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16 sayfa ilavemiz 

İnönü Kampı 

Godesberg'de Hitler ve Çemberlôyn konuşurlarken 

ekoslov kabinesi istif asım vereli 
Prag sokaklarında binlerce kişi 

''Serefsiz yasamak istemiyoruz,, 
Diye bağ1rarak nümayiş yapıyor 

Prq, 22 a.a. - Prag belediye reisi B. Zenkel, bu sabah tehir 
dahilinde hoparlörler vuıtuiyle radyo ile neıredilen bir nutkun
da Hodza kabinesinin istifa etmit olcluiunu bildirmiftir. 

Bütün fırkalann dahil olaca- müdafaa edeceği bildirilmektedir. 
iı ve ordu mümeuillerinin de "Şere/•İs yGf(Jmak 
bulunacafı yeni bir millt te- iatemiyoru:ı 1,, 
1nerküz kabinesinin teıelddil et- Dün akpm saat 22 de Reisicumhu

F. R. ATAY mek üzere olduiu rivayet edil- run tatosunun etrafında toplanan hal 

iıçi 
meskenleri 
B d b

• ka 1 b" mektedir. kın bir kısmı bağırarak bahçeye gir
un an ır :; sene eve .. ır Sonradan bildirildiğine göre kabi- mi,tir. Bunun üzerine general Sidovy 

heyetle Fra~sa da bulu~ugu- J nenin istifuı katiyet keabetmittir. balkonda görünerek halka sükQnet 
muz sırada bıze Normandıya ta.. Neıredilen bir tebliğde milli mec- tavsiye etmit ise de halk "ıerefsiz 
raflarında bir fabrikanın itÇi tisin yakında içtima e4eceği ve bil- yapmak istemiyoruz" diye bağırmıt
mahallesini dolqbrddar. Burası kilmetin meclis huzurunda kendisini tır. 
ldeta bir köydü: Her itÇinin kü- Londra projelerini kabule sevketmit Neticede halk milli martı aöyliye • 
çük bir evi, onun arkasında zer- olan esbabı izah ve hattı hareketini (Sonu 8. iacı sayfada) 
zevat için meyva afaçlan için is-
tifade edilecek büyüklükte bir 
bahçesi vardı. Bu e'f'ler itÇiyi ai
lesiyle birlikte topraia baibyor, 
ve bahçe yan • ipizlik zamanla
nnda aile geçimine yardım edi
yordu. 

Çelıoalovakya Cumhur Reiai 
B. Benq 

SON DAKİKA 

Milli birlik 
kabinesi 
kuruldu 

Hitler iktidar mevkiine geç· 
tikten sonra, nasyonal • sosyalist 
amelelerinin gene böyle bir kü
çük kuabuım sördüm- Bü;rillE, 
toplu ilr.ametithlar maltl, ,erin 
müeait olduğu her tarafta terke- Prag, 22 a.a. - B. Beneı, kabine-

hatlammltL • itıt;t•• lı5abu1 ... ittir. Y-1 
evlerin intasında bizzat fabrika o mr.11 ::ktlr~ qw.a __.. tePJl 
amelesinin bot saatlerinden isti- r;EJ . B. Beneı, bu akpm radyoda söyle-
fade ediyorlardı. {E!l(Q 6~YU.Lil i.Ll1AJll.11Mltbli.l'.RUJUHU lllll!R' WU.ltl diği bir nutukta demittir ki: 

Anadolu' da kurduğumuz fab- "- Bu tarihi anda hini yata kapıl-
rikalar için ıüphesiz en iyi sis- mıyabm. Bi.ı hareketimizi vaziyete 
tem budur. Toprak iltediiiniz Çelıo.looalqdtlalıi elıalliyetlerin mernlelıefe tlafılqlcınm uydurduk. Şimdi vaziyetin inkipfı. 
kadar bol, ve bizim halkımız es&• •österir laarita (Sonu 8 iaci aylada) 

aen yavtlda y&f&lllaia alıtkm· -----------------------------------dır. Bu fikri ve yukardaki misal-
leri bu defa Kayaeri ve Malatya. 
ela bekir itÇi a~annı 
aördüiümde hatırladım. Bombot 
topraklar üstünde yüluelen ve 
lıer igiye ancak bir oda veren 
m modern hanlar, bizim içtimai 
hiitibı diftlanmızla tezat tefkil 

Nafıa Yekllimlz 
İzmir' e geldl 

' POLONYA VE MACARiSTAN LONDRA'DA 

AZLIKLAR iÇiN TEŞEBBÜS YAPTILAR 

Lord Haltfaks "şimdi 
ederler. Böyle bir han itÇiyi be- lzmİr elektrik, SU ve 
kirlıla mahkUm eder: Halbuki 
fabrikalannuzda gündelik alma
ia baflıyan amelenin ilk dÜfÜDe
ceti 19ylerden biri evlenmek ve 
çocuk yetittirmektir. Toplu ve 
büyük ikametgahların alır inp 
masrafı ile münferit ve küçük 
lllelkenler~ inp ucuzluiu ara. 
unda fark 6yledir ki endüstri 
miieueselerimi-_ ikinci tekli ka
bul ettikleri tak~de pek az fe
c:lakirbk etmit olutlar. 

tramvay şirketleri 
mübayaa olunacak 

bunun s1rası değil,, diyor 1 

Fabrikalanmız Auadolu'ya 
yalnız i ı deiil, bir m.deniyet 
muhiti de götünneldedirler. Bir
çok tehir ve kasabalanmız, 'Qlll

ran ve yeni kültür eserlerini f&t.. 
rikalarla beraber göriiyorlar. Bi
naenaleyh endüstri müessesele
rimizin içtimai bayat üze nde 
tesir yapabilecek olan her teıeb

İzmir, 22 (Hueuet mu.bablrimia bil
diriyor) - Nafıa Vekili B. Ali Çetin
kaya, Eakitehir'den kecdieine iltihak 
eden eular umum mUdUril ve diğer .ze
vatla birlikte İmıir'e celdi. Nafıa Ve· 
kili İzmir'de üç g;in kalarak veldleti 
alikadar eden muıbtelif itler etraf m
dp tetkikler yapacak, Aziziye ttinellne 
gidecektir. 

B. Ali Çetinkllya gazetecilere yap· 
tığı beyanatta, ü:mir tramvay, au ve e· 
lektrik ıirketlerinin miibayauı için 
müzakereler yapmak huausunda ali· 
kadarlarla mutabık kalmdığmı. ilk 
müsait f ıraatta bu tir ketler murahhu
larmın davet olunacağııu ve bu tir· 
ketlerin de millUqtirileeeiini söyle
di. 

biisleri, aynı zamanda, bir mek- -----------
tep hizmetini görmekte ve etra-
fm Y&f&Ylt tarzım deiiftirmek
teclir. .... , ... SiYi• 

Viktoria 
Norveç edebiyatmm 
çok güzel bir örneği 

Yazan: Knat Hammn 
Çeuir•u Naulai Baytlar 

Münferit mukenler, aynı tesi
ri aileler üzerinde yapacak, ve 
Jelli hayat nüvesi mikyasmı biis
bütiin geniıletecektir. Bundan 
batb bizim halk ile alikalı bü
tün itlerimizde, davalarımızın 
bqlıcuı olan nüfus meselesini 
ı&z Cinünde tutmak, ve her ted
birimizin nüfus artmcı kıymeti 

:;~~tmu tartmak mecburiye- Kuru Glygfln: Glyın 
Nihayet münferit aile mesken

leri, her türlü tahriklere kartı ha
kiki kaleler hizmetini ıörmekte, 
hele meaken bir de mülkiyetle 
tamamlandığı vakit, bu nevi tab-

(Soau 8. lDcl aylada) 

Güyan menfumdan 
heyeeanh bir röportaj 

Çeviren: Nrırettin Artana 

Yaqovı ve Peıte'de . nümayiıler yaplldı 

•acarüttaa Harici~ Nazın 
tlö Konya . 

General Kazım Özalp 

lstanbul'da 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Millt 

Müdafaa Velri1imi1: General Kbım 
Özalp buıUn plırimise gelmİf ve 
llaJ..ıclarP.at'da brpl•nmrttu:. 

