daimi eneli· 
menine müracaatları ilan olunur. 

6761 
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Satılık : 

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

Satılık - İstasyon arkasında ve 
jandarma mektebi civarında ve Anka. 
ra 'mn her tarafında inşaata elverişli 
arsalar. Tel: 2406 Neşet Şeren . 6349 

: .................................................... : 
l Küçük ilôn şartları j 
1 Dört satırlık küc;ük ilanlardan: : 
i Bir defa ic;in 30. Kuruş ı 
: İki defa ic;in 50 Kunıs J Oc; defa İçin 70 Kuruş 
ı Dört defa ic;in 80 Kuruş i Devamlı ki.ıc;ük ilanlardan her defası ! 
ı için 10 kuruş alınır. Mcsclfi 10 defa i 

1 
neıredilecck bir illin için 140 kuruş t 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, f 
her satır, kelime aralarındaki boşluk- t 
lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. f 

l 
Bir küçuk ilan 120 harften ibaret ol- : 
malıdır. ı 

Satılık _ Ankara'nın her tarafın _ Dört satırdan fazla her satır için ayrı-
ca 10 kuruş alınır. 

da irat getirir beton ahşap ev ve apar· .................. .._"-""'"'""'""'": 
tımanlarla bahçeli evler yapı koopera-
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 1 Kiralık - Yenişehir Dikmen cad -

6350 desinde istinat duvarından merdiven -
Satılık _ Ankara'nın her tarafın _ le çıkılır, üç katta fevkalade manzara • 

lı her üçU de müstakil dairede biribiri
nin aynı beş büyük oda ve bir hol ala
turka, alnfranga aptesane ve banyoda 
termosifon hava gazı otomati yüklüğü 
büyük birer matbak yerli çamaşır ka
zanlan kömür yemek ocakları havaga
zı tertibatı tabak rafları hizmet kapı. 
lan bulunan Konuk apartımanı otel 
ikametgah ve müessese olarak kulla -
nılabilir, toptan veya daire daire eh • 

da ev, apartıman, arsa almak ve sat -
mak istiyenler. Tel: 2406 Neşet Şe -
ren. 6351 

Satılık arsa - Keçiaren'de asfalt 
bulvar üzerinde 3000 M2 geniş cephe. 
Yanında baraj suyu. Gazinoda beklii 
Ali'ye müracaat. 6675 

Acele ıatılık - Ayvalı Tutlu men
lıa suyu müştemilatiyle birlikte uy
gun fiatla satılıktır. Ve kiraya da ve -
rilecektir. Tl: 2406 6803 

Satılık ev eıyası - Stil yatak oda
sı, piyano, radyo, büfe, kanape ve kol
tuklar Yenişehir Karanfil sokak No. 
30 daire No. 6 ya müracaat. Tel: 2995 

6801 

Satılık eıya - 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 M2 

arsa ile birlikte. Atpazarmda 18 No. 
lu berber dükkanında Ali ve SUley • 
man'a müracaat. 6595 

Satılık otomobil - Az kullanılmış 

6 silindirli kapalı Şevrole hususi oto -
mobil. Ehven şeraitle. İç Cebeci Sey -
han So. No. 7 tahriren veya tifahen 
müracaat. 6597 

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

Sablık - Nabm B.M. Koyunp.uarr, 
Salıpazarı ve Balıkpazan'nda ev ve 
dUkkanlar. H. Dilman. Karaoğlan Koç 
Ap. 4. Tl: 2181 6643 

Satılık arsa - Maltepe Akıncılar 
sokak Sait Barlas apartmanı bitişiği 
37 5 M 2 cephe 9.65 arsa 2250 lira, 487 
M 2 cephe 12.40 arsa 2900 lira. Tele· 
fon 3948 6644 

Sabhk arsa - Çankaya caddesinde 
Sarı köşk karıısında kötc ba§ı B. M. 
M. ne gidecek 50 metrelik caddenin 
karşısında. Müracaat Havuz başı Ka
ranfil ıokak Adalar apartmanı No. 10 

6682 

Kiralık: 

Kiralık - Yenisehir Yüksel cad -
desi Özenli sokak köşe başında fevka
lide nezaretli sıht ve konforlu Kardeı
lcr apartırnanında bet odalı ilk kat. 
Telefon 2935 6708 

