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lcabederse ordusunu sevkedecek! 
Vaziyet çok vahim 

25 ALMAN FIRKASI; 
ÇEK SiNiRiNi 

GECMEGE HAZIR! 
Hitler, Fransız - İngiliz tekliflerini 
de pek kabul edeceğe benzemiyor 

Paris, 21 a. a. - Figaro gaztesi, Londra' dan haber alıyor: 
Berlin' den gelen ve İngiliz nazırlarına tevdi edilmiş olan ra

porlarda B. Hitler'in fr~nsız - in_gi!
1
iz projesini gayr~. k~fi addet · ı 

mekte olduğu beyan edılmektedır. (Sonu 3. uncu savfad:l.._ 

Yeni 
ekonomik 
plan 

Yazan: Kemal ÜNAL 

Başbakan memlekete yeni bir eko 
nomılt plllnı müjdeledi. Avr~panııs- ı 

da karşılıklı manevralardan hır har-

Prag' m kati cevabım anlamak i~in 

ÇEMBERLA YN HAREKETİ 
BİR GÜN TEHİR ETTİ 

Godesberg'e bugün gidiyor 

Polonya kuvete 
başvurmak 

kararını aldı 

Büyük nümayiıler yapıhyor 
Varşova, 21 a.a. - Yarı resmi "İskra" çekoslovak 

meselesi hakkında diyor ki: 
"Bugünkü tarihi anda Polonya milleti müttehit ve 

azimkar bulunuyor. Me.taHbatımız haklıdır. Her po
lonyalx biliyor ki, onun ordusu, Polonya'ya ait olanı 
temine muktedirdir ve kap ederse yürümekte katiyen 
tereddüt etmiyecektir. Polonya - Litvanya münaseba
tmm normalleştirilmesi hadisesinde de Polonya, or
dusunu ileri sürmüştür. Bu gün de ayni şeyi yapa
caktır. 

Eğer İngiltere ve Fransa Macaristan ve Polonya'
da yeni Çekoslovakya'nın garantisini isterlerse, Po
lonya kendi hesabına daha şimdiden şunu beyan eder: 
Polonya metalibatı kabul edilmez ve Olsa mıntakası 
Polonya'ya ilhak edilmezse, Polonya, böyle bir garan
ti veremez. Polonya, iki yüz bin LI"kdaşını icap ederse 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Alman 

Cek hudutları değişirse 

Macarlar Trianon 
Muahedesini 

tanımıyacaklar: 
Budapeşte, 21 a.a. - B. !mredi ile B. dö Kanya, 

Berhtesgaden'den tayyare ile avdet ve dün akşam Bu
dapeşte'ye muvasalaıt etmişlerdir, 

B. İmredi, Berhtesgaden ziyareti hakkında gaze
telere yaptığı beyanatta, Hitler ve alman Hariciye Na
zmyle görü~üş olduğunu söylemiş ve demiştir ki: 

"-Bu mülakatın asıl ehemiyeti görüş teatilerinin 
devam edeceğindedir. Dünkü konuşmalarımız, Çekos
lovakya mesel~ine inhisar etmiştir. 

Bundan bir kaç gün önce, Çekoslovakya'da yaşı
yan macarlarm salahiyetli mümessilleri, oradaki ma
carlar için kendi mukadderatlarına kendilerinin sa
hip olmaları hakkını talep etmişlerdir. Bu talep, bü
tün Macaristan'da şiddetli bir makes bulmuştur. Ma
car hükümeti, elindeki bütün vasıtalarla bu talebe yar
dun etmek ve bu talebi süratle tahakkuk ettirmek olan 

j vazifesini tamamiyle müdriktir." 
Macar matbuatı, macar başvekiiı ile 

hariciye nazırının Hitler'i ziyaretle • 
rinin fevkalade mühim olduğunu kay-
detmektedir. · 

Pester Loyd gazetesi, Almanya, 
!tal.ya. Polonya ve Macaristan arasın
da, zülum altında inliyen milletlerin 
haklarını müdafaa hususunda tam bir 
mutabakat bulunduğunu yazıyor ve 
diyor ki: 

Hudutta bir çarpııma oldu ba geçiş helecanı ~ekildiği ~ir s_ı
rada yeni Türkiye'r.;n ekonomık bır 
seferberliğe hazırlanmış olduğunu 
görmek, başkaları için belki hür
met ve fakat bizler için muhak
kak iftihar edilecek bir şeydir . 
Dört numaralı plan üzerindeki karar, 
türk hükümetinin dünya hadiselerini, 
son günlerin bir az müsait inkişafiyle 
de teyit edildiği üzere realitelere mu
tabık ve mantıki bir nikhinlikle gör
dü~\i.nü ispat eder. Her yerde kabi
neler, devamlı içtimalar yaparken Ve
killer heyetinıiz, ağır siyasi vazifeleri 
ara:.uıda büyük bir planın müzakere
sini de başarmıştır. 

Londra, 21 a .a. -
ScHlliiyctli rnah · 
fillerden alınan ha
berlere göre, ingi -
liz - fransız planı, 
çekoslovak hükü -
meti tarafından 
prensip itibariyle 
kabul edilmiş ol · 
malda beraber, İn -
giltere, Hitler'le 
Çemberlayn ara -
smda yapılacak 
i k i n c i müla -
katın kati bir ka · 
bule istinat etme -
si zaruretine bina
en, Prag'dan kati 

bir kabul cevabı 

istemektedir. Bu · 
nun içindir ki, 
Çemberlayn hare -
ketini bir gün ge

çiktirmiştir. 

Li;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;:m;;:;;;;;;o;;;;;~----öiiiiiiiiiöiiiia;;:;;;;;;;;;;:~_\ kaçanlara ateş edildi 
ı Albendorf, 21 a. a. - D. N. B. bildiriyor: 

''Keza Macaristan, İngil terenin si
yasi anlay!f ~ kiyasetini de müdrik. 
tir ve bundan böyle barışın orta Av ~ 
rupa'da hüküm süreceğini ve yeni bir 
nizam tesis edilmediği takdirde Çe • 
koslovakya ile Lehistan ve Macaris • 
tan ara5ında sakınılması imkansız o • 
Jacak yeni ihtitaf sebepleri ihdasın • 
dan içtinap edileceğini ümit etmek • 
tedir. 

Yüce Şef Atatürk, yeni planımızın 
esaı;larını geçen teşrinde Büyük Mil
let Me<:lisinde söyledikleri büyük nu
tukta vermişlerdi. Bu hafta içinde de 
bu direktiflerinin planlaşmış şeklini 
tetkik ettiler. Sayın Başbakan, Büyük 
Reis'in "bütün tafsilatiyle arzedilen,, 
kararları "tamamen tasvip buyurdu
ğunu,, tasrih eylemiştir. Atatürk pla
na esas olan nutuklarında (en kısa 

yoldan, en ileri ve refahlı Türkiye i
dealine ulaşmak) hedefini vermişler
di. Planı tasvipleri bu hedefin yolu 
üzerinde oidugumuza şüphe bırakmaz. 
Memleket onun eliyle kurtulduktan, 
millet onun sevkiyle ilerilemek yolu
na girdikt~n sonra onun emrinde bü
tün ideallere erişilebileceğine herkes 
inanmıştır. Gene onun türk zeka ve 
seciyetiine verdiği disiplin yeni 
pl5.nımızın muhakkak zaferini şimdi
den temin etmektedir. İlk beş yıllık 
endüstri programımızın başarılış un
surları ise benliğimizde daha inkişaf 
etmiş olarak yaşamaktadır. 

Atatürk geçen teşrin nutuklarında 

ekonomik kalkınmamızın dayandığı 

iki kuvetten birbini yurdumuzun coğ
rafi vaziyeti olarak tayin, diğer kuvt:
ti de şu cümle içinde ifade ctmişler

dır: "J'ıirk mı iletinin, silah kadar, ma- ı 
kine tutmıya yaraşan kudretli eli ve 
mılli olduğuna inarıdığı işlerde ve za
manlarda, carihın akışını değiştirır 

celadetle tecelli eden, yüksek sosy.ıl 
benlik duygusu ... ,, 

Yüce Şef'in türk ruhuna izmihlal 
yıllarında verdiği bu mukaddes duy
gu, gene onun ulaştırdığı aydınlık u
fuklarda asil inkişafını buldu. Büyük 
Kurtarıcı, kendi yarattığı duygunun, 
türkün hür ve mesut vatanında, şimdı
ye kadar olduğu gibi şimdiden sonra 
da birçok işler yapacağını ve planlar 
başaracağını göreceklerdir. Bütün mil 
letçe çalışmaların başlıca hedefi de, 
onun istediklerini yerine getirmekle; 

(Soaız 7. inci sayfada) 

Hududa ancak 200 metre mesafede bulunan Albendorf kö -
yünden çek askeri hazırlıkları açık bir surette görünmektedir. 
Südet topraklarında beton siperler yapılmakta, mitralyözler yer
leştirilmekte ve bütün bu işler hararetli bir ıekil ve süratle gÖ· 
rülmektedir. Fevkalade seri tank ve kamyonlarla mücehhez kı • 
taat kaçakları tutmak içirt hudut boyunca devriye geziyorlar. 

Bu sabah burada kahramanlar mey
danında muazzam bir miting yapıl • 

(Sonu 7 nci sayfada) 

Dün gece köyün methalinde şid- ı 
detli bir müsademe vuku bul • • / • • • • • 

~:~t;:k~~::0~:1~t:'..t%~~::: lstanbul dakı lngıhz fılosu 
cisi kaçmıya muvaffak olmuştu. • • 

1 ~~:.~:d~~yünüzerineateş aç- hareket emrını adı 
Çek • Alman lıududun'da 

Berlin, 21 a.a. - D.N.B. ajansı bil
diriyor: Çek kıtaatmm Çekoslovak
ya' dan kaçmakta olan südetlere karşı 
yaptığı silahlı tıecavüzler üzerine al
man - çekoslovak hududunda gergin· 
lik vahimleşmiştir. 

Doğu Akdeniz manevralarına gidecek 

ve limanlarını 

B. Çemberlayn, • 

Almanya'ya yarın 

sabah saat 10 da 
B e s t o n tayyare 
meydanından ha · 

reket edecektir. Ya 

nında geçen defa 

birlikte gitmiş olan 

(Sonu 7. incide) 
Çemberleyn Hitler'le görüşmek üzere 

hareket ediyor 

Sevkülceyşi sebeplerden alman ma
ka.matı hudut üzerindeki evleri tahli
ye ettirmişler ve alman hudut muha
fızları da mevzi almışlardır. 

(Sonu 7 nci sayfada) 

Romanya 

ziyaretinden 

Bulgar 

şimdilik vazgeçildi 

Acı bir kayıp 

İzmir Mebusu General Kazmı lnanç'ın 

vefat ettiğini teessürle haber aldık. Bu 
husustaki telefon haberimiz 7, inci aay
famızdadır. 

Büyük bir acı ile 
4Ntty *'"**'' ..... , •• t .,, nh; t 

Prag boyun eğdi 

Fransız ~ İngiliz tekliflerini 
kabul etmeğe mecbur kaldı 

1 h""k"" . Prag, 21 a. a. - Prag u umetı, 

uzun görüşm~lerden sonra dün Südet 
meselesinin halli için Londra'da ya
pılan görüşmelerin neticesi olarak 
kendisine bildirilen fransız - ingiliz 
tekliflerini prensip itibariyle kabul 
ettiğini, Prag'daki ingiliz elçisi vası
tasiyle Londra hükümetine bildir -
mişti. 

Fakat B. Ç~mberleyn Hitler'le 
sarih esaslar üzerinde konuşmak is -
tediği için bu cevap, :Fransa ve tngil
tere'yi tatmin etmemi§ tir: Fransız 

ve ingiliz elçileri sabaha karşı 2,15 
den 3.30 a kadar B. Beneş'i ziyarete
derek, hükümetleri namına yeni bir 
nota vermişlerdir. 

Bunun üzerine çekoslovak kabi -
nesi sabaha karşı Prag şatosunda ye
ni bir toplatI yapmıştır. Siyasi nazır
ların iştirakiyle B. Beneş'in nezdin
de yapxlan bu toplantı sabahın 6 sına 
kadar devam etmiş, bundan sonra da 
Başvekalet binasında bir kabine top
lantısı yapılmıştır. Bu içtima da sa-

(SoDu 1. inci sayfada} 

lstanbul limanına gelen İngiliz filosu askerleri Taksim 
abidesine çelenk koymıya giderlerken 

Londra, 21 a.a. - iyi maliimat alan deniz mahfillerinden öğrenildiğine 
göre, İngiliz Akdeniz donanmasının htanbul'da bulunan filosu, evelce 
tesbit edilmİ§ olan cumartesi gününden evel lstanbul'u terketmek için 
emir almıttır. Bu karar filo kumandanının doğu Akdeniz manevralarını 
takip edeceği için verilmİ§tİr. Filonun Romanya ve bulgar limanlarına 

yapacağı ziyaretler de bu sebeple yapılamıyacaktır. 
[lngiliz filosunun lstanbul %İyaretine ait diğer resimler 7. inci sayla -

mıdadır.] 
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Silolarımız 
Eski tarih, Peygamber Yusuf'un Mısır'da hapisteyken Firavun'a 

bir rüya tabir ettiğini ve bunun neticesi olarak memlekette yedi bol
luk yılını yedi kıtlık yılı takip edeceği için ilk yedi yılda bir tarafa faz
laca hububat yığmasını hükümdara salık verdiğini anlatır. 

Ne Fiu:·ıun'un rüyasına, ne de Yusuf'un tabirine inanacak değiliz; 
fakat inanacağımız bir nokta varsa o da memleket ürününü icabında 
istenilen şekilde kullanmak, satmak veyahut dağıtmak için günün ih
tiyaçlarına uygun depolarda saklamanın lüzumudur. 

Kısa bir tatil ve dinlenmeden sonra Ankara'ya döndüğüm zaman, 
masamın üstünde beni bekliyen kitaplar, mecmualar arasında en baş
ta gözüme çarpan, Ziraat Vekaleti neşriyatından "Silolarımız" i
simli olgun ve dolgun bir eser oldu. 

Eser, kendi mesleğinin içinde ve dışındaki neşriyatı tam bir ente· 
lektüel alakasiyle takip ettiğini yakından bildiğim dostum yüksek 
mühendis Fuat Pekin tarafından, 1938 ziraat kongresine sunulmak 
üzere, vücuda getirilmiştir. 

Geniş tarlaları ile eskiden beri büyük bir ziraat memleketi olan 
Türkiye'de osmanlı imparatorluğuf!un Türkiye cümhuriyetine dev
rettiği silo ve hububat anbarlarının .kaç tane olduğunu biliyor musu
nuz? Her ikisi de sağlam ve istifadeye elverişli olmamak üzere, 1904-
1907 de yapılan Haydarpaşa silosu ile 1897 de yapılmış Derince an
barları. 

Halbuki ''buğdayımızı iç ve dış piyasalarda kıymetlendirmek, tip
lere ayırmak, varant muamelesi yapmak ancak silo ile mümkün,. dü. 
Her iyi ve güzel şey gibi silo inşaatı da memlekette cümhuriyet
le başlamış ve o zamana kadar yersiz, yurtsuz kalan türk buğdayı ba
şını sokacak beton ve muhkem yurtları, cümhuriyet azminin kurduğu 
silolarda bulmuştur. Bu bakımdan Fuat Pekin' in değerli eseri, yalnız 
ziraatçilerin değil, hepimizin faydalanmasına sayfalarını açmıştır. 

Nurettin ART AM 

İzmir Fuarı kapandı 
~--------

Fuarı 723.537 kişi gezdi 
İzmir milyonlar kazandı 

Orgeneral Fahrettin Altay ve Amiral Şükrü Okan luar 
komitesinin ziyafetinde 

Izmir, 21 (Telefonla) - Fuarımız 1 fuar gazinosunda fuara ittirik ede,; 
bu akşam kapanmış bulunmaktadır. firmalar müme11illerine mükellef bir 
Son gece, fuarda büyük bir kalabalık 
vardı. 

Fuar bu sene hakikaten çok nor
mal, ıehir için çok karlı, iştirak e· 
denler için de çok istifadeli geçmiş· 
tir. Bir tahmine hazaran, fuar bu sene 
lzmir'e 5-6 milyon lira bırakmıştır. 
Bittabi bu rakam, İzmir için oldukça 
mühimdir. 

Fuar pavyonlarının müddeti bi· 
tenler, derhal yıktırılacaktır. Eğlen
ce yerleri aynen kalacak ve halk bü
tün sene buradan ve Kültürparktan 
istifade edecektir. 

ziyafet verilmiş hararetli nutuklar 
söylenmiştir, Nutuklardan sonra eks
pozanlara kazandıkları derecelere gö
re altın, gümilf ve bronz madalyalar 
dağıtılmı§ ve gelecek yıl 20 ağustos
ta tekrar açılm;ık üzere fuar kapan· 
mrşır. 

Fuar memlekette bir iç turizm ha· 
reketi ve iktisadi bir muvman yarat
mıştır. Aynı zamanda çeşitli eğlen· 

celer ve birçok güzellikleriyle de çok 
beğenilmiş ve takdir edilmiştir. 

Fuar, tam 723.537 kiti tarafından 

ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretlerin 
87.701 i demiryollariyle, Jl.004 ü de· 
niz yollariyle ve 91.135 i otomobil ve 
otobüslerle memleketin muhtelif mm
takalarından ve bin beş yüzü de ya· 
bancı ülkelerden gelenlerdir. 

-- --- - - - - -

ULUS 22 - 9 - 1938 

Çukurova' da 

· Pamuk rekoltesi 
145.000 balyadır 
Türkiye'nin bol ve iyi cins pamuk 

yetiştirmekle tanınmış Çukurova 
mıntakasında bu seneki mahsulün re
kolte tahminleri yapılmıştır. Bu mm -
takada yerli ve klevland olmak üzere 
iki cins pamuk yetiştirilmektedir. 

Adana ticaret odasının verdiği ra
kamlardan anladıi:ımıza göre bu se • 
nenin son rekolte tahmini, 67740 bal
yası yerli ve 77.260 balyası klevland 
olmak üzere 145.000 öalyadır. Halbuki 
937 - 938 mahsul yılının son tahmini 
184.000 balyaydı. Aradaki 39.000 bal
yalık noksan bazı sebeplerden ileri 
gelmiştir. Sebeplerin başında bu sene 
ekilen arazinin geçen senekinden da
ha az olması gelmektedir. Geçen yıl 

221 .870 hektar arazi pamuk ekimine 
tahsis edilmişken bu sene 195. 384 bek 
tar araziye pamuk tohumu atılmıştır. 

Fakat bunun haricinde daha bazı 

sebebler de bu seneki rekolte rakamı
nın dü şüklüğ ~ncle .imi\ olmuştur. 

Bunlar arasında klevland cinsine irız 
olan Zenk hastalığiyle, mevzii olarak 
pamuklarda görülen yeş.il, pembe ve 
dikenli kurtları sayılabilir. İlkbahar 
sonlarının yağışsız gitmesi ve ııcak .. 
ların birden bire bastırması da pa -
mukların iyi meyva vermesine engel 
olmu,tur. 

Tarlalarda ltlevland pamuğun top -
!anmasına başlanılmış ve çırçır fabri
kaları çalışmıya başlamışlardır. Bor
sada pamuk alım satımı devam etmek
tedir. 

Fakat bu sene pamuk mahsulünün 
idrakinde havalar yağışlı gitti ği için 
pamuğun rengi ekseriyet itibariyle 
parlrJdığını biraz kaybetmiştir. 

Pamuk ekim ııahaları 
Adana pamuk ekim sahası itiba 

riyle üç dört mmtakaya ayrılmıştır. 

Bu sene en bol mahsul veren mınta • 
ka merkez mıntakasıdır. Zaten pa -
muk tarlalarının genişliği itibariyle 
üstün olan merkez her sene rekolte • 
nin geniş bir kısmını temin eder. 
Ceyhan, Oamaniye, Bahçe ve Dörtyol 
tarlaları verim itibariyle merkezden 
sonra gelmektedirler. Karaisalı, Ka • 
dirli ve Kozan mıntakaları bu yıl bir
az zayıf mahsul vermiştir. 

Çu.kurova'nın bu yılki 145.000 bal
ya pamuk rekoltesine İçel pamu kç u • 
!arının istihsalleri de dahildir. 938 • 
939 yılında 20.500 balyası Tarsus ve 
4080 balyası da Mersin ve Silifke'den 
olmak ilzere İçel vilayeti 24580 balya 
pamuğiyle Çukurova istihsalinde 
mühim bir yer almıştır. 

Bu suretle Çukurova mmtakası 

938 - 39 mahsul yılında - her balya 
ortalama 200 kilo hesabiyle - 29 mil
yon kilo pamuk vermiş demektir. 

Her yıl yeni bir inkişaf eseri gös
teren pamukçuluğumuz için bu rakam 
- geÇen seneden farklı bulunmakla 
beraber - çok sevindirici bir netice 
teşkil etmektedir. 

Susam rekoltesi 
Seyhan vilayetine has mahsuller -

den" bir de susam vardır. Muhtelif 
sanayie giren ve yabancılar tarafın -
dan da rağbetle aranan susamın bu 
seneki istihs~li 2038 tondur. Bu mik -
dar, 8833 hektar araziden alınmıştır. 
Bugüne kadar yapılan müracaatlara 
gtsre yapılan hesap, 2038 ton ıusam
dan 1043 tonunun ihracı kabil oldu -
ğunu göıtermektedir. 

Bu ıenenin susam mahıulil, verimi 
sıraya korunak suretiyle Adana, Ko· 
zan, Kadirli, Karaisalı, Ceyhan, Os ... 
maniye, Dörtyol ve Bahçe tarlalarfın· 
dan elde edilmiştir. 

Cümhuriyet Beynelmilel ticaret odası 
Bayramı heyeti dün hareket etti 
hazırlığı 

Dün vilayette, cüınhuriyetin on 
beşinci yılı münasebetiyle, yapılacak 
geniş mikyastaki tören programını 

hazırlamak üzere bir komite toplan -
mıştır. Aliikalı dairelerin müdür ve 
mümessilerinin huzuriyle yapılan bu 
toplantıya vali ve belediye reisi B. 
Nevzat Tandoğan reiılik etmektedir. 
Komite, 29 ilk teşrinde on beşinci yı
lını dolduracllk olan cümhuriyetimi -
zin taşıdığı büyük mina ve ehemiyete 
uygun bir şekilde kutlanması için 
icabeden kararları almıştır. Toplantı
ya önümüzdeki haftalar içinde de de
vam edilecektir. 

Sinema filmlerinin 
gümrüğü indirildi 
Hükümetimiz halkın seviyesini 

yükseltmekte büyük tesirleri bulunan 
sinemaların daha geniş mikyasta hal
kın hizmetine tahsis edilmesini temin 
etmek maksadiyle hariçten getirilen 
filmlerin dolusunun kilosundan alın
makta olan 15 lira gümrük resmi ile 
hoşunun kilosundan alınan 2 lira güm
rük resminin yüzde 75 niıbetinde in
dirilmesini kararlaıtırmı,tı. 

Bu karar dün resmt gazete ile neş
redilerek kat>yet ke&betmittir. 

Yolculara kolaylık 
Gümrük umum müdürlüğü Türki

yeye gelen ve Türkiye'den ecnebi 
memleketlere giden seyyah ve yolcu
ların hudutlarımızdan girerken ve çı
karken tabi olacakları gümrük kon
trolu hakkında yolculara bilgi ismiy
le fransızca, ingilizce, almanca, is
panyolca ve türkçe dilleri üzerinden 
bir bro§Ür bastırmıştır. Broşürler ec· 
nebi memleketlerdeki konsolosları

mızla Türkofis ıubelerine ve acenta
lara bedava dağrtılmak üzere gönde· 
rilmiştir. 

-
asfalt 

yolu ifln tetkikler 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Londra 

- İstanbul asfalt yolu hakkında tetki

kat yapmak üzere ayın altı•ında İı • 
tanbul'a bir heyet gelecek ve belediye 

turizm fubeıl tarafından miıafir edi -

!erek kendilerine ıehir bütün teferru· 

.atiııle &ezdirilecektir. Heyet Londra 
• İıtanbul beynelmilel yolu daim! ko

mitesi reiıl, ikinci rcl•i, ve alman hü

kUmeti murahhaaı, beynelmilel turizm 

ittihadı murahhaıları, yol teknik me

seleleri umumt raportörü, turistik me· 

ıelcler umum raportörü ve alman hü

kümeti turiıtik ekıperinden mUrek • 
keptir. 

Yozgat'ta zelzele 
Yozııat, 21 a.a. - Bu gece ıaat 24 

ten ıonra iki defa tiddetli yer aaraın
tıaı olmuttur. Haaar ve uyiat yok • 
tur. 

Heyet reisi Ankara'dan 
intibalarla ayrıldığını 

fevkalôde 
söylüyor 

Birkaç gündenberi Ankara'da bulunmakta olan beynelmilel 
Ticaret Odası reisi B. Yatsan ve umumi katip B. Piyer Vasör di" ı 
şehrimizin görülmeğe değer yerlerini, Yüksek ziraat enstitüsünü, 
gezmiı, laboratuvar ve kütüpanelerinde uzun müddet meşgul 
olarak tetkiklerde bulunmuştur. 

Bundan başka misafir heyet 
yanlarında mihmandar B. Faruk 
Sünter olduğu halde Etibank'a 
giderek umum müdür llhami Na· 
fiz Pamir'le memleketimizin ma
den vaziyeti ve bunların işletil
mesi işi etrafında görüşmüştür. 

B. Vatson hareketinden evci ken· 
disiyle görüşen bir muharririmize 
şunları söylemiştir: 

"- Beynelmilel iktısadi bağları 
sıklaştırmak ve dünya ekonomisinde 
icabeden tedbirleri a!Skadarlara yap· 
tırarak müvazeneyi temin etmek ga
yeleriyle çalııan beynelmilel Tica
ret Odası 32 memlekette temsil olun
maktac.tı.r. Temsil vaziyetimiz şube 
açmak şeklinde değildir. Odamızın 

temsil işi her memlekette teşkiline 

çalıştığımız milli komitelere verilmiş 
bulunmaktadır. Ticari ıstılahların 
hakiki manaları, beynelmilel hakem 
meseleleri gibi mevzulardaki çalışma
•lariyle de odamız dünya iktısadi ma
hafilinde lüzumlu müesseseler arası· 
na girmiştir. Bütün bu işler hakkında 
geniş neşriyatımız vardır. Türkiye 
milli komitesinin bu eserlerden bir
çoğunu türkçeye çevirmiş olduğunu 
burada memnuniyetle gördük. 

Memleketinizde edindiğim intiba 
fevakladedir. Atatürk gibi beynelmi
lel bir §ahsın idaresi altında kısa za
manda meydana getirilen büyük ha· 
şanları hayranlıkla gördüm. Bunları 
beynelmilel ticaret odası konseyinde 
büyük bir memnuniyet duyarak ıöy· 
liyeceğim. 

Her tarafta gördüğüm hummalı fa
aliyet her sahada ve bilhassa yakın· 
dan alakadar olduğum iktısadi saha· 

Beynelmilel Ticaret heyeti reisi 
Vataon 

da geçen on beş yıl içinde yapılan 
işlerden önümüzde on bet yılda daha 
mühimlerinin gene başarılacağına ta
mamen inanıyorum. 

Ben bir çiftçiyim. Bu münasebetle 
memleketinizde iktısadl sahada oldu
ğu gibi zirai sahadaki çok büyük iş
ler başarılarınız da dikkat gözümil 
çekti. Orman çiftliğinde ve Yüksek 
Ziraat enstitüsünde gördüğüm tek
niğe dayanan şuurlu çalışmalar mem
leketin bu sahadada Büyük Atatürk'· 
ten ders aldığını belli ediyordu. Çift
likte Ulu Şefinizin traktör Uzerinde 
bir reımini gördüm. Bu sembol bana 
bu kanaati aşıladı. Ankara'dan çok 
güzel hislerle ve tekrar görmek ar

zulariyle ayrılıyorum." 

Sıhiye tayinleri 
-------

doktorlarımız arasında 
ve nakiller yapıldı 

Birçok 
yeni tayin 

Sıhat Vekaleti, bir çok memurları 
arasında yeni bir tayin ve nakil liste· 
ıi neffetmi,tir. Bu listeye göre tayin 
ve nakilleri yapılan doktorlarırn12 

ıunlardır: 

Açıktan mütekait tabip Mehmet A· 
li Kurtbey Kemerburgaı dispanıer ta· 
bipliğine; eıki Samsun aıtma müca
dele tabibi Ziya Yaltuz Beyoğlu bele
diye tabipliğine; Ankara sıtma müca
delesi tabibi Osman Soydaş başka va· 
zifeye geçtiğinden müstafi addi, Fe
ke hUkümet tabibi Sedat Barın Kozan 
hUkilmet tabipliğine ve Kozan hasta
n"Csi tababeti vek3.letine, Kozan hükii· 
met tabibi Hayri Gül Çumra hükümet 
tabipliğine; Burhaniye belediye tabi· 
bi Rifat Euan Bursa, belediye tabip -
liğine Beypazarı hilkümet tabi
bi Cemal Kiper Hıfzıssıhha mekt..UI 
aıiıtanlığına, Ellizığ hilkümet tabibi 

. Sa!Ahattin Çeteli Beypaz""1 hükümet 
tabipliğine; Eliizığ belediye tabibi 
Ahmet Şükrü Elazığ hükümet tabip· 
liğine; Konya memleket hastanesi 
kulak mütehassısı Refik Sert Balıke-
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Orgeneral Fahrettin Altay da şeh
rimize gelmif, fuarı gezmiş ve çok 
beğenmiştir. Şerefine, fuar komitesi 
reisi doktor Uz tarafından fuarda hu
susi bir .ziyafet verilmiıtir. Ziyafette 
donanma amiralı Şükrü Okan'da bu
lunmuıtur. 

Ekapo:ııanlara ziyafet 
İzmir, 21 (Telefonla) - Fuann 

dUn sonu olmak münasebetiyle akşam 
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sir memleket hastanesi kulak müte
has~ıalığına; Mülga Darülfünun ku
lak, boğaz, burun ııeririyatı müderris 
muavini Ali Haydar Erel Haydarpaıa 
N. hastane11i kulak mütehaaaıslığın&; 
Özalp hükUmet tabibi Cavit Eren Eı
cİf hilkUmet tabipliğine, Emirdağ bil· 
kümet tabibi Tevfik Tanıuı hükümet 
tabipliğine; Yozgat Memleket hasta
nesi operatörü Faik Sağbilgin ıı:~
tahya memleket hastanesi operat-:>rlii· 
ğüne, Kastamonu Mem. hatt:s.tlC'Si o
peratörll Hayri Dilaver vozgat mem. 
leket hastanesi opera..:ır!UğUne, İne
bolu mem. hastan'"'! operatörü Rifat 
Kastamonu me..ıleket haataneıi ba§ta
bip ve operatörlüğüne; Urfa belediye 
tabibi limir Hasip İlltanbul akliye 
haot.ınesi mütehasaıslığına; Amasya 
mem. hastane11i operatörü Salihattin 
Akal'ın istifaaının kabulü, Rize mem. 
hastanesi dahiliye mütehassısı Şakir 
Ogan'rn terki vazife ettiğinden müıı· 

tafi sayılmal!ı, Kelkit hükümet tabibi 
Servet GUvener'in mecburi hizmetini 
bitirmiı olmakla talebiyle işten ayrıl
dığının kaydına işareti; Antalya sıt· 
ma mücadele tab\bi Fuat Şileli Muğla 
belediye tabipliğine; Kütahya mcm. 
hastaneıi operatörü Cemil Orol iznin
den dönmediği ve dönmiyeeeği anla
tıldığından müstafi addi. Torbalı hü
kümet tabibi Sırrı Alaf Ödemii hükü
met tabipliğine; Çermik eeki hükü
met tabibi Sedat Aykan Kayseri 11t
ma mücadele tabipliğine; Adapazarı 

belediye tabibi Necati Fatih belediye 
tabipliğine; Düzce frengi mücadele ta
bipliğinden müatafi Muıtafa Nermi A
dapazarı belediye tabipliğine; açıktan 
mütekait eczası İbrahim Etem Özcan 
Sinop memleket hastanesi eczacıhğma 
tayin ve nakilleri kararlaıtırılmıştır. 
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lsı her tarafta düşüyor 
Bugün Ankarada hava bulutlu geç-

• miş rüzgar şimaldan 1 metre kadar hız
la esmiıtir. Günün en yüksek ıstaı 19 
derece kaydedilmiştir. 

Yurtta hava, Ege'nin cenup kuımı· 
larında açık Trakya, Kocaeli ve Ak -
deniz kıyılarında bulutlu diğer bölge
lerde umumiyetle bulutlu ve yer yer 
yağışlı geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışlann kare -
metreye bıraktıkları su mikdan Gire
sun'da 92, Terme' de 57, Dörtyol'da 46 
Vakfıkebir' de 37, Bucak'ta 35, Trab -
zon'da 32 diğer ya~ışlı yerlerde 1 - 25 
kilogram arasındadır. 

Rüzgarlar garp bölgelerinde •imal
den saniyede en çok 7 diğor b~lr.eler · 
de garp ve cenup r.arbmdan 5 metre 
kadar hızla esmi~tir. 

İki yanlıı ve bir mektup ! 
Okurlarrmdan birisinden şu mek

tubu aldım: 

"Azizim T. 1. (Toplu iğne), 

Ucu sivri ve keskin bir müstear 
adın üzerinde yıllardan beri etrafı
nı iğnelemeyi bir meslek haline ge
tirdiğini bilirim. Fakat, sağına so
luna ili~irken eski bir atalar sözü -
nü hatırlar mısın? "Toplu iğneyi 

kendine, çuvaldızı eli.leme/" sözü. 
bilmem, senin için bir düstur, bir 
umde midir? 