Loncka, 22 LL - Londra'da Çelı:oa
lcwakya hidiseainin yeni bir aafbuı 
daha açılmıt bulunuyor: Polonya ve 
lılacarilltan hiikUJbetledoin mümes
silleri, lort Halifab'a Polonya ve ma
car ekalliyetlerinin aüdet almanlarla 
ayni .zamanda muameleye tibi tutul
maları lüzumunu anlatmıflardır. 

Deyli Telgraf ıueteai, lort Hali
fab'm Lehistan ve Macariatan'm Çe
k091ovakya'daJd bu ild memlekete ait 
ekalliyetler hakkındaki iaıeKlerine 
menfi cevap verdiğini ve buııun daha 
sonra belki mümkün olacaiı mütalea
sını blldirdiiini yazıyor. 
Ayrıq lort Halifaks, pzetelere 

yaptı&ı beyanatta, B. Çemberlayn'i ce
saretli battı hareketinden dolayı teb
rik etaıif, fakat ayni .ıan:ıanda bafn· 
kil Yakalar hakkında memleketini ha· 
berdar etmeden tince her türl6 vakit
siz neticeler istim.ıacuıdan aakınılma
snu matbuattan rica eylemiftiT. 

Kabine, B. Çemberlayn'in uzlqtır
ma vuifeaini heyeti wnumiyeai itiba
riyle tanip etmekte berdevamdır. 

Polonya Pnıtl ne.dinde de 
tefebbüaıe bulundu 

VarfOVa, 22 a.a. - Pat ajansı teblii 
ediyor: Polonya'nm Prag orta elçisi 
Çek09lcwak hariciye nezaretine bir 
nota vererek, hilkümotinin almao e· 
kalliyetlerine yapılacak muamelenin 
vnen Polonya ekalliyetlerine yapıla
catı ümidini izhar etımiftir. 

Notada, vaziyetteki değifiklik dola· 
(SODU 1. IDcl •y/ada) 

1 
1 
1 

B. ÇEMBERLA YN DİYOR Kİ: 

"Hedefim, Avrupa 
sulhunu korumak11 

Görüşmeler bu akşam bitiyor 
Londra, 22 a.a. - Çemberlayn Godaberg'e hareket etmiıtir: 

Bqvekil, tayyareye binmeden evel ıu beyanalta bulumnuttur ~ 

"- Çekoslovak meselesinin' 
muslihane bir surette halli, al
man ve inıiliz milletleri arum-1 
da husulü arzu edilen anlqma
nm esaslı bir prtıdır. Bu anlat
ma ise Avrupa aulhunun lizun 
prtıdır. Benim istihdaf ettiğim 
feY, bu Anupa sulhudur ve yap
biım seyahatin bu sulha sötüre
cek olan yolu açacağından ümit-
vanm.,, 

B. Çembedayn'e seyahatinde B. Vll

Atlantik kıyllarındı 

ıiddetll fırtınalar 

Hasar milyonlarca 
dolara buluyor 

yam Strang, Bay Horu Vilsen, ha- NevyOl"k, 22 a.L _ Bet gündür At· 
riciye nesareti hıakuk milfaviri B. Vil· lantik sahilinde tiddetli fırtına ve 
yam Malbn ve kltiıbi B. HUmfraya yağmudar büküm aiirmüt ve Meksika 
DavW refakat etmektedir. körfezinde buna inzimam ederek 100 
AJımn mea1ihatgü.zan B. Kort ile kilometre aüratle esen bir riizgir bü

batk&tip Baron fon Selzaıı kıendiaini tün bölpde büyük haur.ta eebep ol· 
He9te>D'da up1wn1f1ardır. mu9tur. Bütün deııi.z münakalitı dur· 

Bin!Nıp Rcbeaeon binlMıp Xinc"in m1'flur. Nevyork'la daha fimaldeki te
aevk ve idare etmekte oldukları tay • birler ar•mda milnakalit keailımiı · 
yare IUt 10.47 de Kolonya'ya müte • 
vecciben Jıavalanaqtır. HGMll' mU,.onlan buW. 

Ncvyodt, ı22 a.a. -NCYJorlr. ~ 
Pe1,eraber11' u ••ktitlllt. M•••unt, ltod••• 1 

Petenberc, 22 a.a. - B. Çfll'1IMr • Nnhlmpshire dllbilindeld h ı •• 
layn, aut 14 de B. Pon Ribbentrop milyonlarca dolara yü.belmektedir. 
ve maiyeti ile birlikte buraya vannıt- Ölenlerin miktarı henils meçhuldür. 
tır. Kuırp Kanadaya doğru ilerlemekte-

Çemberlayn ve yllmı mesai arkaclaf- dir. Kanada'nuı Ontaryo ve Kebek vi· 
lan ötle yemeiini bqvekil'in yemek l&yetlerinde baurat vukuu kaydedili-
aaloa.unda yemiflerdir. yor. 

B. Hitler de geliyor 
Gode.berg, 22 a.a. - B. HitlCI' bu 

sabah ona dolru hımusl treaıe bura • 
ya celmit ve iaıa.yonda halk tarafm • 
dan hararetle ı1Jntlanmı.pbr. 

B. Hitier ile birlikte bUraya e.ıdlm • 
le qap!aıld pbaiyetler gelmitlerdir : 
Hariciye nazın B. Fon Ribbentrop, 

(Somı 8. iDci aylada) 

" A 

Prof. Bayan Afel" 
Üniversitede 

İlltanbul, 22 (Telefonla) - Profeak 
Bayan Afet bucün ünivenitede, tarlı 
ıube8inde yapılan imtihanlan takip et• 
miftir. 

Filiaıinde hm ior6alan ve mitralyö8erle rniitlalaa edileıt 
6ir polia lıanılıola 

Filistin' de İngilizlerle Araplar 
araunda bir çarpııma 

Araplar resmi binaları yakıyorlar 
K11dia. 22 LL - Dün araplula iqilis ..... ve polili arumda Ti-

heriaa ciftl'IDda ariiMm bir ......... vaka lııa ...... tw. Araplar enell 
~ tlılm,. ....... _.. 79Di bir milad.De clüa ........ 
Remai bir tılWiP ıöre dön arap ölmüftir. Hamel ciYannda iki anp " 
bir ~-i c:eeecli w.....-. 

GaH'cle bir iqilb ~ afll' .-.tle yaraluw11p. 
a.-i bir teblii• sön, M"&plar .... siinlerdeld te9tdfab protıeelo içia 

Ha~a'da -.u ,.._ ilia elmitl...mr. 
Araplar J ... polis ..-... poeta ve ı6mriik ltinalanm ..... 

........-... lhllloa cinrmda bir enp ölmiltür. Nal»lua ı:ekwmde bir 

........... HHlleriWww.,tw. 
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Tarihten iki yaprak 
Tarihçi Naima der ki : 

.,Bu makule umuru muazzamai cihadda pişvayı asker olan ~kil ve böyle 
kardan ve müdebbir ve değme bir yaygaraya vücut vermez sabitülkalb ba
hadır gerelctir ki yanında bulunan asker da/Ji filine itimad ve kavline iti
kad edip tesebbütü himmeti ile ~ecaatleri müstahkem ola ve ittihadı kulüb 
ve ittifakı kelime ile bir maslahat görüle ... ,, 

Pilevne müdafaasında bulunarak bu kahramanlık menkıbesi hak
kı~~a ~z~l bir eser ya~n yüzbaşı Vilyam von Herbert, diyor ki: 

Üçuncu Plevne harbınde türklerin gösterdiği yararlık, mağrur ve iman
lı bir mWet oğullarının vatanperverlikten ilham aldıkları zaman ne kadar 
yükseklere yükselebileceklerini, üstün istila kuvetleri, müşterek tehlike 
karşısında bir miJJet faziletinin naSI/ birlik ve intizam içinde !JBhlanabile
ceğini, bu miJJetin, sevilen bir lider idaresinde ne manevl bir azamet ikti
s~!' edeceğini, doğru bir dava uğrunda şuurlu çarpıştıkları için eğer şehit 
duşcrlerse cennet kapılarrnrn kendilerine açrk durduğuna kanaat besledik
lerini tebarüz ettirmiştir.,. 

lşte size birisi onyedinci, birisi ondokuzuncu asırda yazılmış iki 
mütalea ki birisi Kanije müdafaasını, ikincisi Pilevne müdafaasını an
latan iki tarih sayfo~mdan alınmıştır. Birinde yerli bir tarihçi birinde 
yabancı bir zabit-mu'larrir, türk milletinin cevherindeki gizli 'tarafları 
ve onun başına geçerek şefte bulum;nası gereken meziyetleri görmüş 
ve kitaplarına geçirmislerdir. 