Bir bay için - Möble konforlu oda. 
Yenişehir Tuna caddesi Yiğitko~un 
sokak No. 15. 6411 

Kiralık - Yeni şehir Yüksel cadde
ıi 9 No:lu Genbark apartınamnda 2, 
3, 4, 5 odalı ehven fiyatlı daireler. Ya
nındaki eve müracaat. Tl: 3715 6439 

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

Kiralık daireler - Yeni şehir Ko -
nur sokak No. 16 vekaletlere yakın 

manzaralı ve ucuz Uçer odalı 1. teşrin· 
den itibaren Tl: 3629 6782 

Kazalar · 
Elektrik santral binası 

yaptırılacak 

Beypazarı belediyesinden: 

8316 lira 68 kuruş olan aantral bina
sının inşaatı ıs gUn mildc?etle açık ek· 

ıiltmeye konmuştur. Taliplerin yüz
de 7,S muvakkat teminat akçeaiyle iha

le günü olan 30.9.1938 cama günü saat 
ıs <ie Belediye encUmcıılne ve pHln, 
fenni tartnamelerini gcmıek istiyen

lerin beledlye riyaaet\nden istemeleri 

6726 

ven kiralıktır. 6767 

Kiralık - Bakanlıklar karşısı Bel
çika Sefareti arkasında Konur sokak 
No. 21 evin (5) oda (1) salonlu daire· 
ı:.i, içindekilere müracaat. 6513 

Kiralık - Yenişehir Su deposu 
Kızılırmak sokak manzaralı her kon -
foru mevcut 5 oda, 1 hol ve 4 oc~ıı 

iki daire aynca garaj vardır. Tel. 376 
6519 

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

Kiralık - Meşrutiyet ve Selanik 
caddesi arasında Türe sokak yeni a
partman daireleri 1 T.Evelden Özen 
karşısı Gençler pazanna müracaat. 

6645 

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

Kiralık bodrum kab - 1 oda, 1 hol 
hava gazı, elektrik mevcut, aylığı au 
dahil 22 lira Tel: 3753 Yenişehir Ada
kale sokak 18 - 1 6679 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so
kak Adalar apartımanında 3, 4, 5 oda 
hol ve konforlu daireler. Kapıcıya mU-
racaat. 6681 

Kiralık - Yenişehir Selinik cad -
desi No. 38 de 4 bilyük oda ve gene 
büyük bir hol ile bUtUn konforu hav~ 

mü.ltakil 1. ci ve 2. çi kat daireler, 
6686 

Kiralık daire - Yenişehir Kocate
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 Ti: 3320 6728 

Kiralık bakkal dükkanı - Yeni
şehir Kazım Özalp caddesi Ataç so -
kakta manav ve kasap yanında çok iş
lek bakkal dükk~nı. Aynı apartımana 
müracaat. Tl: 3319 6730 

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

Aranıyor: 

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

6552 

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

Apartıman aranıyor - Yenişehir'

de 4 muntazam oda ve iyi bir hizmet -
çi odasını havi kaloriferli bir daire a -
ranıyor. Tl: 1613 66'47 

I~ arıyanlar : 

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

Steno Daktilo - Fransızca steno 
daktilo ve türkçe daktilo bilen bir ba
yan iş aramaktadır. Bonservisleri var
für. Yenişehir Postrestant Bayan Ev
dokıiya adresine mektupla mUracaat. 

6672 
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Başağrısı, dişağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ıstırabları teskin eder 

'f i""'i'AS'l 
= = 
~ TIRA~ Bl(AGI ~ -------
-------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -

G i p i 
---------

--------- -
Milhassa bunlar karşı müessirdir. 

iş ba1mda, seyahatte, evde her zaman yanıpızda bir kaşe 

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

~Bu kadar ucuz~ - -
~ bir tıraş bıçağı ~ - -

Bulundurmayı unutmayınız 
~ile bu kadar tatlı~ - -
~ ve mükemml ~ 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR. 

İsmine dikkat. Taklidlerinden sakınınız 6786 

- -
~ tıraş ,olacağımı ~ 
~ hiç zannetme • ~ = • • 
§ınıştım. 

------- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- = ----
-

~- . ZEL.15 K o ULU ummıw ~ H s 1 
mi Ankara'nın en eski okulu olan Özel Bizim okul kapanarak yeri- fili :_=_ Bııakların ·ıy·ıs·ı ve §= 
;::: ne aynı binada aynı okulun öğretınenleri tarafından ÖZEL IŞIK ı:i: ı 

ili! OKULU adiyle bir okul açılmıştır. Okul ana ve ilk kısımları ha- ini ;: ;: 

1
9 vidir. Talebe kaydına başlanrn .. ştır. Kayıt saatleri sabah 8,5 den iffl ~ ucuzudur E 

beşe kadardır. Derslere 1 Teşnnde başlanacaktır. 6685 ını _ : 

aım•~-
Otomobilinizde 

Fazla Kilometre 
Yapan Yağı 
Kullanınız 

Daha UCU Z A M A L O LAN yenô 
VEEDOL Yağı. en ekonomik bır yağ' 
dır.)Çünki 0

/ 0 23 daha dnyanıklıdrr. 
iTAATLİ KUVVET... Pı~tonlar, ko· 
layca ve ' uhmetsizce yeni VEEDOL 
yağıaıa ~tabaka91 üıerindeo kayarlar. 
SESSiZ ÇALl$MA ... Yeni VEEDOL 
yağı ile yağlan mı' bir ~ motör daha 
eesaiz çalışır. Bu da, temas yorguo
luj'u ve zahmeti azaltmış demektır. 
EMNIVETLI BiR VAGLAMA ••• Yeni 
VEEDOL yağı bilhassa ya{!' hu.ine· 
ırinio tahammuzuna \ ve tortulaomasrna 
karşı mukavemeti ile tanınmıştır. 
Hemen l>ugündeo otomobilinizde bu 
mükemmel yağı kullanınız 

% 23 daha dayanıklı 

V D 
TUrkl7e~mum Dcpoziler ve satış Merliezi 
Amerikan"'M<\deni Yağlar Evi 

Y. KARAYANOPULOS 
Balık Pazar Yağcı sokak No. tO 

3 cD kat İST AN BUL 

6785 

Kadınlık aleminde modem bir 
inkılab yapan (aylık temizlik). 

)erimizde kullandığımız; 

ve BAGI' dır. Her eczanede ve 
büyük ticarethanelerde bulunur. 

6804 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

~ TÜRK HAVA KURUMU --
-------- BÜYÜK PİYANGOSU -------

§6 cı Keşide:. 11/Birinci Teşrin/938 dedir§ - -- = 
~Büyük ikramiye2 0.000 liradır~ -=: Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 § 
- liralık ikramiyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet := = mükafat vardır... = 
: Dikkat: Bilet alan herkes 7 Birinciteşrin 938 günü ak· § 
: şamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. = 
-::;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 

EN SAGLAM İNSANIN BİLE EN 

KARAciGERİ Di R YORULAN UZVU 
İnsan vücudunun bu en muazzam kimya fabrikası, zaman za
man temizlenmiye muhtaçtır. Srhat için en lüzumlu olan bu i§ 
ihmal edilirse 

Hazım bozulması 

Safra yolları iltihabı 

Safra taşlan meydana gelir. 
Bu mühim dertlerin en basit ve ideal bir çaresi vardır. 

.mmmmınınmımmttmınnmmuın=Jmttınıuammmu!mfımınmmmbu ~ 1 o tanesi 15 kuruştur ~ 
- -·---------

Sayın elektrik abonelerimize : 
Ankara Elektrik Şirketinden : 
Cümhuriyetin 15 inci yıldönümü münasebetiyle evle. 

rinde donanma tenviratı yaptıracak olanlarla, resmi ve 

hususi müessesattan mevcut donanma tesisatlanna ilave 
veya yeniden tesisat yaptıracak olanlar, yapacakları bu 
tenvirahn vat miktarı üzerinden takatlerini 30 eylul 1938 
tarihine kadar şirketimize mutlaka bildirmelerini ehem· 
miyetle rica ederiz. Bu tarihten sonra vaki olacak bu ka
bil bildirmlerin nazarı dikkate alınamıyacağı ilan olunur. 