Eğer bu atalar sözünü hakir bu
luyorsan, bu mektubuma darrlmaz
srn. 

Yazdığın sütunda seni fOk defa 
bir dalyan üzerine oturmuş bir göz
cü gibi görürüm. Dalyan gözcüleri 
denizin derinlerinden geçecek ba • 
lık sürilleri beklerler; sen de sağ• 
da solda yapılmış bir falso, bir yan· 
lış, bir gaf gözlersin. Şayet bu tür
lü yanlrşlar, elllem tarafından ya • 
pılmışsa artık didikleyip durması 

da sana düşer. Fakat kendi yanlış -
larınr?. kar§ısrnda seni aynı derece
de hassas görmüyorum. lhtimal ki 

göremiyorsun. 
TürkçMe bir cümlenin muhtelif 

failleri ve bir tek fiili olursa o za· 
man o fiilin mütekellim sıyg..ısının, 
mütekellim /MI yoksa o vakit de 
muhatap sıygasının kullanılacağını 
bilirsin. Bıı hem bir nahiv kaidesi, 
hem de bir şive meselesidir. işte sa
na bugünkü gazetenizden bir cüm
le ki bu muhkem kaideyi çiğneyip 
geçmiştir : 

uBu, bizlerin ve bizi sevenlerin 
sevinç duyduğu bir hakikattir." 

Bu cümle, yukarda söylediğim 

kaideye uygun olarak şu şekilde 
yazılmalı değil miydi? 

"Bu, bizlerin ve bizi sevenlerin 
sevin> duyduğumuz bir hakikattir." 

Bu mektubu yazmıyacaktım, bel
ki sen, kendiliğinden buna doku • 
nursun diye bekliyecektim; fakat 
üç, dört gün eve) bir arkadaşın, 

dalgınlıkla, "Trablus muharebesi -
nin Balkan harbınr takip ettiğini" 
yazmıştı,· sesini çıkarmamıştın; 

onun için kaleme sarıldım ... " 
Bu okurumun, mektubunu aynen 

sütunuma aldım. Yanlış bizim de 
olsa, elin de olsa, yanlıştır. Ondan 
yana çıkacak değilizı: ya! - T. 1. 

I ıımihasların imlası 1 

Yabancı iımihaıları, naaıl oku

nurlarsa ,kendi imlimızla ona göre 

yazmıya karar verdik. Fakat bu 
iıimleri bir tek türlü yazmakta ka • 

rar kılamadık. Bir zaman lotanbul· 

da bir Mısır sefiri vardı. Bu zatın 

iımi gazetelerde her gün bir b"fka 
türlü çıkardı: Hüdai paıa, Hadai pa• 

ıa, Hidaye ı>aıa, ... gibi. Halbuki se

firin iımi Hidclaye pafa idi. 

Şimdi de yabancı isimler bu tür• 
lü yazılıyor. Meseli ingiliz bqveki • 

linin adı, bakınız, kaç türlü yazıl • 
maktadır? 

1 - Chamberlain, 2 - Çember • 

!ayn, 3 - Çembcrleyn, Son ırünler

de bir de ıu ıekli gördük: 4 - Çam
börleyn. Halbuki bu iıim, qaiı yu. 

karı, Çeymbırlin teklinde telaffuz 

olunur. 

Aramızda aözbirliği etsek de bil· 

tün bu iıimleri, hiç olmazıa, en 

mqhurlannı bir türlü yazıakl 

GösYa§ı ve zehir 1 

Bir doktorumuz, atlamanın ze • 
birlenmek olduiunu iddia ediyor. 

Fakat bilmem, insan içinden zehir • 

lenclikten ıonra mı ailar, yoksa ağ

ladıktan aonra mı zehirlenir? 

Fakat ağlamanın zehirlenmek ol· 

duğunu bu doktordan önce bilenle

rimiz de yok değildi. Tevekkeli, ka 

dın ninelerimiz arada sırada: 

- Ben ağlamıyonım, zehirimi İ· 

çime akıtıyorum! demezlerdi. 

Eminönü meydanının 

genişletilmesi ıçın 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Bugün 
belediyede vali B. Muhittin Üstün -
dağ'ın reisliğinde mütehassre Prost'~ 

la belediye fen heyeti jube müdürle -
rinin iştirakiyle bir toplantı yapılmış 
imar işleri görütülmüştür. Eminö -
nü'nde faaliyetin teksifine karar 
verilmiştir. 

Mahkemeye intikol eden istimliik 
işleri hakkındaki m•hkeme kararı be
lediyeye tebliğ edilmiştir. 
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22 - 9 - 1938 

DIŞ POLiTiKA l 
(ekoslovakyadaki Macar 
ve Polonya ekalliyelleri 

Çekoslovakya'daki Südet alınanla
rının Almanya'ya iltilıaklan artrk her
kes tarafından bir emrivaki telakki e
dilmektedir. Önce plebisit yapılacak 
da ondan &0nra mı iltihak edecekler? 
Yokaa Çekoslovakya'dan ayrılacak 
olan mıntnkalar tayin ve tesbit edil
dikten sonra ım bu nuntakalar içinde 
plebisit yapılacak? Ve yahut da hiç 
pkbisit yapılımyacak mı? 

Bu nokta henüz malUın değildir. 
Esasen Çemberleyn ile Hitler arasın -
daki görüşmeden sonra, hadiseler o 
derece sürntle inkişaf etmektedir ki bu 
inkiıaf aafhalannı takip ebnek de ko
lay değildir. 

Önce otonomiden bahsediliyordu. 
Sonra ortaya plebisit fikri abldı. Bu -
nun üzerinde dumuya vakit kalmadan 
Yeni çekoslovak hudutlannm çizilme -
sinden bahsedilmektedir. Almanya ile 
Çekoslovakya arasındaki hudutlann 
rnahiyeti müzakere mevzuuyken, şim
di de Polonya ve Macaristan bir ta -
lam iddialar ileri atmıılardır. 

MalUındur ki Çekoslovakya'daki e
kalliyetler, yalnız alınanlara münhasır 
değildir. Üç milyon iki yüz bin al
mandan başka yedi yüz bin kadar ma
car ve seksen bin kadar da polonyalı 
vardır. Esasen Çekoslovakya'nın §Al"k 
kısmım teıkil eden Slovakya ve Ru
tenya bilyük harptan evel Macarista -
nındı. Çekoslovakya yalnız Bohemyayı 
ve Moravya'yı Avuıturya'dan alımım. 
Binaenaleyh büyük harptan beri, Ma
caristan Slovakya taraflannda Yata -
makta olan yedi yüz bin kadar 11\1\ca
rın mukadderatı hakkında yakın alaka 
göstermiıtir. Çekoslovakya'dan başka 
Romanya ve Yugoslavya'da da macar
lar vardır. Küçük antanbn hikmeti vü
cudu da Macaristan'ın iddialanna 
karşı bu üç devletin konınmasmdan 

ibaretti. Bu sebeple bugüne kadar 
ekalliyet haklarının tutunmasını iste
mekten başka bir iddia ileri ıüremiyen 
Macaristan, bu dela Almanya'nın Çe
koılovakya'yı tazyikinden istifade ede
rek, harptan evelki topraklannın bir 
kısmım geri almıya çalışmaktadır. Ma
caristan'• öteden beri himaye eden 
Musolini, geçenlerde bir İtalyan gaze
tesine yazdığı yazıda rnacar ekalliyet
lerinin haklan üzerinde durduğu gibi, 
geçen pazar günü Triyeste'de söyle -
diği nutukta da bunu tekrar etmittir. 

Fakat bugünkü vaziyette Macaristan'a 
daha müessir yardımda bulunacak olan 
devlet ıüphesiz Almanya'dır. Bu se
bepledir ki macar başvekili ve harici
ye vekili, evelki gün Almanya'ya gide
rek Hitler ile görüşmütlerdir. Hitlerin 
macar davasını da alman davası gibi 
benimsemesi beklenemez. Bununla be
raber, bugün Çcmbcrleyn ile yapacağı 
ikinci mülnkatta macarlar namına nü
f~unu kullanması beklenir. 

Polqnya ekalliyetine gelince; bu 
h.i devlet arasındaki münasebetler, 
~tan sonraki ... ternaayonal müna • 
ae6ctlerin garabetlerinden birini teıkil 
ettiği söylenebilir. Gerçi her iki dev • 
let de büyük harptan sonra imzala
nan sulh muahedcleriyle meydana gel
miştir. Fnknt ilk adımda biribirinin 
düşmanı olmuşlardır. Et.aaen Çek - Po
lonya dü§manlığı harptan evelki devre, 
her iki milletin de Avusturya boyun • 
duruğu altında bulunduğu zamanlara 
kadar geri gider. Polonyalılar ve çek -
ler Avuıturya'nın idaresi albndayken 
de geçinenıiyorlardı. Bu zamanda çek
ler kurtuluşlannı çarlık Ruayasından 
gelecek yardmıda görüyorlardı. Po -
lonyalılar ise, Rusya'dan ziyade daha 
mülayim olan Avusturya idaresini ter· 
cih etmekteydiler. 

Fakat sulh muahedeleriyle her 
iki millet de istiklaline kavuıtuk
tan sonra Polonya komünist Ruıyaaı 
ile mücadeledeyken, çekler bir emri -
vaki yaparak T e§en ıruntakasıru aldı • 
lar. Ve 1920 senesi tennnuzunda bü • 
yük devletler bu İşgali tanıdılar. Po -
lonya bunu asla affetmemiıtir. Gerçi 
ertesi sene Beneş, tazminat olmak üze
re Polonya'ya diplomasi yoluyla Silez
ya'nın bir parçasını temin etmiıti. Fa
kat Teten meselesi polonyalılımn yü
reklerinde iz bırakb. Bunu takip eden 
yıllar içinde her iki devlet de Fransa
nın nüfllZU altına girdiklerinden Teıen 
unutulmu§ gibi görünmüı ise de Po -
lonya 1934 senesinde Ahnanya ile an
laştıktan sonra Çekoslovakya'ya karıı 
bir düıman Üyaseti takip etmiye baf la
dı. Çekoslovıikyanın bugünkü vaziyete 
dütmesinde Polonya da büyiik ölçüde 
amil olmuıtur. Binaenaleyh 1920 sene
sindeki elçabukluğu için Polonya Çe
lı:oıloval<ya'dan mülhit intikam almıt 
oluyor. Fakat acaba Polonya'nın eline 
bir şey geçecek mi? lıte polonyalıla -
rın birkaç gündeı beri çıkardıktan 

ıtürültünün arkasındaki maksat budur. 
Polonya'nın iddian da Macariıtan'ın 
iddiası ı:ibi ltalva'ıın kuvetli vardnnı
na mazhardır. Fakat her iki dava için 
de son sözü söyliytcek olan Almanyı-
ve lngiltere'dir. A. Ş. ESMER 
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Milletler Cemiyeti 
Asamblesinin 

dünkü toplantısı 
Cenevre, 21 a. a. - Milletler Ce -

miyeti asamblesi, bu sabah ıeneliık 
umumi müzakeresine devam etmiştir. 

Fransız murahhası B. Elbel, söy
lemiş olduğu nutku, hemen hemen 
kamilen iktısadt vaziyetin tetkikine 
hasretmiştir. 

B. Elbel, iktısadi mü,külleri birin· 
ci piana sokaccı-k muslihane bir uz -
!aşma yapmanın mümkün olduğunu 

söylemiştir. 

B. Elbel, bazı anla~mazlıklarr ye
niden gözden geçirmek cesaretinin 
gösterilmesi lazrm olduğunu beyan 
etmiştir. 

B. Liıvino/'un nutku 
Cenevre, 21 a.a. - B. Litvinof Mil

letler Cemiyeti asamblesinde Çekos -
lovakya meselesi hakkında bir nutuk 
söyliyerck silahlı bir ihtilafın önüne 
geçebilecek bütün çarelere başvurmak 
lüzumunu kaydetmiş ve bu gayeye 
eriştirebilecek tedbirin, muhtemel bir 
kollektif demarşı ha.zırlamak için Av
rupa'nm büyük devletleri ve diğer a· 
lakadar devletler arasında bir konfe • 
rans toplanması olaUlğ kanaatini gös
termiştir. 

B. Litvinof : 
"- Bundan Uç gün evci Çekoslo -

vakya hükümeti, taahhütlerine sadık 
bulunan Fransa da aynı suretle hare
ket ettiği takdirde, Sovyetlet Birliği
nin çek-sovyct paktı mucibim:e kendi· 
sine yardıma amade olup olmadığını 
sormuş ve sovyct hükümeti de tama
men açık ve müsbet cevap vermişti" 

demiştir. 

B. Negrin, Valansiya hükümctinin 
İspanyol olmıyan bütün muhariplerin 
geri alınmasına karar verdiğini bil -
dirmiştir. 

Yeni fusalıkl.ar 
Cenevre, 21 a.a. Milletler cemiyeti 

asamblesi, müddetleri bitmekte olan 
Romanya, Lehistan ve Ekuator'un ye
rine konsey Yugoslavya, Yunanistan 
ve Dominilco'yu aeçm.iıtir. 

B. Musolini'nin 
yeni bir nutku 

" İtalya huzur i~indeclir " 
Trevizo, 21 a.a. - B. Musolini, ka -

labahk bir halk kütleıi önünde söyle
diği nutukta, gezdiği tchirlerdeki 
sına! eseri methüsena etmi§ ve küçük 
ekalliyetlerin italyanlıklarını ve iş -
birliklerini kaydederek demiştir ki : 

"- Bir ekalliyetler meselesi mev -
cut olabilmek için, bu meselenin bura· 
da mevcut olmıyan bir vüaati haiz ol
ması lazım gelir. 
Çekoslovakya'nın bugün nazik bir 

dakika ya,aması, bu memleket bün -
yesinin "südet - çek • leh - romen - slo
vak,, olmasındandır. Bu meseleyi ele 
alırken tam bir tekilde almak llzıım -
dır. Teşebbüsü yapan Çemberlayn ge
miyi barıı limanına &evketmck üze -
redir.,, 

B. Musolini, çekoslovak hilküme· 
tinin Paris ve Londra'nın tekliflerini 
kabul etmesi icabedeceğini bildirdik -
ten sonra sözlerini şu suretle bitir
mittir : 
"- Bütün objektif ecnebiler ıçın 

müşahede ve tesbit mümkün olmuı -
tur ki, bütün Avrupa milletleri ara -
sında en huzur içinde kalanı italyan 
milletidir. Bu, İtalyanları çok kuvetli 
ve müttehit yapan faşist inkilabı sa -
yeaindedir. İtalyanlar -ejimin idaresi 
altında muharebeye ve yenmiye daima 
tlmadedirler.,, 

Hayfa'da grev 
genişliyor 

Yahudi mağazalar1 

ateşe verildi 
Kudüs, 21 a.a. - Hayfa'da grev ha

reketi gittikçe ilerlemektedir. Arap 
belediye ve liman memurları grev yap
mııtardır. Mağazalar kapalıdır. Bir 
kaç yahudi mağazasına ateı verilmiş -
tir. 

Tamara'da yapılan umumt blr araı
trrınadan sonra kıtaat 120 arabı tevkif 
etmiştir. Gaze bölgesinde Uç arap ce
sedi bulunmuıtur. Beyzan civarında 

ihtilalci araplarla Erdün hudut mu
hafızları arasında bir çarpıgma ol -
muştur. Umumi emniyetsizlik dolayı
siyle 30 kadar P,<>Stane ka.P.aJlllll§tır. 

. . -

Godesberg Çemberlôyn'i 
kabule hazırlanıyor 

Hitler ve Fon 
Godesberg'e 

Ribbentrop dün 
hareket ettiler 

Hitler'in bu akşam bir nutuk vermesi muhtemel 
Godesberg, 21 a.a. - Godesberg'in karıısında Ren'in öbür 

kıyısında Peteraberı tepesinde bütün Ren mıntakasınm en meı
bur oteli, ''Kur Hotel" bulunmaktadır. İtle B. Çemberleyn bu o
telde ikamet edecektir. Kndiıine ve maiyetine burada apartı
manlar hazırlanmıf-lır. 

Çemberlayn'e üç odah bir daire tah- ı 
sis edilmiştir: açık kırmızı halılarla 

tefriş edilmiş bir resepsiyon salonu 
ile yemek &alonu ve büyük bir yatak 
odası. Ren'in diğer kıyısında bu ote
lin karşısında B. Hitler'in ikamet e· 
deceği Dresden oteli bulunmaktadır 

ki müzakorelcr bu otelde yarın öğle

den sonra başlıyacaktır. B. Çember
layn'in sarı hahlarla tefriş edilmiş o
lan çalışma odasında 15 inci LUi tar
zında muhteşem bir yazı masası mev
cuttur. 

B. Çemberlayn'ın yanında 13 kolla
boratör bulunacaktır. Maiyetine pro
tokol müdürü Dörnberg'le Baron Ste
meraht'ı ve elçilik katiplerinden bir 
zatı alacaktır. İngiliz gazetecilerin· 
den Vard Prayı ile Vilson Broad ge
leceklerini vimdiden haber vermişler
dir. Daha şimdiden Königsvinter'de 
ingiliz, fransız, amerikan ve diğer bir 
çok yabancı gazetecilere tesadüf edil
mektedir. 

Alakadar mahfillerde çek hududun
da vaziyetin dünden beri vahimleşti
ği kaydediliyor. 

Hiıler ve /on Ribbentrop 
Gadeaberg' e gittiler 

B. Hitler'lc B. fon Ribbcnt·rop, ge
ce saat 23.15 de Gadcaberg'e gelmek 
Ü.zere trenle hareket etmiflerdir. 

Hitler - Çcmberlayn mülakatının 
pcrıembeye tehiri münasebetiyle siya. 
si alman mahfilleri, görü~melere tek
rar başlama tarihinin tesbiti Berhtes
pdeıı mWlkatnıı tertip etmıı olan Jn
giliz başvekiline ait olduğu mütalea
aında bulunmaktadırlar. 

B. Hitler'in yarın akşam Godes
berg'te bir nutuk söyleme.i muhtc· 
meldir. Malfımdur ki, Hitler - Çcm
berlayn mülakatı yarın öğleden ıonra 
bu şehirde vuku bulacaktır. 

Türk - Elen mübadeleaine 
benzer bir mübadele 

yapılacak 

Godesberg, 21 a.a. - Havas ajansı 
muhabirinden: Hitler'le Çemberlayn 
arasında vuku bulacak ikinci görüş
menin arifesinde siyasi alman mahfil· 
leri, bundan böyle sulhun temin edil
mi§ olduğu mütaleaaındadırlar, yalnız 
flrtlar hakkında ve bilhaa.a südet e
razisinin tahdidi mesele.inde pek a
nut davranmaktadırlar. 

Almanca konup.n bir çok ufak te
fek camiaların çeklerle meskun erazi
nin orta yerlerinde bulunmalarına bi· 
naen Çekoslovakya'daki bütün alınan
ları Almanya'ya vermenin aşikar olan 
imkansızlığı karşısında bu mahfiller 
türk - yunan mübadelesi tarzında bir 
ahali mübadelesini dcrpi§ etmektedir
ler. 

KolW§ulacak diğer İ§ler 

Godeeberg'de Avrupa'ya ait daha u
mumi bir uzlafmann ta.Iağınr vücuda 
&etirmek lüzumundan bahsedilmek
tedir. Fakat Avrupa'ya müteallik me
selel~~in umumi bir taafiyeai yapıl
mak uzere Godeaberg görüşmelerinin 
temdidi bahaindo henüı.: pek ketum 
davranılmaktadır. Yalnız bir hava 
pakti akti ve silahlarm umumi surette 
tahdidi gibi bazı fikirler ileri sürül-
mekle iktifa edilmektedir. İngilizler
le alınanlar arasındaki iki taraflı kon
feransın fransız ve İtalyan devlet a
damlarının i~irikiyle yapılacak daha 
geniş bir toplantı ile ikmal edilmesi 
ihtimallerine de telmih edilmektedir. 

Almanyanın akdetmek istediği 
paktlar 

Almanya, Romanya 
ve Yugoslavya 

Bir Alman tavzihi 
Berlin 21 a.a. - Yarı resmi kay

nalttan aşağıdaki tebliğat yapılmak
tadır: 

Bir Fransız ajansı, Romanya poli
tik mahfillerinden guya bazı telakki
ler mevcut olduğu hakkında bir ha
ber yaymıştır. Berlin politik mahfil
leri bu haberin Çek meselesinde İn
giltere tarafından barı§ teşebbüsünü 
bozmak için çıkarıldığı bildirilmek -
tedir. 

Fransız ajansı, çek hakimiyetinin 
sarsılmasının cenup doğu Avrupa -
ııında çok vahim neticeler doğurabi -
leceğini, Çekoslovakya'dan sonra ilk 
tehlikeye girecek milletin Roman • 
ya olduğunu ve Almanya'nın Roman· 
ya petrol ve buğdayını istemekten 
hali kalmıyacağını ve bu yayılmanın 
Lehistan ve Yugoslavya'yı da tehdit 
edeceğini kaydetmigtir. 

İmdi, nasyonal sosyalist Alman -
ya, Çekoslovakya hükUmetinin hattı 
hareketinden sonra iki memleket 
münasebetleri hakkındaki düşüncesi
ni hiç bir zaman gizlemediği gibi 
Avrupa'nın diğer doğu ve doğu - ce -
nup devletleri hakkındaki dostluk 
hislerini de gizlememiştir. 

. 
Vaziyet çok 

vahim 
(Başı 1. inci sayfada) 

Pöti Parizyen gazetesinden : 
Prag hükümeti, tevdi etmiş olduğu 

izahlı notasında bir takım ihtirazi kay
yıtlar dermeyan etmekte ve kendisi
ni en ziyade meşgul eden noktalar 
hakkında izahat vermektedir. Bundan 
tabii bir şey olamaz. Fakat bu ihtira • 
zi kayıtların ve bu suallerin projenin 
esasLna taalluk etmemesini ve vaziyet 
aalab bulur ilmidiyle igleri sürünce -
mede bırakmıya matuf bir teıebbüs 
mahiyetinde olmamasını ümit etmek 
lazımdır. Filvaki, vaziyetin salah bul
mak değil, daha ziyade vahamet pey -
da etmek istidadında olduğunu far -
zettirecek bir çok sebepler vardır. 

Süratle mualihane bir hal aureti 
buluna.maıdığı takdirde derhal Çe
koalovakya'ya ~irmiye amade o -
lan 25 alman fırkaaı hudutta bu
lunmaktadır.,, 

La Repüblik gazetesinden : ' 
"Bu günkü cidalin sulh dairesi~de, 

milletlerin işbirliği ve Prag hüküme -
tinin muvaffakiyetiylc halledilmesi 
lazım olduğunu söylerken fransız e -
yaletlerinin efkarına terceman olduğu
muza eminiz.,, 

lngiliz gazeteleri kızmıya 
başladılar 

Londra, 21 a.a. - Bugün gazetelerin 
ekserisinde bir hiddet hissi görül -
mektedir. Çünkü sulhun fiyatr, bunun 
pek pahalı olarak ödenilmcsinc hazır
lanılmakta olduğu bir sırada, yüksel -
mtktedir. 

Taymis diyor ki : 
"Harekete geçmiye amade olan 

25 elman fırkası, çek hududunda 
tahtit edilmi§tir.,, 

Niyuz Kronikl yazıyor -
"Bize oynattınlmak istenilen muh

kirane rolü muhik gösterek yegane 
nokta, almanlar da dahil olmak üzere 
beşeriyeti bir cihan harbinin fecaat -
tarından kurtarmaktır. 

Övr gazetesinde Bn. Tabui yazıyor: 
ya.zıyor: 

"İngiliz zimamdarları, Hitler'in bil
hassa Avrupa'da umumi bir anlaşma 
yapılmasını, gerek İngiltere ve gerek 
Fransa ile aenelerdenberi muallak bir 
halde bulunan bütün meselelerin hal
ledilmeeini arzu etmekte olduğu mü
ta.leasındadır. Londra'da tekrar edil
mekte olduğuna göre, Almanya, Mer
kezi Avrupa, tapanya ve müstemleke
ler meselelerinin hallinden sonra bir 
dörtler nü.akı aktedilme§ini ar.ıu et-

Binaenalayh, B. Hitler, ortaya bir 
harp çıkarmak istemiyorsa, demokrat 
milletlerin açık ve samimi hattı hare -
ketlcrini nazarı itibare almalıdır. 

mektedir. Almanya, ayni zamanda bir 
hava misakı ve teslihata müteallik 
diğer bir misak akti arzusundadır. 

Hitler'in pergembe günü Godesberg'
te çek meselesinin durumu her ne o· 
lursa olaun bu husus hakkında Çem
berlayn'le uzun uzadıya görüşeceği 

tahmin olunmaktadır.,, 

. ~ -- - - -- --

...ı 

Suriye Ba§vekili Cemil Mardam 

Suriye-Fransa 
konuşmaları 

akim kaldı 

Fransa neler isliyor 
Antakya, 21 a.a. - Anadolu ajansı· 

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Şam"da çıkan "Eko de Syri" gazete

si, Paris'ten aldığı şu husust haberi 
neşretmektedir: 

Paris'tc Cemil Mardam'la Bone a
rasında yapılan konuşmaların a1dm 
kaldığı haber verilmektedir. Çünkü 
Fransa hükümeti Suriye • Fransa mu
ahedesinin tasdiki için aşağıdaki dört 
şartın kabulünü ileri sürmüştür: 

1 - Ukenderun'da teşekkül eden 
yeni hükümeti kati surette tanımak. 

2 - Cezire'de Suriye ve Fransa'nın 
iştirakiyle muhtelit bir idare kurmak. 

3 - Muahedenin devam edeceği 
yirmi beş sene müddetince, Suriye'de 
fransız ordusunun işgalini tanımak. 

4 - Alevi mıntakasında fransız or
dusunun istihkam inşaatını kabul et· 
mek. 

''Ulema,, nın 
uydurması! 

Bir Berut gazetesi Şam 
ülemas1n1n iftira dolu 

beyannamesini yalanlıyor 
Antakya, 21 a.a. - Anadalu ajan· 

sının bussui muhabiri bildiriyor : 
Beyrut'ta çıkan ''Ebabil" gazetesi, 

17 eylfil sayısında geçenlerde Şam

da toplanan Ülema Cemiyetinin neş -
rettiği b&yannamcyi ve bu bcyanna -
mede İskenderun' da araplara mezalim 
yapıldrğı hakkındaki iddialan §iddet
le reddederek diyor ki: 

Hiçbir tahkik ve tetkike lüzum 
görmeden siyasete ilet olan bu kimse· 
ler, İskenderun Sancağında arapların 
her tilrlü i11kence ve zulüm altında in· 
lediklerini, hicrete icbar olundukları
nı, isllim dinine hakaret edildiğini, 

iddia ederek bu fecayii bir beyanna
me ile protesto ediyorlar. Bütün is -
Him dlinyasını iğfal için uydurulan 
bu yalanlar şayanı nefrettir. Biz biz
zat İskenderun, Antakya ve havalisi • 
ne giderek yeni vaziyeti gözlerimiz
le gördiik ve oradaki birliğe biU tef· 
rik adAlete hayran olduk. Temenni 
ederiz ki, bu birlik, adalet ve ittifak 
bize örnek olsun. 

B. Tayf ur Sökmen'in tetkikleri 
Antakya, 21 a.a. - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor : 
Devlet reisi Tayfur Sökmen, Amik 

gölünün Ast nehrine akan boğazı üs· 
tündeki Mazlumpaşa dalyanında tet
kikler yapmıştır. Bu dalyan yüzün -
den Amik'te hektarlarca araziyi su 
basmakta, köylere ve mezruata zarar 
vermektctlir. Bu yüzden bu havali 
sıtmalıdı~. Halkın sıhatı ve memle -
ketin refahı için bendin yıkılması za
ruri görülmüştür. Bend, Mazlumpa • 
şa veresesine ait olup maliyeye bir 
mukavele ile bağlıdır. Maliye Veka -
letimiz mukavelenin feshi i~in tct -
kikler yapıyor. 

Bir katil Ilaıay adliyesine 
teslim edildi 

Antakya, 21 a.a. - Anadolu ajan -
sının hususi muhabiri bildiriyor : 

lskenderun'un Fartisli köyünden 
Karabet isminde bir ermeniyi öldüren 
Azboğlu Ali Türkiye topraklarına il
tica etmişti. Katil, Hatay adliyesine 
teslim edilmiştir. 

Samsun vcıpurumla Hatay 
bayrağı 

İskenderun, 21 a.a. - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor : 

Devlet deniz.yolarının postasını 

yapan Samsun vapuru dün limana gi
rerken ilk defa olarak direğine Ha -
tay bayrağını çekmiştir. 
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Zürih'te toplanan 

Tarihi ilimler 
kongresinde 

• 

Delegelerimizin Yerdikleri 
~ok enteresan lionf eranslar 
İstanbul, 21 a.a. - 26 ağustos 1938 

den 4 eylül 1938 e kadar Ziirih'te top
lanan sekizinci beynelmilel tarihi i
limler kongresine Cümhuriyet hükü
meti ve Tiirk Tarih kurwnu adına, 

Türk Tarih kurumu üyelerinden pro
f csör Fuat KöprUlli ile gene Kurum 
üyelerinden Kültür bakanlığı müze· 
ler dairesi direktörü Dr. Hamit Koşay 
i~tidk etmiştir. Profesör Fuat Köp
rülü, BrUksel'de toplanan oryantalist
ler kongresine iştirSk. etmek üzere 
Zürihten Brüksel'e hareket etrnt§tir. 

İki gUn evel şehrimize dönen Dr. 
Hamit Koşay, kongre hakkında Türk 
Tarih Kurumuna §ifaht izahat vererek 
Alacahüyük'te Kurum adına yapmak
ta olduğu hafriyatın başına dönmüş

tür. 
Zürih kongresine 40 millete mensup 

300 c yakın aza iştir5k etmiştir. Kon
gre tarih ve tarihle ilgili ilimlere ait 
14 seksiyona ayrılarak çalışmıştır. 
Kongrede profesör Fuat Köprülü 
"Orta zaman türk-islam feodalizmi., 
hakkında ve Dr. Hamit Koşay da 
"Türk Tarih kurumu tarafından Pa
zarlı'da yapılan hafriyatın neticele
ri,, hakkında birer konferans vermiJ
lerdir. Dr. Hamit Koşay ayrıca pro
jeksiyonla hafriyata ait resimleri gös· 
termiş ve daha mufassal bir surette 
İstanbul'da tabedilen rapo#·t.ı azalara 
dağıtmıştır. 

Türk Tarih kurumunun hafirlerin
den biri olan Pazarlı son zamanlarda 
yapılan tariht keşiflerin en mühimle
rindendir. 

Bu netice Miken kültürünün orta 
Anadolu'daki Firikya ile olan rabıta· 
sını çok bariz bir surette belli ediyor. 
Bu hafriyatı kongreye bildirmek tari
hin karanlık bir köşesinin aydınlatıl
mış olduğunu tebarüz ettirmek de
mekti. 

Türk Tarih Kurumu üyelerinin Zü
rih kongresine yaptkları her iki tebliğ 
kongre azası tarafından derin bir ala
ka ile dinlenmiş ve gösterilen arzu ü
zerine murahhaslarnnız tarafından 

mütemmim malumat verilmiştir. 

Nafıa Vekili 
Balıkesir' de 

Balıkesir, 21 a.a. - Nafıa Vekili B. 
Ali Çetinkaya bugün saat 16.30 da Kü
tahya yolu ile şehrimize gelmiş ve is
tasyonda kalabalık bir halk tarafından 
karşılanmıştır. Vekil Atatürk parkın
da Belediyenin verdiği çay ziyafetin -
de bulunduktan sonra parkı dolaşmı,, 
yapılmakta olan büyük yüzme havuzu 
inşaatını gezdikten sonra şehir içinde 
bir gezinti yaparak yapılan ve yapıl
makta olan işler üzerinde Valinin ve 
Belediye reisinin verdiği izahatı din
lemiştir. 

B. Ali Çetinkaya bu arada Balıke
sir'de yeni ve modem bir istasyon ya
pılması hususunda tetkiklerde bulu· 
nulması için alakadarlara emir ver
miştir. B. Aii Çetinkaya şerefine ge
ce Parti tarafından Şehir kulübünde 
bir ziyafet verilmiştir. 

Vekil, yarın İzmir'e hareket edecek
tir. 

Çin 
• 
1 ngi ite re ile 
anlaştı 

1 ngiltere' den harp 

malzemesi alacak 
Tokyo, 21 a.a. - Haber verildiğine 

göre, Çankayşek hükümetinin Bir -
manya ile Yunnan arasındaki itirazlı 
toprakların beşte ikisini İngiltere'ye 
ter ketmiştir. 

Buna mukabil, lngiltere, Çin'e mal
zeme vermek suretiyle yardımda bu
lunacaktır, Bu topraklar Mekong'un 
batısında bulunmaktadır. 

1. - İngiltere Birmanya ile Yunnan 
arasındaki hudut yolu ile Çin'e mü
hinmıat ithalini kolaylaştıracaktır. 

2 - İngiltere, Yunnan'da yol ve tay 
yare meydanları inşası masrafların

dan bir kısmını üzerine alacaktır. 
3. - İngiltere, Birmanya, Hindistan 

ve Malezya'daki çinlilerin japon a· 
lcyhtarı tahrikatlarını müsamaha ile 
karşıl ıyacaktır . 
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İki kız kardeş bir olup 
bir karyolacıyı dövmüşler! 

• 

ULUS 

Paris'te 
727 kişi 

hergün 
ölüyor 

Kanser haslahklann 
baıında geliyor 

Kültür aleminde 

Ai.le terbiyesi 
Kazı.m Na.mi DURU 

22 - 9 - 1!?~8 

1 RADYO 

Ankara : 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Plakla türk 

musikisi ve halk şarkıları - 12.50 Karıı;ık 
plak neşriyatı - 13.15 Ajans haberleri. 