Bu müşahedeler, yıllarca ve yıllarca bu kitapların sayfalarında bi
rer efsane gibi mühmel kalakalmıştı. 

Ancak hakiki şefine kavuştuktan ve onun sayesinde millet cevhe
rinin inkişafını gördükten sonradır ki insan, bu tarih sayfalarının ne 
demek istediğini kavrıyabiliyor. - Nurettin ARTAM 

A ka a 500 ev daha kazanıyor 

Nafialılar mahallesi, Gazi 
Enstitüsü civarında kurulacak 

inşayı, 

ve 

Devlet 

Ziraat 
D~miryolları tekaüt sandığı 

Bankası finanse edecek 

ULUS 

Dış Ticaretimiz 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez ban

kasından alınan hesap huliisalarına 
göre 17.9.1938 tarihindeki kliring he
sapları bakiyeleri ve kredili ithalat i
çin Cümhuriyet Merkez bankasına ve
rilmiş teahhUtler yekunları; 

Cetvel: 1 
Türkiye Cümhuriyet Merkez. 

Bankasrndaki kliring hesapları 
borçlu bakiyeleri 

Memleket Miktar T.L. 

Almanya 
Belçika 
Çekoslovakya 
Fenlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
Lehistan 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c.ı. 
Yugoslavya 

10.000.900 
115.700 

3.0ti8.200 
. 514.200 
3.160.500 
1.018.800 

10.171.700 
319.300 

2.842.600 
919.900 
29.300 
43.400 

1.238.300 
750.000 

1.267.800 
605.000 
500.600 

Cetvel: 2 

Kredili ithalat için Cümhuriyet 
Merkez Bankasına verilmiş olan 

teahhütler yekunları 

Memleket 

Resmi 
daireler 

T.L. 

Hususi 
~ahıslar 

T.L. 

Yekil:n 

T.L. 

Almanya 17.496.946 11.544.185 29.041.131 

Belediye Meclisi 

Avuıturya 
Belçika 
Çekos. 
Es ton ya 
Fenlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yugoslavya 
Yunanistan 
s.s.c.ı. 

480.020 

5.483 
32.395 
57.818 

787 ... 35 
27,764 

1.772.599 
31.384 

47.818 

451.292 
1.610 

116.371 
11.585 

1.054 

525 
31.462 

528.965 
12.825 
36.253 

271.860 
63.989 

528.758 
10.300 

212.727 
172.851 
268.309 

4.174 
109.748 
24.148 

5.735 
16.113 
36.853 

167.408 

525 
31.462 

1.008.985 
12.825 
41.736 

304.255 
121.807 

1.316.193 
38.064 

l.985.326 
204.235 
316.127 

4.174 
561.040 

25.758 
122.106 
27.698 
37.907 

167.408 

Yukaudaki 2 numaralı cetvelde yazılı 
kredili ithalatın vadelerine göre 

vaziyetlerı 

6 aya kadar vadeli 

Resmi daireler Husuı;i şahıı;lar 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

T.L. 

1.435.257 
929.306 

T.L. 

7.040.875 
1.746.391 

Daha uzun veya başka v4delı -
Resmi daireler Hususi şahıslaı 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

T.L. 

16.061.689 
2.895.322 

T.L. 

4.503.310 
756.612 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
Bankalarında tutulan kliring 
hesaplarındaki alacaklarımız 

Memleket Miktar T.L. 

Estonya 
İtalya 
Yunanistan 

33.100 
3.144.800 

154.800 

23 - 9 - 1938 

Milli mahsullerin değerlendi ri im esi 

İpek böcekciliği de tam bir 
devlet kontrolüne alınıyor 



23- 9 - 1938 

1 DIŞ POLITI KA 1 DÜNYA HABERLERİ 
Cenevre içtimalar1 

.MiKetılw Cemiyeti aaamble ve 
konae," içtimalarmm bu devre ur-

25 Alman fırkasının tazyiki altında 

fındaki müzakereleri, ail&hlarm gü. .1 k b l • ·ı kl•.n .J 
rültü.ü arasında aıorl•la ifitilebildi. zorıa a U ettin en fe ıTıeruen Sonra 
Awupa'cla milyonlarca ailihlı ukw 
"maneft'9" yaparken, cleYJetJ. biri• 
birine tehditler aavunarken ve İqi• 
liz bat.ekili aullua korumak için 
Alm.aaya ile lapat.e araamda me • 
kik dokurken, kırk aekiz devletin 
~ Ceo.vre'cle topJ..nua on 
dok•zmıcu ...-a. içtimama :itti· 
riık etmiftir. Büyük devletlerin ha· 
rici)'e vekili olarak İç.tİmaa yal• 
nız Ba)' Litvinof iftir&k •tmit
tir. İqiliz haric~ Yekilİ yola 
çrlnn• üzere,.kea, Çeko.ıovakya 

Ya Hitler yeni talepler 
ileri sürmek isterse eee 

Fransız tefsirleri 
Paria, 22 a.a. - F ramız ıazeteleri, Çek meaeleıiyle meıgul ol

makta berdeYamdır. Fiıaro ıazeteai diyor ki: 

Çin işinde 

Japonya Cenevre'nin 
tavassutunu istemiyor 
Tokyo, 22 a.a. - Hariciye Nazırı 

U gaki, Milletler .cemiyeti Umumi ka
tibi Avenol'a bir telgraf çekerek japon 
hükümetinin Milletler cemiyeti mu
kavelenamesinde derpiş edilen usul
lerin çin - japon ihtilafının makul ve 
adilane bir şekilde halline müsait ol
madığı Jcanaatinde bulunduğunu bil· 
dinniştir. 

meee&e.iJ'le metcul olmak ii&ere .. Seferber halde bulunan yirmi bet 1 
Londra'cla kaldL Franuz hariciye fırkanm tuyikı altmda sorla kabul 
ftkili Bone ele bir U'abk CeDeYre'de ettirilmit olan mibakereler, dünya· 
aıöriiDdiikten aoara alelacele Pari.'e nsn hiç bir zaman unutmıyacağı men· 
döndü. fur bir mahiyet arzetmektedir. EYet, 

Yeni alman talepleri karıısında 
Aaamble içtimamdaa evel, mutat meseleye nihayet Yermenin zamanı 

olduiu üzere komey topluulL Al· buUll etmi§tir. İki bUyük demokra· 
fa.be ile azadaa i.aaya intikal eden ıiye tahmil edilmiş olan mihnetler, 
reialik aııruı bu defa Yeni Zelinda tahaımnül edilecek dereceyi atmıt • 
murahhau Gordan'da idi. Gardan, tır.,, 
birkaç gün eonra açdaD aMmble İç• Pöti Pariziyen gueteainden: 
timaının de muvakkat reialik vazi· .. Son dakikada Godesberg'de her 
fesini yaptı. Bir zamanlar, uamble- feyi tehlikeye dütlirecek olan yeni 
ye reia aeçilmek büyük bir ,....1 aa· bir takım metalip ileri silrtilmesi li
yılırken. bu defa rei.lik için namzet zmıdır.,, 
bulmak kolay bir it olmadı. FiDlUı • Bir manivela kullanır gibi ••• 
di7a hariciye .ekili Holati'DİA Mmi Epok yazıyor: 
ileri aiiriildü.. Fakat bu zat rebl~i "Uçüncü Rayh, Çekoslovak eyalet· 
kabul .tmedı. Sonra Romanya harı· terinden ibaret kalacak ve Berlin'in 
ci7e Tekili Komn~'den bahaedildi. peyki haline gelecek olan bir Çekos
B~aıun merkezı o~ Çeko.l~vak· lovak devletinde kendisi lçin ihtiraı
,.. il~ olan yakm mwuueb~tl~ clo· !arının hedefi olan Ukrayna'ya doğru 
l~yıaıyle ondan da vaz~~ç~~cli.. Ve bulQl yolu tetkil edecek bir RUten 
aıhayet lrlanda bat•ekilı ua•mde koridoru vücuda getirmek iıtiyor.,, 

İngiliz gazeteleri 
heyecana düştüler 

Londra, 22 a.a. - Alman gazetelerinin bahsetmekte oldukları 
yeni alman metalibatı, İngiliz gazetelerinde heyecan tevlit et
mektedir. 