5994 
' ~ 

- -: M~ : 
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Satılık ve kiralık ev 
Yenişehir İsmetpaşa caddesinde o

tobüs durağında 18 numaralı bir dö
nüm bahçe içinde 5 oda kışlık bahçe 
her türlü konforu haiz ev satılık ve -
ya kiralıktır. Tl: 2001 6731 

Kiralık 
Yenişehir'de elektrik şirketi önün

de No. 10 Kut konacı. Tc:kmil konforu 
havi 3 odalı bir daire kiralıktır. 1755 
numaralı telefona mürataat. 6704 

................ HASAN H. ÖGÜNÇ 

BAYRAK YAPIM EVİ 
Kanuna tamamen uygun ay yıldızı dikişsiz İmal olunan Türk ve 
P ARTI bayraklarımız diğer bayraklar gibi yağmurdan katiyyen 
solmaz ve fiat itibariyle de emsaline muhakkak rekabet eder. 

• Bayrak mübayaasmda bir defa da müessesemizin fiatlarını 
i isteyiniz. Toptan, perakende satıJ merkezi: İstanbul Mısır Çarşısı Erzak i 
i ambarı No. 3 Telefon 23723 6821 ! .................................................................................................................................................................... 

YURDDAŞ, DİKKAT! 
Senede yedi yüz milyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz milyonunu 

öldüren en müthiş afet sıtmadır. 

VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivrisineklerin bu akla hayret verici cinayet
erinden korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki hu da (Kinin) 
.c. Kinin sıtmanın em!alsiz ilacıdır. 

Beynelmilel tıp ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmiştir. 

3u:?ünün '"ha beti kininin bu harikulade kuvetini artırmak, halsizliği kuvetsizliği, kansız
' ığı önlemek ve sıtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı 
nebatat hulasalariyle birleştirerek BlOGENlNE müstahzarını hazırlamıştır. 

Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. 

Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuvetlendirir, iştiha
yı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, sıtmanın bütün ~killerinde şifa 

temin eden bu yüksek tesirli ilaç her eczanede bulunur. 6539 

939 Modeli Blaupunkt Radyoları geldi 

lsmetpaşa 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 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Naznıi Apartımanı No.9 D.5. 6377 

1 ' Her sabah : 
Bir bardak aıcak auya bir çay ka§ığı koyarak iç

mek kifayet eder. 
Yalnız: 

Daima hakiki tabii Karlsbat tuzunu arayınız .... 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

Basit Ürek § Saman ah nacak ---
~ Dr, 

Cebeci Merkez Hastanesi -----
: Etlik'de Merkez Bakteriyoloji .,,. = Seroloji Müeıse&esi Müdürlüğün • 

: lç Hastahklan mütehassısı : 
E: Her yün hastalarını Yenişehir : 

den: 

: Meşrutiyet caddesi Urek apartı· E 
.. ___________ .. : aıanında saat 15 ten sonra kabul : 

1 - Müessese hayvanatı için 40.000 
kilo saman pazarlık suretiyle satın a
lınacaktır. 

------------- : eder. Tel: 1694 ;: 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6158 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baannevi: ANKARA 

YENİ 

-:;1111111111111111111111111111111111111.::!I 

· :~za iler \ 
Zayi - Ankara belediyesinden al -

dığım 1091 numaralı otomobil plaka -
sım kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 
Halit Çölaşan 6784 

Zayi - Ankara belediyesinden alı
nan 45 numaralı köpek tasma markası 
kaybedilmiştir. Yenisi alınacağından 

hükmü olmadığı ilan olunur. Kemal 
Keskin 6802 

SİNEMAL.AR 

2 - Tahmin edilen bedeli 800 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 60 lira olup 
banka mektubu veya vezne makbuzu 
ve devletçe kabule şayan hazne tahvili 
teminat olarak alınır. Yalnız bunun 
da makbuz mukabili hazneye teslimi 
şarttır. 

4 - İhalesi 30.9.938 cuma günü saat 
15 tedir. Buna ait şartname müessese· 
den bedelsiz olarak verilir. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı şart
ları haiz olan istekliler muayyen olan 
gün ve saatte Ziraat vekaleti muhase
be müdürlüğünde toplanan komisyo-
na müracaat etmeleri. (3724) 6626 
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Bu Gece Saat 21 de Açık Hava Sinemasında 

ŞAMPANYA VALSi 

Ankara Adliye Sarayı caddesi 
Gençağa apartımanı No. 6 Ti. 2208 6242 
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