Akşam Neşriyatı: 

Ağıza ahnmıyacak küfürler de etmiıler 
İki serçe bir fili dövebilir mi? 

. ~ül~rsiniz değil mi? Hele. serçeler 
dışı, fıl de erkek olursa daha çok gü
lersiniz. 

diye ayak üstü şahitlere de bir parça 
çamur atıp geçiyorlardı . 

Şahitler tamamen dinlendikten 

Paris şehrinde sıhat, iştiha ve su
suzluk üzerine bir istatistik yaprlmı~
tır. Paris belediyesinin neşrettiği bu 
istatistiğe nazaran ağustos ayının son 
on günü içinde 827 kişi ölmüştür. 

Bunlardan 689 u yalnız Paris'in için
de ölmüştür. 

Ötedenberi aile terbiyesine büyük bu, yalnız iki cinsten birer ferdin bir
önem verildiğini biliriz. Bu terbiye, likte yaşaması değildir. Bir kere yeni 
ana babanın, aile yakınlarının çocuk- türk sosyetesinde "kadın, erkek hak 
lar üzerinde, şuurlu veya şuursuz ola- ve ödev bakımından eşit"dirler. Böyle 
rak, icra ettikleri tesir midir? Bu ter- eşitlerle kurulan ailenin bir takım ö -
biyeden beklenen gaye nedir? Hiç ol- devleri vardır. Gene programın 54 ün
rnazsa şu iki noktayı incelemek fayda- cü maddesine bakalım: 
sız olmasa gerektir. "Nüfusumuzu arttırmak ve gelecek 

Hayvanlara bakınız: Mesela kuşla - nesli sağlam ve gürbüz yetiştirmek 
rın, yavrularına insiyaki bir terbiye her zaman dikkatle görülecek işleri -
verdiklerini görürsünüz. Yavru kuş, mizdendir." Buradan, nüfusumuzu ço
kendi başına kanatlanıp uçuncaya ka- ğaltmak için ailenin çocuk yetiştirme
dar anasının, hatta babasının hareket- si lazım geleceği anlaşılır. Şu halde a
lerini taklit eder. Fakat biz, hayvanla- ileyi kuran kadın ile erkeğin ilk öde
rın bu insiyaki yetişişine terbiye de - vi yurda çocuk yetiştirmektir. 

18.30 Karışık plak 
neşriyatı - 19.15 Tıirk musikisi ve halk şar
kıları (.Salihattin ve Safiye Tokay) - 20 
Saat ayarı ve arapça neşrıyat - 20.15 Rad
yofonik temsil: (Gençler grupu tarafından) 
- 21 Şan plikları - 21.15 Studyo salon or
kestrası: 1- Gariys: A Dulcines. 2- Hein
rich Mannffred: Carmencita. 3- Anton Ru
binstein: Lesınka. 4- Franz Liszt: Zvveite 
uııgarische Rhapsodie. 5- Lfon Josscl: Lc
ben heist Liebcn - 22 Ajans haberleri .cı 
hava raporları - 22.15 Yarınki program ve 
son. Peki, yaşları 15 ile 20 arasında iki 

küçük kız, 30 luk, güçlü kuvetli bir 
karyolacı ustasını dövebilirler mi di
ye sorsam ne dersiniz? Caketini ya
k~~ından ~utup ua "cart!" diye ayıra
bılırler mı desem ne buyurursunuz? 

sonra, davacı Hasan: 
- Gördünüz hakim bey bütün şa

hitleri dinlediniz bunlar benim dük
kanımın önünde yapmadıklarını ko
madılar, beni dövmiye kalktılar, eli
mi kaldırmadım, ağzımı açmadım. 
Üstelik ... 

Son beş sene zarfında günde vasati 
olarak Paris'te ölenlerin sayısı 727 
kişidir. 

lı:-ta~ıhul : 

Biri kuru zayıf, öteki biraz toplu
ca, ikisi de sarışın ve ikisi de bir bu
çuk metrenin altında iki kızcağz -
ki bunlar birbirinin kardeşi imişler
karyolacı ustası Hasan'a haber yol
lamışlar: 

Davacı Hasan caketinin ayrım ba
cak olmuş yakasını gösterdi: 

- Üstelik caketimi de bu hale ge
tirdiler, iki üç gündenberi işimden o
luyorum, hem cezalanmalarını, hem 
de bana tazminat verilmesini isterim, 
dedi. 

Paris'tc salgın hastalıktan ölen yok 
gibidir : Tifo hummasından yalnız 

bir kişi, çiçekten ve kızamıktan da ö
len yoktur. (Yakında hasta olduğu 

haber verilen 9 dur. Beş senelik vasa· 
ti 27 dir). Kızıldan, boğmaca öksürü
ğünden, gripten, menenjitten de ölen 
kaydedilmemiştir. Yalnız iki kişi dif
teriye müpteladır. 

meyiz. İnsanların, hayvanları kendi Çocuk yetiştirmek. Fakat nasıl ço
ihtiyaçlarına göre bazı hareketlere a- cuk? Bunun cevabını da programın 
lıştırmalarına terbiye dersek de insan 41 inci (1) maddesinde uzun boylu sı
terbiyesiyl~ hayvan terbiyesi için ay- [ ralanmış buluyoruz. Bu öde~~e~.' her 
n ayrı kelımeler kullanırlar; mesela ne kadar devlet bakımından hukume -
fransızlar hayvan terbiyesine dressa- tin omuzuna yüklenmiş görünürse de 
ge derler. Bundan ötürü terbiyeden çocuk, yedi yaşına kadar ailenin ba -
bahsedilince, insan terbiyesinin kas- knn ve koruması altında bulunduğu i
dolunduğunu anlamalıyız. çin, bu ödevlerin başlangıcı ana baba-

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Dana JDUSİ

kisi (plak) - 19 Spor musahabeleri, EıreE 
Şefik tarafından - 19.30 Danıı muı;ikiı;i 
(plak) - 19.55 Borsa haberleri - 20 Saat 
ayarı: Grenviç rasatanesinden naklen Bel· 
ma ve arkadaşları tarafından tiirk musikısi 
ve halk şarkıları - 20.40 Ajans haberleri -
20.47 Omer Rıza Dogrul tarafından arap~. 
söylev - 21 Şan: Macar artistlerinden JW.~ 
to - Lezay. Studyo orkestrası refakatiyle -
22.30 Rifat ve arkadaşları tarafından tiirk 
musıkisi ve halk şarkıları - 22.10 Hava ra
poru - 22.13 Dariıttalim musiki heyeti : 

- Bizim karyola bozuldu, gelsin 
tamir etsin .. 
Ustanın işi cok; bir i1d gün gecik

miş. Nihayet üçüncü giin iki kız dük
kanın kapısına dayanmışlar : 
Değil bir kızın, yüzü yırtık bir er

keğin bile ancak içinden söyliyebile
ceği küfürlerle zavallı adamcağızın 
sağlam yerini bırakmamışlar. Sonra 
da: 

- Biz kadınız, bizim karyolamızı 
üç gün tamir etmeden bırakmıya u
tanmadın mı? Ayıp değil mi bu, diye 
çıkışmışlar. Hasan usta neye uğradı
ğını bilememiş ve sesini çıkaramamış. 
Onun bu sükutu, berikileri daha çok 
kızdırmış. Derken 15 yaşını daha dol
durmamış olan Hasibe - ki guya ö
tekinden daha ağır başlı görünüyor 
- ustanın caketinin yakasına yapış
mış, cart diye göğsüne kadar ayırmış. 

Karyolacının dükkanı Balıkpaza

rı'nda merdivenli yokuşun altındadır. 
Günün her saatinde burası kalabalık
tır. Gürültüye toplanan halk ve kom
şu dükkancılar hadiseyi başından so
nuna kadar takip edebilmişler. Mah
kemeye çağrrılan altı yedi şahit ha
diseyi aşağı yukarı aynı şekilde an
lattılar. 

Onlar, kızların söyledikleri lafları 
bütün çıplaklığiyle, fakat ne de olsa 
yilzleri kızararak tekrar edince salo
nu dolduran dinleyiciler eğilip eği
lip bu bayanların yüzlerine bakıyor, 
içlerinden: 

- Allah, Allah, ne de çok laf bili
yorlarmış, diye hayret ediyorlardı. 

Şahitlerden, komşu ilanat acenta
sının sahibi İsmail İşmen aynen 'öy
le söyledi: 

- Vallahi, billahi hakim bey ben 
bir kadının bu türlü sözler söylediği
ni rüyamda görsem akla yakın getir
mezdim. Ve ustanın yerinde ben ol
saydım kendimi zaptedemezdim. Aşk
olsun doğrusu ... 

Her şahitten sonra, iki kız ayağa 
kalkıyor: 

- Yalan söylüyorlar efendim, He
le bu bayın söyledikleri küUiyen ya
lan, diye küfürleri yanlarına yaklaş
tırmıyorlar<lı. 

Hakim: 
- Peki ama kızım nıçın bunların 

hepsi birden sizin aleyhinizde yalan 
şahitlik yapsınlar. Hem yemin de 
ver<lirdim, diyor. 

Kızlar da: 
- Onlar birbirinin komşularıdır, 

yarın yüz yüze bakacaklar, ne olur 
hatır için yalan da söyleyiverirler, 

Kızlar, gene birbirine bitişikmiş 

gibi, bir anda ayağa kalktılar. 20 ya
şındaki şu cevabı verdi: 

- Günlerce bizi atlattı, kırık kar
yolamız bahçede kaldı. Biz de niha
yet kadınız, kadınlık gururumuza do
kundu bu iş, dükkanına gittik: 

- Niçin aldırmıyorsunuz karyola
yı diye sorduk. 

O bize, bir kadına söylenmiyecek 
kadar ağır laflar söyledi.. Tabii ta
hammül edemedik. Kardeşim de bu 
sırada bir parça asabileşti. Fakat öte 
tarafı uydurma ... 
"Asabileşen kardeş" daha 15 yaşı

m doldurmamış olduğu için onun 
sorgusu gizli yapılmak üzere salon 
dinleyicilerden boşaltıldı. Beş daki
ka sonra tekrar şahitler içeri çağrıl
dı. Eski ve yeni ifadeleri arasında 
bir mübayenet bulunup bulunmadığı
na bakıldı. Küçük anlatış farkları 

var, esas aynı ... 
Bunun üzerine karar verilmek üze

re celse tatil edildi. Salonun, bu ka
dar kalabalık oluşuna pek nadir da
valarda tesadüf edilir. Kızlar, kendi
leriyle alakadar olan bu kadar insa
nın önünde, biraz da büyüklük duya
rak koridora çıktılar. Etraflarına der
hal bir halka çevrildi. 

Biri ötekine : 
- Bak görüyor musun kardeş, ne 

yalanlar uyduruyorlar. Guya ben (§8-
hitlerin tekrarladığı küfürleri kelime 
kelime aynen tekrar ederek) bunları 
söylemişim. Ben ömrümde böyle laf 
etmem. Hem ben bu küfürleri bilmem 
ki... 

Oteki çok acayip bir şey duymuş 
gibi kıh kıh kıh diye gülüyor ve o 
da kendisine atfedilen küfürleri, et
raftaki erkek kalabalığını zere kadar 
hesaba katmadan aynen tekrar ede
rek, üstünden atmıya çalışıyordu. 

Orada, bunları dinli yenlerden biri: 
- Burada bülbül gibi ötmek para 

etmez, dedi, içeride söyliyeydiniz bu 
lafları ... Şahitler ne diye sizin için vic
danlarını kirletsinler, pek aıa söyle
mişsiniz işte dedi. Bir başkası da: 

- Şimdiki konuştuğunuza bakılır

sa bu küfürler sizin ağzınıza hiç de 
yabancı gelmiyor, kim bilir kaçıncı 
tekrarı diye ilave etti : 
Kapı tekrar açılmcıya kadar, kızlar 

anlattı durdular. 
Hakim icabını düşündükten sonra 

tarafları tekrar çağırdı. Karar şu: 
Yeminle dinlenen şahitlere ve id

diaya nazaran bayanların karyolacı 

Paris'te en çok kanserden ölenler 
vardır: on gün içinde kanserden 112 
insan ölmüştur. Beş senelik vasati 91 
kişidir. Verem ikinci derecededir: 96 
kişi ölmüştür. Sinir hastalığından on 
gün içinde 81 kişi ölmüştür. Kalp has
talığından 68, teneffüs cihazı hastalık
larından 52 ölen vardır. 
İhtiyarlıyarak 26 insan ölmüştür. 

On gün içinde kaza neticesinde 21, ka
zara ölen 10 kişidir. 

Paris'te ağustosun sem on günü zar
fında .Paris'te 442 çift evlenmiştir. 

1.074 çocuk doğmuştur. Bunlardan 793 
çocuk Paris'te doğmuştur, mütebakisi 
Paris'in foburglarında dünyaya gel
miştir. Bu 793 çocuğun 413 ü erkek, 
380 i kızdır. 686 çocuk meşru, 107 ta
nesi de gayrimeşru doğmuştur. 

Bundan başka Paris halkı ağusto

sun son haftası zarfında 4.437.000 küp 
metre su sarfotmiştir. 4.044.000 küp 
metre umumi işlerde ve sanayide kul
lanrlmış; bütün sarf edilen su 8.481.000 
küp metredir. Geçen sene ağustosun 
aynı haftası içinde Paris'te 9.330.000 
küp metre su harcanmıştı. 
Fakat içilen su ne kadardır? 3.035.000 

küp metre memba suyu, 1.402.000 küp 
metre süzülmüş sudur. 

Sovyetler Birliğin'de üç 

yeni balon rekoru 
Moakova, 21 a.a. - Tayyareci bin

başı Zikof ve askeri mühendis Egorof 
547 metre mikaphk bir balonla Mos
kova'dan uçarak Kamenetz Podolsk 
bölgesinde Şepetovka'da karaya in -
mişler ve 29 saat 45 dakika havada kal
mışlardır. 

İlk hesaba göre, tayyareciler ikin
ci, üçüncü ve dördimcü sınıftan ba -
!onlar için üç rekor kmnı~ardır. 

Hasan'a sövdükleri anlaşılmıştır. Suç 
ceza kanununun 482 nci maddesinin 
3 üncü fıkrasına temas etmektedir. 
Bayanlara 3 er gün hapis ve 1 er li -
ra ağır para cezası hükmolunmuştur. 
Ancak kızlardan biri henüz on beş 
yaşını doldurmamış olduğu için ha
pis bir güne para cezası da yarım li
raya indirilmiştir. 

Ancak, daha evel bir suç işlememiş 
oldukları anlaşılan iki kardeşin bu 
cezaları tecil olunmuştur. 

Sarışın çift, cezayı gayet tabii kar
şıladı ve ... Gene o meraklı dinleyici
lerin önünde kolkola salondan çıktı, 
sokakta seke seke, gülüşe gülüşe 

gittiler. 

ViKTORiA 
l 

Yazan: Knut Hamsun -1- Çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Gönül ister ki başka dillerden türkçe'ye tercüme 
edilen eserler asıllarından naklolunsun. Fakat, kü -
çük denilen memleketler de dahi şaheserler yazıl -
mııtır. Bu memleketl~rin lisanlarını bilenlerimiz 
belki vardır. Ancak, en sıkıcı ve en verimsiz sanat -
lardan biri olan mütercimlik baıka, dil bilmek ve o 
dil ile söyleyip yazmak baıkadır. Tahmin edilir ki 
bu ve bunun gibi türlü sebeplerle bahsettiğimiz e -
&erleri aslımlan dilimize çeviremiyerek fransızça, 
İngilizce, almanca, İtalyanca gibi büyük kütleler ta-

rafından konuş•tlan lisanlardan istifade ederek ter
cüme mecburiyetinde kalıyoruz. Knut Hamsun'un 
Viktoria'sı da bu zaruretle fransızca tercümesinden 
nakledilmektedir. Fakat, Avrupa' da çoktan tees -
süs etmit olan tercüme ananesinin icaplarından bi -
ri de mütercimin kendini metne hürmetle mükellef 

bilmesidir. Bu anane sayesinde orada serbest veya 
telhisen tercüme diye bir ıey tanınmamııtır. Vakıa, 
Tradutore, Traditore, diyen meseli unutmak kabil 
değildir: Her mütercim asla ne kadar sadık kalmak 
istese lisanlar arasındaki farkların sevkiyle ufak 
tefek hatalardan kendini kurtaramaz. Ve tercüme 
elbette telif değildir. Bununla beraber, yaııyan Av
rupa lisanlarındaki tercümeleri aslın eıi değilse, 

benzeri sayabiliriz. 
.Viktoria'yı dilimize franaız:cadan çevirirken bir 

zarurete boyun eğmekte olduğwnuzu kaydebnek, 
ve Norveç edebiyatını kısa bir hülasa ile okurlan -
mıza hatırlatmak istedik. 

* * * 

İskandinav edebiyatında 

Norveı'in mevkii 
Cihan edebiyatında tamamiyle kendine mahsus 

ve çok mühim bir mevkii olan İskandinav (lzlanda, 
Danimarka, Norveç, ve İsveç) edebiyatının ilk kay
nağı lzlan-da'dır. Bütün ortaçağ edebiyatlarının 
en geniti olan eski İzlanda edebiyatı, İskandinav 
milletleri için müşterek bir hazine gibidir, ve bu 
milletler o edebiyatta kendi ırklarının mitolojisini, 
efsanelerini, ilk tarihi hatıralarını bulurlar. 

Uçsuz bucaksız ormanlar, uzun kışlar, beyaz ge
celer ve baharı andıran yazların hüküm sürdüğü bu 
memleketlerde insanlar tabiatle çetin ve devamlı 

bir mücadele içinde hayatı büsbütün ba§ka anlamıt
lardır. Efsaneleri cinler, periler ve devlerle; hikaye
leri dev işleri başaran kahramanlarla, ve insanlar 
kadar munis hayvanlarla doludur. 

MalUnı ilk tezahürleri dokuzuncu aara çıkan 

Aile terbiyesi elbette vardır; yani ya düşüyor demektir. 
çocuk, irsen aldıkları dışında, ana ve Şimdi pek haklı olarak diyebiliriz 
babasından bazı tesirler alır. Bu te _ türk ailesinin terbiye gayeleri, hem de 
sirler, yukarıda dediğim gibi, ya çok bütün açıklığiyle, ortaya konmuş bu
defa şuursuzdur, yahut pek seyrek lun~yor. Türk. a~a baba,_ çocuklarını 
olarak şuurludur. Şuürsuz terbiye, terbıye e.~~~ ıçı~, kendı ana babala -
çocuğun ana ve babasını taklit etme- rından gorduklerı veya şundan bun -
si yahut bunların çocuğa, kendi ana d_an ~aptıkları temelsiz ve yan.lı~ te -
ve babalarından gördükleri gibi mua- lakkılerle hareket edcmemelıdırler. 
melede bulunmasıdır. Madam ki aile, sosyal hayatın en kü -

Bu şuursuz tesire terbiye adını 
vermeği, ilim bakımından, doğru gör -
müyorum. Terbiye, müteaddi bir te
sir olduğuna göre, ancak şuurlu olabi
lir. Şuurlu olunca, hangi gayeye yö -
neldiğini aramak lazımdır. Şu halde, 
ana baba, çocuklarını ne gayeye var -
mak üzere, terbiye etmek isterler? 

Şairin "Herkesin bir revişi, her re
vişin bir kesi var" dediği gibi her a
ilenin de çocuklarının terbiyesinden 
~eklediği bir gaye vardır. Çocuklu -
gumdan beri gördüğüm realiteyi geri 
den ileriye doğru gözden geçirecek 
olsaım, bazı birleşik gayeleri ortaya 
koyarım; fakat yerim buna müsait de
ğildir. Atalar sözüdür: "Ölürse yer 
beğensin, kalırsa el beğensin." Bunu, 
hemen her ana babadan işittiğimiz 
halde, şuurlu bir teI'biyeye esas tutul
madığını hep göre.gelmişizdir. 

Oldukça birle.tik eeaslan kavrıyan 

bir aile terbiyesi sistemi göstermenin 

imkansızlığını bilirim; çünkü her şey
den önce aile telakkimizde oldukça 

birleşik noktalar bulunmalıdır. Hal -

buki, henüz bıkılmamış patriyarkal a

ile telakkilerimiz bulunduğu gibi, ku
rulan yeni ailelere bakarak diyebili

çük, fakat temel bir ünitesidir, terbi
yevi gayesi de bu sosyal hayata göre 
olmak lazım gelir. Sosyal hayat terbi
yesi ise ancak programda zikredilen 
esaslara dayanabilir. 

Bunların dışında nasıl bir aile ter -

biyesi düşünülebilir? Mesela yabancı 

bir mürebbiye elinde yetişen veya ya

bancı telakkilere göre yetiştirilen bir 

çocuk türk sosyal hayatına uyamaz ve 
kendi yurdunda, kendi yurddaşlan a

rasında yalnız ve bahtsız kalır. Bun -
dan ötürü yaıbancı vasıtaları ve yaban
cı tcla~kileri türk aile terbiyesi için 
zararlı görürüz. Kendi kendimize bir 

aile terbiyesi telakki edinmemize de 

imkan yoktur. Türk çocuğu ana baba
sına olduğu kadar, belki de ondan da
ha çok yurduna ve yurddaşlarına ya -
rar olacaktrr. 

Bence, program milli terbiyeyi yal-

nız devlete bırakmıyor; aileyi de bu • 

na ortak yapryor. Düşünüyorum ki en 

ideal bir aile terbiyesi de ancak böyle 

olur. Ahlak ve fazilet dediğimiz has -
letler ancak bu terbiyeyle verilebilir. 

Ailede başlıyan milli terbiyeye okul

larda devam edilir. 
riz ki hiç bir prensip edinmemiş, şi

razesi intizamsız aileler vardır. Bun - llJ 
dan ötürü aileyi, reel olarak, tarif et
memiz bile kolay değildir. Evet, hu
kukçulara, ahlakçılara, v. s. ye göre a
ilenin tarifleri vardır; fakat hugünkü 

Cumhuriyet Halk Partisi programının 
4-1 inci maddesinde aile terbiyesine e· 
sas olabilecek fıkralar 3unlardır: 
B - Kuvetli cümhuriyetçi, ulusçu, halk
çı, devletçi, laik ve devrimci yurttaş 
yetiştirmek .. Türk ulusunu, Kamutay'ı, 
ve türk devletini sayın tutmalı:, bütün 
yurttaşlara ödev olarak aşılanacaktır. 
C - Fikri olduğu gibi bedeni gelişmeye 
de önem vermek ve hele, ıra (seciye) 
yi ulusal derin tarihimizin gösterdiği 
yüksek derecelere çıkarmak büyük ga
yedir. 

reel aile, bu tariflerin hemen hemen 
dışındadır. 

Binaenaleyh türk ailesinin ne oldu
ğunu tarif etrneğe kalkmadansa nasıl 
olması lazım geldiğini düşünelim. 
Cumhuriyet Halk partisi programının 
54 üncü maddesi "türk sosyal haya -
tında aile esastır" der. Buradan anla
şılıyor ki türk sosyal hayatında en kü- ı 
çük ünite ailedir. Aile, medeni kanu -
nun tarifine uygun olarak birleşen bir ı 
erkekle bir kadından kurulur. Fakat 

D - Eğitim her türlü urasa (hurafe)
den, yad ve yabancı fikirlerden uzak, 
üstün, ulusal ve yurtçu olmalıdır. 
E - Her öj'iretim ve eğitim kurumunda 
talebenin girişim (teşebbüs) kapasite
sini kırmamıya, sevgenlik ve okşayışla 
özen göstermekle beraber, onları ha
yatta kusurlu olmaktan korumak için 
ciddi bir yaıav (mesuliyet) ve düz••ıe, 
içtem (samimi) bir ahlak anlav•ııına a
lıştırmak •• 

Fahri ve arkadaı;lan - 22.50 Son haberler 
ve ertesi günun programı - 23 Saat ayarı, 
İstiklal marşı, son. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER: 14.10 Vıya
na - 19.25 Prag- 20.10 Breslav, Mıinih -
20.30 Bordo - 21 Homa, Varı;ova. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONlK KONSERLER: 15.30 Viyana -
19.30 Stokholm - 20.10 Hamburg, Kolon
ya - 20.15 Droytviç - 20.30 Paris - 20.45 
Monte Ceneri - 21 Brüksel - 21.30 Lük
scmburg - 22. lS Sottenı - 22.25 Droytvıç 
- 24 $tutgart. 

ODA MUSİKİSİ: 18 Stutgart - 21.30 
Prag. 

·SOLO KONSERLERİ: 12 Viyana -
13.30 Stokholm - 15.2S Hamburg - 16.30 
Berlin - 18.10 Varı;ova - 18.20 Breslav -
19 Viyana - 22.30 Doyçlandzender. 
NEFESLİ SAZLAR: (Marıı v.s.): S Kö

nigsberg - ıs.ıs Prag- 16 Ştutgart. 
ORG KONSERLERİ: 21.lS Strazburg. 
HAFİF MÜZİK: 6.10 Hamburg - 6.30 

Kolonya, Laypsig - 8.30 Frankfurt, Kö
nigsberg, Münib - 10.30 Hamburg, Viyana 
- 12 Alman istasyonları - 14 Laypsig, 
Ştutgart - 14.10 Kolonya - 14.lS Berlin -
lS.30 Keza - 16 Alman istasyonlar - 18 
Berlin - 18.lS Königsberg - 18.30 Frank
furt - 19 Berlin, Kolonya - 20.10 Kopen
hag - 20.2S Frankfurt - 22.35 Königsberg. 

HALK MUSİKİSİ: 18 Sarbrük - 18.20 
Laypsig - 20.10 Viyana - 22.30 Ştutgart. 

DANS MÜZİÖİ: 16 Königsberg - 17 
Ştutgart - 18 Viyana - 22.20 Belgrat -
22.3S London - Recyonal - 2'2.45 Post Pa
dizyen, Tuluz (Tangolar) - 22.SS Lüksem
burg - 23 Floransa - 23.10 Bııdaı>Ctte -
23.20 Droytviç. 

Tayyarede koti 

gibi seyahat eden 

bir yolcu 
Londra'da Edvard adında bir me

mur, çok lüzumlu ve müstacel bir iş i

çin Amsterdam'a gitmek me<:buriye

tinde kalm~tır. Fakat Krazdan tay· 

yare meydanına vardığı zaman yolcu 
tayyaresinin çoktan gittiğini, akşaro 

üstü yalnız marşandiz tayyaresi }JAre

ket edeceğini öğrenmiştir. 
Fakat Edvar<l o gün ne .ıursa olsun 

mutlaka Amsterdam'• yetişmek mec· 
buriyetinde kaldı~ı için bir kurnazlık 

düşünmüş, v;Jıp bir kasa bulmuştur. 

Kasanın ;~ıne girerek üzerinden çivi
lewi-9 ve kendisini yük tayyaresine 
oevkettirmişt ir. 

Hakikaten bir az ıonra Amsterdama 
"koli,, halinde varmıştır. 

Norveç tiirinden mülhem olan İzlanda şiiri pek hu • 
susi bir içtimai halden istifade ederek süratle geliş
mittir. 1200 tarihine doğru Sôvône Edda'da top
lanmıı,menteleri ve çağları ayrı, kimi ilahlardan, 
kimi kahramanlardan bahis manzwneler bize din -
sizlik devrinin efsanelerini ve itikatlarını öğretirler. 

Edebiyatçı bir millet olan izlandalılar, on birinci 
asırdan on dördüncü asra kadar İskandinav kıralla
rı saraylarına ıairler vermiş ve bunlar meıhur 
Saga'ları söylemiş ve yazmışlardır. Saga'lar ise ef -
sanevi ve romanesk unsurlardan mürekkep hikaye
lerdir. Bunlardan İskandinavya tarihinin babası te -
lakki edilen Are Frode'nin lslendingabok adındaki 
sagası dikkate layik hakikatleri ihtiva eder. On be
ıinci asır batlangıcından itibaren eski lzlanda ede -
biyatı ortadan kalkar ve lzlanda, Danimarka ve 
Norveç entelektüel hayatına artık zorlukla iıtiri.k 
eder. 

B. Bjoerson ile H. lbsen hakimdirler. Lirik tiirler 
ve kÖylere ve köylülere dair hafif tiirlerle kanşrk 

nefis hikayelerle edebiyat alemine girmit olan Bjo -
erson kendini tiyatroya vererek Bir illôa, Kıral., Leo
narda, Kuvetlerin fevkinde, Goğralya ve Clfk gibi 
yÜksek eserler yaratmıf ve sonra politik ve aoayal 
hayata atılmış, natuk, mücadeleci, hakiki bri hatip 
olarak ba~lıca vasıflarını temsil ettiği milletince 
çok sevilmi§ büyük bir ediptir. Sanki dram muhar -
riri olarak doğmuş olan H. lbsen ise ancak Brand ve 
Peer Gynt'tan sonra muvaffak olmuı ve hayatmın 

Norveç'e gelince; bu memleket Danimarka ile it
tifakı müddetince Danimarka edebi hayatına işti -
rak etmiıtir. On yedinci asırda Papas Petter Das 
Norveç - Danimarka muharrirlerinin en tanınmışı -
dır. Bunu gene aynı suretle iki millete de mal edil -
mek mümkün olan Bergen'li (Norveç) Ludvig Hol -
berg takip etmiıtir. Holberg ıimal memleketlerine 
Locke'un ve fransız filozoflarının tefekkür tarzını 

telkin etmiı, hicviyeleri ve otuz komedisi ile 1708 
tarihine kadar ilk fikir terbiyecisi vazifesini yapmıf ve 
Danimarka - Norveç'in ilk avrupai muharriri olarak 
ıöhret almııtır. Norveçli muharrirler ancak on seki
zinci asırda Norveç Cemiyeti vasıtasiyle milli hisle
ri ifadeye baılamışlardrr. On dokuzuncu asır baılan
gıcmda Hansen (1794 - 1842) küçük ıehirler haya
tına dair romanlar yazmıftn". J. Moe Norveç folklo
runu toplamııtır. On dokuzuncu asm ikinci nıafuıa 

büyük kısmını yabancı memleketlerde geçirmittir. 
lbsen'in piskolojik ve sosyal davalan ortaya atan pi
yesleri cihanca meıhurdur: Bebek evi, Hortlaklor, 
Bir halk düşmanı, Yaban ördeği, Rosmersholm, Hed-

da gabler, Küçük Eyoll ve saire ... İbsen ile Bjoerson 

Norveç dramını yaratırken Joneı Lie de denizcilerin a
detlerini ve burjuva ailelerinde cereyan eden facia
ları ya§atmak suretiyle modem İsveç romanmr mey
dana geti.rmiştir: Kaptan ve karısı, Gilje aileai, Ku • 
mandanın kızları gibi ... Genç yaıta ölen ve 1'urge -
nief'den mülhem olmuı bulunan Kristian Elater 

ile natüralizm Norveç'te de zuhur etmiıtir. Zarif bir 
muharrir olan Aleksandr Kiellard romana mizah ve 
hicvi sokmuıtur. Amalie Sakram mebzul ve kuvetli 
eserleriyle Norveç edebiyatına Zola'nm estatiğini 

aksettirmiıtir. Natüralizm ile işe başlıyan f&İr ve ti
yatro muharriri Gunnar Heilberg Ulr;kke _ tey~, 
Kıral Midas, Balkon, Afk faciası adındaki piyesle -

riyle demokratça fayda nazariyesine ıanat için sa -
nat nazariyesiyle mukabele etmiıtir. On dokuzuncu 
asır Norveç edebiyatınm meıhur simaları bunlar -
dır. 

- Sonu V Cll' -
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1 HAYAT ve SIHAT 
r ........................................................................................................ J 
L-..:... ........................................................................................ .. 
İpekli çorap meselesi 

Doarusu, tam vaktinde çıktı. Bu 
meaele çıkmuaydı Çekoılovakya'dan 

selen sinirlendirici haberler araamda 
bunalacaktık, ipekli çorap meselesi, 
belki, Südet topraklarının hansi taraf
ta olmuı meselesinden daha mühim 
ve daha kantık olmakla beraber, ipek 
bahsi inaana ferahlık veriyor: ipekli 
kWDllf fırtınalı havalarCla elektrik de
iifmelerinden İnlllDI koruyan iyi bir 
....tadır. ipekli çorabın aözü bile elek
trikli haberlerden korumaya yarıy~r ... 

Bilirsiniz ki, tabiatte yüzde yüz 
kadın ve yWıele yüz erkek yoktur. Ka
dında da erkekte ele öteki cinıtea yüz
de az çok bir teY kalır. Bu yüzde u 
çok bir 19yin en büyiik la11D1 da ka· 
dmlarda o sudclenin fazla itlemesidir. 
Aksiliie bakınız ki o sudde kadında 
fazla iılediii vakit haııl ettiii kıllar en 
ziyade çoraplann albnda kalan deriye 
musallat olurlar ve o derinin aahibini 
üzerler, üzerler ..• 

Bu fazla kıllan yoketmek için bu
Fakat bu ipek çorap meselesi üze- lunan çarelerin çolduiu hiç birinin te

rine sazetelerde sordüiüm yazılardan airi muhakkak olmadıtım söıterir. 
birinin doğru olmasına ben hiç ihti • Bir tanesi serçekten tesirli olsaydı ço
m.ı veremiyorum. Çorap fabrikacılan raplara da lüzum kalma ve ipekli ço
bundan sonra ince çorap yapmanuya rap meselesi ele hiç çıkmazdı. Kadm 
kanır vermiıler, diye rivayet ediliyor.! vücudunun timdi çoraplann albnda 
AYrUpa'dan gelen ipeklerin analiz e- kalan launı da, çıplak kollar ve yaka· 
dilmesi için liboratuvar kurulmuı, sı açık göğüsler sibi daima aerbeatçe 
ipekler iyi aeçilecekmiı v. s. bunlar ıtıklanarak kendini aoiuktan ve hu • 
pek münuip kararlar. Ancak, Avrupa• talaktan korurdu. 
dan selen ipekler çürükmüı diye bun- o çare henüz bulunamadıtı için, 
dan sonra ipek çorapl~n daima kalın ıimdilik ipekli çoraplar mutlaka lü -
:rapılmuına karar venlırse bu karar zumludur fakat bunların ince olmuı 
• bayanlara kartı • inaafaızca bir teY _ hem aallık balammdan, ıtıldara en
ohar. sel olmamak için, hem de süzellik ba-

lpek çorapların vazifesi kadm vü - kumnclan, mütenaıip vücudun ölçüle • 
cudunun bir kıamım tozdan, toprak- rini büyütmemek için· prttır... ipek 
tan ve aoiuktan korumak değildir. Va- iplikler artık bu tarh yerine setiremi 
laa ipek çorap tozdan korur, ıaıttıiı yorsa örümcek atmdan çorap yapma· 
kadar ıaıbr da. Eski zaman hekimliii yı dütünmelidir. Oriimcek aimdan ipe 
:plnız soğuktan ve rütubetten kork • lik ipekten daha ince ve daha aailam 
tuiu için herkese ipekten ve yünden olur. Ondan yapdacak çoraplar büsbü
~ılımı çorap siymeyi tavıiye ederdi. tün eakidiii vakitte ele atma hutabiı· 
yeni hekimlikte havadan ıelen, top • nın her sün veya sün aım ... en na • 
nktan çıkan elektrik cleiiımeleri pek betlerine kart• - tabii temiden~tlcten 
önemli yer tuttuğundan şimdi ipekli sonra • ilaç y..U.e seçer. G. A. 
çoraplarm aailrk kitabında da yeri 
,;ikMktedir. Romatizmaya ve sinir bo-
sulduiuna kartı adeta hir korunma 
nutuı diye tavıiye edilir. 

Bununla beraber, ipekli çoraplann 
ud vuiffti kadın vücudunda yapıtbk· 
lan • çünkü ipek çoraplar için siyilir 
clenilM ele hakikatte onlar yapııırlar • 
laum örtmek deiil o laıma daha SÜ • 
... aöıtermektir. Jpek çorap kalın 0-

Bir kedi 
düşmanı 

-
bınca Mclece örtmiye yarar, süzel söt- ld 
tlrmiye •iil· Kaza neticesinde ö U 

Fanediniz ki bir bayan boynunun 
- ince lmmiyle ................ - kaim 
.._., ~t· ikisinin ölçtilil aanti • 
mi aantimine biribl • n uyeun. O ba· -----... ... ............ 
recek ince ipek çoraptan mümnn ede-
rek kalın ipekli çorap giymiye mecbur 
etmek ona kartı inaafıızhk olmaz mı? 

Çoraplar, robların kollan lfibi büs
bütün yokedilebilecek bir teY olsaydı 
siyim modalarnıda çoraplar da çoktan 
beri büıbütün kaldınlırdı. Fakat çorap 
giymekten vazgeçebilecek kadm vücu
da - a.aleaef • azdır. Kendilerine gü
venen genç vücutlar çorapları kendi 
~ilerine bazfediyorlar ama çoğu 

ipek-..,C,rap si7112i1e mecbur • evet mec· 
bur • o U)'Qr. 

Bunun aebelN. bir kere, çorapların 
albnda kalan cildin • tabiatten - kol -
lardaki kadar güzel olmamuıdır. Bu
nu dUa öne• de aöylemiıtim, aamyo -
rum. 

Sonra - itte bwau acıklıdır • çe
raplann albnda kalan deri bayanlarm
heplinde deiil • çoiunda da defil • 
lııudannda kdlı olur. Buna da aelMp 
böbreklerimizin üıtündeki suddedir. 
Bu sudde erkelerde daha kuvetle it -
leclili için erkekler daha kuvtli ve da
ha ziyade kılla olur. 

Dünyada kediyi enmlyenler bulu· 
nur. Pak.at bunların en tanınmı9ların
dan birisi, Con Dr\lman adında bir ln· 
iili.z .zabitidir. Bütün hayvanları ıcv
dlll halde kedi ll• bir tGrıe 71ldısı e.. 
rıtmıyan bu zabit, kUmeslnde bln tt\r· 
lü hayvan bulundurduğu halde bir ke
di gördüğü zaman cinler başına topla-
nır. 

Hatta, kedilere kendi düşman oldu
ğu yetmiyormu' gibi, kedilerin ezel
denberi dü,aıaıu olan üç tane de kö· 
pek bcılemektedir. 

Bir gece, zabitin bahçesine tesadü
fen bir kedi girmiştir. Bunu haber a
lan zabit büyilk bir muharebeye hazır
lanmıf, köpeklerini önüne katarak e
linde tüfeii olduiu halde kedinin pe
Jine takılmıf. k&pekleriyle hayv~ın 
önünü çevirerek Hvallı hayvanı tU· 

fekle öldürmüıtUr. 

Kedi &ldülil halde bir tUrlü bınmı 
alamıyan inılllır, tUfelini namlueun
dan yakalıyarak, dipçikle kedinin ba· 
şını ezmiye b&flamı9tır. Tam bu 11ra· 
da tüfek birdenbire ate9 almıı, lredlnln 
amanıu bir düflD&nı olan zabit kedi· 
nin Uaerlne dütcrek bir dakika ıonra 
ölmilttllr. 

GÖKLERİN CASUSU 
Yazan: Allt-ed MQfm 
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çarpacak, başlarına yıkılan dalların ve 
tqların altında can verecekler. 

- Korkmayın! ... 
Ah, altlarındaki bu endişe verici ça· 

tırdılar 1 
- Bana sıkı tutunun!.. Bana sıkı 

tutunun! ... 
Ve ustlerinde onları gögüslerini kı· 

rarcasına biribirlenne yapıftıran ha -
vanın o müthiş tazyiki. 
Ağaçtaki her şey, kasırgayle süp

rülmiıştür. İlk önce elbiselerı uçup 
gitmittiT. Bir dala takılmış bir caket 
parçası fırtınada bir bayrak gibi pa -
tırdıyor. Sillhları, saman çöpleri gibi 
uçup gitmiştir. Pilot iskemlesini rilz
gar alıp götürmüştür. Sandık bir koç 
gibi iri bir dala toslamış, parçalanmış 
ve içinde ne varsa tüyler gibi havalan
mıgtır. 

- Bana sıkı tutunun ... Bana sıkı tu
tunun ... 

••• 
Kasırga geldigi gibi gitmiştir. Bir 

hamlede. Tehevvürlil hamlesi ne ka
dar eürmilıttilr? .Sir kaç saniye mi? Bir 
kaç dakika mı? Ne Vidal, ne de kadın 
bu buıuıta bir şey MSyliyemezler. En-

dişeleri yüzünden fırtına onlara çok 
uzun devam etmiş &ibi gelmiıtlr. 

BiltUn tabiat şimdi hareketsizliğe 
dönınu,tür. Fakat bir az evel bir teh
dit &i.bi ağır basan hava yerine şimdi 
bir hafiflik, bir sUkQn vardır. 

Ayakta kalmış ağaçlar dallarının 

inhinalarını tashih etmişlerdir. Sili
nen trajik bir hatıranın izi halinde, 
fırtınanın çok yükseklere aUrüklcmit 
oldutu son yaprakların dütmeleri iti
tiliyor. 

Havai meskenin zemini, elktik bir 
kalkınmadan sonra ubitliiini tekrar 
bulmuttur. Vidal, o .zaman, bir kurtu
lut ıcaiyle haber veriyor: "Bitti .. Ka
sırga geçti .. Kurtulduk 1 .. ,, 

Enditelerin pençeeinden kurtulan 
zihni birden bire arzunun dtvetini du
yuyor. Ve anaızuı, vUcudu iberinde 
kadının çıplak vücudunun temaeını, 

bllti.ln kuvetiyle hi11ediyor. 
Onlar iffetli bir pelerine ıarmak iıl

termiş gibi bir yaprak yağmuru üstle
rine yaiızıakta devam ediyor. 
Kadın ıuauyor. Hili ona ımıaıkı tu

tunuyor .. Bu, erkekliiin ar.zueuna bir 
miltav•ttan mı, yokaa f ırtmann ver· 

l, __ F_E_N __ A_L_E_M_ı_· _N_D_E _ _. 

Y aygın bir kanaate göre, balıkların, ölmeden, 
bir tahta parçası gibi kırılacak derecede don

durulmaları mümkündür. Puşc bu düşünceye kartı 
isyan etmişti. Fakat aynı zamanda Puşe ve daha son
raları Şarl Riıe, bu iddianın büebütün yersiz olmadı
ğını göıteren tecrübeler yapmıılardır. Suhunetin ıı
fırdan apğı ıs dereceye kadar indirildiği buzun için
de balık dondurluyor, tecrübenin başında ve sonunda 
hararetin inme ve çıkması tedrici surette yapılmak 

prtiyl,e hayvan canlı kalıyordu. Kati ölüm ancak 20 
derece ıoğukta vukua geliyordu. 

Donmuş 
ölüp sonra 

1892 'T 1893 de, Pikte, yalnız soğuk kanlı değil, aynı 
zamanda sıcak kanlı hayvanlar üzerinde de, onları 
frigorifik bir kuyunun soğuk ve kuru havasına dal
dırmak aretiyle, bu tecrübelere devam etmiştir. Ba
lıkları tedrici surette dondurmanın, sonra onları ağır 

dirilebilir mi ! 
ağır hayata avdet ettirmenin milm
kün olduğu müphade edildi; ıs de
rece soğukta, balıklar bir buz par
çası haline geliyor ve hattl hakiki 
bir buz parçası gibi kırılabiliyor
du. Tedrici bir ıeıtmadan sonra, ba
lıklar tekrar yatamıya ve yilzmeye 
baflıyorlardı. 20 dereceden aşağı 
indirildiği takdirde tecrübe muvaf
fak olamıyordu. 

Rus biyolojisti Bahmetiycf'in so
ğuk ve sıcak kanlı hayvanlar üze
rindeki tecrübeleri balıkların ve di
ğer donmuf bazı hayvanların tekrar 

hayata dönebileceklerini göstermiş
tir. Fakat soğukun bir haddi aşma
maeı prttı. Bu had aşıldığı takdir
de balıklar ölüyordu. 

Bilhassa su teknesi içinde don -
durulan balıklar bir kaç hafta son
ra diriliyordu. Hayvanların kanı
nın ııfırın altında 4 ill S derecede 
donduğu mllphede edildi. 

1924 de, Britton aynı tecrübele
ri, balıkların iç ıuhunetlerini ölç
meye itina ederek ,tekrarladı. lç 
subunetin takriben ııfırın altında 
bir dereceye düştüğü zaman balık
ların bir saat geçmeden öldükleri
ni gördU. Sıfır derece civarında, 
hayvan, hareketten keıiliyor ve 
dikletiyordu, fakat wıtıldıktan ıon
ra faaliyetine tekrar bathyordu. 
Veygman 1936 da buna benzer ne
ticeler elde etti. 

Bu neticeler evelki tecrübeleri 
tekzip eder görünüyordu. 

S til, nesiçler aıfırın altında 
bir kaç derecede dondurul

duiu saman, içlerinin büyWc buz 
kriatalleriyle doldutunu, suyundan 
mahrum kalan hücrelerin hayat ka
biliyetlerini kaybettiğini, halbuki 
,ok ıeri bir doruna halinde - me
Hll mayi bava içinde - latlcrele"
de çok daha kUçUk ve zaranıa kris
taller teşekkül ettiğini söylilyordu. 

Buna mukabil Sen - Lui (Birle
tik devletler) biyoloji laboratuva
rından M. B. Lüye, kendisine ma
yi havayı vermiş olan müessesenin 
bir gözbağcının kırmızı balıkları 
mayi hava içinde dondurduğunu ve 
ıonra tekrar hayata avdet tttirdi
ğini söylediğini anlatır. 

Bütün bu tezadlı vakıaları nasıl 
uzlaştırmalı? 

Davayı aydınlatmak için B. LU
ye balıkların donması hakkında ye
ni tecrübelere giritti. 40 milimet
re usunluiundı balıklar, akvıryom
dan çıkarılarak ıuyu acele kurulan
dıktan ıonra, bat af&lı olarak ma
yi hava içine ıokuluyordu. Muay· 
yen bir zaman aonra, balıklar, doğ
rudan doğruya 20 derece ıuhunet
te ıuyı nakledillyordu. Solutma ve 
ıııtmı ıUratli oluyordu. 

Lö Mua 
Mecmuasından 
maktan kesilmesi yani hayvanla 
muhitin suhunetlerinde :'luvazene 
hasıl olması için kırk il ı kırk beş 
saniyenin geçmesi Hizımdır. Otuz 
be! saniye sonra çıkarılan balıklar 
kırılacak kadar serttir, içleri sulp 
bir maddededir. Yirmi beş ila otuz 
saniye içinde çıkarılırsa, gene kı· 
rılabilirler: Vücudun etrafı don
muştur, fakat iç uzuvları donma
mıştır ve kanar; geri tarafı 10 ila 
IS milimetre uzunluğunda tama
men donmuştur. Hayvanı mayi ha
vadan çıkardıktan sonra bir kaç sa
niye beklenirse, soğuk iç tarafı 
dondurmakta devam eder ve içi de 
bir müddet sonra sulp haline gelir. 
Mayi hava içindeki yirmi dört sa
niyeden az kalan balıklarda üst ta
bakanın donma derecesi daha az-
dır. 

B öylece şu neticelere varılı

yor: 
Mayi hava içinde büsbütün don

durulmuş bir balık ölmüştür. Yal
nız Ust tabakası donmuş olan ba
lıklar, nesiçlerin donma neticesin
de gördüğü zarara göre yaşamakta 
veya ölmektedir. Ancak sathi bir 
surette donmuş olan bir balık mu
vakkaten ıertlefmiş olsa da, ıaıtıl
dığı zaman tekrar yaşamaya ba'lar. 

B. Lüye, gözbağcının !U ıuretle 
hareket ettiği kanaatindedir: Kır
mak istediği balıkları mayi hava i
çinde en -z o uz saniye bırakmakta 
ve canlandırmak istediklerini de on 
ua on ikl ... ıye sarfında dı .. rı 

çekmektedir. 
Neticeleri 1936 da ne~redilen M. 

Lüye'nin tecrübeleri haddizatında 

enteresandır. Fakat Profesör Bah-
metiyef'in "Donmu! hayat" husu
sundaki tecrübeleriyle karşılaştırı
lınca kıymeti bir kat daha artar. 

Fakat kan ve safra gibi iç uaare
lerin cereyanı kesildi mi hayatın 
devamı imkansız görülür. Kan do
nunca, uzviyet ölüme mahkfundur. 
Fakat dirilen uzviyetlerde kanın 
da donmu' olduğu mu.ahede edilir
se bu "diriliş" nasıl izah edilebilir? 

Daha çok zaman önce, sonradan 
dirilmiş hayvanlarda bu iç donma 
hadisesinin tam olarak vukua gel
mediği farzedilmişti. Spoluzani, 
kendi tecrübelerine istinaden don· 
muş uzviyetlerde kanın mayi halin
de kaldığı hükmüne vardı. :E.aaen 
bütün uzunluğunca tat gibi sertle
şecek derecede donmuı olan balık
lar artık dirilemiyor. Demek ki 
donmuş balıkların akibetini tayin 
eden kanın donmuş olup olmama
sıdır. 

8 ahmetiyef'e göre, donmuş ba
lıkların kanı, soğuğun had

noktasından (10 derece) evel sulp
latmaktadır. Bahmetiyef'e göre SO· 

ğuğun had noktası hayvanın kanı

nın donma sürati niabetinde teha
lüf ediyordu. Eğer hal böyle ise 

hayvan soğuğun had noktasından 

sonra kanın donmaıına kadar yap
maktadır. Fakat bu iki an aruında 
vukua gelen nedir? Bu bir hayat 
hali değildir. Çilnkil donmuı kan 
cereyan etmez ve bu itibarla mad
deler arasında mübadele kesilir; 
fakat bu bir ölüm hali de delildir; 
çilnkll uzviyet tekrar hayata döne· 
bilmektedir. Bu uaviyetin hem ya· 
pmaktan keaildili, hem de benlla 
ölmemit oldulu bir mutava.ıt hal· 
dir. Bu "ne ôlU, ne diri" haline pro

f eıör Bahmetiycf "anabioae" iami
nl vermlttlr. Babmetiyef'e göre bu 
hal, ıubunet prtlarına göreğ bir 

kaç gün, bir kaç hafta, bir kaç ay 
devam edebilir. 

Lüye'nin yaptığı tecrübelerin 
Bahmetiycf'inkilere mutabık dUt· 
medili ve onun "anabioae" tezini 
teyit etmediii görülüyor. Lüye'nin 
tecrübelerinde yalnız kanları don
mamıt olan balıklar dirilmektedir. 
Bu farkı nasıl izah etmeli? Bu hl· 
diıenin sebebini muhitin prtla • 
rında, ıuhunetinde, donmanın ıü

ratinde mi aramak lbımdır? 
Bu mesele yeni tecrübelerle bal· 

ledilmelidir. "Donmuı bayat" prob
lemi yalnız iıtlınat bir nazari kıy· 
mete malik değildir. EndU.tri sa
hasında bu "anabioae" halinden iı
tifade edilebilir. Misal: Canlı us-

-S-

Göçmenler 
Hep aym manzara: Bir erkek, bir 

kadın, iki çocuk, bir çift lağar at, ya
hut boyunduruk altında hmzmaaı çık
DUf iki zavallı öküz, arkada çarpık t• 
kerlekli bir araba, ve arabada köylü 
evinin bütün etYSı: Kmk birkaç İl
kemle, aanldıkları haramı kötesinden 
renk renk kumaılan sörünen tilteler 
ve yorıanlar, kap kacak, ve eanra 
• ne hazin istihza - bir eeki tüfek, wa
bamn kenarına baib bir av köpeji .... 
Busünlerde bazı Avrupa ırazet.a.inin 
netrettikleri resimlerde bunJan sörü -
yonız: Südet bölgesinde ı i k i n 
çekler Çekoslo'Vllkya'mn iç tanflanna 
aöçüyorlar. 

Bir buçuk aene bdN- evel bu re
aimleri sene sönnüıtük. Köylü et:ruı, 
ufak tefek farklarla, o etY• idi; atlar 
ve1a öküzler o atlar Ye o öküzlerdi; 
yalnız, imanların gözleri çekik, elma • 
cık kemikleri çıkık; aırtlarmdaki elbi -
aeler yırtıkb: Çinliler Şansha:r'dan, 
Hopey'den, Pekin'clen, Nankin'clen 
sarba doğru çekiliyorlardı. 

iki buçuk yıl kadar oluyor; pae • 
tel• bu resimleri bir kere daha bastı
lar. Köylü 91yuı, ufak tefek farklar
la, o 91ya idi; atlar ve öküzler sene o 
atlar ve o öküa1erdi; yalnız, inaanla -
nn kıyafetleri değiıikti; Kadınlana 
omuzlarında itlemeli örtüler, erkekle -
rin hatlarında senit kenarlı ppkak• 
ve arkalannda kıaa ~enler vardı: 
İspanyollar kardet mermileri altında 
kaçıyorlardı. 

Zavallı habeflerin söçmenlikleri 
Avrupa gazete fotografçılarmdan pek 
rağbet gönnedi. Yalnız, k:ırallar kıra· 
hm Acliaababa iıtaayonunda trene hi
nip Avrupa'ya doiru, tombalak imp .. 
ratoriçeai ve ımbzun b.lath çocıukla -
riyle, yola çıkarken 18)'1"9ttik. 

Cihan barbında in aöçmenler Av -
rupa ve ölçüsünde mütemadi bir hare
ket içindeydi!•: Kim söçımenlitin :ze. 
bir sibi tadını tatmadı! Sanki cüımudi
:rel• clllvrine, yahut bü:;ük hicret 
çailarma avdet etmittik. 

Fakat, medeniyetin bir vaafı da ia
tikrandır. Bedeviler hicret ederler, 
söçebelik iptidailik .. eridir; o kadar 
ki turizmden bahnderken pmıenliği 
~menlilrle delil. aösıebelikle karqb
rarak tabiata avdetin dinl•dirici fay• 
dalarım ileri sürüyoruz. Halbuki me -
deniyetten beldediiimiz buırünkü va • 
aıtaların temin ettiii nakil kola:rhkla
rmclan önce tekarrür imünlarıdırı 

Sailam ev, mükemmel mefnat n, bü
tün cihazları tam ev, temiz eokak, SÜ· 
zel bahçe, nokaanaa ıehir iıtiyonız. 
Ve bunlan bah• koyarkm ele yir • 
minci uır'da yatadıiımıaı iftihar 
makammda ve hakılumıam en ku'Vet• 
li delili olarak söeteriyorua. 

Yirminci uır hakikaten ıöçmenlik 
un olmamalıdır. Canaız madde üze· 
rincleki hüimiyetini bu c1ence ileri 
sötürmiit olan inaanlıP, kendine de 
hakim olmıya karar •• mek niyetini 
telkine çalıııbna, kimbıilir, belki sü-
nün birinde, ıöalerini malı ufuklara 

dikmit, batka yerlere ıöçmiye buırla
nan inaanlarm resilnlwini auetelerde 
sörmu olunaz! 

Bu tecrübeler buı vakıaların tes
bltlne yaramııtır. Mayi havanın 
hayvanın vücudu etraf ınc:la kayna-

Bahmetiycf'in tezi şudur: Don

muş bir uzviyet tekrar canlanabili
yorsa, bu hali bir yavaşlamı§ hayat 
hadisesi addetmek pek tabiidir. Bu 

yavaşlamış hayat yalnız uzviyetin 
dondurulması suretiyle değil, fa

kat bazı hallerde diğer sebebelerle 
de husule gelebilir. Şimık reaksi
yonların hararetin düşmesiyle ya
vaşladığı malılmdur: Bu bakımdan 
donmuş bir uzviyet, şimik ve fiz
yolojik hidiıelerin pek yavaş hu
sule geldiği bir uzviyet demektir. 
Isıtma suretiyle bu hadiselerin sü-
ratlenmesi, normal 
dönmesi demektir. 

hayatın geri 

viyetlerin, bilhasıa balıkların, uzun Acaba, kaç göbek aonra, hansi to
bir zaman bozulmadan muhafaza c- runlanmız bu mazhariyete ereeek· 

dili deh9etin hlll ıeçmemit olmun
dan mı ileri ıeliyor? Karanlıklar için
de. erkek bu bu1-u.sta bir 9ey bilmiyor, 
ve bilmek de lıtıemlyor. Tabiat onu 
kendiıine ikram etmiıtir 1 Saatlerden 
beri içinde zaptettiği arzular şimdi 
bu kadın vücudunun temasiyle çılgın
ca dıprı vuruyorlar. Ona yapmış ol
duğu vldi un\ltuyor. Fakat acaba ora
zı oluyor mu? 

Bakirenin kı'ılmıı ıe&i, sessizliğin 
içinde, "Hayır .. Hayırı.. Bırakın be
ni!..,, diye yükseliyor. 

Erkelin yaklatmaaı ,onu insiyaki 
bir şekilde korkwsundan sıyırmıt ol
malıdır. 

Gururunu bırakmış yalvaryor: 
- Beni bırakın 1 .. 

Fakat Vidal işitmiyor, ve i•itmek 
istemiyor. Birdenbire hafiflemit ve 

hırpalanmı' nebatların kokulariyle 
meşbu hava ona enerjisini iade ediyor. 
Atlet göğsü bu hava ile şitmiştir. İ
çinde bulunduğu orman gibi, uzaktan 
seslerini itittiği orman gibi vahıi, 
genç kızın kendini müdafaa için sa-
vurduiu yumruklara aldırış etmiyor. 

Ve cuuıun ıeei gitgide hafifllye~ 

rek haykırıyor: 

- Bırakın beni!.. Bırakın beni! .. 
Bırakn .. 

Aynı ıeı biraz sonra, erkelin kula
ğına aık ve muhabbet kelimeleri tek
rarlıyor. 

Üçüncü kısım 

Faııl Xlll 

Hazin bir cennetin Ademle 
Ha nası 

İkisi de, son derece yorgun düşmüş 
sinirlerinin kendilerini attığı ağır uy
kudan ıüçlUkle uyanıyorlar. Kolları
nı ıeriyor, ıözlerini olu9turuyor, 
sonra kendilerine aeliyorlar .. 

DUn akpm iki dilfJDAn gibi yatmı9-
lardı. 

Bu &Un ,iki ıevgili &ibi uyanıyorlar. 
Vidal, derhal, onun gizli dUtünceıi

ne 11Ufuz etmlye çah9ıyor. Ondan bir 
teb•ıUm bekliyor. Tatlı deiilae bile, 
mukavemetıizlllin ifadeai bir tebes
süm. 

Fakat kadının yüzll, haf talardan be· 
ri olduiu &ihi, kapalı, husumetli duru
yor. 

Vidal'e öyle geliyor ki casusun göz
leri her zamankinden daha karanlık, 

daha kindardırlar. 
Demek ki kadın düJDlanlığında ıı

rar edecek. 
Vidal pek iyi biıaediyor ki, genç ka

dın kendisine karşı kin duymaktadır. 
Geceki haz saatleri bile onu değiştir
memittir. 

Ya kendiıi? 
Mühendis kendi hielerini araJtm· 

dilmesi imkanı. ler? - N. Baydar 

yor. Fakat bu sabada dola~la kay
bedecek vakti yoktur. 

••• 
Şafak sökmüştür. 

Gı.ineş, kiıl rcngı bir sisin arkasın

dan yükselen parlak bir güneı, tahri
be ugramış bir tabiati aydınlatıyor. 

Kumrular bu sabah aşıkane şarkıla
rını terennüm etmiyorlar. Bu kuşlar 
ne oldular acaba? Her halde, kasırga, 
onları dalların kamçılariyle öldürmüş 

olacak. 
İkisi birden, ufradıkları fellketin 

derecesini ölçmek için doğruluyorlar. 
Derhal farkediyorlar ki hiç olmana 

uzun bir zaman için çıplak kalmak i· 
cap edecektir. 

Elbiseleri uçmuı, gitmittir. Onları 
xerde tozların içinde • veya dallara, 
çalılıklara uılmıt olarak bulacaklar
mıdır? Bunu ummak iıtiyorlar. İlk 
önce aiaçlarndaki bir et.la takılmıı ve 
fena halde parçalanmıı olan kadının 
caketini görüyorlar. §urada burada 
daha batka elbise parçaları da göze 
çarpıyor. Vidal, bilhassa caketini 
kaybetmenin zararını ölçüyor. Çün -
kü bütün vesikaları ve parası cebinde 
bulunuyordu. 

Bunca emeğe ,meharete, gayrete ve 
yorıunluğa malolan meakenleri he
men tamamiyle tahrip edilmit gibidir. 
Artık, ne tavan, ne de bölme kalmıt· 
tır. Yalnız tahta zemin kalmı,tır. Fa
kat onun da bir çok çivileri ve tahtala
rı uçtuğu için ehemiyetli bir timire 
ihtiyacı vardır. 

Bir bıçak, bir çakmak, bir el deste· 
resi, bir çekiç ve lastik kabın içine sa
rıldığı için kmlmamı' bir konyak fi-
9esinden başka her şey uçup, &itmif. 
Kimbilir nerelere? 

Paristen giderken yanına almlf ol· 
dugu traı takımı kutusunun ortadan 
kayboldugunu görünce Vidal'in canı 
sıkıldı. 

Ecza çantası da bütiln muhteviyatı 
ile birlikte gıtmiştir. 

Talilerine, bir dala sarılarak kalmıt 
olan ip merdiven onları tehlikeli bir 
jimnastikten kurtarıyor. 

İkisi de yere iniyorlar. 
Rüzgarın sürükleyip götürdüğü .,_ 

yalarını arıyorlar. Bılhassa silahları

nı .. 
Stepin manzarası dcğişmeıruştir, 

yalnız şu bodur ve tozlu fundalıklar 
geceki felaketin izlerini taşıyor. 

Fakat orman, daha etitinden itiba
ren geçirdiği faciayı haber veriyor. 
Sökülüp devrilerek köklerini, yalva
ran kollar gibi göklere kaldınnl§ a
ğaçlar .. Dev a"açlardan bir çogu dev
rilmiş .. Bazıları da daha sağlam di&er 
ağaçların üstüne yıkıldıkları için ma
il bir vaziyette duruyorlar .. 

Hemen etrafı araştırıyorlar. 
Vidal pantalonunu buluyor 1 Fakat 

ne vaziyette 1 Dikenli bir akuyanın 
dallarına takılmış ve delik deşik bir 
halde. Uatelik bir parçası kopmut. da
ha uzaklara ıürı.iklenmittir. Bu elbise 
kullanılamıyacak bir hale gelmittir. 

(Sonu var) 
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YURTTAN RESiMLERi Samsun' do • 

hofkevi 

kursfon 

Edirne s 

z it vi ôyeti bir ticaret ve 
s i merkezi hali e geliyor 

ı İzmit, (Hususi) - Vilayetimizde son senelerdi! 
büyük bir iktısadi gelişme var. ViHiyetimizde kurulan 

j fabrikaların çoğalışı, millı mahsullerimizin çeşit ve 

ı 
kalitesinin yükselişi bu inkişafta mühim rol oynamı~
tır. 

Vilayette birinci, ikinci kağıt, seJlüloz, klor; Gel.ı-

, ze'de iki çimento; Hereke'de mensucat; Adapazarın
da un, 3 iuck; Geyve'de sandal ya; Adapazarında ke

-----ı reste, Kandıra'da un fabrikaları var-
dır. 

Samsun (Husu- v·ı . 
1 

. . 
·; H lk . k ı ayet, tıcaretçc çok e lcmıyetlı-

sı • a evı urs- cı · .1 b " l . 
1 b 1 k . • ır. a ıı .ı:engın ı.ıderı ve mahsullerı 
arı. u yı ço . ~yı çeşitlidir. Genış Hinterlandı vardır. 
nctıce vermıştır. . • 
F 1 icşıl çayırları, mısır, bugday, arpa, 
ransızca a ınan • . 

d k .1• patates tarlaları, ferık elmaları, şefta-
ci\, " tı o1 steno 1 k . .k b . 1. h k 1 ı, ıra.ı:, en ve agıarla sus u tıvala-

csap u r 5 a. • rı, zeııgın ormanlarla kaplı daglarla 
rı •muntazam bır çevrilnııştır. Vilayette 2/00 kiıomet-
şekildc devam et-

re muraımaı sahaua gurgcıı, me~e, kes
tane, çam, kayın a~açıarıyle kanatlan
mış kıymetlı ormanları vardır. 

11iştir. Kurslara 
bayanlar büyük bir 
rağbet göstermiş

tir. Kursa devam 

eden 90 yurttaşın l 
45 i kadındır. Gör. 
dcrdi<rim r e s i ın 
kursa giden :ki l 
"cnç kıztrnızı gös
t,.rmekteclir. 

Adapazarı 'nda pancar, l.ıugday, mı
sır, pdldtcs, .hndıra da keten, rlendek
te tutun, Sapanca ua çc~ıtlı meyva, Sa
panca golunden Geyve bogazma ka
uar SaKarya'nm siısledıgı sahillerue 
t:şsıı: tcrı.K eımaıarı, K1.1rrez'ılc n::fıs 

ıravuş uzı.ımlcrı, cıns cıns, lez:\w ı .lık· 

ıar, yogurt ve kaymak en ünlU mcta
ıar aı asındadır. 

ü cine'ye giden 

rrcuları döndü er 

ınr 

Vihıyctte bır milyona yakın ehli 
uayvaıı vardu. '.ı avukçuluk ve yumur
tacuık in.kı!i;iaı sathasındadır. 

Pendikten ıtıbaı en vılayet toprak
ıarına gırercK uuınan deııııı yeıiu ıvıe

c.ı:cc'cıc son buıur. 

Son zamanlarda ~osa yollarının ya
pılmasına on çok enemıyct verilmek
Lı.;dir . .t.ılhassa tıcarı faalıyetın ana-
ııattı olan lzmıt • Bolu şvsası, yenıdeı1 

l y.ıpıımrştır. Sakarya iı..:erın<le n:urulan 
uuyuı. beton ko1>ru de çok nH.lazzam 
oır cı.u.ıııuııy<:t eserıdır. 

lzmiı Limum 

İzmit, transıt mu kezı bır şehirdir. 
Lımanın, Lodos ve kıble rüzg.ırıarına 
açık bulunmasına rağmen, Anadolu 
ıçlerine kadar ithalat ve ihracat lzmit 
Jırnanından yapılır. 

Geçen yıl, İzmit limanına 196 tiirk 
-.,c 79 ccncbı bandıralı vapur, 2494 yük 
motörü 223013 t onilato yük getirmiş
tir. 'Günde vasati olarak 8 vasıta 600 
ton eşya getiriyor, demektir. 

Bir gorezkôrlık 

• 

' ... 

Antalya' da tarihi bir sütun 

) 
Giresun, (Hususi) - Bulancığııı 

Y:ıslıbahçe köyünde bir köylünün 50 
kantar fındığı düşmanları tarafından 
yakılmıştır. Fındıklar 1000-1200 lira 

Nazilli'de su, elektrik, yol 1 Yıldırımla 

Yukarıda takımımız maçtan evel a~ağıda yunanlı izciler 
geçit resminde 

Edime, (Hususi) - Kom~u ve dost yunanlıların daveti Üzerine lskcçe 
veGümülcünc'ye iki maç yapmak üzere giden 50 ki~ilik amatör sporcu 
kafilemiz §ehrimize dönmü~t~r. Sporcularımız Gümülcüne ve İskcçe'de 

1 kıymetindeydi. 