Çekoılovakya'ya teklif edil- ! ' 
mit olan İngiliz garantiıine tel- 1 1, • • 1 
mih eden Taymiı gazetesi diyor K1ral Borıs Berhn de 
ki: 

"Bu, çok büyük bir mükellefiyet
tir. Fakat İngiliz efkırı umumiyesi, 
açık ve haklı bir divada derhal hü
kümete zahir olacaktır.,, 

Berlin, 22 a.a. - Bulgar ajansı bil

diriyor: Koburg'da babası kıral Fer
dinand'a yaptığı ziyaretten dönen kı
ral Boria bu gUn Stisse'den Berlin'e 

karar kılmclı. • • Ebelsiyor diyor ki : 
.~ ru~name~n en ebe- "Almanya'yı kalkındırmak için 1918 Çekoalovakya garanti iaıiyor 

auy~ _mac:lcl .... ..mui~ar me- hezimetinden bir manivela gibi istifa- Deyli Telgraf Uod Morning Post 

gelmiştir. Kırat istasyonda müatepr 
Vörman, protokoldan başkonsolos Şu
bert, Bulgaristan orta elçisi Draganof 
ve diğer zevat tarafından karşılanmış
tır. 

ael~u>'~· ltaly~ ~aldundakı ~· ele etmiı olan B. Hitler, yeni metatl· diyor ki: 

Asamblenin 
toplantısında 

Bombardımanlara 

karşı sivil halkın 

himayesi işi konuşuldu 

ITÜRKIYE BASINll 

Celil Bayar' ın ~ncü plim 
SONPOSTA'da 8. Muhittin Bir

sen, bu bqldda yazdığı bapakale
ainde demektedir ki : 

Bundan otuz sene kadar evel, ilk 
defa olarak millet bayabna çıkbğımız 
aıralarda Oamım oğulalnnın, Avrupa • 
da kızıl ıultan iamiyle maruf padİfa

Cenevre, 22 a.a. - Hava bombardı- hı, Abdülhamit, bize her balamdan 
manlarına karşı sivil ahalinin himaye- bof, her taraftan geri bir memleket 
si hakkında Milletler cemiyeti uam- · vermitti. 
bleainin aililı•ızlanma komisyonunda Abclülhamit'ten memleketi bu te • 
yapılan müzakereler bu gün bitmiıtir. kilde devir alan meırutiyet rejimi, 

Arjantin dclegcai bu meselenin en- ittihat ve Terakki devrinde yalnız ai
ternasyonal bir mukavele ile tanzim )'Uİ tufiye ile llWlfSUI olabildi. lkti _ 
edilmesi llzmı geldiğini ve gelecek A- .. t ve maliye aahumda, ilk defa ola • 
merika ittihadı konferamıaın Lima'da rak bir gümrük tarifeai hazırladığnnız 
bu işle de meşgul olacağını söylemiş- uman kendimizi meaut aaymııtık. 
tir. o zaman ile bu zaman arumda bir 

Sovyet delege9i Maiski, Sovyetler mukayeM yapımk iatiyonmı. O za • 
birliğinin bu meselode hayale kapıl-

manlar, yeni bir büdce vesilesiyle B. 
madığını, zira icap eden teminatın is-
tihsaline hemen hemen imkan olmadı- Ferit, ortaya"üç beyaz" diye bir fi • 

kir atbfı zaman, bu fikre bütün men> diğıni bildirmiıtir. 
Uruguay delegesi, hava muharebesi- leketin aizr aulanmq olduiuna çok 

i-" habrlanm. cw.- j...n.. harice --.a:_ ni in.ani bir ıekle sokac* her tedbi- ı • ~· r·· y...-..a-

re hükümetinin iltihaka amide bulun- timiz kıyamet kadar parayı .Demle • 
duğunu kaydetmiftir. kette tutmak, tekeri kendimiz yap • 

Lehistan delegai muayyen bir va- mak, o kadar tath bir hülya idi ki, 
ziyette kapalı bir fekilde dahi icap e- Ferit bundan balı.ettifi zammı, herb
den bir karar suretini kabul odemiye- ıin yüreği titremiıti!. 
ceğini ıöylemiştir. B .... ün tekeri kendimiz yapl)'oruz; 

Felemenk delegesi, meeelenin aade- henüz hepsini değil, fakat mühim bir 
ce tetkiki mahiyetindeıı ileri geçen kıamını kendi topraldarmmın pancar -
her türlü demarttan aalnnılmaaını lariyle kendi febrikalanmızda >'8Pl)'O
tavaiye eylemiftir. ruz; yeni plinm ta~nclen sonra da 

Nihayet bir karar ıured kaleme al- bütün ihtiyacılDIZI tanin edebileceğiz. 
mak üzere bir tahrir komite11i tetkil e- Demek takrl'ben otuz ~ evelki hül
dilmittir. ya, bu otuz aenenin yanıı muharebe 

Belçika Parlamentosu 
toplanmıyacak 

Brüksel, 22 a.a. - Sallhiyettar bir 
membadan bildirildiğine göre, parla
mentonun fevkallde olarak içtima et
mesi hakkında hilkümet tarafından 

henüz hiç bir karar ittihaz edilmit de
ğildir. 

ye mücadele ile seçtikten sonra bu -
pn tahakkuk ebniı bulunuyor. 

fakıyetaız tatbı~dea ~ aankaı· bat ile Fransa ve lngiltere'yi tezlil "Çekoalovaklar, yapmıf oldukları 
)'onlara karıı ~ır rea~ı)'OD uyan· edebileceii kanaatinde bulunacak o- fedakarlıklardan sonra yalnız askeri 
llllfbr. ~~ ~eakaıyoııa o~ayak ol~· luraa pek ağır bir hata İflemiı olur.,, emniyetlerinin değil, ıiyui, iktsadi 
1ar da kuçuk devletler.la. lika.neli· La Repüblik de f(iyle yazıyor: ve kültürel istiklallerinin zaman altı
aavya devletl.-i. geç~. Ko- "Eğer alman • çek ihtlllfı B. Hit- na ahnm19 olduğuna f&hit olmak hak 
.-haa'cla yapbklara ~ .. açt~~· ler için evelden keılf " tahmini ka· kına maliktider.,, 
aankeiyoalara kartı vaaı)'etl.-UU ta• bll olmıyan yenl bir takım metalibat Niyib Kronik!, diyor ki: 
,m etmitl•di. Bu vasiyet, C-V· tıerl •Urmek için bir vesile tetkil e- "Bir felikete mini olmak için cer-
re'cle laveç, NorwtÇ ve .Holand.:- a:ıa· decek olursa dün tefrika halinde bu- rahi bir 1meliyeye muvafakat edilmiı 
rahbaalan taraf~dan ıaah eclilmlf: lunan Fransa. harpten mesut olan Al- iae bunun minuı, Çekotlovakya'nın 
tir. JuılaıılıyOI" ki b11 devletler, aecn manya karııımda milttebit blr bale parçalanmumm. yaima edilmeainin 

FRANSIZ VE İNGİLİZ SOL 
PARTİLERİNİN TEŞEBBÜSLERİ 

Celil Bayar'm iç numaralı planı, 

itte bize bir kıarm iktisadi hayabn a -
na iti.ini, diim de çtıtitli iıtihaali 
temin edecek olan bir ''yapma" proff• 

rmnınm üçüncü merhaleaini tetkil e • 
dİ)'or. lkti .. cli hayabn ... lm•etleri, 
meseli benzin ve elektril kudreti bu 
plinın içindedir. Ayıu zmnanda motör 
de bu plan içindedir. Fakat, hanlarla 
benııber nakil vU4lalanmn kuvetlen • 
meai de lizım Oldujuna aön, liman ve 
f..mot ..-.iaini de beaaba ketmelr i . 
c:ap elaÜftİr. Birbirla-ini tanwmıl•yan, 
birbirlerine mahta.ç olan ve birbirleri-

tedbirlerin tatbiki metel~e .ihti· aelecektir.,. kabul edilmit olduğu delildir.,, 

yarlarını mulıafaaa etmek ~ d b• '-- kıl B'.t: •• ~ b kil 
1 ~ ..... afakatlm olmadıkça Se ır Aere yı ıracı • • • utün n vru.pa e yor 
Z:..aııdarmdaa ukerlerin ıeçmeai • Popiller gazetesi yazıyor: .. Londra, 22 a.a. - Press Association 

Hiç bir netice vermedi 
ee c1e raaı deiw.rclir· ...- Wr ..._ ,,.a..a..1ı .ıuna bi- ,yaz.~oz:. "Bütün Avrl.ij)a Godesber& 

Büyük devletlenı ıeliace; iaciliz tiln metalibata. blitUD lhtlrulara ~ mtıWratmı aaml bir dikkatle ,,.. aıa-

hh Lort Del.yar •--iltere'• bat bir mecra açılmıt olacaktır. Hıt- kaile bekliyor. Filhakika bahis mev-
mura uı ' .aug • d M ı· ''d t 'k 1 1 Çekoslovakya aİll ıaoktai naunm iuh etmİftİr. ler'den zıya e uao ını . en e~vı zuu o an ıey ya nız 
lngiliz murah1'uımn ba DOlda ün- cören Polonya v~ Maca~ııtan, hısse- buhranının halli değil aynı zamanda 
rindeki sözleri aarih olmamakla be- lerini iatemektedırler. Fiihrer, ne ya- Avrupa'nın üzerine çökmekte bulu
rab.., her halde Jngiltere'nin de pacaktır? fıte Avrupa'nm döntıp do- nan diğer bütUn buhran ve meselele
k - ük devletler tarafmdaa ileri llÜ· taııp geldiği sual noktur budur. O· rl de tufiye eylemektir. Her ıeyden 

Paris, 22 a.a. - Sosyalist grupunun toplantwnın aonunda bir 
teblfl netre.lifmiitlr. Bu tel>lifcle sırupms eol c.aM fırlralan he
yetindeki mümeuillerini parlamentonun içtimaa dl'Yelini talep 
etmeğe memur etmit olduğu beyan edilmektedir. 

uç • · tah-'-k"-U -unde aerfn-. et önce sulhun temini lazımdır. Fakat rülen noktai nazara temayül ettiiı nun .. \MU uu '".. • 

Üç rey eksik olmak üzere itti- ı 
fakla kabul edilmiş olan. bir tak
rirde bilhaıaa §Öyle denilmekte
dir: · 

Tiyerı-Çin'de 
Japonlarla Fransızlar 

arasında hôdise oldu 
anlqılmaktadır . . .f'ranuz murahhası, tikten sonra timdi de ıulhu onun pa- daha timdiden sUdet meıeleıi, yeni 
yalnız ekonomik me1elelerden babı. yansız kudretinden ve uluvvilcenabın bir takım mütkülit ortaya çıkarmıt
eclerek bu noktaya hiç temu etme- dan beklemek llzım ıeliyor.,, tır. Polonya ve Macaristan da fran
miıtir. Pakt ile giritilen taahhütler· Hiıler'in verdiği .an mülıl.eı sız - İngiliz p1Anının Çekoıtovakya'. 
le bağlı kalmmaımı Ye IMa arada övr gazetesinde bir makale neıret· dakdi poltbonlk~llı ve macari tekaillliyedt~e-

!! ..I f d al . i' ..x Hi 1 re e ta ın resmen s em ! er ır. ÇekoıSlovakya'yı muua aa e en 'f • mıı olan Bayan Tabu ye 5 ... re t er, 
aız Sovyet Rua)'a hariciye vekili Lit· Godesberg'de B. Çemberlayn'e 1 tet- . 
vinof olmuttur· Sankaiyonlar bak- rinievel tarihkıin a1mllll kıtaabnm sil
kmdalr.i nihai karar verilmemekle det aruiaine girmeleri için son tarih' 
b..aber, küçük ve büyük devleti.- oldufunu söyliyecektir. Fula ola
tarafmdan ileri aüriilen bu ihtirazi rak Hitler, intizamı muhafaza huau
kayıtlardan aonra artık bunların sunda kabiliyetsizlik göatermit oldu
aömüldüiü söylenebilir. Fakat bi.- ğunu ileri ıürerek Beneı hükümeti· 
diaelerin garip tecellMi olmak üzere, nin istifuını talep edecektir. Bitler, 
Çin murahhası, Vellington Ku, Japon. bunu müteakip Almanya'nın milltak
)'a baklanda on yedinci madde hüküm- bel devletin hudutlarına mUteallik 
!erinin tatbik edilmesini iatemiıtir. fran&ız ve ingiliz garantilerine muarız 
MalUmdur lr.i bu madde Milletler olduğunu beyan edecektir ki bunun 
Cemiyetine la. olmıyan bir deYl.. m&naar, alman tneasUU ı,in bir saha 
tin. miMk hükiholerini kabul etmi- olan merkezi Avrupa'da Fransa ile 
ye davet edilmesi hakkındadır. Ve lngiltere'nin bir gftna allkaları kal· 
aanluiyonlarm tatb~ kadar gi • mamıt olacaiıdır. 
debilir. Kon.aey de Ç"''in teklifini Ukrayna lle Slovakya'ya gelince 
kabul etmiıtir. ı;en~ro"cle devletler Figaro gueteıi, Berlin'den almıı ol
aankaiyonlar ale,.hine vaıııi7et alır- duğu bir telgrafta Hitler'in yeni id
ken, konseyin Japonya h~lr.mcla diaları hakkmda mümasil bir mütalea 
aankıiyon tatbikine kadar YU.cak dermeyan etmektedir. 

"B. Çemberlayn'i tenkit 
habqhk olur,. 

Londra, 22 a.a. - f vening standard, 
Çımıberlayn'in siyasetine muhalefet 
göaterenl"eri tenldd ederek diyor ki: 

"Duyrular, vakıaları ortadan kal· 
dıramaz. Bu vakıa da ıudur: Çekoslo
vakya'nm idamesinde İngiltere'nin 
hayat! hiç bir menfaati yoktur. tn
&lltere, Çekoslovakya lehinde herhan
gi bir ditte bulunmaktan katiyen im· 
tlna edegelmlttir. Eauen Çekoslo
vakya, lngiltere'nin mUzaharetinden 
ziyade Vilson'un yardımı ile vUcut 
bulmuı bir devlettir. Binaenaleyh, 
mUnhuıran Avrupa kıtasını allkadar 
eden bir itten ayrı durmak görüıünü 
lngiltere'nln muhafua etmesi kadar 
tabii bir teY yoktur.n 

bir muamelenin baılamuma ~z 
vsmeai, garip bir tezat teıkil et• 
mekteclir. Japonya hakkındaki ka· 
rar fÖYle izah edilebilir: Çin bir de· 
fa 1ilr.i.1etçi olduktan aonra huauai 
bir mahkemede di.va aÇIDIJ'• benzi· 
yen bu muameleniu öoüne ıeçile· 
memiıtir. Fakat Japonya hakkında 
zecri tedbirlerin tatbikine kadar 
vanlmau bugünkü tartlar altmda 
•arİt delildir. 

Amerikan 
kuvetleri 

kumandanı 

hava 
baş 
öldü 

Va9kıgton, 22 a.L - Amerikan ha
va kuvetleri bqkumandanı general 
Veıtover'in Loa Angeln civarında 
vuku bulan bir tayyare kaza.ı netice
ıiııde öldiliü Harbiye nezareti tara
fından bildirilme-ktedir. 