Af Yon°tla bir ha-.erc - .. 
Afyon, (Hususi) - Geçen seneden 

beri Karaagaç ve Deper çevresinde 
yabani arıya benziycn iri bir haşere 
bal arılarına musallat olmakta ve bu 
hayvancıkları oldürerek kovanları kö
reltmektedir. Aynı haşere bahçelere, 
bağ ve bostanlara da zarar vermekte
dir. 'Geçen seneye nazaran daha çok 
görüldiiğü söylenen bu muzir hayvan
cıkların gelecek yıl civar köyleri de 
istila etmesi pek tabii bulunduğundan 
şimdiden haşerenin bulunduğu yer
lerde umumi bir mücadele açılması 
çok lüzumludur. (Karaağaç boğazı) 
mevkiinde kovanları olanlar geçen yıl 
hiç bal alamamışlardır. 

çok sanıimi ve candan tezahüratla -, ~ -~ 
karşılanmışlar, iki kardeş milletin Ad 'd 
gençliği arasındaki bu temas çok ana a 
faydalı olmuştur. Kafilemiz şehrin 

görülecek yerlerini gezmişler, birçok bı.DaSI 
davetler ve ziyafetlerde bulunmuşlar-
dır. Türk ve yunan takımları arasın-

yapılan T ürkkuşu 

bitmek üzere 
daki maç ta çok samimi ve heyecanlı 
bir şekilde geçmiş ve 2-2 beraberlikle 
neticelenmiştir. İskeçe'nfkı uıaçta va
li umumi vekili takırnıuıı;..., bizzat 
bir kupa vermiştir. 

8~r ~Jeniz faciası ---
Bandırma, (Hususi) - İstanbul'

dan gelmekte olan Bursa vapuru yol
da müthiş bir dalgaya tutulmuş; va

pur sallanmıya başlamıştır. Bu esna

da güvertede bulunan yolculardan bi· 

risini dalgalar almıştır. Denize düşeu 
adam aranmrşsa da bulunamamıştır. 

Bu yolcunun Mehmet adında bir kar
puzcu olduğu anlaşılmıştır. 

Binanın bugünkü vaziyeti 

Kütohyo'do ilkokul 
Kütahya, (Hususi) - Tavşanlı ka 

zasında yeni bir ilk mektep binası 

ıaptırılacaktır. 35 bin liraya çıkacak 
olan bina eksiltmeye konmuştur. 

Adana, (Hususi) - Şehrimizde inşasına başlannn Türk
kuşu binası pek yakında bitmiş olacaktır. Şehrin en güzel bir semtinde 
ve asfalt yol üzerinde kurulan bu binada Adana'nm yetiştireceği ha
va gençliği okuyacaktır. Bu binanın tuğla işleri ve elektrik tesisatı ik
mal edilmiştir. Keza kalorifer tesisatı da tamamlanmıştır. Bir kaç gü-

ne kadar dahili ve harici sıva işi 
başlıyacaktır. Bu bina 36 bin liraya 
malolmak tadır. 

Bina cümhuriyet bayramında, 
tamamen bitmiş ve açılm1ş olacak· 
tır. 

ve belediye çalışriıaları vuruldu 

......, 
1 

Nazilli parkından bir görünü§ 

Aydın, (Hususi) - Nazilli'nin sıhi diye tedbirler almıştır. 

ve temiz suyunun projesinin tasdik e· Belediye kenarda kalmış arsalarda 
dildiğini yazmıştık. Haber aldığıma inşaat yapılmasına müsaade etmemek
göre 250 bin lira keşfi olan bu iş, ha- te buna mukabil cadde üzerinden ar
len imar edilmiyen sahaı<:ır tesisatı salar vermek suretiyle bu caddenin bir 
şimdilik geri bırakılmak suretiyle 175 an evci imar ve inşasını temin edecek 
bin liraya indirilerek o kısmın heme., tedbir almış bulunmaktadır. _o. Be
yapılması kararlaştırılmış ve bu para cerik 
da maha l1i idareler bankasından temin 
olunmuştur. 

Nazilli belediyesi, tasdik olunan e · 
lektrik projesini de kendi büdcesin · 
den bu yıl yaptırmayı kararlaştırmış
tır. Cereyanın basma fabrikasından te· 
mini için belediye alakadar ınakamlar 
la temasa başlamıştır. 

Su ve elektrik işini halleden Na 
~illi belediyesi, eski zahire pazarını 
yıktırarak yerine 14.000 liıa sarfiylc 
modern bir sebze ve meyv:ı hali yap
tıracaktır. Hal inşası bu günlerde ek -
siltmeye çıkarılmak üzere bulunuyor. 

Bugünkü pazar yerinin de önümüz
deki büdce yılından itibaren üzeri ka
patılmıya başlanacaktır. 

Yukarı Nazilli'den aşağı Nazilli'ye 
açılan ve istasyondan basma fabrika -
sına giden bulvarın iki tarafından, iki 
katlı zarif eyler Y._ap.ılmak üzere bele-

Aydın'da köycülük 

Aydın (Hususi) - Aydın halkevi 

köycülük şubesi halkevlilerin iştira

kiyle dün Işıklı, Arapkuyusu, Şevke· 
tıye, Kııılköy, Ahırköy'ü dolaşmışlar

dır. Bu gezide doktor hastalara bak • 
mış, ilaç dağıtmış, diş hekimi köylü
lerin dişlerini muayene etmiş ve çek
miş, kabile lohusaları dolaşmıştır. Zi
raatçi, kültürcü, baytar da köylülerle 
kendi ihtisasları dahilinde temas et • 
nıişlerdir. 

Aydm'da kaldırım 

Aydın (Hususi) - Kasaba içinde 
yeniden yaptırılan 2500 metre murab
baı kaldırımın inşası bitmiştir. 

ve öldü 
Afyon, (Hususi) - 5.-:ıuz Ostnani

ye köyünde geçen hafca bir yıldırımla 
ölüm vakası olmurtur. Dört köylü bir 
odada otururı.:cn birdenbire ocakta 
büyük bir 6urültü olmuş, şerare ve 
duman gorülmüştür. Neye uğradıkla
rırıı bilemiyerek dışarıya fırlıyan köy 
Jüler içlerinden ocağa en yakın otu
ran ihtiyar B. Osman'ın eksik olduğu
nu ve içeride kaldığını farkederek 
tekrar odaya girdikleri zaman onu ö
lü olarak bulmuşlardır. B. Osman o
turdugu yerde ölmüştü ve elinde tut· 
makta olduğu cigarası hala tütüyor
du. İhtiyarın cesedi şehrimize getiril
miş ve muayeneden sonra defnine 
ruhsat verilmiştir. 

Van'da bir köprü 
yapılacak 

Van, (Hususi) - Başkale kazasın
da İspiris ve Karasu üzerinde onar 
metrelik iki köprü yaptırılacaktır. 

Dörtyol' da 

elektrik 
Dörtyol, (Hususi) - Belediye su i

le müteharrik bir elektrik fabrikası 
kurmayı kararlaştırmıştır. Tesisatın 
keşif ve projeleri yapılmış ve iş ek
siltmeye konmuştur. Elektrik tesisa
tının keşif parası 29 bin liradır. 

Çine suya kovuştu 

Aydın (Hususi) - Çine belediyesi 
tarafından su yolları:ıın ıslahı için sa
tın alı'lan boruların döşenmesi bitmiş
tir. Bir kaç güne kaJar Çine bol suya 
kavuşacaktır. 



22 - 9 - 1938 

Büyük bir a<ı ile 
Prag boyun eğdi 

Fransız - İngiliz tekliflerini 
kabul etmeğe mecbur kaldı 

(Ba§ı ı. inci sayfada) 
at 8.30 a kadar devam etmiştir. 

l'irmiler komitesi toplantı 
halinde 

Saat 9 da partiler rüesasından ve 
hükümet koalisyonunun parlamento 
grupları mümessillerinden mürekkep 
"yirmiler" komisyonu, Başvekalet 

dairesine davet edilmiş ve komisyon, 
orada mebusan meclisi reisi B. Mali
peter ile ayan reisi B. Sukupfun ri -
yaaetinde bir toplantı yapmıştır. 

Siyasi müzakerelere sabahleyin 
fasılasız surette devam edilmiştir. 

"20" ler komisyonunun celsesi, 
öğleden biraz evel hitama earniştir. 

Bu içtima esnasında komisyon, çe
koslovak hükümetin.i.n ingiliz - fran
aız tekliflerinin kabulünü mütazam
mm olarak vereceği notayı tetkik et
miş ve mesaisini bila müddet tatil et
miştir. 

Encümen, bundan sonra ancak re
isin tahriri bir daveti ile toplanacak
tır. 

lngiltere, Fransa tazyik 
yapıyor 

Çek hükümetinin tereddüdü kar -
,,. nda, İngiliz ve fransız elçileri 
mütemadiyen yeni notalar vermek ve 
ingiliz - fransız tekliflerine cevap is
temekle meşguldürler. Çek devlet a
damlarının südet almaillarının tek -
rar Almanya'ya ilhaklarını kabule te
reddüt etmeleri hiç şüphesiz alman 
isteklerine kartı kollektif bir muka -
vemet için daha az kati bir tarzı hal 
lehinde Londra'da olmasa bile Pa -
ris'te bir fikir değişikliği vuku bu -
labileceği düşüncesinden ileri gel -
mekteydi. 

Bu vaziyet karşısında. fransız hü
kümeti, bugün öğleden sonra Prag -
daki Fransa orta elçisi vasıtasiyle ya
pılan bir demarşında şimdiki müza • 
kerelerde vukua getirilecek her tür • 
lü gecikmenin tehlikesini çek kabi • 
nesine tekrarda kusur etmemiştir. 

Büyük bir acı ile kabul 
edlyarr.ıs 

Nihayet Prag radyosu da aat 18.20 
de yaptığı neşriyatta hükümetin fran
aız-ingiliz tekliflCTini kabul ettiğini 
bildimıiştir. 

Spiker, hükümetin meseleyi beynel
milel hakıeme vermek hakkındaki tek
lifi reddodildikten ve İngiliz, fransız 
hükümetleri bir harbın mcculiyetini 

Üzerlerine alamıyacaklarını kati su
rette bildirdikten sonra bu tekliflerini 
kabule mecbur kaldıgını söylemiştir. 

Hükümetin, bunu mü~kip söze 
başhyan salahiyettar memuru halkı 

sükun ve nizamı muhafazaya davet et
miştir. Hükümet ve cümhur başkanı 

çek devletinin mevcudiyetini kendisi
ne kabul ettirilen şartlar içinde ida
meye karar vermişlerdir. 

Prag hükümeti tarafından aşağıda
ki metın neşredilmiştir: 

Çeko&lovak hükümeti Londra ve 
Pari& bükümetlerinin mukavemet edil
mez tazyikleri albnda kalnuı ve Lon
ra 'da hazırlanan tekliflerim büyük 
bir acı ile kabule mecbur olmu,tur. 

Prag' da nümayifler 
Binlerce kişiden mürekkep alaylar 

bu akşam Prag sokaklarında tezahü
rat yapmaktadır. Tezahüratçılar mü
temadiyen "yeni bir hükümet ve aske
ri diktatörlük istiyoruz., demişlerdir. 
Saat 18 e doğru komünist tezahüratçı
lar kızıl bayraklarla Almanya elçiliği 
önünde toplanmışlarsa da polis tara
fından dağıtılmışlardır. 

Saat 21 de on on beş bin kişi alman 
elçiligi civarını işgal etmişlerdir. El
çilik polis tarafın.dan muhafaza edil
mektedir. Yakın kışladaki asker dıl&
rı çıkmamak için emir almıştr. Elçili
ğe karş hiç bir fena söz sarfdelime
mekte, halk yalnız Iiilık çalmakla ik
tif& etmektedir. Tezahüratçılar Bene
şin şatosuna girmek için poliai silah
tan tecride çalışıyorlar. Her tarafta 
aynı sesler yükselmektedir: "Yaşaaın 
askeri diktatörlük.,, 

Hükümet, Prag'ın muhtemel hava 
taarruzlarına karşı korunması içın 

tedbirler almıştır. Sığınakları göste
ren levhalar asıldığı gibi askerlik hiz
metinden muaf olanlar hava müdafaa
sı müfrezelerinde hizmete davet edil· 
mişlerdir. 

Çekoslovakya kendini feda 
etti 1 

Propaganda nazırı, halkı hadiselere 
karşı hazırlamak için radyoda bir hi
tibede bulunaNlt btDiaiDedn ,,..... -
ingiliz arzuaunıa uygun olarak ve kan
lı bir sahnenin önüne geçmek maksa
diy le toprak fedakarlığında bulunmı
ya karar verdiğini söyliyerek: 

"Hazreti !sa beşeriyetin selameti i
çin ağır ıstıraplara katlandığı gibi, 
Çekoslovakya da Avrupa'nın mabedi 
üstünde kendi6ini feda etti,, demiştir. 

Alman - (ek hududunda vaziyet gergin 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 1 

Prag'dakı alman &efaretinin Say
dıenbcrg ve Şmiderberg hadiseleri mü
nasebetiyle çeko&lovak hükümeti nez
dinde protestoda bulunmak üzere ta
limat alınış olduğu haber verilmc:ktc
dir. 
Hududu geçmek yasak değil, 

fakat ••• 
Prag, 21 a.a. - Çeteka ajan•ı bildi

riyor: Bazı gazetelerde intişar eden 
ve çekoalovak tabiiyetinde olup sefer
ber edilebilecek cthasın pasaportları 
olaa bile hududu geçemiyecekleri su
retinde olan haberler hilafına olarak 
pasaportu olan bütün çek vatandaşla 
rın yaş farkı gözetilmeksizin çekoslo
vak hudutlarını geçmelerine müsaade 
edile«ğini beyana mezunuz. 

Hududu geçmek mezuniyeti yalnız 
ukeri mükellefiyetlerinden kaçmak 
i•temelerinden şüphe edilen eşhastan 
nezedilmiştir. 

Almanlar Çek tavzihini 
reddediyorlar 

Berlin, 21 a.a. - D.N.B. ajansı bil
diriyor: Çek basını bürosu, hududun 
alman mıntakalarında masum kadın 
ve çocuklara çekler tarafından taar
ruz edildiğini reddetmiye yeltenmek· 
todir. 

Bu büro, bundan başka, Çekoslo
vakya'ya karşı alınanların taarruzu 
bahi• mevzuu olduğuna herkesi inan
dınnıya da çalışmaktadır. 

Bu hususta bu yaz birçok çek tayya
relerinin alman hududunu geçtikleri
ni ve bu vakaları evvela inkar etmek 
i..tiyen çeklerin nihayet teslim etmi
ve mecbur kalmış olduklarını hatır

latmak icap eder. 
Keza, çek resmi beyanatlarının mü

temadi yen mütenakız bulunduğu E
ger hadiselerini.de hatırlatmak lazım

dır. 
Gene çeklerin, Musolini'nin lort 

Runsiman'a olan mektubunu Alman
ya'da tasni edilmiş ol.arak göstermek 
istedikleri unutulmamalrdrr. 

Burada bu misallerin çek iddiaları
nın mahiyetini bütün dünyaya g&ter
diği kaydedilmektedir. 

Polonya kuvete 
başvuracak 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

kuvete müracaatla kurtarmıya azmet
miştir. 

Polonya bir taarruz için 
zemin luuırlıyor 

Gazeteler, radyolar, lejiyonerler, 
eski muharipler ve milli birlik tara
fından tertip edilen .müteadd)t içti
malar halkı polonyalılarla mC6kfın e
razinin Polonya'ya raptedilmesi için 
başvurulacak bütün tedbirlerin tesir
siz kaldığı gün Siyezin Silezyaeı'nı 

zapt için askeri bir sefer icrası fikrini 
hazr lamaktadr. 

Bahis mevzuu erazide, Polonya sta
tistiklerine göre 200.000, çeklere göre, 
30.000 polonyalı si.kin bulunmak.tadır. 
Bu erazi şimalen Edcr'le, garben Os
traviça ırmağı ile, cenuben Slovakya 
hududu ve şarken şimdiki Polonya -
Çekoslovakya hududu ile mahduttur. 
Bu erazi dahilinde Froystat Buhu
min, Karavina, Jaıblonkov, Fridek ve 
Moravska- Ostrava şehirleri vardır. 

Halkı seferberliğe imale için ••• 
S06yalist fırkasının organları müs

tesna olmak üzec-e hemen hemen bü
tün gazetelerin bu mücadeleye işti
rak etmesi askeri bir seferberlik icra
sının halkça mergup görüleceğine de
lalet etmektedir. Hükümet namına söz 
söylemiye salahiyetli olan kimseler, 
bu erazinin 1919 senesinde çekoslovak 
orduları tarafından Polonya'dan ceb
ren gaspedilmiş olduğunu, Çekoslo
vakya'nnın her zaman plebisite müra
caattan imtina etmiş bulunduğunu ha
tırlatarak kuvet istimalinin muhik ve 
bu erazinin hinihacette kuvete müra
caatta Polonya'ya ilhak edilmesinin 
doğru olacağını şimdiden iddia et
mektedir. 

Bu sabahki gazeteler, Siyezin'de ya
pılmış olan tezahürata ait haberleri 
geni§ mikyasta iktibas etmekte ve Po
lonya sefirinin Berhtcsgaden'deki ka
bulünün ebemiyetini tebarüz ettir-

ULUS 

(emberleyn bugün Yeni 
Godesberg'e gidiyor ekonomik 

(Başı 1. inci sayfada) 
BB. Horas Vilaon ve Villiam Strang 
ile hariciye hukuk müşaviri Villiam 
Malkin ve hususi katibi Davis bulu -
nacaktır. 

Mevcut kanaate göre, ingiliz - fran
sız anlaşmasından sonra, çekoslovak 
meselesine enternaayonal bakımdan 
halledilmiş nazariyle bakılabilir • 

I ki ıık karıısında 
"Preas Assocation" yazıyor: 
Bugünkü şartlar altında, bir bükü -

met kendi teşebbüsü ile hareket etmek
te haklıdır. Hatta parlamento bir em
rivaki karşuı.ıında kalacaık olaa bile. 

İngiliz başvekili, iki şık karşısında 
bulunuyor : 

1 - Südetler meselesini zaruri fe
dakarlıklar bahsına da olsa, sulh yo
liyle halletmek. 

2 - Naaıl bir vüsat alabileceği kcs
tirilmiyecek bir harbı göze almak. 

Bir devlet adamı sulh lehindeki 
bütün vasıtalara müracaat etmeksizin 
ikinoi şıkkı tercih edebilir mi? 

Nazırl.arın ıopl.antısı 

B. Çemberlayn, Sir Con Simon 
Lort Halifaks ve Sir Samuel Hor, bu 
sabah başvekalet dairesinde toplan -
mışlardır. 

Hükümetin diplomasi müşaviri B. 
Rober Van Star, bu toplantıda hazır 

bulunmuştur. 
İngiliz kabinesi, bugün öğleden son

ra içtimaa davet edilmiştir. 
Nazıırlar müzakerelerde bulunmak

ta oldukları sında B. Hor Beli:ta, 
B. İnskip, ve B. Gor başvekalet daire
sine gelmişlerdir. 

Kabinede toplantı 
Kabine toplaetısı saat 15 den 17 ye 

kadar sümıü1tür. 
Alınan malUımata göre, kabine bey -

nelmilel vaziyeti tekrar tetkik etmiş -
tir. Başvekil Almanya'da iki üç gün 
kalacağını zannetmektedir. Parlamen
tonun toplanmıya daveti hakkındaki 
karar başvekilin dönmesine talik e -
dilmiftir. 

Batyekil Almanya'dan döner dön -
mez verilen kararlar hakkında rad -
yoda bir nutuk söylemek niyetinde • 
dir. 
Toplantıdan sonra Lort Halifab, 

hariciyeye giderek Lehistan büyük el
çiaia.i kabı,ıl etmiıtir. M~ ve Leh 
hBkUmetleifiıln .adet - almmı mnele
sinin halli kar9ısında kendi ietekleri
ııi bildirmiş oldukları selihiyettar 
kaynaktan teyit edilmektedir. 

''Teklifler ne§rolunmalı ! , 
Londra, 21 a.a. - B. Sinklair, libe

ral partiainin milli konaeyinde, hükü
metin bugünkü buhrandaki hattı ha • 
reketini tenkit ederek franaız • İngiliz 
tekliflerinin mümkün olduğu kadar 
çabuk neşredilmesini istemiş, zira İn
giliz milletinin kendi adına yapılan 
işleri zamanında öğrenmesi lazım ol -
duğunu bildirmiş ve buna binaen par
lamentonun içtimaa davet edilmesini 
teklif etmiştir. 

Avam kamarası ıopl.anacak 

mı? 

Londra, 21 a.a. - B. Çemberlayn, 
B. Atli'ye bir mektup göndererek par· 
lamentoyu derhal içtimaa davet etmi
ye taraftar olmadığını bildirimıtir. 

mektedir. 

N ümayiıler devam ediyor 
Pat ajansı, 30.000 kişinin sah günü 

Siyezin hududunda nümayiş yaparak 
Çekoslovakya'daki polonyalı ekalli
yetin Polonya'ya ilhakmı istemif ol
duklarını haber vermektedir. 
Nümayişçiler, pazartesi günü Ka

toviç'de kabul edilmit olan karar su
retine mümasil bir karar suretini ka
bul etmişlerdir. 

Leh - alman tem.asi.arı ma ? 
Varşova, 21 a.a. - iyi malumat al

makta olan mahafil, B. Göring'in Ro
mintern'de avlanmakta olan reit;icüm
hur B. Mosiki'yi ziyaret etmcainin pek 
muhtemel olduğunu yazmaktadırlar. 

Bu haber, henüz resmen teyit edilme
m~tir. 

B. Bek ,dün öğleden sonra franaız 
sefirini kabul etmiftir. 

ltalya ile ıemasl.ar 
B.B ek, İtalya büyük elçiai ile Ma

caristan orta elçiaini de bu gün tekrar 
kabul ederek her ikisi ile de uzun bir 
mülakatta bulunmuştur. 

Roma'da Hariciye nazırı Kont Cia
no, tekrar Polonya büyük elçiaini ka
bul ederek, Çekoslovakya'daki milli
yetler meeelcai etrafında görüşmüş

tür. 

Silah altında tutul.an kuveıler 

Varıova, 21 LL - Yan resmi lak
ra ajanaı, timdi terhiu icabeden ...... 
hn ham tctekküllercle ailüı albnda 
i~ ~ı oldupnu bildirmektedir. 

pitin 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

ona olan, onun gösterdiği büyük istik
bale olan borcumuzun bir parçaamı 
olsun ödemektir ve memleket yeni 
plim bu minnet ve gayret hisleri için
de karşılamaktadır. 

Başbakan beyanatında dört numara
lı planımıza giren itleri vüzuhla ifa
de etmiştir; zevkle tekrarlıyalım: 

Kömür ve madenlerimiz üzerindeki 
çalışmalar süratle genişletiliyor; bu 
genişliği karşılamak için Karadeniz'· 
de teknik kuveti yüksek modern bir 
liman kurulacak, şimendiferlerin na
kil kabiliyeti artırılacak ve iki kıta a
rasındaki nakliyatı kolaylaştırmak ü
zere Sirkeci - Haydarpaşa feribot aer
vi•i yapılacaktır. 

Kömürden enerji istihsali en büyük 
hacmini alıyor; Zonguldak; Karabü
ke kadar genifliyen maden endU.triai
nin, Kütahya'da İ&tanbul'a kadar uza
yan büyük bir havzanın Ifik ve kuvet 
ihtiyacını karşılıyacaktır. Kömürlcri
mizden çıkarılacak sentetik benzin 
harp kadar sulh zamanında da milJi 
bir enerji unsuru olacaktır. 

Ziraat mah&ullerimizi işliyccek en
düstri genitlctiliyor; bir jüt fabri
kası, yeni üç şeker fabrikası, lğdır'de 
bir iplik fabrikası kurulacak ve türk 
müstahsilinin malı yeni kıymetler ka
zanacaktır. 

Ziraat endüatriainde yeni kollar da 
açılıyor; plana giren et, meyva ve to
mates usaresi, süt, peynir endüstrisi, 
muhtelif sebze ve meyvaların taanifi, 
ambalaj ve muhafaza tcaisatı, yeşil si
lolar, hedrolmuı sayılacak bir çok kıy
metleri milli gelirlerimize katacaktır. 

İlerliyen türk endüstrisi artık 
makine yapmak devresine giriyor; bu 
maksat için plinla, bi.r motör fabrikası 
da kuruluyor. Alominyom mürekke
batı, azot, şamot, afyon ve soda fabri
kaları türk endüstrisinde i&tihaal çe
şidini artıracak ve büyük endüstrinin 
ikinci maddelerini verecektir. 

Deniz işlerimiz planın anahatlaın

dan biridir. Yüc:e Şef nutuklarında 
"denizciliği türkün büyük milli ülkü
sü olarak düşünmeli ve onu az za
manda başarmalı,, demişlerdi. Alman 
karar bu direktifin kısa bir devrede 
yerine getirileceğini gÖ6termektedir. 
Pliıı )'aut kı)'ılumda yapılacak nak
liyatı kolaylqtıracalıc ve arada y&f 

meyva ve sebzelerimiz de olduğu hal
de milli mahsulümüzü d?f pazarlara 
kadar götürecek vasıtaları temin et
mektedir. 

Yeni planımız yeni çimento fabri
kalariyle yurttaki bayındırlık hızını 
karşılamak istediği gibi Ankara'da 
yapacağı yeni mahalle ile de devlet 
merkezinin büyük bir meselesini çöz
mektedir. 

Refahlı Türkiye idealinin büyük 
sırrını taşıyan planı memleket; sevgi 
içinde karşılamştr. Onun başarılacağı
na olan imanı ile her şeyi başaran Bü
yük Şcf'e ve onun yardımcılarına bes
lediği fükranı, ölçülmez bir yüksek
liktedir. 

Kemal ÜN.AI 

• 

lzmir mebusu 

General Kazım 

İnan~ vef al elli 
İstanbul, 21 (Telefonla) - İzmir 

mebusu General Kazım İnanç, bugün 
tedavi edilmekte olduğu Haydarpaşa 
hastanesinde vefat etmiştir. Cenazesi 
yarın (Bugün) törenle kaldırılacak -
tır. Bu ölüm, şehrimizde büyük bir te
essür uyandırmıştı~. 

*** 
General Kazım İnanç, 1881 de Di -

yarbakır'da doğmuştur. Erkanıharp 
olarak orduya gimıit ve İstiklal har -
binden sonra generalLikle ordudan 
emekliye ayrılmış, aonra İ%JDir meb -
usu olarak tctrii hayata girmiştir. 

General Kazım İnanç, kıymetli bir 
asker, temiz bir vatanperver ve inki
lap hareketlerine i1tirik etmit bir 
yurt çocuğu idi. Arkasında bir çocuk 
bırakmııtrr. Yakınlarmın acılarını 
paylaıır, Kamutaya ve dostlarına bq. 
sağı dileriz. 

Alman ekonomi nazırı 
B~lgrad, 21 a.a. - Alman ekono -

mi Nazırı Funk, Dalmaçya sahillerin
de birkaç gün istirahat etmek üzıere 
Dubrovnik'e gelmittir. 

Funk, 30 eylQle kadar orada kal -
dıktan sonra Belgrad'a gelecek ve yu
goslav hilıkiimctine üç gün misafir o
laca.kıtır. 

Alman Ekonomi Bakanı Belgrad'
dan doğruca Ankara'ya gidecektir. 

İngiliz filosunun 
İslanbul'a 

yapllğı ziyaret 
Sağda ln11ili~ Fila.u Amiralı Tak
hın cibide.inde çelenli koyduktcwı 
aonra deltm im.zcı ederken. 

• AfO.iıda lngil~ Amiralı w ln,,.ilU 
•ubayları T akhın cibide•İnde çe • 
lenk koyma töreninde nlcim re• • 
minde. 

• 

Macarlar Trianon 
muahedesini 

tanımıyacaklar 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

mıştır. Mitingin ruhu tudur : Hudut
ların tadili. 

Bu mitingde bütün macar milleti -
nin tek bir kütle tefkil ettiği ve bu 
husustaki metalibatta da müttehid bu
lunduğu ilin olunmuftur. 

Çekoslovak luuiuıları değişirse 
Londra, 21 a.a. - Macar orta elçi

si, hariciye bakanlığı nezdinde yaptı
ğı teşebbüste, çek haritaeu:ıın tekrar 
tanzimi takdirinde Macarietan'ın ken 
disinden Trianon muahedesiyle ayrı • 
larak ve Çekoslovakya'ya verilen top
raklar hakkındaki isteklCTinde ısrar 

ettiğini kaydeylemiştir. 

Macaristan, bu macar toprakları -
nın Macaristan arazisine dahil bu • 
lunduğunu ve çek meselesinde ken • 
disinin iştirak etmiyeceği herhangi 
bir hal tarzının mesuliyetini kabul et
miyeceğini bildirmektedir. 

Leh hükümeti de pekaz zaman ön
ce buna benzer bir teşebbüste bulun
muştur. 

Londra gazeteleri, Hitler'in dün 
macar başvekili ve macar hariciye na
zırı ile yaptığı mülakat etrafındaki 
haberleri büyük bir alaka ile bahis 
mevzuu etmektedir. 

Gazeteler, Bershtcsgaden'de çele 
meselesi etraf rnda Polonya'nın da da
hil olduğu müttehid bir cephe teşek
kül ettiğini kaydediyorlar. 

Almanya Macariıtan ve Po
lonya' yı haldı buluyor 

Bcrlin, 21 a.a. - Hariciye nezare
tinin organı olan "Korespondans po
litik e diplomatik", Hitler'in Berhtes
gaden'de macar devlet adamları ve di
ğer taraftan Polonya sefiri ile yapmış 
olduğu görüf!DCler münasebetiyle fÖY 
le yazıyor: 

"Almanya. pek tabii olarak eveti 
kendi vatandaşlarını diifünür, fakat 
diğer milletlerin hukukuna da riayet 
eder. Binaenaleyh Almanya, alman 
metalibatı tatmin edilirken, diier et
nik grupların ve bilha88a polonyalı -
tarla macarların muhik taleblerinin 
de isaf edilmesi mütaleasındadırlar. 
Bu yapıldığı takdirde merkezi A vru
pa'da çok iyi semereler verecek bir 
sulh ve mesai birligi devresi açrlmıt 
olacaktır." 

Konufmalann Paril'teki 
ıeıiri 

Roma, 21 a.a. - Stefani ajansı, ma-

-7-

car bafvekili ile macar hariciye nuı • 
ruıın Berbıteagaden'de dün llitler'le 
yaptı.kları mülakatın Paris'te derin 
bir teeir yaptıtını yazıyor n diyor 
ki: 

''Çekoslovakya' da ki ekalliyetlerin 
tek bir cephe halinde birlC§mit buluıı
duklarına artık Paris inanmıya batla· 
dı. Haki.ki vaz.iyete tevafuk eden Loıı
dra planı değil, Muaolini'nin ilti&Mı 
ettiği zecd hal tarzıdır. 

Gene Paris anlamıttır ki, Prag=ıa 
geçirdiği her saat vaziyeti vahimleı -
tirmektedir. Ve bu teehhür herhangi 
bir uzlapnayı tehlikeye düşürdüğü gi
bi bizzat çek devletinin mevcudiyeti 
meselesini de ortaya koymaktadır. 

Pra.g kararlarının beklendiği bu 
endişeli anlarda, Pariı'in s~yasi maba 
fili, Prag'ın işleri sürüncemede bı • 
rakmak suretiyle Paris ve Londra'ca 
sarfedilen gayretleri akim bıraktır • 
maarndan korkmaktadır." 

Lüleburgaz 
yolundaki 
feci kaza 

Edirne, 21 (Hususi muhabirimls • 
den) - Lüleburgaz yolunda 23 kiti
nin yaralanması ve bir kişinin ölme
siyle neticelenen otobüs kazası Trak
ya'nın her tarafında büyük bir heye
can uyandırmıştır. Kazada ölen Dit 
Doktoru Ubeyd'in karısı da ağır ya
ralıdır. 

Otobüse çarpan otomobilin sahibi 
Mecdi Selen K rklarelinde yakalan • 
mıştır. Yaralı şoförün istiçvabına de
vam edilmektedir. 

Zayi 
Türkiye CWnhuriyet Merkez Ban

kaundan : 

Bay Hayri Kayadelen adına yazılı 
D sınıfından birlik 10538 numaralı bir 
adet Bankamız hisse senedi kaybedil
miş olduğundan artık hükmü kalma -
dığr ve sahibine başka numaralı yeni 
bir senet verileceği bildirilir. 6882 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -= ŞEN YUMURCAK = 
: Şirley T emple 5 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;:' 
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Kiralık : :••11111111uıt•eı1111111111u•••tttllllltı1111111111i 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cad • 
desi Özenli sokak köşe başında fevka
lade nezaretli ıııhi ve konforlu Kardeş· 
ler apartımanında beş odalı ilk kat. 

İ Küçük ilôn şartları İ 
i Dört satırlık küçük ilanlardan: i 

1
: Bir defa için 30. Kurus 1 

İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 

ı Dört defa için 80 Kuruş Telefon 2935 6708 

Bir bay için - Möble konforlu oda. 

ı Devamlı küçük illlnlardan her defası ! 
i için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defn ı 
i neşredilecek bir iUlıı ·için 140 kuruş ' 
ı alınacakur. Bir kolaylık olmak üzere. 
! her satır, kelime aralarındaki boşluk-

Yenişehir Tuna caddesi Yiğitkoşun 
sokak No. 15.. 6411 : lıır müstesna 30 harf itibar edilmiştir. 

Kiralık _ Yenişehir Su deposu i Bir kücük ilan 120 harften ibaret ol· i 
ı malıdır. ı 

Kızılırmak sokak manzaralı her kon - i Dort satırdan fazla her satır için ayn. ı 
foru mevcut 5 oda, 1 hol ve 4 odalı i ca ıo kurus alınır. J 
iki daire aynca garaj vardır. Tel. 3766 j ı ....................... ,.,.,,.,. .................. ..ı 

6519 Sablık - Ankara'nın her tarafın _ 

in Kiralık oda - Memur Bayan iç da ev, apartıman, arsa almak ve sat . 
aile içinde bakanlıklara 7 dakika su mak istiyenler. Tel: 2406 Neşet Şe -c-
lektrik H. gazı dahil 23 lira Selanik ren. 6351 c. 
Yenikalık S. 12 ·N. 66 73 Sablık ev - Çeşme mahallesinde 

1 No. lu harap ve tahminen 900 Mıı 
arsa ile birlikte. Atpazarında 18 No. 
lu berber dükkanında Ali ve Süley -

ol Kirahk bodrum katı - 1 oda, 1 h 
hava gazı, elektrik mevcut, aylığı 
dahil 22 lira Tel: 3753 Yenişehir Ad 
kale sokak 18 • 1 66 

su 
a-
79 man'a müracaat. 6595 

Kiralık - Havu.zbaşı Karanfil so 
kak Adalar apartımanında 3, 4, 5 od 
hol ve konforlu daireler. Ka ")•tıya m 
racaat. 668 

- Sablık arsalar - Yenişehir'de B'..i
yük Millet Meclisi inşaatı yanında iki 
parça ucuz arsa. H. Dilman Koç Ap. 
No: 4 Tl: 2181 6642 

a 
ü-
1 

Kiralık daireler - Y en\)ıehir Ko 
nur sokak No. 16 vektlletlere yak 
manzaralı ve ucuz üçer odalı ı. teşri 

- Satılık - Nazım B.M. Koyunpazan, 
Sahpazan ve Balrkpazan'nda ev ve 
dükkanlar. H. Dilman. Karaoğlan Koç 

ın 

n-
den itibaren Tl: 3629 6782 

e Kiralık ev - Yenişehir Maltep 
Onur sokak No. 13 üç oda, 1 hol, ban 
yo 2. ci kat. İçindekilere müracaa 

-
t. 

Ti: 3929 6822 

Kiralık 2 oda - Yenişehir Tuna 
caddesinde memurin evlerinde l 9 nu 
maralı evde 2 oda mutbak müştere 
banyo. İçindekilere müracaat. 6823 

-
k 

u Kiralık - Samanpazan Kurşunl 
cami karşısı Alim B. Ap. 1 daire hava 
gazı konforlu. Doktor muayenehane 
ve yazıhaneye elverişli. Kapıcıya 682 

-
si 
4 

e 
i-

Acele kiralık ev - Kavaklıdere'd 
alman sefareti karşısında bahçe içer 
sinde No. 65. Asfalta 1 dakika, yol 
hiç çamur görmez, 5 oda, 1 baııyo, 
mutbak elektrik ve suyu vardır. İyi bi 
evdir. Aynı numarada kasap Ali'y 

u 
1 
r 
e 

müracaat. 6825 

-
-

Kiralık daireler - Yeni§ehir Sağ 
lık sokak No. 6 Saim Demir Ap. kon 
forlu 3 ve 4 odalı daire1er uygun fia t. 
Kapıcıya müracaat. 6827 

i Kiralık - Yenişehir Tuna caddes 
Yiğitkoşun sokak No. 14 üç oda bi 
holü havi konforlu bir daire kiralık 

r 

Telefon 3480 - 17 6828 

-Kiralık - Kavaklıdere Güven ma 
hallesinoe beş büyük, iki küçük oda 
ayrıca sandık odası bulunan muşamb 
döşeli, kalorifer, sıcak su tesisatı v 

• 
a 
e 

-• bütün konforu haiz bir ev möbleli ve 
ya möblesiz kiralıktır. Telefon 3703 

6829 

Kiralık ucuz ve küçük daireler -
2 oda, 1 hollü ve 2 odalı 2 daire kira 
lıktır. Maltepe'de bakkal Ramiz'e mü 

-
-

racaat. 6831 

-
Kiralık - Meşrutiyet ve Selanik 

cac}desi arasında Türe sokak yeni a 
partıman daireleri 1 T. Evciden Özen 
karşısı Gençler pazarına müracaat. 

6870 

Kiralık baka) dükkanı - Yenişehir 
Kazım Özalp cad. Ataç sokak manav 
ve kasap yanında çok işlek depolu bak
kal dükkanı. Aynı apartımana müra -
caat. Ti: 3319 6883 

ı Kiralık ev - Konforlu dört odal 
müstakil ev. Yenişehir, ·Havu.zbaşı 

Karanfil sokak No. 12 aynı eve müra
caat. 

Aranıyor: 

Kiralık aranıyor - Atatürk bulva· 
n veya Bakanlıklarda 6 ay ikamet için 

mobHyalı ve kaloriferli 2 oda aranı

yro. Banyolusu tercih edilir. Ti: 3628 
6552 

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

Ap. 4. Tl: 2181 6643 

Satılık araa - Keçiören'de asfalt 
bulvar Ü.zerinde 3000 M2 geniş cephe. 
Yanında baraj suyu. Gazinoda bekci 
Ali'ye müracaat. 667 5 

Satılık araa - Çankaya caddesinde 
Sarı köşk karşısında köşe başı B. M. 
M. ne gidecek 50 metrelik caddenin 
karşısında. Müracaat Havuz başı Ka
ran~il sokak Adalar apartmanı No. 10 

6682 

s 
Satılık ev e§yası - Stil yatak oda

ı, piyano, radyo, büfe, kanape ve kol
uklar Yenişehir Karanfil sokak No. 
O daire No. 6 ya müracaat. Tel: 2995 

t 
3 

6801 

b 
Acele aatılık - Ayvalı Tutlu men

a suyu müştemilatiyle birlikte uy
un fiatla satılıktır. Ve kiraya da ve -g 

rilecektir. Ti: 2406 6803 

Satılık C§ya - 5 parça mobilya 
kadın elbisesi kürk manto ve halılar. 
Atatürk bulvarı Ali Nazmi apartımanr 
5 7 birinci kat. 6832 

Satılık otomobil - 31 model kapa-
1ı 4 silindirli ekonomik çok temiz kul
anılmış Ford otomobili satılıktır. Sa
m Sangar terzievine müracaat. Tel. 

1 
i 
1 271 6851 

Satılık e§ya - İyi bir yatak takı -
mı ve mutelif eşya sattlıktır. Gazi bul
an Balcılar apartımanı No. 3 her va -v 

k it görlilebilir. 6883 

Kurslar: 

d 
Steno Daktilo - Fransızca steno 

aktilo ve tUrkçe daktilo bilen bir ba
an iş aramaktadır. Bonservisleri var
ır. Yenişehir Postrestant Bayan Ev· 
oksiya adresine mektupla müracaat. 

y 
d 
d 

6672 

te 
Steno kursu - 5 inci devresine ilk
şrinin ilk haftasında başlıyor. 6 ay -

a diploma verilir. Memurlar Koope -
atifi üstünde Kat 1 Tel: 3714 6835 

d 
r 

il 
a 
p 

Daktilo kursu - 51 inci devresine 
kteşrinin ilk haftasında başlıyor. 2 
yda diploma verilir. Memurlar Koo -
eratifi üstünde kat 1 Tel: 3714 6834 

t ş arıyanlar : 

m 

nı 

Danı meraklılanna - 20 günde 

ükemmel dans öğrenmek istiyorsa -

.z "Ulus" ta B. G. rumuzuna mek -
pla müracaat ediniz. Ders evleriniz-tu 

d e verilir. 6640 

Benzin alınacak 
Ankara Valiliğinden : Bavul ve sandık aranıyor - Çok 

sağlam boş sandık ve bavul aranıyor. 

satmak istiyenlerin 2465 numaraya te- ba 
Bedeli muhammeni (6600) liradan i
ret bulunan ve nafıaya ait olan 
000) teneke benzinin itası 29.9.938 

rşembe günü saat on beşte vilayet 
nasında daimi encümende ihalesi ya· 
lmak üzere kapalı zarf usuliyle ek
tmeye konulmuştur. 

lefon etmeleri. 6826 

Satılık : 

Sablık - İstasyon arkasında ve 
jandarma mektebi civarında ve Anka. 

ra'nın her tarafında inşaata elverişli 
arsalar. Tel: 2406 Neşet Şeren · 6349 

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

6350 

(2 

pe 
bi 
pı 

sil 

Muvakkat teminat (495) liradır. İs
tekliler teklif mektupları, muvakkat 
teminat mektubu veya m.ıkbu.zu ve ti
caret odasının vesikasiyle b irlikte sö
zü geçen günde saat on dörtte encü -
men reisliğine vermeleri. 

Bu işe ait şartnameyi her gün nafıa 
müdürlüğünde görebilirler. 

{3657) 6504 

------- ~~ , 
-o:o-~.....-- ~ ~=-- ·- . -· ~ . 

ULUS 22 - 9 - 1938 

Yabancı memleketlere gönderilecek 
talebeler 

dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) den İstanbul'da Üniversite Hukuk Fa -
kültesinde ve Ankara'da Siyasal Bilgiler Okulunda 10 birinciteşrin 1938 de 
yapılacaktır. 

3 - Bu koldan aday seçilip seçilmediklerini ilgililer mezun oldukları ku -
rumlardan öğreneceklerdir. KÜLTÜR BAKANLICINDAN : 

Bu yıl Hükümet hesabına okumak üzere yabancı illere gönderilecek tale -
be sayısı, bu talebenin okuma kolları, hangi okul mezunlarından olacakları, 
hangi memleketlere ve hangi bakanlıklar veya genel direktörlükler hesabına 
göndedlecekleri aşağıda gösterilmiştir : 

HUKUK SINAVLARINA GiRECEKLER 
lÇlN ÖZEL HÜKÜMLER 

1-Bu sınavlara gireceklerin Hukuk fakültelerini yedi senelik idadi veya 
lise tahsilinden sonra yapmış olmaları şarttır. Gönderilecek Okuma kolu Gideceği Hangi Ba-

talebenin memleket kanlık veya 
Hangi okul 

mezunu olacağı 2 - Hakimler kanununu ikinci madde1>i hükümlerine uygun evsafı haiz 
bulunmak, icabeder. sayısı G.D. hesabına 

okuyacağı 

2 Kimya mü -
hendisliği 

Hidrografi 

Almanya Askeri Fab. Lise olgunluk 

3 - Hukuk sınavları: Medeni hukuk, ceza hukuku, hukuk mahkemeleri u
sulü, ceza mahkemeleri usulü, devletler hukuku, devletler özel hukuku, idare 
hukuku, hukuku esasiye ve yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) den 
yapılacak, ve 20 birinciteşrin 1938 perşembe günü İstanbul'da Üniversite Hu
kuk Fakültesi ve Ankara'da Ankara Hukuk Fakültesinde icra edilecektir. 

2 .. Genel D. 
Harita Genel 
Direkt. 

mezunu 
.. .. 

15 Mühendislik 
(İnşaat, elektrik) 
(Makine, mensucat) 
Türk ve islfun 
sanatı 

.. Kültür Bakanlığı .. .. .. 4 - Bu koldan aday seçıilip seçilmediklerini ilgililer mezun oldukları Hu-
kuk Fakültelerinden öğreneceklerdir. (3864) 6860 

2 .. Kültür B. 

1 Etnoloji .. Kültür B . 

Edebiyat Fa -
kültesi Tarih 
şubesi mezunu 
Edebiyat Fa -
kültesi Tarih 
şubesi mezunu 
Edebiyat Fa -
kültesi Tür -
koloji şubesi 

mezunu 
Edebiyat Fa -
kültesi Tür -
koloji şubesi 
mezunu 
Edebiyat Fa -
kültesi Tür -
koloji şubesi 

mezunu 

! 
..................................... ~ 

Vilayetler .................................................... 
l - 7.9.938 tarihinden yer.iden ihale 

ve teslim tarihine kadar dalyanda av -
lanan ve istihsal edilen balık ·.re bahk 
yumurtaları ve bu bapta ihtiyar edilen 
masraf tamamen yeni müstecu ve mül
tezime ait olacaktır. 1 Altay dilleri Frar.!.:t 

1 Kütphanecilik Almanya 

1 Linguistik 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

Elektrik ve sıhi tesisat 
Malatya C. Müddeiumumiliğinden: 2 - Eski mukaveledeki 3 üç senelik 

ihale bedelinin bakiyesi olan 37.187 li
ra bedel arttırmağa esas tutulmuştur. 

Preparatör 2 .. .. .. 

.. 
2 Mimar arkeoloğluk ,. .. .. 

Gazi Terbiye 
Enstitüsü Re
rim - İş §Ube
si mezunu 
Güzel sanatlar 
Akades.isi Mi
mari Şubesi 
mezunu 

Malatya'da yapılmakta olan ı.e.za e
vinin 4780.44 lira keşif bedelli elek
trik tesisatı ve 4989,00 lira keşif bedel
li sıhi tesisat beraber olarak 9769.44 
lira keşif bedeli üzerinden 14.9.938 
tarihinden itibaren on beş gün müd
detle açık ~iltmeye konulmu~tur. İ
hale 30.9.938 tarihine müsadif cuma 
günü saat on dörtte Adliye binasında 
Cümhuriyet müddeiumumiliği eksilt
me komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin yukarıda zikredilen gün 
ve saate kadar 732.71 liralık muvakkat 
,teminatla birlikte eksiltme komisyo
nuna müracaatları ve keşif ve projele
ri görmek isti yenlerin Nafıa dairesine 
müracaatları ilan olunur. 6762 

3 - Bu baptaki ihale 938 eylülün tin 
yirmi sekizine müsadif çarşamba gü -
nü saat 15 de Seyhan defterdarlığında 
toplanacak komisyonca icra edilece
ğinden isteklilerin şartnameye göre 
ve aynen kabul edilmek suretiyle yüz
de yedi buçuk teminat muvakkatele -
rini havi teklif zarflarını ihale saatın
dan bir saat eveline kacjar komisyon 
reisliğine tevdi eylemeleri ilan o lu-
nur... 6508 

Kapah zarfla eksillme ilam 
Yozgat Nafia Müdürlüğünden : 

1 - Yozgat Vilayeti merkezinde 
inşa edilecek hükümet konağının 
48500 liralık kısmı kapalı .zarf usuliy
le eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 

15 

5 

Mimarlık 

Maliye ve 
iktisat 

Hukuk 

İngiltere, 
Fransa, 

Belçika. 

İtalya, 
Almanya, 

İsviçre. 

.. .. 

Finans B. 

Tüze B. 

GENEL HÜKÜMLER 

Güzel sanatlar 
Akadesisi Mi-

• mari Şubesi 
mezunu 
Siyasal Bilgi
ler Okulu, yük 
sek ticaret ve 
iktisat okulu, 
Hukuk Fakül
teleri mezunu 
Hukuk Fa -
külteleri me -
.zunu 

ı - Bütun kollardan seçme sınavlarına iştirak edeceklerin mezun olduk -
lan kurum tarafından sınava aday olarak seçilmiş olmaları tazımdır. 

2 - Sınavlara aday olarak sc!r-ilcnler, sınav ~ünden üç gün evel sınava 

g irecekleri k urumda sıhhi bir muayeneye tabi tutulacaklar ve ancak bu mu
ayene neticesi müsbet olduğu takdirde sınava iştirak edebileceklerdir • 

3 - Askerliklerini henüz yapmamış olan adayların yaşları 25 den fazla ol
mıyacak ve bunlar askerlikten tecil edilmiş olduklarını tevsik edeceklerdir. 
Askerliklerini yapmış olan adaylar da 30 yaşını geçmemiş oacaklardır. 

4 - Seçme sınavlarına iştirak edeceklerin başka bir makama karşı mecburi 
hizmetle bağlı olmamaları şarttır. 

5 - 788 sayılı memurin kanununun dördüncü maddesinde ve bu maddenin 
zeyillerinde yazılı vasıfları haiz olmıyanlar bu sınava giremezler. 

6 - Bütün adaylar sın~vlara girecekleri kurumlara sıhhi muayene günü 
müracaat ederek hüviyetlerini ispat edecekler ve aynı günde sınavlara işti • 
rak edebilmek için birer fotoğraflı belge alacaklardır. 

MÜHENDiSLİKLER VE HiDROGRAFi SINAVLARINA 
GiRECEKLER İÇiN ÖZEL HÜKÜMLER: 

1 - 1935 - 36, 1936 - 37, ve 1937 - 38 ders yılları mezunlarından olmak. 
2 - Liselerde hariçten olgunluk amavlarına girerek muvaffak olmuş o -

lanlardan aday seçileceklerin olgunluk sınavlarını pek iyi veya iyi derecede 
bitirmiş olmaları. 

3 - Mühendislik~er . için seçme sınavları; Türkçe kompozisyon, riyaziye, 
fizik, kimya ve yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) den; Hidrografi 
ise, Türkçe kompozisyonu, coğrafya, kimya, riyaziye ve yabancı dil (İngi -
lizce, Fransızca, Almanca) den Ankara'da Gazi Lisesinde ve tstanbul'da Per
tevniyal Lisesinde yapılacaktır. Bu smavlara 10 birinciteşrin 1938 pazartesi 
günü saat 9 da başlanacaktır. Sınav programları ilgililerin her koldan sınava 
girmelerine müsait bir şekilde tanzim edilmiştir. 

4 - Lise olgunluk mezunları aday seçilip seçilmediklerini mezun oldukla
rı liseden öğrenecekler ve ar.zularıına göre ya İstanbul'da Pertevniyal Lise -
sinde veya Ankara'da Gazi Lisesinde sıhhi muayeneye tabi olarak sınavlara 
gireceTderdir. 

TÜRK VE tSLAM SANATI, ETNOLOJi, ALTAY DiLLERi, 
KÜTÜPHANECİLiK, LINGUISTIK SINAVLARINA GiRECEKLER 

lÇIN ÖZEL HÜKÜMLER 
1 - Bu kollardan türk ve islam sanatı sınavı- Genel tarihten, etnoloji sı -

navı: Genel tarihten, Altay dilleri sınavı: Linguistik ve Türk dili ve edebi
yat tarihinden, Kütüphanecilik sınavı - Metinler ıerhinden, Linguistik sına
vı : Linguistik ve Türk dili ve edebiyat tarihinden 10 birinci teşrin 1938 pa -
zartesi günü İstanbul Edebiyat fakültesnde yapılacaktır. 

2 ...:... İlgililerin aday seçilip seçilmedikleri Edebiyat fakültesine müracaat 
ederek öğrenm~leri lazımdır. 

PREPARA TÖRLÜK SINAVLARINA GiRECEKLER 
lÇIN ÖZEL HÜKÜMLER 

"1 - Bu kolun sınavları Gazi Terbiye enstitüsü resim - iş şubesinin pratik 
derslerinden ve bu e!1stitüde 10 birinciteşrin pazartesi günü yapılacaktır, 

2 - İlgililerin aday seçilip seçilmediklerini Gazi Terbiye Enstitüsü Di -
rektörlüğünden öğrenmeleri lazımdır. 

MiMAR ARKEOLOCLUK VE MiMARLIK SINAVLARINA 
GiRECEKLER lÇlN ÖZEL HÜKÜMLER 

Lôgam yaptırılacak 
Kastamonu Belediyesinden : • 
1 - 1103 lira bedeli ke§ifli Demir

ciler yanındaki açık mahalle yeniden 
ana lağımın yaptırılması açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - 129312 lira 19 kuruş keşif tutar
lı hükümet konağı inşaatından ek
siltmeye çıkarılan 48500 liralık kısmı
nın 18500 lirası 938 senesi ve 30.0&o li
rası 939 senesi tahsisatından verilecek 
tir. 

2 - İhale 4. 10. 938 salı günü saat 
15 de belediyede müteşekkil encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

3 - Talip 2490 numaralı artırma, 
eksiltme ve ihale kanununun ahkS
mına riayet etmediği takdirde hak
kında kanunun gösterdiği şekilde ha
reket edilecektir. 

4 - Dellaliye resmiyle bilUınum 
masarifat müteahhide aittir. 

5 - Keşifnameyi görmek §eraitten 
fazla malfimat cainmek istiyenlerin 
belediyeye müracaatları ilan olunur. 

6868 

Köprü 
Zonguldak 

den: 

tamiri 
Nafıa Müdürlüğün-

Zonguldak vilayetinin Çaycuma na
hiyesinde yapılacak 28135 lira 56 ku -
ruş ketif bedelli Çaycuma ahşap köp
rüsü tamiratı ile sahil tahkimatı işi 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

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

Eksiltme şartnamesi ve buna müte • 
ferri diğer evrak mezkur müdüriyette 
görülebilir. Muvakkat teminat "2110" 
lira "17" kuruştur. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin na
fıa vekaletinden yalnız bu iş için alın
mış müteahhitlik ehliyet vesikasiyle 
ticaret odasından 938 yılında alınmış 
vesika ve muvakkat teminatlariyle 
birlikte teklif mektuplarını yukarıda 
yazılı günde ihale saatından bir saat 
eveline kadar komisyon reisliğine ver
meleri ilan olunur. (6209/ 3608) 6450 

İlk okul binası yaphnlacak 
Kır§ehİr ilbaylığından: 
Pazarlığa konan iş: 
Kırşehir merkezinde yapılacak 48817 

lira 61 kuruş keşif bedelli beş sınıflı 
ilk okul binasının 31165 lira 84 kuruş
luk inşaat işidir. 

Bu iş 26.8.1938 gününden 15.q,1938 
gününe kadar 20 gün müddetle ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul-

muş ise de talip zuhur etmediğinden 
15.9.1938 tarihinden itibaren bir ay i
çinde pazarlıkla verilecc.ktir. 

Taliplerin Kırşehir ili daimi eneli· 
menine müracaatları ilan olunu:. 

6761 

Kiralık dalyan 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Yapı işleri fenni şartnamesi 
D - Nafıa işleri genel şartnamesi 
E - Hususi şartname 
I~ - Projeler; metraj, k~if hlilasaıır. 
İsti yenlere bu şartnameler ile evrakı 

25 lira mukabilinde Nafıa Müdürlü
ğünden verilebilir. 

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

5 - Eksiltmeye girebilmek isin is
teklilerin 3637 lira 50 kuruş muvakkat 
teminat akçesi vermesi ve bu işe mah
sus olmak üzere eksiltmenin yapıla
cağı günden laakal sekiz gün evvel 
tarihli bir istida ile Nafıa Vekaletin
den verilecek fenni ehliyet vesikasını 
ibraz etmesi şarttır. 

6 - Teklif mektupları 4 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat eveline 
kadar komisyon reisine makbuz mu
kabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 4 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelıni§ olması ve dı' zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması 
lazımdır. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. (6494-3798) 6746 

Ankara Mcrke~ Tapu Sicil Mu· 
hafızlığından : 

Mutaf Veyis'in bilbenet tasarruf 
ve işgalinde iken, vefatiyle veresesi
ne intikal eden Ankara'nrn Keçiören 
nahiyesinin karacaviran mevkiinde 
Kı.zılyar nam mahalde şarkan Alibey 
garben Hasanoğlu Mustafa cenuben 
Çerkes Hasan şimalen Mehmet ve kı
zı Halimenin arazisi ve çay üstü nam 
mahalde şarkan Dedeoğlu Halil ve 
ropen garben Mustafa kızı Fatma ve 
Alibey şimalen eski Çubuk yolu ve 
çayı cenuben Çakır oğlu İbrahim ve 
müştereklerinin arazisi ve Uzundo
ruk nam mahalde şarkan Hacı Ali 
oğlu Ahmet garben Beks;i İbrahim 
vereseleri ve Çil şimalen taşlık ve de
re cenuben Emin ve yol ile mahdut 
üç kıta arazinin tapuda kayıtları ol
madığından senetsiz tasarrufata kıya
sen Veyis'in veresesi Hasan ve Raife 
ve Rüveyde ve Veyis ve Ülfet namına 

1 - Bu kolla'rın sınavları İstanbul'da Güzel Sanatlar Akademi:>ıinde 10 
birinci teşrin 1938 pazartesi gUnU yapılacaktır. 

2 - Mimar Arkeoloğluk sınavı, adaylardan arkeolojiyi ilgilendiren bir e
serin rekonstrüksiyonuna veya reprodükeiyonuna ait bir proje isterunesi 
suretiyle yapılacaktır. Mimarlık sınavına gireceklerden de artistik mimari
yi alakadar eden bir proje istenecektir. 

3 - İlgililerin Gilzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğüne başvurmaları. 
MALiYE VE lKTlSA T SINAVLARINA GiRECEKLER 

iÇiN ÖZEL HÜKÜMLER 
1 - Bu sınavlara girecek olan Hukuk Fakültesi mezunlarının hukuk tah

sillerini yedi senelik idadi veya lise tahsilinden sonra yapmış olmaları la -
zımdır. 

2 - Maliye ve ikt;sat .sınavları mcUeni hukuk, maliye, iktisat ve yabancı 

Seyhan Defterdarlığ'ından : intikalen senetsizden tescili talep e-

Adana merkez kazasında Karataş dilmektedir. 8. T.Ev. 938 cumartesi 
nahiyesinde bulunan Karataş dalyanı- gününe müsadif günü öğleden eve! 
nın 30.4.938 tarihinden 15.2.941 tarihi- tasarrufu tesbit edilmek üzere ma
ne kadar devam etmek üzere mülte - halline tahkik memuru gönderilece
zimle aktedilen ve aynı tarihte Adana ğinden bu yer için tasarruf iddiasın
birinci noterliğinden 2392/ 43 numara da bulunanların vesaiki tasarrufiye
ile musaddak bulunan mukavelename· leri ile birlikte tahkikat gününe ka
ye mültezim ve müstecir tarafından ri- dar Ankara'da muhafızlığımıza veya 
ayet edilmediğinden 6.9.938 tarihinde tahkik günü mahallinde tahkik me
feshedilen bu mukaveledeki mütebaki 

1 

muruna milracaatla itirazlarını bildir
müddet için 2490 numaralı kanuna gö- meleri ve tahkik gününde hudut 
re ve kapalı zarf usuliyle dalyan yeni- komşularının da mahallinde bulun-
den arttırmağa çıkarılmıştır. malan ilan olunur. 6852 
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. 22- 9-1938 

Hayattan hikayeler 
--·------------------------

TORBA 
Ya.zan : Kemal Zeki Gençomıan 

I 

Bir mecliste "Torba" kelimesi üze
rinde konuşuluyor, toı:ıbaya giren kek
lik sozünün manası inceleniyor, hüla
sa torbadan türlü işler çıkarılıyordu. 
Fakat bu bahis }H1.umunJan fazla u -
zatıldı. 

Nihayet tor:ba meselesinin wayıp 

gittigini gören bir arkadaş: 
- Bırakın canım, bu lafları da, ôc

di, ben size dehşetli bir torba hikaye· 
si anlatayım. Nerede torba lafi geçse 
ben bu hikayeyi hatırlarım. Hem güle
rim, hem de kızarırım. 

Odadaki sert hava birdenbire yumu
gayıverdi. HerkC9 kulak kesildi. .... rka
daş: 

- Yalmz, dedi, kimde varaa bana 
bir Bafra maden cigaraaı versin; çün-
kü o akşam revaçtaki cigara buyciu. 

Kimsede Baframaden çıkmadı niha
yet torbacı ahbap kendi cigaraaından 
bir tane tellendirdi. İskemle~ine iyıce 
yerleştikten aonra anlatmağ.ı başladı: 

"Bir hç sene oluyor. Bir glın caki 
bir ahbabım: 

- Bu akşam yemeği beraber yiye • 
lim, dedi, bir misafirim de var. 

- Misafirin kim, diye &ordum, sı
kılacağım adamsa ben gelmem. 

- Yok canım, diye dudağını bük -
tü, hani bir Selamet hanım vardı ya .. 

Selamet hanımı birdenbire hatırlı · 
yamadım. Dostum düşündüğümü gö
rünce: 

- Ama yaptın ha, dedi, yahu şu bi
zimki! 

Bizimki deyince intikal ettim. Bu 
r.eıamet hanımın epeyce eski bir mazi
a.i vardı. Zaten mazisi de dünya ka
dar hatıra istıap etmeğe müsaitu Şöy
le böyle 40-45 lik bir şey ... Vaktiyle 
bir tesadüf bizim arke.-:aşın onüm:: 
çıkarmış, sonra ahpap ctmiştı Ama 
ben artık biribirlerinden usandıiar sa
nıyordum. 

- Yahu sen, dedim, o Selamet hanı
mı selametlemiştin ya .. 

Güldü; iki tarafına bakındı: 
- Şimdi vakrt dar anlatamam, de -

di, sen bu ~kşam mutlaka gel sonra u
zun uzun konuşuruz. 

Saat sekize dogru dedikleri lokan -
taya gittim, burası lstanbul'un en ki
bar yerlerinden biri .. Etrafta oir çok 

tanıdıklar vardı. Bizimkileri u.::aktan 
seçtim. Bereket versin ta köşere sin
mişler ... Ama ben masada iki kişi bu· 
lacağımı ümit ederken kalabalık çık
tılar. Tesadüf, hürmet ettiğim 1;.ır ai
lenin iki genç kıziyle bir erkek akra
balarını da bu masaya düşürmü~tü. 

Daha uzaktayken Selamet hanım 
tnasadan ayaga kalktı: 

- Aşkolaun, dedi, böyle geç mi ka
lırlar? 

Ve ben daha oturmadan anlamıştım 
ki fitil gibi sarho, ... Hani şu sulu, cı
vık kadın sarhoşluğu vardır ya; işte 
tam o türlüsünden ... 

Genç kızların yüzüne: 
- Sizin ne işiniz var burda? Der 

gibi baktım. Onlar da: 
- Oldu bir emrivaki der gibi bana 

baktılar. Neyse başa gelen çekilir de
dik bir iskemleye yığıldık. Ama neye 
yalan söyliyeyim, kendi kendime: 

- Allahın cezası bilmediğin insan 
rnıydı? Ne işin vardı senin bur da? Di
ye sitem ctmeğe daha o zamandan baş
lamııtım. 

Neyse uzatmnnayrm. Müzik başla
dı. Selimet hanımın dehşetli bir dana 

meraklısı olduğunu bıliyordum. O 
yaştaki kadınların acaip ve hastalık 
derecesini bulan ihtiraaiyle dansı sevi
yordu. Güzel bir tango çalmıyordu. 
Ben hem müziği dinliyor, hem ak
lmıa gelen küfürlerle kendi kendime 
sövüyor, bir yandan da önüme ~elen 
yemekle çımçınlanıyordum. 

Selamet hanım tam karşıma düşmüş
tü. Göz uciyle yaptığı hokkabazlıkla
rı görüyordum. Önündeki prap bar • 
dağını bir hamlede ağzına boplttı; 
1ıOnra ayağıma baatı ve ayağa kalktı: 

- Hadi şu ~oyu •eninle oynıya • 
cağız, dedi. 
Korktuğum ba§ıma gelmişti. O da

kikada aklıına ne ka.da.r ö.ür &eldiyıe 
hepeini aaydım. döktüm. Dana bilmem. 
dedim para etmedi. Bqun dönüyor, 
dedim, dinletemedim. Nasırını var de
dim: 

- Vay aen beni dans bilmiyor mu 
sanıyorsun, aanki ayağına mı basacak
mllım diye çıkı§tı ve zorla kaldırdı. 
Etraftaki masalar daha yerimizdey • 
ken bile bizimle alakadar olmıya baş • 
lamışlardı. Kimsenin yilzilne bakamı
yordum ki ben ... Ne ise pistin üstllndc, 
yegane çift olarak dönmeğe baş1adık. 
Ama ne döniif görmeyin ... Ne oynadı
ğımızın ben farkında değildim. Çek -
tiğim tarafa gelmiyor, burnunun doğ
rusuna oynıyordu. Ben onu değil, '.l 

beni idare ediyordu. Fakat bu da kör 
kütük sarhoş şoförün direksyonu bo -
zuk otomobil kullanmasına benziyor
du. 

Ben de bir yan<Wt lokantada kimler 
var, İstanbul'da kimlerin yüzüne bir 
daha bakamıyacağım, diye etratı ~ö -
zetlemiye başladım, keşke iJakmu ol -
saydım. Utanacağım ne kadar adam 
varsa hepsi, sanki Selamet hanımın 

davetlisi gibi o ak§am oraddlar. İçim
den: 

- Hay lanet kör şeytan, dedim, fa · 
kat bir kere olan oldu, sonuna kadar 
katlanmak lizım. 

Ben bir yandan caza susmasını işa -
ret edememekten mütevellit ~züntü 
duyarken hazretler tekrar üstüne tek
rar; bizi o acaip dönüfle döndürüp 
duruyorlar. Sonra öğrendık ki bizim 
dam kafiyle göziyle caza devam i
şareti verirmiş. 

Ortadaki o dört köşe bana cehen -
nem oldu. Cehennemde ne kadar kal
dığımı bilmiyorum. Nihayet bitti, i
çimden derin bir oh ı çektim. Yerleri
mize döndük. Masadakiler de bu hal-
den aşağı yukarı benim kadar mah
cuptular. Ben: 

- Eh bana müsaade diyecek oldum, 
ımkan mı var. Baktım ki gitmeğe te -
şebbüs etmek de orada kalmak kadar 
ıka..-ıdallı bir şey olacak, he1e hayırlı
sı diye tekrar oturdum. 

Biz odadakiler, hikayenin bu ince 
teferruatına kadar dinlediğimiz hal
de daha torbaya benzer bir şey işitme
miştik. 

- Yahu sen unuttun galiba diye 
ihtar ettik. Hani torba hikayesi anla
tacaktın. 

Arkada§ mAnalı mAnalı güldü, çene
si biraz bot kalınca bir cigara daha 
tellendirdi. 

- Sabahtanberi torbadan bahaedi -
yorum; fakat daha adını koymadık. 
Biraz aabırh olun bakalım, dedi. 