'' l ngUtere utanacak bir ıey 
• yapma11U§t&r,, 

Sidney, 2~ La. - ~un gazetesi ya-
zıyor: 

"İıı&iltere hUklimeti.rıin harbe mitti 
olmak ıçın yapmış oldugu harekette 
ingıhz milletı ıçin utanuacak, geref
sızilk teıkil edecek hiç bir fCY yok
tur. Çıkacak harp, lngıltere tarafın
dan kuaıulaa da kaybedilıe de bu ne
sil için teıfiyeıi imkinsız bir felaket 
olacaktır.,, 

· "Ancak kollektif emniyet, devletin 
istiklaline ve girişilmiş teahhütlere 
riayet esasına istinat edebilecek olan 
sulhun muhafazaaı kaygueunda bulu
nan aosyali•t fırkası, bir devleti is-
tiklilini feda etmiye icbar eden, Fran
aa'yı tecride ve şiddet rejimlerini tak
viyeye ve harp muhataralarını arttır
mıya müncer olan diplomaai hareketi
ne İftirak edemez.,, 

Sol cenah delegaayonunun 
toplanıuı 

Saat 14 de soeyalist grupu tarafın
dan yapılan toplantı saat 21.40 da he
men ittifakla bir takririn kabulü sure
tiyle nihayet bulmuştur. Bu toplantı
nın nihayetini bekliyen sol cenah de
legasyonu derhal müzakerelere başla
mııtır. 

Sol cenah delegasyonu akşam top
lanmış fakat hiç bir karar ittihaz et
memiştir. Delegasyon cuma günü ye
niden toplanacaktır. Meclislerin içti
maa daveti hakkında •delegasyon, bu 
hueusta radikal - soeyalist ve cümhu
riyetçi soayalis.t birliği tarafından cu
ma sabahı verilebilecek kararlara inti
zaren bu baptaki kararını ve Daladye 
nezdinde teşebbliaünü geri bırakmış
tır. 

Londra' daki ıeıebbü•ler 
Londra. 22 a.a. - Lort Halifaka sa

at 19.15 de amele tqekkillleri umumi 
meclisi ve amele partisinin icra komi
tesi balarından mürekkep altı kiıilik 
bir murahhaa heyeti kabul etmiştir. 

Bir uat yirmi dakika silren.bu mü
lakattan sonra heyet Tranaport-Hou
se'ye gitmiştir. Fakat son dakikada çı
kan bir iı Çemberlayn'in heyeti p.h
sen kabul etmesine mani oluıuttur. 

Aaamble içtimanım IOn celaeein • 
de konte)' azalığı için aeçim yapıl
Dllftır. MalUındur ki her aeae kan· 
aey balıklarından üçü inhilü et• 
ınektedir. Ve bu balıklar için eeçim 
yapıl ... Bu defa Romanya, Polonya 

1901 de nefer olarak bava kuvetleri 
hizmetine giren mumaileyh. 1936 ae
nesindenberi baıkumandan olarak va· 

ve Elnlador tarafından itıal edilen mele için büyük ıürültü çlkarmıt 
babklar inhilal edecekti. Polonya iken, Polon)'a'nm timdi namzetliii· 
1926 Maeaindenberi daimi aza imi1; ni bile koymamaıı, Polonya dıt po • 
gibi, müddeti bittikçe tekrar ... litikaamın i.tikamet defittirdiiine 
çilmekteydi. Bu defa, Polonya, nam- delllet etımekteclir. Ve Polonya 
zetliiiai koJ1D&dıimdan üç i:aa 1e- Milletler Cemiyetinden biUıbütün 
çilmiıtir. Romanya'nm yerine Yu- a,rılnaamak, fakat •)'Dl Hmand• 
goalavya, Polonya'dan inhilü eden cemiyet kadroea içinde faal rol oy
balıta Yunaıü.tan ve Ekuador'mı llUIUJ'• yaaqmamakla harici poli. 
yerine de Dominika .-çilmiıtir. tikaamm maJaiyetiai tebarüz ettirmiı 

Beynelmilel ticaret odası 
reisi ve umumi kitibi 

letanbul' da 

Alman haberlere göre, itÇi partisi, 
dUıı gece ingiliz kabineaiııi Hitler -
Çemberlayn mülikatından evci çekoa· 

t.ıanıbuı, 22 (Tcılefonla) _ Beynel- lcwak:ya meeeleeindeki kararından 
mileıl ticaret odası reiaiyle umumi ki· vazgeçirmek için ııon bir tetebbüste 

. daha bulunmu§la da, bu te9ebbüaünde 

Bir zamanlar, '')'arı daimi" adı ve • olu.,ar. 
rilen bu konae)' lzalıimı elde et- "A. Ş. ESMER 

tibi ve diler munabh.ealar bu aabah de muvaffak olamamıttır 
An.kara'daıı tolırimiu dönmütlcrdir. r . . 
Akpm Türkiye milli komitesi reisi B. Proıeaıo beyannameai 
Mitbat Nemli bir ziyafet vermittir. Ak,ama doğru lort Halifaks tara-
Yarm (bugUn) milli komite tarafın - fından kabul edilen altı kiplik heye
dan bir ziyafet daha verilecektir. Mu · tin verdiği izahatı dinledikten sonra 
nıbhMlar yanndan itibaren ıehrim1': amele partisi resmi bir beyanname 
de çalıpıa baıl'l~.. netrederek" Hitler'in tehdidi kartıaın-

Tokyo, 22 a.a. - Tiyen,çin'de japon 
ve fransız makamları araaı.oda bir bi
dise zuhur et.mittir. Bir japon zabiti 
ile bir küçük zabit ve bir fOför imti· 
yazlı mıntakanın 40 kadar framız po
lieinin fena muaneleeine maruz kal
mı1lardır. Hidisenin sebebi gelip git
me nizamnameei hakkında ihtillf zu
hurundan neıet ctmittir. 

Çinlilerin bir mum//akiyeıi 
Hankov, 22 La. - Çin umumi karar

gahının çar,amba akpmı ne9redilen 
bir tebliğinde ezcilmle töyle denili· 
yor: 

Bütün kıtaatın İ§tirikiyle üç gUn 
devam eden bir muharebeden sonra ja
ponlara Yangtae Uzerinde bir kale olan 
Tien-Şa-Şeng önüne atmıya muvaffak 
olduk. 700 ölü veren japonlar dolu ti
maline doğru çekilmiflerdir. 

General Kôzım 1 nanç 
dün defnedildi 

İ8tanbul, 22 (Telefonla) - Dün v~ 
fat ettiiini bildirdiğim İzmir mebuıu 
General Khım İnanç bugün törenle 
Edimekapı şehitliğine defnedilmiştir. 

Cezane töreni çok hazin olmuı, ıehri· 
mizde bulunan büyükler, ve mcrhu -
mun doatlan törene ittirik etmiıtir. 

Gümrükler Umum Müdürü 

latanbul, 22 (Telefonla) - Gümrük· 
ler umum m&ıdUrll B. Mahmut Nedim 
tetkiklerde bulunmak üzere bugün iz. 
mir'e hareket et:mittir. 

da utanılacak bir tekilde zeliline bo
yun eiilmit olduğunu kaydetmi,ıir. 
Beyarınameae "eski inıiliz demok

rui ve adllet ananeainiıı Jeıkelcndiil,, 
illve edilmektedir. 
~ele partisi mebuslarından Slt· 

rin, DaJtocı, Lathan ve Gillee9 bu p 
bapıkilin Almanya'ya hareketinden 
bir u sonra t.yyare ile Paris'e gide· 
ceklerdir. Mebuslar framıs soayaliet 
ve sendikaliet liderleriyle cörilfecek· 
terdir. 

1111 yardımı olan ba çefİt çeıit iktisadi 
itlerin lııepaine de, devir devir. safha 
aafha, hiiemn ecl-. ba planlar bir ta -
nıftan tahaldmk ettikç. öte taraftan da 
,.m yeni ihtiyaçlar •e yeni yeni plim
... t • cn•bır. Ha7'd dwaw ,,,. ihti • 
,.__ haddi olma. Eı..ir ki hiz ba 
faaliyeti önümüze katalım "enerji • 
misle ona miitemadiyen ileri sötiir • 
mele ibere lmlNaçlryalrm 1 

Celil Bayar'm üçüncü plim mem • 
lekele yeni afaklar açıyor. Bu ufuk • 
lanta tiirk milletine daha çok itt daha 
çok iıtihaal, daha çok hareket imkin
lan görünüyor. Sekiz 1ene aonra bu 
memleket tanmmıyacak hale gelecek • 
tir. 