Derken caz tekrar faaliyete geçtL 
Daha kemancı kemanını kaparken ben, 

, 
Ankara Borsası 

ÇEKLER 
21 Eylül 1938 Fiyatları 

Açılış Kapanış ·-
Londra 6.04 6.04 
Nevyork 125.36 12'5.36 
Paria 3.3875 3.3875 
Milano 6.5975 6.5975 
Cenevre 28.3825 28.3825 
Amaterdam 67.70 67.70 
Berlin 50.1450 50.1450 
Briiksel 21.13 21.13 
Atina 1.1025 1.1025 
Sof ya 1.4912'5 1.49125 
Prae 4.3225 4.3225 
Madrit 6.04 6.04 
Varıova 23.57~0 23.5750 
Buda peşte 24.7850 24.7850 
Bükreş 0.91 0.91 
Belerat 2.83 2'.83 
Yokohama 35.26125 35.26125 
Stokholm 31.1425 31.1425 
Moskova 23.6025 2'3.6025 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1933 türle borcu I 19.15 19.20 
(Peşin) 

\. 

masada neye uğradıklarını şaşıran ba
yanlardan birinden dans vadi aldım, 
neme lazım... Hem lokanta halkına 
karşı namusumu temizler, hem de Se
lamet hanımla bir daha dans etmek 
betbahthğına uğramam. 

Biz er meydanına çıktık. Se!Jmet 
hanım da bizim arkadaşı gene yaka pa. 
ça ortaya çekti, getirdi. l>öruneğe baş· 
ıadık. Benimle oynıyan bayan: 

- Torbaya bakıyor musun, dedi. 
Birdenbire ne torbası diye şaşırdım. 

Sonra hafifçe Selamet hanımı işaret 
etti. Uzaklaşıp uzaklaşıp bakıyordum. 
Hakikaten torba.. Yarı belden apğısı 
bir yana doğru adeta büyük bir ur ha
linde çıknıtı yapmış, yarı belden yu -
karısı da aksi tarafa doğru bizim ar
kadagın üstüne abanmıştı. Vücudun 
en geniş yerinden sarkan pileler, pa -
zar torbasının püsküllü saçaklarına 

benziyordu. Dikkatli bakınca 
- Taa tamam torba, dedim. 
Torba lafını birer münasip şekilde 

masanın öbür efradına anlattık. Biz a-

ramızda anlaşırken beriki sağ elinin 
kıp kızıl tırnaklı şehadet parmağını 

yüzüne gözüne dağılan saçlarının ara
aından geçirdi, kafaaının bir kenarına 
dayadı. Haftalarca uykusuz kalmış gi
bi 9i9kin ve ağır göz kapaklarını alize 
süze: 

- Ben bir mütefekkir kadın'ım de
di. 

İçimden, neye yalan söyliyeyim: 
- Hay senin çeıtidindeki mütefek -

kirlerin aonuncuau olaaın, dlyc ben 
dua ettim. 
D~rken bu sırada bizden torba lah

nıını duydu, yokaa keooiaine malüm 
mu oldu, nedir, bize döndü: 

- Çocuklar, dedi, size bir torba hi
kayeai anlatayım çok komiktir. 
Gençliğimde, daha ikinci kocamla 

evlenmemitken ara aıra bulu~tuğu-

muz olurdu. Fakat o zaman kocam da
ha ilk karıeından bofClnmamıftı. Ka • 
rııı gayet luıkançtı ve koca.mı adım 
adım takibederdi. Çok ihtiyatlı hare -
ket ederdik ama, bir gün ani bir l?as· 
kın verdik. Hem de nerede biliyor mu· 
sunuz? 

Hikayesinin burasında yılışık yılı · 
~ık bir kahkaha attı. Yayvan sarhoş 
ağziyle: 

- Ha söylesenize, nerede? diye 
Tekrar tekrar bir kaç kere aordu. 

Biz labii cevabıni veremedik; nihayet 
'.l devam etti: 

- Onların evinde ... 
BUyük bir marifet göstermiş gibi 

bir daha, hem de gene o aarhoş kahka· 
hasiyle güldü. Bu gülüşü ve tavriyle 
şecaat arzeden bir hal alıyordu. De -
vam etti: 
Kadın birdenbire kapıyı yumrukla

mıya başlamaz mı? Kocam da ıaşırdı 
ben de ... Derken gene kocam ne de ol
sa erkek aklı bir çare buldı.t. Çamaşır· 
hktan büyük bir torba, dana doğrusu 
çuval çıkardı. Beni çamaşırlarımla be
raber içine soktu. Ağzm1 bağladı. 

Karyolanın altına yuvarladı. Sonra 
uykudan yeni uyanıyormu~ gibi esni· 
yerek gitti kapıyı açtı. Kadın içeride 
umduğu yabancıyı bulamayınca pek 
mahcup oldu. O değilden odanın sa
ğma, soluna baktı ama, torbanın ıçin
de beni göremedi. Nerede bir torba 
göraem hep aklıma bu gelir, 

- Acaba içinde adam var mı, derim, 
size de nasihatim olsun evlenirseniz: 
evinizde büyük torba bulundurmayın. 

Selimet hanım hikayesini gene ge
niş, laubali ve gevrek bir kahkahayla 
tatlıya bağladıktan aonra: 

- Hadi bakalım birer şarap, daha 
dedi. Ve kendi kendisine bir daha içti. 

lşte benim torba hikayem budur. 
Odadakiler tarafından hikaye beğe

nilmiş, Stlamet hanımın o akşamki ha
li hepimizin gözümüzde ~deta canlan
mıştı. 

- Güzel dedik hikayen ... Bir arka
daş da: 

- Senin Selimet hanım hala ilk gir
diği torbanın içinde desen e ı .. Diye 
bizi giildürdU. 

lşte bi.zim dostun hikayesinden de 
bir torba hikayeai çıktı. Hem de yalnız 
torba değil, torba içinde torba ... 

[""" ................. """""""" '""'" .. 
ANDAÇ 1 ................................................ 

(HAVA SEFERLERi) 
Ankara • Istanbul araamda 

Pazardan mada her gün : 

Y eıilköy'den hareket 8.!G 
Ankara'dan hareket 8.30 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Ege ve Çankaya eczaneleri 
: Sebat ve Yenişehir 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara " 
: \'eni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 

Lüzumlu Telefon" 

Numaraları 

Yangm ihban: (1521). - Telefon, müra
caat, ı;ehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
arıza memurluğu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anban: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirli cami civan: (2645. 
1'50, 1196). - Samanpazarı civan : 
(2806, 3259). - Yenişehir, Havuzbaşı, 
Bizim taksi: (2323) - Havuzba:ıı: Gü
ven taksi: (3848}: Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). 
İstanbul taksisi: 3997 

Otobüslerin ilkveaon 
seferleri 

Sabah Akşam 
tık Son 

sefer sefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere•den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7 25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçıorcn'e 6.00 21.00 
Keciören'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den As. fsbl.ra 7.00 -.-
A.s. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yeni•ehir'den Ulus M. na 7.00 23.0U 
Ulus M. dan Yenisehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı"ndan Akkoprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 9.45 

~ U. Meydanıyle ıstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olııp tren za. 
manian seferler daha sıktır. 

~ U. Meydanıyle Yenişehir. Bakanlıklar. 
Cebeci. Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika
da: saat 20 den 21 e kadar her on daki
kada: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs. 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

~ Akşamları Ulus Meydanı"ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

Poata Saatleri 

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

Tren Saatleri 
HAJl'darııa.-',,a : Her MIAıb 8.20. Her 

akeam 19.15 ve 19.51 
de (Pazartcai. Per
şembe. Cumartesi 
Toros süraL) 

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

Diyarbakrr hattı : Hergüıı 9.35 
Zoneuldak hattı : .. 15.00 
Kınkkale"ye rayotobüı .. 16.0S 

Gündelik: 

Hicri • 1357 
Recep: 27 

S. D. 
Güneı: 5 45 

Rumi· 1354 
Eylül: g 

S. D. 
Akpm: 18 08 

Mahkemeler 
Ankara 3. cü Sulh aukuk Mahke

mesinden : 

Terekesine vaziyet edilmit olan ö
lü Zehra'nıın gayri menkul terekesin
den Hacıbayram mahallesi Bayram 
caddesinde 31 kapı numaralı ev ile al
tında 4 dükkanın açık artırma ile sa
tııına karar verilmiştir. 

1 - İşbu evin altında caddeye na
zır bir küçük 3 büyük dükkan olup 
evin kapısından girildikte kesme taş 
döşeli bir ev altı ve arka tarafı bahçe 
bir kapıdan çıkıldıkta gene taş döşe
li sağda bir mutfak ve bir hala ve 
solda 3 oda bir banyo ve ahşap mer
divenle birinci kata çıkıldıkta 2 nu
maralı daire olup 2 oda bir hela ve 3 
numaralı daire ise 3 oda 1 hela 1 ban
yo ve daha yukarıda 4 numaralı daire 
olup büyük bir hol üzerinde 4 oda 1 
hela l mutfak ve daha yukarıda 5 nu
maralı daire 3 oda 1 heli ve 6 numa
ralı daire ise 2 oda 1 banyo bir mut
fak ve 1 heladan ibaret ve kamilen 
ahşap olan bu hanenin dahili harici 
yağlı boya ve merdiven ve odaların 
kaffesi muşamba döşeli olup elektrik 
ve su tesisatını havi ve ev ile bahçe 
mecmuu 741 metre murabbaı olup he
yeti umumiyesine ehli vukufca tah
min edilen değeri 30.000 liradır. 

2 - Satış pefindir. Müzayedeye 
iştirak edeceklerin muhammen kıy
metin yüzde yedi buçuk nisbetinde 

-9-

Kireç, tuğla ve kiremit ahnacak 
Devlet Demiryolları ikinci lıletme Müdürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için aşağıda yazılı malzeme açık eksiltme usulile satın 
alınacaktır. 

Muhammen Muvakkat 
Cinsi Miktarı bedeli teminat 

. 
Yozgat kireci topaç 225 Ton 270 Li. 202.50 
Marsilya tipi kiremit 23.500 Adet 1410 ,, 105.75 
Mahyalık kiremit 1.600 ,, 112 ,, 8.40 
Birinci nevi tuğla 95.000 ,. 1140 ,, 85.50 

Eksiltme 4. 10. 938 günü saat 15 de Ankarada İkinci İşletme Müdürlüğü 
binasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. Eksiltme, her cins 
malzeme üzerinden ayrı ayrı yapılacak ve neticeye göre bir veya mütead-
dit şahıslara ihale edilecektir. . 

Şartname her gün saat 9-12 arasında işletme kaleminde görülebilir. İs
teklilerin muvakkat teminatlarını umumi idare veznesine yatırarak mak
buzlarile muayyen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları ilan olu-
nur. (3769) 6694 

· Satıhk ankaz 
Ankara Belediyesinden : 

Muhamcn Muvakkat 
Cinai: Mahallesi: Ada: Parsel: bedeli: teminatı 

Lira Kuruş Lira Kurut 
Kargir Cebeci: 522: 64 170 00 12 75 
hane 
enkazı 

Yukarıda evsafı ve muhammen bedeli yazılı kargir hane enkazı bilmü
zayede ihale edileceğinden taliplerin 7. 10. 938 cuma günü saat 15 de imar 
müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (3909) 6878 

An~ara Belediyesi 

Sömikok kömürü ahnacak 
Ankara Belediyeainden : 
1 - Belediye ve şubelerine alına

cak 250 ton sömikok kömürü on beş 
gün müddetle kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (6000) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (450) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine 
müracaatları ve ihale 7 Tcşrinievel 
938 cuma günü saat (11) de belediye 
encümeninde yapılacağından istekli
lerin teminatlariyle birlikte teklif 
mektuplarını o gün saat ona kadar 
belediye encümenine vermeleri. 

(3910) 6879 

Talebelerin nazar1 dikkatine 
Belediye Reialiğinden : 
İlk, orta, lise ve bu derecede olan o

kul talebelerinden yüzde elli tenzilat
lı otobUs karnesi almak iııtiyenlerin o
turdukları yeri göateren okul mUdUr
lerinden alacakları fotoğraflı mektup-
1~ beraber 15 Kş. luk pul ve iki fotoğ
rafi ile otobüs idaresine müracaattan 
ilan ounur. (3747) 6636 

Mazot ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

İtfaiye vesaiti için alınacak 55000 
kilo mazot 7 teşrinievel 938 cuma gü
nüne kadar bir ay içinde pazarlıkla a
lınacağından isteklilerin her cuma ve 
salı günü saat on buçukta belediye en
cümenine müracaatları. 

(3569) 6364 

Yulaf ve kuru ot alınacak 
Ankara Belec!iyeainden : 

1 - Temizlik hayvanatı için alına
cak 67710 kilo yulaf ile 54168 kilo ot 
on beş gün müddetle kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (5958,48) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (437) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
Jerin her gün yazı işleri kalemine 
müracaatları ve ihale 7 teşrinievel 
938 cuma günü saat 11 de Belediye 
encümeninde yap:lacağından istekli
lerin teminat1ariyle birlikte teklif 
mektuplarını o gün saat ona kadar 
belediye encümenine vermeleri. 

(3911) 6880 

den 16 ya kadar devam edecek ve en 
çok artırana ihalei katiyesi yapıla
caktır. İhale bedeli beş gün zarfında 
mahkeme veznesine yatırılmadığı 
takdirde bozularak bundan hasıl ola
cak zarar ve ziyan ve fark ve faiz 
ondan tazmin ettirilecektir. 

4 - Gayri menkulleri görmek isti
yenler mezklir haneye ve daha ziyade 
malumat almak istiyenler mahkeme
nin 937/31 numaralı tereke dosyasına 
müracaat edebilirler. Talip olanların 
satış günü mahkemede hazır bulun
maları lüzumu ilan olunr. 6871 

3.000 ampul alınacak 
Ankara Belediyeainden : 
ı - Cümhuriyet bayramı ıç.m alı

nacak 15 voltluk 3000 adet ampul ıs 
gün müddetle a~ık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (810) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (60,75) li
radır. 

4 - Tafsilat almak istiyenlerin 
her gün yazı işleri kalemine ve istek-
lilerin de 7 tcşrinievel 938 cuma gü
nü aaat 10 buçukta belediye encüme
nine müracaatları. (3912) 6881 

Kaza.lor · 
Elektrik tesisatl 

Gerze Belediye Riyasetinden : 
1 - Gerze kasabası dahilinde yeni 

yapılacak elektrik tesisatı kapalı zarf 
usulilc (2490) sayılı artırma ve ek -
siltme kanununa göre yirmi gün müd
detle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işin muhammen keşif bede
li (23933) liradır. 

3 - Muvakkat teminat (1794) lira 
(97) kuruştur. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için na
fıa vekaletinden alınmış elektrik te
sisatı müteahhitliği vesikt.sı ile 1938 
senesine ait ticaret odası vesikaamı 
almış bulunmak lazımdır. 

5 - İstekliler bu işe ait şartname, 
projeler her zaman Gerze belediye -
sinde görebilecekleri gibi istenildiği 
takdirde şartname 'Sureti parasız gön-
derilir. 

6 - Eksiltme 26-9-938 pazartesi 
günü saat on altıda Gerze belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

7 - Teklif mektupları altıncı mad
dede yazılı saatten bir saat evvel be
lediye riyasetine gelmiş bulunmalı

dır. Postada vaki gecikmeler kabul 
olunmaz. 6374 

Elektrik tesisatl 
Dört Yol Belediyeainden : 
1 - Su ile müteharrik Dörtyol şe· 

hir elektrik tesisatı projesi muc~bin
ce 12. 9. 938 tarihinden itibaren kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İhale günü 13. 10. 938 pertem
be saat 15 de. 

3 - Muhammen keşif bedeli 
(29002) liar (70) kuruştur. 

4 - İlk teminat (1450) lira (14) 
kuruş. 

5 - Proje ve şartnamelerini gör
mek istiyenler belediye yazı işleri bil· 
rosunda görebilirler. Taliplerin ihale 
saatından laakal bir saat evci kapalı 
zarflariylc belediyeye yatırmış olduk
ları ilk teminat akçesine dair makbu
zu encümene vermeleri şarttır. 

6 - Talipleriı kanunda ya?:ılı te~ 
mi vesikaları ibraza mecburdurlar. 

7 - Belediyenin bu tesisat ve inşa
at iein her hanıYi bir taliple bedeli 
mukasseten tediye edilmek suretiyle 
de anlaşması kabildir. Ancak bu gibi 
taliplerin ihale gününden 10 gün evel 
belecliveye müracaatla anlaşması la-
zımdır. 6677 

pey akçeıi vermeleri lazımdır. Rüsu- Ankara Asliye Birinci Hukuk 

Elektrik santral binası 
yaptınlacak mu dellaliye ve tapu harcı bedeli alı- Mahkemeainden : 

cıya vergi ve rüaumu saire de mal Ankara'nın Demirtaş mahallesinde 
sahiplerine aittir. küçük sokak 3 numaralı evdeoturan 

3 - Satış 25. 10. 938 salı günü saat Sadullah tarafından açılan ve 1slimcı 
14 den 16 ya kadar Ankara 3 üncü soyadının (Ozdilek) ile değittirilme
Sulh Hukuk mahkemesinde yapıla- sine karar verilmesi hakkında olan 
caktır. Kıymeti muhammenesi yüzde davanın yapılan duruıması sonunda 
yetmit beşi bulmadığı takdirde en İslamcı soyadının (Ozdilek) ile de
çok artıranın taahhüdü baki kalmak ğiştirilmek suretiyle nilfusa tesciline 
şartiyle müzayede on be§ gün temdit 20. 12. 937 tarihinde karar verildiği 
olunarak 10. 11. 938 perşembe saat 14 ilan olunur. 6853 

Beypazarı belediyesinden: 
8316 lira 68 kuruş olan santral bina

srnm inşaatı 15 gün miidcetle açık ek· 
siltmeye konmuştur. 1';ı.liplerin yüz· 
de 7,5 muvakkat temin:n akçesiyle iha
le günü olan 30.9.193'3 c 1ma günü saat 
15 de Belediye cncürıır ıine ve plan 
fenni şartnamelerini gC-.-mek istiyen
lerin belediye riyaseti."lJc-n istemeleri 

6726 
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RESMi İLANLAR 
iç işler~ BakanhQı 

Şehir haritası yaphnlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Eskişehir kasabasının 1/500 ve 1/ 
2500 mikyaslı hali hazır hartaları üze
rinde yapılacak tashihat ile gayrimes
kun sahadan 120 hektarlık bir kısım 

erazinin yeniden hartasmın alımı ve 
şehrin umumi vaziyetini gösterir 1000 
hektarlık sahanın 1/5000 miky;ıslı har
tasının alımı işinin eksıltmesi. 

1 - İşin muhammen bedeli 7250 lira 
... kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe ait şartııame, 
proje ve sair evrakı par<ısız olarak Da
hiliye Vekaleti belediyeler imar he
yeti fen şefliğinden ala1.:i:ırler. 

3 - Eksiltme 3 birinci teşrin 938 ta
rihine rasthyan pazartesi günü saat on 
birde Dahiliye vekaleti bir.<:sında top
lanacak Bekdiyeler imar heyetinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireb1Imek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve· 
saiki aynı gün saat ona kadar komis
yon reisliğine teslim et:ni§ olmaları 
lazımdır: 

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

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

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

D - Belediyeler İmar heyeti fen şef
liğinden münakasaya girme i~in ala
cakları vesika, 

5 - Teklif mektupları ihale gUnü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

6736 (3741) 

Ekonomi Bakanhgı 

Matbaacılara 

lktıaat Vekaletinden : 
Ticaret ve tediye anlaşmaları 'bro • 

şiirlerinin türkçe ve fransızca olarak 
basılması açık eksiltmeye konulmuş
tur. 
Ekıiltme 23.9.938 tarihine tesadüfe· 

den cuma günü saat (10) da Ankara
da vekalet ıatın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Broşürler takriben on beş formadan 
ibaret olup muhammen bedel (300) üç 
yüz liradır. Taliplerin % 7.5 hesabiy
le muvakkat teminat akçelerini yatır
mak ve fenni Jal'tnameyi görmek üze
re vekilet levazım müdürlüğüne mü-
racaatları ilan olunur. {3612) 6453 

Sıhat BakanhQı 

Yerli kok kömürü ahnacak 
Sıbat ve içtimai Muavenet Vekile

tinden: 
1 - Vekalet ihtiyacı için satın alı

nacak olan (4.550) lira muhammen be
deli (175) ton yerli kok kömürü açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihale sıhat ve içtimai muavenet 
vekiletinde teşekkül eden hususi ko
misyon marifetiyle ve 5.10.1938 gUnü 
saat (15) de yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 
(342) liradır. Muvakkat teminat ko
misyonca nakten ahnamıyacağındctn 
bunun daha evel vezneye yatırılmış 
olması ve makbuzunun komisyona ib
razı lazımdır. 

4 - Şartnamesini görmek is ti yenle
rin Ankara'da Sıhat ve içtimai muave 
net vekaleti artırma, eksiltme ve ih<ı
le komisyonuna müracaatları. (3761) 

6689 

Tanm Bakanhtr 

Arpa alınacak 
Etlik'te Veteriner Bakteriyoloji ve 

Seroloji Müessesesi Müdürlüğünden: 
1 - Müessese hayvanatı için alına

cak 50000 kilo arpa açık eksiltmeye 
konulmu§tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 23 7 5 lira
dır. 

3 - İlk teminatı 178 lira 15 kuruş
tur. Banka mektubu veya vezne mak
buzu ve devletçe kabule şayan hazine 
tahvili teminat olarak alınır. TahviJat
larda makbuz mukabili hazineye tes
lim edilecektir. 

4 - İhale 3. 10. 938 pazartesi gü
nu saat 15 dedir. Buna ait şartname 

müdüriyetten bedelsiz olarak verilir. 
5 - 2490 sayılı kanunda yazılı 

şartlan haiz olan taliplerin muayyen 
olan gün ve saatte ziraat vekaletinde 
muhasebe müdürlüğünde toplanacak 
olan komisyona müracaatları. 6698 

Muhtelif hayvanlar ahnacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Vekaletçe yabancı memleketlerden 
klirink yolu ile damızlık olarak 250-
300 baş bireton aygır ve kısrağı, 30 
baş saf kan ingiliz kısrağı, 100 baş 
montafon buntner inek ve boğası satın 
alınacaktır. 

Bu hususta fazla maliimat almak is
tiyenlerin 25 eylül 938 tarihine kadar 
Veteriner umum müdürlüğüne müra-
caatları. (3846) 6810 

Fiş dolabı 
Zirat Vekaletinden : 
Altı adet 12 gözlü fiş dolabı açık 

eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
Muhammen fiyat 1068 lira muvak

kat teminat 80 lira 10 kuruştur. 
Açık eksiltme 7. 10. 938 tarihine 

mUsadif cuma günü saat 15 de veka
lette müteşekkil komisyonda yapıla
caktır. Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün levazım müdürlüğüne 
ve eksiltmeye girmek için de mezkur 
tarihte teminatları ile birlikte komis
yona müracaatları. (3881) 6863 

Tüze BakanhOı 

fotin ve iskarpin ahnacak 
Adliye Vekaletinden : 

Vekalet müstahdemlerı için nümu
nesi vekalet levazım ve daire müdür
lüğünde mevcut fotindl!'n 50 ve iskar
pinden 50 ki ceman 100 çift ayakkabı 
pazarlıkla alınacaktır. Beher çift foti
ne. 

Tahmin olunan bedel 610 ve keza 
beher çift iskarpine tahmin olunan yi
ne bedel 560 kuru§ hesabiyle mecmu 
585 liradrr. 

Nümunesinin aynı olmak ve ihale 
tarihinden iıt.iıbaren azamt 20 gün İ4iin
de teslim edilmek şartiy~e vermeğe ta
lip olanların muhammen bedelin % 
7.5 ğu nisbetinde teınlrıatlariyle bir
likte pazarlık günü olan 4 teşrini evel 
938 salı günü saat 15 de Yeni~ehirde 
temyiz mahkemesinde uekalet leva -
znn müdürlüğü odasın-la toplanan ko
misyona müracaat etmeleri ilan olu -
nur. (3828) 6757 

Finans Bakanlığı 

Elbise yaptuılacak 
Maliye Vekaletinden : 

Askeri Fabrikalar 

17 kalem çelik alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (100.000) lira 

olan 17 kalem çelik Askeri Fabrııkalar 
Umum Müdürlüğü Merkez satın alma 
komisyonunca 31.10.1938 pazartesi gü
nü saat 15 de kapalı zarfla ihale edile· 
cektir. Şartname (5) lira mukabilinde 
komisyonda.ı verilir. Taliplerin mu· 
vakkat temınat olan (6250) lirayı ha~i 
teklif mektuplarını mezkfir günde s t· 
at 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu· 
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikie 
mezkur gün ve saatte komisyona mü
racaatları. (3644) 6603 

1 S ton Kaolin kumu ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür -

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen beceli tl425) lira o· 

lan 15 ton kaolin kut.~u ;ıskeri fahri -
kalar umum müdürıü~i.i merkez ı:atın 
alma komisyonunca 5.lJ 938 çar5ambd 
günü saat !4 te açık ~ksiıtme ile ıhale 
edilecektir. Şartname pdrasız o;arak 
komisyond:ın verilir Taliplerin mu
vakkat teminat olan (la-) lira (88) ku
ruş ve 2490 numaralı kar unun 2 "e 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona ır.ilracaatla:-ı 

(3693) 6735 

İ lôn iptali hakkında 
A&keri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Kırıkkale Satın Alma Komis -
yonu Reisliğinden : 

26. 9. 938 pazartesi günü ihale edi
lececği 7, 9, 11 ve 13 eylül 1938 tarih
lerinde ilan edilen 7762 kilo yataklık 
pamuğun şartnamesinde tadilat yapıl
dığından bu pamuk hakkında mez
kur günlerde çıkan ilanlar hükümsüz-
dür. (3886) 6872 

1. 7 62 kilo yatakhk pamuk 

ahna<ak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Kırıkkale Satm Alma Komis -
yonu Reisliğinden : 

Tahmin edilen bedeli {2483) lira 
(84) kuru§ olan 7762 kilo yataklık 

pamuk Kırıkkale Askeri Fabrikalar 
grup müdürlüğünde müteşekkil satın 
alma komisyonunca 7. 10. 1938 cuma 
günü saat 15 te açık eksiltme suretiy
le ihale edilecektir. Şartnamesi para
sız olarak Askeri Fabrikalar Umum 
müdürlüğü ve Kırıkkale Askeri Fab
rikalar grup müdürlüğü satın alma 
komisyonundan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat otan 
(186) lira (29) kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle birlikte mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. {3887) 

ı - Vekalet müstahdemini için ku
maşı verilerek diktirtilicek olan yüz 
otuz üçü erkek, dokuzu kadın olmak: 
üzere yüz kırk iki takım elbise açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

6873 

Kınkkale ve kü(ük Yozgat'la 

yaphnlacak inıaat 
2 - Muhammen bedeli bin iki yüz 

yedi ve muvakkat teminatı doksan li
ra elli üç kuruştur. 

3 - Şartnamesi levazım müdürlü
ğünde görülebilir. 

4 - Eksiltme 7. 10. 938 cuma günü 
saat on beşte levazım müdürlüğünde 
müteşekkil eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

isteklilerin 2490 sayılr kanunun 2 
ve 3 ncü maddelerindeki belgeler ve 
muvakkat teminat makbuzu veya ban
ka kefalet mektubiyle birlikte betli 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

{3878) 6862 

Divanı Muhasebat 

Kok kömürü ahnacak 
Divanı Muhaaebat Riyasetinden : 
Ankarada Divanı Muhasebat daire

si kaloriferi için kapalı zarf usulü 
ıle alınacak yerli kok kömürüne dair 
ılan. 

Miktarı: 120 tonu daire tarafından 
kat'i ve 50 tonu ihtiyari olmak üzere 
170 tondur. 

Münakasa tarihi, mahalli: 28-9-938 
çarşamba günü saat 11 de Divanı Mu· 
hasebat idare ve hesap i§leri müdür
lüğünde müteşekkil satınalma komis
yonunda. 

Muhammen bedeli: 4420 liradır. Ta 
tipler muvakkat teminatları ve kanu· 
nen muayyen vesaik ve tekliflerin ay
nı gün ve saatte Ankarada mezkur 
müdürlüğe müracaatla makbuz muka· 
bilinde teslim etmeleri lazımdır. Bu
na dair şartname parasız olarak dai-
reden alınabilir. (3573) 6368 

A&keri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satm Alma Komi&yo -
nundan : 

Keşif bedeli (466.358) lira (34) ku
ruş olan Kırıkkale ve Küçük Yozgat'
ta yaptırılacak inşaat Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 10. 10. 938 pazar
tesi günü saat 15 te kapalı zarfla iha
le edilecektir. Şartname {23) lira 
(32) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (22.404) lira (34) kuruşu havi 
teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3. maddelerinde yazılı vesa
ikle muayyen gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (3755) 6854 

Devlet Hava Yolları 

Otomobil traktör 

vesaire ahnacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü -

dürlüğünden : 
Sıhiye otomobili, 
Yangın otomobili (tayyare mey· 

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

rıda yazılı vasıtaların en modern sis
temleri satın alınacağından alakadar
ların bu husustaki tekliflerini 20. I. 
inci teşrin 938 tarihine kadar idaremi· 
ze göndermeleri ilan olunur. 

(3827) 6800 

Hava Kurumu 

Bolu hava kurumu ıubesi i~in 
bir bina yaphrllacak 

Türk Hava Kurumu Bolu Şubesi 
Batkanlığından : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Bolu'
da hükümet konağı kar§ısmda cüm
huriyet meydanında yapılacak olan 
Türk Hava Kurumu Bolu şubesi bi
nasıdır. 

2 - Bu binanın keşif bedeli {9991) 
lira (57) kuruştur. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A) Münakasa şartnamesi 
B) Mukavelename 
C) Plan 
Ç) inşaat şartları umumi esasları 
D) Umumi inşaat şartnamesine 

merbut lahika 
E) Keşifname 
1stiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Türk Hava kurumu Bolu şubesin
de görebilirler. 

4 - İhale günü olan 15 eylülde ta
lip çıkmadığı için eksiltme 16. 9. 938 
tarihinden itibaren on gün müddetle 
uzatılmıştır. ihale, 27. 9. 938 salı gü
nü saat on beşte yapılacaktır. 

5 - Eksiltme açık olarak yapıla
caktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (749) lira (37) kuruş mu
vakkat teminat vermesi ve bundan 
başka atideki vesikaları haiz olup 
göstermesi liizımdır. 

A) Ticaret odasında kayıtlı bulun
duğuna dair vesika. 

B) Vilayet Nafıa direktörtüğüp
den verilmiş 938 senesi tarihli ehliyet 
vesikası. 

7 - İstekliler yukarıda dördüncü 
maddede yazılı saatte Türk Hava 
kurumu Bolu şubesinde hazır bulun
malıdırlar. Veya gönderecekleri tek
lif mektuplarını mukarrer saatten bir 
saat eveline kadar eksiltme komis
yonu reisliğine göndermelidirler. 
Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. 6867 

Okullar 
Kayll, kabul muamelesinin 

temdidi 
YükMk Mühendis Mektebi Müdür

lüğünden : 

1 -Liseler olgunluk :mtihanlarının 
19 eylül 938 de bitmesi dolayısiyle e
velce 22 eylül 938 akşamı nihayet bu -
lacağı ilan edilmiş olan 938 - 939 ted
ris senesi kaydı kahul mııamelesıne 27 
eylül 938 akşamına ka<la= devam e-dile
cektir. 

2 - Mektebe girmeğe talip olanlar 
arasında yapılacak milsaoaka imtihan
ları eylülün 29 ve 30 uncu perşenbe ve 
cuma günleri saat 9 da t.aşlıyacaktır 

3 - Bu hususta fazla malfimat al · 
mak istiyenlerin tatil günleri hariç 
olmak üzere her gün saat 9 - 16 va ka
dar mektep idaresine miiracaatları. 

(6571/3822) t756 

Bayındırhk Bakanlloı 

Münhal ressamhklar 
Nafıa Vekaletinden : 

Açık bulunan ressamlıklar için An
kara'da Sular umum müdürlüğü mer
kezinde ve İstanbul Nafıa müdürlü
ğünde 28. 9. 938 tarihine rastlıyar. 
çarşamba günü imtihan yapılacaktır. 

Taliplerin imtihanlara iştirak et
mek üzere vesikalariyle beraber veka
lete müracaatları ilan olunur. 

(3855) 6859 
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Bakır tel ahnacak 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için (89) ton 

3 m/m, (1) ton 1,5 m/m ki ceman 
(90) ton bakır tel kapalı zarfla ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (90.000) 
muvakkat teminatı (5750) lira olup 
eksiltmesi 8 teşrinisani 938 salı günü 
saat 15 de Ankara'da P.T.T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubiyle ka
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfları
nı, o gün saat 14 e kadar mezkur ko-
misyona vereceklerdir. ı 

4 - Şartnameler, Ankara P.T.T. 
levazım, İstanbul Beyoğlu'nda P. T. 
T. ayniyat şube Md. lüklerinden 
( 450) kuruş bedel mukabilinde veri
leccktil'. (3808) 6855 

22 - 9 - 1938 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

Miln Müdafaa Bakanhğı ı 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle ve to-

~-------------"" minat mektuplarını ihale saatmdan 

Müzika alat ve malzemesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

l - Hepsine tahmin cıjilen fiatı 
(5217) beş bin iki yüz on yedi lira o
lan (53) kalem mızıka alat ve malze
mesi kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 26 eylül 938 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

3 - İlk tominatı (391) lira 28 ku
ruştur. 

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evel M.M.V. 
satın alma komisyonuna gelmeleri 

(2887) 5313 

Kumaş ahnacak 
M.M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 
1 - Beher metrcsınc tahmin edilen 

fiyatı (:tö5) kuruş olan (7000) metre 
matra kılıflıgı kumaş kapalı zarfla ek
sıltmeyc konuımu~tur. 

2 - Ilk temınatı (1496) lira 25 ku
ruştur. 

3 - Eksiltmesi 4 birinciteşrin 938 
salı günü saat on birde yapılacaktır. 

4 - Şartname ve nümunesi her gün 
M.M. V. satın alına komisyonunda gö
rülebilir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ilk temi
nat ve teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden en az bir saat eveline kadar 
M.M.V. satın alma komisyonuna ver-
meleri lazımdır. (3776) 6709 

Rüzgôr alôtı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
50 adet rüzgar aleti açık eksiltme

ye konmuştur. Beherine 87,5 seksen 
yedi buçuk lira fiyat tahmin edilmiş
tir. Eksiltmesi: 14-10-938 cuma günü 
saat 11 dedir. llk teminat: 328 lira 15 
kuruş olup şartname ve nümuneler 
komisyonda görülür. 

Eksiltmeye gireceklerin ilk temi
nat ve 2490 sayılı kanunun 2,3. mad
ıdelerinde yazılı belgelerle birli te, 
muayyen gün ve vakitte M. M. V. sa
tın alma komisyonunda bulunmaları. 

(3328) 6011 

Veteriner ecza ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

10.500 on bin beş yüz lira olan yirmi 
kalem veteriner ecza kapalı zarfla 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 7 ikinciteşrin 938 pa
zartesi günü saat 15 de Ankara'da 
M.M.V. satın alma Ko. da yapılacak
tır. 

3 - ilk teminat 787 lira 50 kuruş 
olup şartnamesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 

' saatından behemehal bir saat evetine 
kadar M.M.V. satın alma Ko.na ver
meleri. {3873) 6861 

3 pavyon yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - İzmir'de üç erat pavyonu inşa

sı kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Hepsinin bedeli 68.787 (altmış 
sekiz bin yedi yüz seksen yedi) lira 
olup ilk teminatı (5.160) liradır. 

3 - Eksiltmesi 10 ilkteşrin 938 pa
zartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi 344 kuruş mukabi
linde M.M.V. satın alma komisyo
nundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
nun 2, ve 3 üncü maddelerinde mu
sarrah vesaikle birlikte teklif ve te
minat mektuplarını ihale saatından 

en geç bir saat eveline kadar M.M.V. 
satın atma komisyonuna vermeleri. 

{3844) 6858 

Erat kundurası alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen 

fiyatı (550) beş yüz elli kuruş olan 
250000 ila iki yüz eJli bin ila {337400) 
üç yüz otuz yedi bin dört yüz çift 
erat kundurası kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 10 birinciteşrin 938 pa
zartesi günü saat (11) on birdedir. 

3 - tık teminatı (69421) altmış do
kuz bin dört yüz yirmi bir liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (50) elli 
lira mukabilinde M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (3843) 6857 

Linyit kömürü ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko • 

misyonundan : 

1 - Kapalı zarf usuliyle münakal!la 
gününde beher tonuna teklif edilen 
(11) on bir lira (34) otuz dört kurut 
olan (4230) dört bin iki yüz otuz ton 
Linyit kömürü vekaletçe pahalı gö
rüldüğünden bu defa pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 24 eylül 938 cumar
tesi günü saat (11) on birdedir. 

3 - İlk teminatı {3648) üç bin altı 
yüz kırk sekiz lira (38) kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (245) ku
ruş mukabilinde M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa· 
yılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle ve te
minatiyle birlikte ihale saatinde M. 
M. V. satın alma komisyonuna gel• 
meleri. · {3841) 685/; 

Orman Koruma 

Çam tomruğu sahıı 
Devlet Orman lılebnesi Revir A

mirliğinden : 
1 - Karabük'te depoda istif edilmit 

1425 adet muadili 813 metre mikap 
541 desimetre mikap çam tomruğu a • 
çık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş ke11 -
me payları mevcut ve kabukları ıx>. 

yutmuş olup hacim kabuksuz orta ku
tur üzerinden hesap edilmiştir. 

3 - Tomruklara ait satış şartna -
mesi Ankarada orman umum müdürlü 
ı:ründe ve orman baş mühendisliğinde 
İstanbulda ve Zonguldakta orman baş 
mühendisliklerinde p."rülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen be -
deli 14 lira 60 kuruştur. 

5 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk 
muvakkat pey akçesi ile 30-9-938 gU -
nü saat on beşte Karabük'te revir 
merkezine müracaatları. (6'i28-3817) 

6796 

Sahhk ~am tomruklan 
Devlet Orman ltletme&i Revir A • 

mirliiinden : 
1 - Revirin Kel tepe ormatı1anndan 

istihsal olunarak Karabük'te istas
yonda depoda istif edilmiş olan 
921.494 metre mıkaba muadil 1604 a
det çam tomruğu açık arttırma ile ıa
tılAcaktır. 

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

3 - Tomruklara ait satış şartname
ai orman umum müdürlüğüne ve An -
kara ve İstanbul orman baş mühendis
liğine müracaat edilerek görülebilir. 

4 - Tomrukların beher metre me
ka.bı 14 lira 60 kuruş muhammen be • 
deJlc açık arttırmaya konulmuştur. 
İsteklilerin% 7.5 muvakkat pey akçe
siyle 26.9.938 günü saat 11 de Kara
bük'teki revir merkezine müracaatla -
rı. (6392/3738) 6658 

Sahhk köknar tomruklar1 
Devlet Orman lıletmesi Karabük 

Revir Amirliğinden : 
1 - Büyükdüz ormanının Mancara

cı deposunda istifte buluan 1620 adet 
muadili 1058.693 metre mikap köknar 
tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

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

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

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

(6391/3737) 6657 

c.::::::~~!:!~::::::::::::::::::ı 
Marangoz sıkıştlrma 

makinesi ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Genel Drk. için bir adet 

marangoz sıkıştırma makinesi açık ek
siltme suretiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 5. I.Teş. 938 pertcm
be günü saat 11 de Cebeci'de Harta 
Gn. Drk. binasında Sa. AL Ko. da ya· 
pılacaktır. 

3 - Muhammen tutan 650 lira o
lup, muvakkat teminat 48 lira 7 5 ku
ruştur. Banka mektubu veya maliye 
makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gUn ve saat• 
te teminatlariylc birlikte komisyona 
gelmeleri. ( 3 7 60) 6688 
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. 22 - 9 - 1938 

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

Ankara Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüiünden: 

TEMSİL BÖLÜMÜ : 
1 - Tahsil müddeti en az üç senedir. 
İsteklilerden aranılan genel vasıflar şunlardır: 
a) Vücudu kusursuz olmak, 
b) İyi bir kulağa malik olmak (işittiği sesleri aynen tekrarhyabilmek) 
c) En az orta okuldan mezun olmak, 
d) Şivesi sahneye müsait olmak, 
e) Kızlar için en aşağı yaş 16, erkekler için 17 dir. 
II - Seçim sınavında aranılacak şeyler gunlardır: 
a) Düzgün ve serbest konuşma, gördüğü veya okuduğu bir geyi anlat

ma kudreti, 
b) Okuduğu veya gördüğü bir tiyatro piyesi içerisinden seçilecek bir 

rolü yapabilmek, 
c) Sınav komisyonunca verilecek bir rolü yapabilmek. 
OPERA BÖLÜMÜ: 
I - Tahsil müddeti en az 5 senedir. 
Taliplerde aranılacak genel vasıflar, temsil bölümü için yukarda zikre

dilen genel vasıfların aynıdır. Yalnız sesi iyi olmak şarttır. Çok iyi sesi 
olanlarda orta tahsil aranmaz. 

II - Se~im sınavında ııranılacak şeyler şunlardır: 
a) Kendi seçeceği, bild:.ği bir şarkıyı söylemek, 
b) Sesleri ve melodileri tekrarhyabilmek, 
c) Ritmik duyma ve t\ssetme kudreti. 
Tiyatro okulunun temsil ve opera bölümlerine talebe seçme sınavları, 

fstanbul'da 4-8 Birinciteşrin 1938 de Galatasar~y lisesinde veya 11-15 Bi
rinciteşrin 1938 de Ankara'da Müzik Öğretmen okulunda yapılacaktır. İs
teklilerin dilekçe ile İstanbul'da veya Ankara'da yukarda adı geçen okul 
Direktörlüklerine en geç sınavın başlıyacağı güne kadar müracaat etme
leri Uizımdır. 

Dilekçeye bağlanacak vesikalar şunlardır: 
a) Nüfus tezkeresi veya tasdikli bir örneği, 
b) Okul diploması veya tasdikli örneği, 
c) Sağlık raporu. 
d) Hüsnühal vesikası. (3767) 6693 

.. 
Muhtelif yiyecek ahnacak 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

Erzakın 

Cinsi 
Miktarı 

Kilo 

Muhammen 
Bedeli 
kuruş 

% 7,5 
Teminatı 

Li. K. 
Münakasa 
Tarihi Günü Saati 

Ekmek 40000 9,5 285 29-9-938 perşembe 10 

Koyun eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 
Dana eti 

Kari cl ver - Adet 
Böbrek yağı 

Sade yağ 

Pirinç 
Kuru fasulya 
Kuru barbunya 
Kuru bezelye 
Kuru bamya 

10000 
2000 
2000 
2000 

500 
250 

5000 

3000 
2500 
750 
500 
250 

40 
40 
30 
35 

20 
45 

110 

25 
13 
15 
30 

110 

485 29-9-938 pertembe 11 

16 

412,5 29-9-938 P.erşembe ıs 

120 75 .. .. .. .... 16 

1 - Ankara polis enıtitüsü ihtiyacı için cins, miktar, muhammen be
delleriyle ilk teminatları ihale gün ve aaatları yukarda yazdı erzak parti
leri ayrı ayrı açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu itlere ait şartnameleri almak istiyenlerin emniyet umum mü
dUrlilğü satın alma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler teminat makbuz veya banka mektu
bu ile 2490 sayılı kanunun 2-3-cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3660) 6505 

Muhtelif eşyası ah nacak • • 
gıyım 

Ankara Bölge Sangat Okulu Di rektörlüiünden ı 

Okulumuz talebeleri için aşağıda yazılı giyim eıyası açık eksiltmeye 
konulmugtur. 

istekliler prtname ve nümuneleri görmek üzere her gün okul Direk
törlüğüne ve eksiltmeye gireceklerin de yüzde 7.5 teminat akçeleriyle ve 
kanunun icabettirdiği vesaikla birlikte 29.9.938 tarihine rastlıyan perfembe 
gilnn saat 11 de Okullar Sağı§manlığında toplanacak olan alım satım ko
misyonuna gelmeleri. (3678) 
Cinai Mikdarı Tutarı % 7,5 temin•t 

Gömlek (maa kıravat) 
Ten fanilası 
Atlet fanilası 
Mendil 
Don 
Çorap (tire) 
Yün fanila 

180 adet 
180 • 
180 .. 
540 .. 

. 180 .. 
540 çift 
50 adet 

342 Lira 
207 .. 
126 .. 
108 .. 
99 .. .. 162 

192.50 .. 

6533 1236.50 " 92.74 L. 

~ elektrik abonelerimize : 
i Ankara Elektrik Sirketinden • • 

Cümhuriyetin 15 inci yıldönümü münasebetiyle evle
rinde donanma tenviratı yaptıracak olanlarla, reami ve 
hususi müessesattan mevcut donanma teıiaatlanna ilive 
veya yeniden tesisat yaptıracak olanlar, yapacaklan bu 
tenviratın vat miktan üzerinden takatlerini 30 eylOI 1938 
tarihine kadar şirketimize mutlaka hildinnelerini ehem
miyetle rica ederiz. Bu tarihten sonra vaki olacak bu ka
bil bildirmlerin nazan dikkate alınamıyacafı ilin olunur. 

5994 

ULUS 

Ankara LeYaıım Amirlili 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Sabn Al· 

ma Ko.: 

1-Karaman'da kıtaatın senelik ih
tiyacı olan 150000 kilo un kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2- Şartnamesi Konya'da V. kor İs

tanbul Ankara levazım amirlikleri a.a
tınalma komisyonlarındadır. İstekli
ler şartnameyi komisyonlarda okuya
bilirler. 

3 - İşbu 150000 kilo unun muham
men tutarı 16500 liradır. 

4 - tık teminatı 1237 lira 50 kurut
tur. 

5 - Eksiltme 3.10.1938 tarihine te
sadüf eden pazartesi günü saat onda 
Konya'da V. Kor satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

6 - lstekli~er 3.10.1938 pazartesi 
güaü saat dokuza kadar teklif mek
tuplarını Konya'da V. kor satınalma 

komisyonu başkanlığına verecek ve
yahut gönderecekJerdir. Bu saatten 
sonra verilen veyahut gönderilen ır.ck 
tuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı ko
lordu daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümleri
ne ve bilhassa "32" maddesine uygun 
olmyan mektupların sahipleri eksilt
meye iştirak ettirilmiyecektir. 

(3788) 6715 

Bulgur ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kırklareli tümen birlikleci era
tının 938 senesi ihtiyacı için kapalı 

zarfla eksiltmeye konulan 160 ton bul
gur 20.7.938 tarihinde ihalesi yapılmış 
ve berayı tasdik makama gönderilmiş 
ise de makamdan muayyen müddet 
zarfında emir alınmadığından müteah
hidi istinkaf etmiştir. Bu geçen müd
det zarfında tümen ihtiyacı için pa
zarlıkla satın alınan miktar tenzil e
dilerek bekaya kalan 130.000 kilo bul
gur yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen 
fiatı 14 kuruş olup ilk teminatı 1365 
liradır. İhalesi 24.9.938 cumartesi gü
nü saat 11 dedir. İstekliler şartnameı;i
ni her gün tümen satın alma komisyo
nunda görebilirler. Tali~lerin kanu
nun 2, 3 cü maddelerindeki vesaikle 
temiut mektuplarmı havi .arilaruu 
belli eün ve saatten en az bir saat e
veline kadar tümen aatın alma komi• -
yonuna vermeleri. (3565) 6386 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Al· 

ma Ko.: 

1 - Akşehir'deki kıtaatın senelik 
ihtiyacı olan 150000 kilo un kapalı zarı 
uıuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Şartnamesi Konya'da V. Kor. 
lııtanbul, Ankara Lv. amirlikleri satı.ı 
alma komiayonlarındadır. hteklile! 
şartnameyi komisyonlarda okuyabi
lirler. 

3 - İşbu 150.000 kilo unun muham· 
men tutarı 16500 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirm. 
be9 miktar fazlası da dahil olduğu 
halde ilk teminatı 1237 lira 50 kuru'· 
tur. 
5 - Eksiltme 3.10.938 tarihine tWl

düf eden pazartesi günü saat 11 de 
Konya'da V. kor satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 3.10.1938 pazartesi 
günü saat ona kadar teklif mektupla
rını Konya'da V. kor aatın alma ko
misyonu baıkanhğına verecek veya
hut göndereceklerdir. Bu aaatten son
ra verilen veyahut gönderilen mek
tuplar ahnmıyacaktır. Saat ayarı Ko
lordu daire aaatiyJ.e yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümleri
ne ve bilhassa 32. maddesine uygun 
olmıyan mekttıplarin sahipleri eksilt· 
meye i§tirik ettirilmiyecektir.,, 

(3787) 6714 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Cizre hudut taburunun sene
lik ihtiyacı olan 65.000 kilo koyun, 
sığır. keçi etine talip çıkmadığından 
yeniden kapalı zarf usuliyle hangisi 
daha ucuz ise satın alınacaktır. 

2 - tık teminat koyun etinin 1072 
lira 50 kuruştur. Sığır etinin 877 lira 
50 kuruş keçi etinin 975 liradır. 

3 - Eksiltme 8 teşrin 938 cumarte
si günü saat 9 da tabur satın alma 
komisyonu salonunda. 

4 - Şartnameler parasız olarak 
tabur levazımından alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 249 
No.lu kanunun 2 ve 3. neli maddele
rinde yazılı vesikalarla beraber tek
lif mektuplarını ekailtme saaat111dan 
bir saat evci tabur satın alma komis
yonuna vermeleri. (3908} 6877 

Arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik müesse

seleri hayvanat ihtiyacı olan 619500 
kilo arpanın kapalı zarfla eksiltmesin
de talip çıkmadığından pazarlıkla ek
siltmesi 28 eylül 938 saat 15.30 da An
kara Lv. amirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 
2- Muhammen bedeli 27877 lira 50 

kuruş, iLk teminatı 2090 lira 81 kuruş
tur. Şartnamesi 131 kuruş mukabilin
de komisyondan alınabilir. Kanunt ve
sika ve teminatla belJi vaktinde komis-
yonda bulunulması. (3721) 6624 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komiayonundan : 

1 - Konya'daki kıtaatın senelik ih
tiyacı olan 400.000 kilo yulaf kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnamesi Konya'da V. kolordu İs -
tanbul, Ankara LV. amirlikleri satın 

alma komisyonlarındadır. İstekliler 
şartnameyi komisyonlarda okuya.bilir
ler. 

2 - Muhammen tutarı 17.000 lira · 
dır. Şartnamesindeki yüzde yirmi beş 
fazlası da dahil olduğu halde ilk temi
natı 1595 lira 75 kuruştur. Eksiltme 
28 eylül 938 tarihine tesadüf eden çar
şamba günü saat 11 de Konya'da V. 
kor satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

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

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

(3592) 6445 

Hangar ve cephanelik 

yaphnlacak 
Ankara L.evaZJm Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 

B•hlı:air Çayırhi&ar mevki.inde ya
pılacak olan iki adet tt-p bangL"ı ile 
beş adet cephanelik kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. İhalesi 3.10.938 
pazartesi günü saat 16 da Balı~esir 
kor satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. Keşif bedeli .58145 lira 18 ku -
ruştan ibaret olan bu in§aatın birinci 
keşif, plan temel hafriyatını gösteren 
tafsilat resmi, umumi ve fenni şartna· 
me ve eki Balıkesir sat•r. alma komis
yonile İzmir, Ankara ve İstanbul le
vazım amirliklerinde görülebilir. 

Muvakkat teminatı: 4157 lira 26 ku
ruıtur. Taliplerin kam:nun ikinci Ü· 

çüncü maddelerindeki belgelerle bir
likte ihaleden bir saat evetine kadar 
teklif mektuplarını komiı;yona vcr:ne-
leri. (3780) 6743 

Top hangan yaphnlacak 
Ankara Levaum Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - 3. cü kor ihtiyacı için Kırlılar
elinde ikişer adet top h.mgarı y?.pıla
caktır. 

2 - Pazarlık 26.9.938 pazart~i gü
nü saat 15 Çorluda kor ratm alma ko
misyonunda yapılacaktıı. 

3 - Fenni ve husı.ıı1i şartnam~ leri 
ve projeleri Çorlu kor ~tın almo:ı ko
misyonundan 5 lira 95 kı.ıruş mukabi
linde alınabilir. 

4 - İlk pey parası 'J997 liradır 
5 - İstekliler pazarl'k tayin edilen 

gün ve saatte kanunua .kinci ve üçün
cü maddelerindeki belgt!leriyle birlik· 
te Çorlu kor satın alnlll komiıy;munı 
müracaatları. (3779) C742 

Top hanaır1 ve cephanelik 
yapllrllacak 

Ankara LevaZJm Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kqif bedeli 107501 liı• 45 kuruştan 
ibaret Kütahyada inşa edilecek iki 
top hangarı ile Uç cephanelik kapalı 
ı:arfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
3.10.938 pazartesi günü Balıkesir kor 
satın alma komisyonunda saat 11 de 
yapılacaktır. tı.k teminatı: 6625 lira 8 
kuru!ttur, Bu i9e aiıt plin; ke1if, fenni 
ve umumt ,artname ile eki ve temel 
hafriyatı tafsilat· reımi Ankara, İz • 
miır ve İstanbul leva:ımn amirliklerile 
Balı.kesir kor satın allDd komisyo.ııun
da görMebilir. 

Taliplerin kanunun 2 ve üçüncü 
maddelerinde yazılı belgelerle b!rlik
te iıhaleden bir saat eve! teklif mek -
tuplarını komiayona yermeleri. 

,(3781) 6744 

-11-

Fabrika unu ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Muhammen % de 7,5 
Cinsi Mikdarı Tutarı Teminatı lhale tarihi 

Fabrika unu 200000 27000 2025 3.10.1938 

İhale günü ve saati: 3 birinci teırin 1938 pazartesi günü saat 13 dür. 
1 - Birecik hudut taburunun eratı ihtiyacı için mukaveleye bağlana -

cak olan yukarda cins ve mikdarı ve ihale günü ve saati yaz~ı 200000 kilo 
fabrika unu kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - İstekliler ıartname evsafını görmek, öğrenmek üzere her gün kış
lada tabur karargahında içtima eden satınalma komisyonuna müracaat ede
bilirler. 

3 - istekliler muayyen saatten bir saat evvel teklif mektuplariyle te
minat makbuzlarını veya banka mektuplarını makbuz mukabilinde komis-
yon riyasetine vermeye mecbuTdurlar. • 

4 - Posta ile teklif mektubu göndermek isteyenler 2490 sayılı kanuna 
uygun olması muayyen saatten evvel komisyonda bulunmak üzere postaya 
verilmesi poıta teahhüründen mesuliyet kabul edilmez. Şartnameler para-
sız olarak komisyondan alınabileceği ilan olunur. (3709) 6648 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komiıyonundan : 

1 - Kars garnizonu ile Ardıhan alayı ihtiyaçları için un kapalı za.ri u
suJiyle eksiltmeye konulmuştur. Miktarı, eksiltme nevi, tahmin bedeli 
muvakkat teminatı miktarları a§ağıda yazılıdır. ihalesi Kars Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Evsaf ve şeraitini görmek istiyenlerin her gün ve ihaleye 
iştirak edeceklerin belli zamandan bir ıaat evetine kadar teklif ve teminat 
mektuplariyle ticaret odaları vesikalarını komisyona vermit bulunacak· 
lardır. 

Mevkii Cinsi Miktarı kilo İhale T. Günü Saat Th. B. Muv. T. 

Kara 
Ardıhan 

Un 

" 

450,000 
200,000 

26.9.938 
26.9.938 

(3589) 

P.Erte. 11 
.. 13 

Lira 
58,500 
28,000 

Lira 
4175 
2100 

6397 

Muhtelif erzak ahnacak · 
Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

Erzakın 

Cinsi 
Miktarı 

Kilo 
Fiatı 

kuruı 
Teminatı İhale 
Li. K. Tarihi Gün il Saati 

Çay 
Kesme şeker 
Tozşeker 

Salep 

Reçel 
Telkadaif 
Yasaı kadaif 
Taban helvası 
Ekmek kadaifi ç. 
Kuru soğan 
Kuru sarmnıak 
Kırmızı biber 
Kara biber 
Tua 
Sirke 
Sal~a 
Yeni bahar. kutu 
Salamura yaprak 

Kuru üzüm 
Kuru kaysı 
Kuru erik 

Çam fıstık 
Ceviz içi 
Fındık i~i 
Badem içi 
Limon - Adet 
Kuş üzümü 

Tavuk 
Hin<ii 

Adet 

.. 

25 
1000 
2000 

25 

1000 
250 
250 
500 
500 

5000 
150 
75 
75 

1000 
300 
750 
100 
500 

1000 
500 
250 
75 
75 
50 
50 

7500 
50 

300 
150 

360 ) 

32 ) 77 
28 ) 

250 ) 

45 ) 
30 ) 
35 ) 74 
40 ) 
35 ) 

7 ) 
30 ) 
40 ) 

120 ) 
1,5) 17 

ıs ) 
35 ) 
12 ) 
25 ) 

30 ) 
80 ) 
25 ) 

140 ) 
50 ) 
80 ) 

120 ) 
5 ) 

40 ) 

105 

60 ) 

160 ) 
31 

44 3-10-938 pazartesi 10 

07 3-10-938 .. . ıı 

58 3-10-938 • • ıs 

75 3-10-938 •• u,s 

50 3-10-938 .. .. 16 

1 - Ankara polis enstitüsü ihtiyacı için miktar, cins, muhammen be
dellerile ilk teminatları, ihale gün ve saatları yukarda yazılı er.ıak parti
leri ayrı ayrı açık eksiltme ile münakasaya konulmuıtur. 

2 - Bu iflere ait şartnameleri almak istiyenlerin emniyet umum mü
dürlüğü satın alma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler teminat makbuz veya banka mektu
bu ile 2490 sayılı kanunun 2-3-cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
tayin edilen gün ve aaatte komisyona gelmeleri. (3704) 6695 

..ıı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -
~ ODEON ~ 
: I : . --- plôklar Yeni çıkan ------ BAYANIFAKAT --
: 270239 No: 

Hicaz neva guel - Ey taze kadın 
Rast tarkı - :Katlarına gözlerine -- BAYAN KOÇOK MELAHAT 
Kuyuları var derince 
Uz prkıaı - Paraşütle ineyim 
NEVŞEHiRLi ŞERiF ÇOPUR 

-----= 270240 No: ------: 270233 No: 
Halk prkıaı - Derya kenarı.na yayılan ceylan 
Halk prkısı - Genç idim ahbaplar -

BAY AN MÜNEVVER -----: 270235 No: 
Bu dağlar me§C dağlar 
Karciar prkı - Kalk gidelim dağlara 

ODEON SAZ HEYETi 
-----::z 

270238 
No: Zeybek havası - Keman, kanun, klarinet, cünbüş 

: Sirto - Keman, kanun, klarinet, cünbü9 
: 30 senedenberi emsalsiz bir gayretle çahprak yapmıı 
: olduğu derin tecrübelerinin neticesi olarak bugün fennin = en mütekamil pliklarını imlaya muvaffak olan ODEON ------------

plik tirketinin alaturka kısmında okuyan güzide aanat
kirlarmuzdan bazdarımn isimleri: 

Bayan SAFİYE Bay Münir Nurettin 
., Vedia Hiza .. H. Fahri 

-----------------------------------------------------------------------------Hamiyet Yücesel!' ,. Kemal Gürses : ----
: ,, lf'akat ,,. Malatyalı Fahri : - -;: .. Küçük Melahat ,., Refik Başaran 6686 .: 
'"'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"' 
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'.Ankara Umum satış yeri: Talat ve Hüseyin Ortaç Tüze caddesi No. 16. Tel: 1226 6865 

H=t1 Z L IŞI UL 
Ankara'nın en eski okulu olan Özel Bizim okul kapanarak yeri

ne aynı binada aynı okulun öğretmenleri tarafından ÖZEL IŞIK 
OKULU adiyle bir okul açılmıştır. Okul ana ve ilk kısımları ha
vidir. Talebe kaydına başlanmıştır. Kayıt saatleri sabah 8,5 den 
beşe kadardır. Derslere 1 Teşrinde başlanacaktır. (Ti: 2459) 6685 • • 

O un ve kömür alınacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

Kapalı zarf usulile ihalesi 19-9-1938 günü yapılacağı evelce ilan 
edilmi§ olan kömür ve odun eksiltmesi, mikdara yapılan ilave ve 
ıartnamede yapılan değişiklik dolayısiyle 26-9-1938 pazartesi gü
nü saat 11 e talik edilmiştir. Alınacak sömikok mikdarı 350 ila 
450 ve odun mikdarı da 13 ila 25 tona iblağ edilmiş olup fazlala
fan mikdar T. H. K. Merkez binasına teslim edilecektir. tık temi
natı 957.12 liradır. 

isteklilerin belli gün ve saatte müracaatları. 6667 

Mütekait zabitlere 
Anknra Askerlik Şubesinden : 

1 - Mütekait yüzbaşı ve binbaşı
lardan askerlik şube reisliğinde istih
damlarını arzu edenlerin boş şubele
re tayin yapılacaktır. 

2 - Bu hizmete istekli olanların 
ahlak itibariyle sicillen tekaüt edil
miş olması ve yaş haddini tecavüz e
derek ihtiyat subaylık hakkından af 
ve ihraç edilmiş bulunmaması Hizım
dır. Bu şeraite göre isteklilerin dilek
çe il~ şubemize müracaatları ilan o-
1 unur. (3907) 6076 

Ankara Dekor 
Tabela kıristal ve plastik tezyi

natı yaptırmak istiyorsanız (Ankara 
Dekor tabela ve tezyini sanatlar) a
telyesine yaptırırsanız istifade eder
siniz. Bayram caddesi No. 1 Burha
nettin Yurtseven. 6864 

Tababetin yüzünü güldüren ve umum doktorlarımız tarafından takdirle milyonlarca va
ıındaşa tavsiye edilen emsalsiz kan, kuvet, iştiha şurubudur. Bir şişe sizlere hayatın bütün 

zevk ve neş'elerini tattıracak ve yaşadığınız müddetçe halsizlik, yeis, ıstırap, düşünce, kor
cakhk, tembellik göstermiyecektir. 

FOSF ARSOL'u diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran başlıca hassa; devamlı bir surette 
can, kuvvet, işti ha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda hile azami bir hafta içinde te
·irini göstermesidir. 

FOSFARSOL; muhakkak bir surette hayatın esasını teşkil eden kanı, daima tazeleyip 
"oğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder, adale ve sinirleri kuvvetlendirir. Uykusuzluğu, fena 
düşünceleri, yorgunluğu giderir, mide ve barsak tembelliğinden doğan inkıbazları geçirir, 
vücuda daima genelik ve dinçlik verir, zek~ ve hafızayı parlatır, belgevşekliği ve ademi ikti
darda büyük faydalar temin edn. Velhasıl insan makinesine lazım olan bütün kuvetleri ve
rerek tam m:ınasile hayatrn zevk ve neş'elerini tattırır. FOSFARSOL; güneş gibidir. Gir-
,ı;;;; vere tnhh~t. saadet ve nes'e sncar. Her "C7.anede bulunur. 6512 

939 Modeli Blaupunkt Radyoları geldi 

Mühendis, kimyager ve sanal 

okulu mezunu ahnacak 
Sümerbank Genel Direktörlüğün

den : 
Sıvas çimento fabrikası ihtiyacı 

iç.in mütehassıs olarak yetiştirilmek 
üzere: Bir kimyager, bir makine mü
hendisi, bir elektrik mühendisi ve üç 
sanatlar okulu veya divarcı usta mek
tebi mezunu alınacaktır. 

Taliplerin tahsillerini bitirdikten 
sonra en aşağı 2-3 sene meslekleri da
hilinde çalışarak tecrübe görmüş ol
maları ve askerliklerini yapmış bu
lunmaları lazımdır. 

İsteklilerin, tahsil ve hizmet vesaJ 
iki musaddak suretleriyle 15.10.938 
tarihine kadar personel servisine tah
riren müracaatları. (3905) 6875 

Kalorifer kazam alınacak 
Ankara Orduevi Müdürlüğüi -

den: 
Ankara Orduevinde mevcut kalori

fer dairesinde bozulan bir kazan ye
niden değiştirilecektir. 
Alınacak kazan 17 metre murabbaı 

ateş satıhlı bir sıcak su kazanıdır. 
Muhammen fiyat 1280 liradır. İhale 
8. 10. 938 günü saat 16 da Orduevinde 
yapılacaktır. Şartname her gün ordu
evi müdürlüğünde görülebilir. Talip
lerin ihale zamanında muvakkat te
minatlariyle birlikte müracaatları. 

6874 

lsmetpaşa mahallesinde 
S a k a r y a Sinemuında 

ŞEH AHMET 
Türkçe sözlü şarkılr 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 

Satılık ve kiralık ev 
Yenişehir !smetpaşa caddesinde o

tobüs durağında 18 numaralı bir dö
nüm bahçe içinde S oda kışlık bahçe 
her türlü konforu haiz ev satılık ve -
ya kiralıktır. Tl: 2001 6731 

U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6160 
İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 

YENİ 
YENl 

SiNEMA 

.YENl 
MEVSiM 

SAN 

Yavrularınızı Hasan Özlü unları ile besleyini% 
Hasan unları yavrulanmza aıhat, neşe verir. Yavrulannızm 

neşesi evinizin, yuvanızın ne§esini doğurur. 
En mükemmel çocuk gıdasıdır. 250 gramlık kutular 20. yanm 

kiloluk kutular 35 kuruştur. Toptancılara tenzilat. 6408 

Kok ürü tısı 
..J 

ö 
Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden : 

En iyi dns Tiirk A nlrasİIİ ve Alman teshin koku gel
rni~tir. Ortaklarımıza taksitli ""e tenzilatlı satışlara baş
lamlmı~tır. 

Ucuz ve kuru kömiir almak ve kışın ralıat etmek i~ti
ycn sayın ortak ve mü~tcrilerimize şimdiden kömürle-
rini almalarını tavsiye ederiz. 5007 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci şartıdır: 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerreb bir il§çtxr. 6409 

Son pişman fayda vermez! 

Diş Doktoru 
diyor ki : 

"Dişler; çürümiye başlamadan çok 
evel itina görür, her gün ve hatta 
günde birkaç defa fırçalanarak mik -
roplar, zararlı salyalar ve ürazat 
temizlenirse sağlam ve güzel olarak 
muhafaza edilebilir. Dişler çürüdük
ten sonra artık iş işten geçmiştir. Bu
nun içindir ki dişlerin cRADYOLI N> 
diş macuniyle her sabah öğle ve ak
şam, her yemekten sonra bol bol fır 

çalanmasını ısrarla tavsiye ediyoruz." 

• 

1 A RADYOL 

SİNEMALAR HALK 
~lllllL. - -- -- ---- -- -- ---- -- -- -

BU GECE 

UÇAN KOVBOY 

Baş Rolde: BUK JONES 
Gündüz 2.30 ve 5.30 da 

KORSANLAR TRENl 
HALK MATİNESi 

• 

6407 

YENİ 

FiLMLER 

-- -- - 12.20 de 

MEKSlKA GÜLÜ 

BU GECE SAAT 21 Dt: AÇIK HA VA SiNEMASINDA 

ŞAMPANYA VALSl 

~=================================================================~ 

Kazım Rüştü : Ankara Adliye Sarayı caddesi 
Gençağa apartımanı No. 6 Ti. 2208 6242 