HARP VE SULH MANZARALARI 
COMHURIYE"rte "Hidiaeler ara

uncla" sütununda B. Peymlİ Sefa ha 
batblda yazdıjı yazqmda ıunlan IÖy
lemektedir: 

Bazı memleketlerde, ç-. ıelo
vak)'a' da, Frana'da, Almanya'da, 
lnıiltwtı'de ahali, yakmcla harp• 
lup olmıyac:aimı her )'•dekinden 
fazla bir teceuüıle anlamıya çalqır
ken, bazı memleketlerde de lapaa
ya'da, Filiatin'de, Çin'de, Japonya'· 
da ahali, yalimda aulh olup olmıya -
cafını dÜfÜDÜp duru)'OI". 

Bütün tümulü Ye · alakalan heaap 
edilmek tarti,.1• dünya bugün >'•· 
ran aaUı ve yarma harp içindedir. 
lspanya'daıa ııçrı)'... kıvılcmıl.rm 
Awupa')'ı ve Çin'dea sıçrayan kı· 
Ydcınılarm Aaya'yı alete vermesin -
den korkulurken timdi orta Avru
pa'da bez kokuyor. Çekoslovakya'• 
dan yükselen duman bütün AVNpa 
mahallesini telifa verdi. 

1918 - 19 sulhu 7arnn bir ıulbtu. 
Tek ayakla ve koltuk defnefi)'le 
seken bu alile yirmi aenedenberi bir 
tahta bacak bile yapılamadı. Dün)'a, 
görülmemiı bir muvazene hummau 
içinde onun her an yere ylkılmaun -
elan korku)'Or, fakat ona ikinci baca· 
imı iade ebnek İçİll eeulı bir t-.eb
laü.te bulunmuyordu. Çünkü )'apıla· 
c:ak iı, A vrapa hartallDI yeni battan 
çimü1e benaer bii)'ijk bir tarihi kül
fete baib. Böyle bir İfİ ele kalem 
deiil, ancak ıünrü yapabilecek ıibi 
ıörünüyor. 

Bütün meaele aakerin &Ü!lı~ib~ ye
rine hartacmın kalemini ikame et
mekten ibaret. Rövizyon çığbklarmı 
kavıaaız baatırmnam tek )'Olu bu. 

Fakat Hitler, bir ucu aünıü, öteki 
ucu kalem, yeni bir ilet icat etti. 
"Kavıam" kitabına hak verenlere 
bu lletin kalem tarafını uzatarak: 
••imzala!" diyor; hak v..iyenlere 
aiiıqü tarafau matarak baimyor: 
"Kaçıl!" 

A Yl'1IP& bu kalemi eline almak Ü· 
aeredir. Çekotlovakya aibyor.,, 
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Buradaki siyaset ıslah 
etnıek değil öldürnıekti r 

GÜYAN SÜRGÜNÜNDEKİ FECİ HAYAT ~ARTLARI 

ı 
921 senesinde daha yirmi yaş
larındayken bir hırsrz!ık su

çuyle fransız Guyan adasında sekiz 
ay hapis cezasına mahkiim oldum. 

İçine bindirildiğim mahkümlar 
gemisinde bu mahkumların konul
masına mahsus bir takım çelik ka
fesler ve 680 mahkum bulunuyordu. 
Bu kafeslerin içinde seksen, doksan 
mahkılm vardı ve bir insanın ayak
larını koyabilmesi için pek az yer 
kalıyordu. 

MahkU.mların yığın halinde isyan 
ctmelerıni önlemek için kafeslerin 
üzerinde icabında sıcak stim sevke
debilecek bir takım delikler yapıl
mıştı. Uslu durmıyan mahkumlarsa 
kazan dairesinin yanı başında bulu
nan kızgın höcreJere tıkılıyordu. 

Bu kafeslerde konuşma mevzuu, 
tabii olarak, dönüp dolaşıp 'Guyan 
adasına ve oradan kaçmak imkan
larına geliyordu. Bir takım mah
kfımlar, atlaslardan kopardıkları 

harta parçaları üzerinde inceden in
ceye tetkikler yapıyor, mesafeleri 
ölçmiye çalışıyor, Guyan'ın etrafın
daki memleketleri öğreniyor ve bir
kaç ay evci akıllarından bile geçmi
yen Pararnaribo, Venezuela, Orino
ko, Oyapok gibi kelimeleri belliyor
lardı. 

Kısa bir zaman içinde gruplar tc
şekıkül etmişti. Bunlardan bir kısmı 
Afrika'daki askeri hapisanelerde u
zun zaman geçirmiş, tecrübeli, be
cerikli mahkumlardan mürekkep o
lan gruptu ki en ziyade göze çarpı
yordu. Bunlar, ilk günden itibaren 
tütün ve saire bulmıya muvaffak ol
muşlar, hemen kumar partileri yap
mıya başlamışlardı. Bunların kalın 

dudaklı ağızlarindan küfürden baş· 
kabir şey duyulmuyor, adaleli kol
ları kafesin içinde itişmekten, ka
kışmaktan başka bir şey yapamıyor
du. Bunlar, ilk gece ele ne geçire
bildiyse çalıp, güverteden aşağıya 

bir ip sallandıran tayfalara sattılar. 
Satılan bu ganimetlerden her biri 
mukabilinde beş, altı paket tütün 
elde etmişlerdi. 

B ir gün, eskiden beri birihir
lerine düşman olan iki mah

kum, kaşık saplarını biliyerek yap
tıkları bıçaklarla çimento zentin ü
zerinde biribirlerine saldırdılar. 

Biz, hepimiz bu dövüşü gardiyan
lardan gizlemek için parmaklıkla

rın önüne sıralandık. Azılı elebaşı· 
!ar da ses, feryat duyulmasın diye 
yüksek sesle şarkı söylemiye baş

ladılar. Birdenbire bunlar<lan birisi 
yere yuvarlandı; ötekisi tam düş
manını haklamak üzere idi ki vazi
yetten şüphelenen gardiyanlar, el
lerinde tabancalar olduğu halde içe-

ri girdiler. Kanlar içinde kalan mağ
lup, revire kaldırıldı; öteki adam 
da höcreye konu1du ve seyahatin 
geri kalan müddetini burada geçir
di. 
Sıcak memleketler bölgesine var

dığınıız zaman, kafeslerdeki hava
sızlık ve sıcak, tahammül edilmez 
bir hal almıştı. Üçte dördümüzün 
üzerinde beJJerimize sarılmış bezler 
ve havlulardan başka hiç bir şey 

yoktu. içilecek sular o kadar ber
battı ki tayfalar içilebilsin dıye, 

bunların İ!iine permanganat katı

yorlardı. l.unde ikı defa toptan duş 
yapıyorduk. Bu esnada tayfalar, yu
karıdaki delikten hortumlarla ter i
çinde bulunan biz zavallıların üzeri
ne serin tuzlu su sıkıyorlardı. Bu
nun bizim için ne büyük bir ferah
lık olduğunu tasavvur edemezsiniz. 

Bir sabah kara göründü ve biz, 
bir kaç saat sonra iskelenin yolunu 
tuttuk. Deniz kıyısında ve yürüye
ceğimiz yolun iki kenarında bir çok 
zenciler dizilmiş, duruyorlardı. 
Zenci kadınlar, gülüyor, bizimle 
eğleniyorlardı. Bunların arasında 
beyaz insanlar da vardı. Bunlar, bu
rada mahkumiyet müddetini gtçır
dikten sonra gene Güyan aaasında 
oturmak şartiylc serbest bırakılmış 
biçarelerdi ki kılıkları, kıyafetleri 
büyük bir perişanlık arzediyordu. 
Ayakları çıplak, başları kabak ve 

elbiseleri kaba saba ve yamalı olan 
bu adamlar, bizim oraya geldiğimi
zi görerek heyecanlanmış görünü
yorlardı. 

Bizi hemen Sen Loran kampına 
götürüp altmışar kişilik kışlalara 

soktular; üstlerimize kapıları kilit
lediler. Bir az sonra be9 kişi par

maklıklı pencerelerin önüne gele
rek yavaş sesle seslendiler: 

-Tütün? Kahve! Muzi 
Ben sordum: 
- Fakat parasını nasıl verece

ğim? Üstümde para yok ki .. 
- Elbiselerinizle, dediler ve he

men fiatları saymıya başladılar. Bir 
çift ayakkabı 40 su, bir gömlek 30 
su, bir bataniye 5 franktı. 

Yeni gelenlerden bir tanesi bir 
pantalon, bir başkası bir gömlek sat
tı. O gece herkes cigaraya, bir kıs
mımız da muza kavuşmuştu. 

E rtesi sabah kamp kumandanı 

hepimizi avluya toplıyarak 
bize kaçmıya teşebbüs etmemekli
ğimiz hakkında bir diskur verdi ve 
dedi ki: 

- Siz burada, Güyan'da büyük 
bir serbestlik içinde bulunacaksı
nız. İstediğiniz zaman kaçmıya te
şebbüs de edebilirsiniz. Fakat bizim 
iki tane daimi gardiyanımız vardır: 
Bunlardan birisi cengel, birisi de de-

rıiz.dir. On beş gün içinde bir çokla
rınızın cengellere dalıp uzaklaşmak 
istiyeceğinizi biliyorum. Fakat, o
ralarda ölüp kalarak iskeletlerini 
karıncalar kemirenlerden başkaları
nızı burada ya höcrelerde, yahut da 
hastanelerde tekrar göreceğimi de 
biliyorum. 

Ondan sonra sıhi muayene başla
dı. Mahkıimlardan iyi olanların da, 

hasta olanların da her türlü angar
ya ve hizmete elverişli bulunduğu
nu söylediler. Fakat ben, kendimi 
harp tekaüt maaşı almıya salahiyet
li kılan vesikamı gösterince beni 
hafif hizmetlere ayırdılar. Bu, beni, 
sonra başıma gelecek, bir çok fela
ketlerden kurtarmıştır. 

Çünkü, genç, ihtiyar, sıhatli sı

hatsiz bütün mahkCımlar, daha ön
ceki işleri, güçleri ne olursa olsun, 
hep ayni çeşıt işlere gönderiliyor
lardı. 

Bu yüzden, bu sıcak, rutubetli, 
berbat iklimde her sene gelen 700 
kişiden 400 tanesi ilk senede ölm<lk
tedir. Bununla beraber, mahpusla
rın yekıinu, aşağı yukarı, sabit ka
lır. Bir kafile gelince mevcut 3500 
kişiye yükselir; hastaneler ağzına 
kadar dolar; bir kısmı cengellerde 
kaybolur. Ertesi sene bir kafile ge
linciye kadar yekiın gene 2800 kişi
ye düşer. 

B uradaki siyaset, ıslilh etmek 
değil, öldürmektir. 

İlk geldiklerinin altı ayı içinde 
mahkumlar en iptidai hayvanların 
hayatından pek az halli bir hayat sü
rerler. Burada çıplak ayak dalaşı -
lır. Çünkü birçok valilerin şikayeti 
üzerine verilen tahta ayakkabıların 
etraf ve civarda işe yaramadığı sa
bit' olmuştur. Çamaşırlar ve çorap
lar satılır. Mahkfımlar, sabahları bi
le yıkanamaz!ar; çünkü kışlalarda 
hiç bir zaman bol su yoktur. 

Her mahkOm, biriktirdiği birkaç 
frankla kıymetli şeylerini alümin
yomdan ince ve kısa bir borunun i
çine koyup vücudunun bir tarafın
da saklar. 

Eve mektup çok az yazılır, gön
derilen bir mektuba dört, beş ayda 
bir cevap gelir. Gitgide, muhit Ü

zerlerinde tesirini arttırır. Artık 

harici 3lemi düşünemez olurlar. 
Mahkumlar için dini hayat da 

yoktur. Ne kilise, ne papas, hatta 
ne de dini kitap. 

Bu manevi ve maddi ezalara kat
lanmak ve dayanabilmek için mah
kumun çok sağlam bir bünyesi ol
mak !Szımdır. Ben, ufak tefek, çe
limsiz bir adam olduğum için bu 
müşkülata ne zamana kadar daya
nabileceğimi daima düşünmüş, dur· 
muşumdur. 

(Sonu var) 

Mahkeme Röportajları __ I 
'' Yedim ben iki tokat ! 

ikisi içerde, ikisi dışarda 
'' 

Bu 
gün 

dört 
hapis 

tokat suçluya 35 
cezasına maloldu 

Hüseyin beyaz hasır şapkasını ka
napenin bir koluna taktı; iki elini Q... 
nünde kavuşturduktan sonra, türkçe
ye çok az benziyen bir dil ve acayip 
bir şive ile, dedi ki: 

- İstedi benden bir çay .. Getirdim 
ben de dediğini; fakat daha koyma
dan masa.sının üstüne bardağı : 

- Bu nedir böyle, diye yüzüme ba
ğırdı. Ben de: 

- Çaydır, dedim. 
- Olmaz böyle çay be, dedi, ben 

istemedim böylesini.. Sonracığıma 

bardağı kaptığı gibi fırlattı yere .. Ba
na da aşketti iki tokat .. 

Hüseyin bir geniş nefes aldı. So
lunda masum masum önüne bakan da
valısını bir süzdükten ve iki gün evel 
yüzünde şaklıyan uzun parmaklı el
lerine korkulu korkulu bir daha bak
tıktan sonra devam etti 

- Ben çıkarmadım hiç sesimi ... Çık
tım kapıdan. Dedim: 

- Bari gidip merkeze vereyim ha
ber ... Kahveden vardır elli metre mer
kezin arası .. Birkaç metre gittikten 
sonra bir de bakmı§ım arkamdan bu 
gelir. Tuttu kolumdan: , 

- Nereye gidersin sen böyle? dedi. 
Ben de merkeze giderim derneğe 

korktum. "Şöyle bir yere kadar uğra -
rım" dedim. Veliikin o kanmadı bu
na; 

- Gidersin mi yoksa merkeze? de -
di. 

Ben de bir kere boş bulundum: 
- Evet giderim merkeze, dedim, 

tokat yemişimdir de ... 
Bunun üstüne ... 
Hüseyin gene soluna döndü. Suçlu

nun kalın uzun parmaklarına bir ke
re daha göz attı. Sonra gözlerini ha
kime çevirdi~ 

- Bunun üstüne, diye devam etti 
sözüne, yüzüme indi iki şaplama da
ha ... Ben gene çıkarmadım hiç sesi
mi... Bu adam: 

- Gider misin sen, dedi, bakayım 
merkeze ... Ben gösteririm sana git
mesini merkeze ... Tövbeledin mi beni 
şikayet etmekliğe artık... Doğrusu 
hakim bey ben tövbelememişimdir şi
kayetime... Çünkü yemişimdir dört 
tokat bu adamdan: !ki içeride, iki de 
dışarıda ... 

Davacı gene biraz dinlendi. Sonra 
daha mühim bir bahse geçtiğini his
settirerek: 

- Ayrıca çekti bir de bıçak, dışarıda 
ki tokatlarla beraber. 

- Öldürürüm bununla seni 
beni korkuttu. 

diye 

Hakim masanın üstündeki deri sap

lı, tahta kılıflı bıçağı suçluya gös
terdi: 

- Ben kendisinden çay istedim. 
Fakat bu kahvenin eski müşterilerin
den olduğum için huyumu suyumu 
bilmesi lazım değil mi? Ben hep toz 
şekerli çay isterken bu zat, sanki ba
na inat olsun diye mütemadiyen kes
me şekerli çay getirir. O gün artık 
boğazıma geldi. Gene küçük tabağın 
içindeki iki kesme şekeri gorunce 
asabileşmişirn. Tokatlar meselesi doğ
ru ... Attım: fakat bıçak çekmedim. 
Cebimden kazaen düşmüş olacak .. 

Memleketimize daha on onbeş gün 
evci gelmiş ve türkçeyi öğrcnmeğe 

vakit bulamamış olan davacı bu mü
dafaaya itiraza hazırlandı: 

- Olur mu cebimden bıçak düş

dü hakim bey, dedi, Elini soktu iç 
cebine, çıkardı bu deri saplı saldır
mayı, elini tutmamış olsaydım bıçak 
gelecekti göğsüme ... 

O gün öğleden sonra kahvede bu
lunan Abdullah Özkaya hiidisenin ilk 
safhasını, davacının anlattığı gibi 
anlattı: 

- Tokat atıldığını gördüm, dedi, 
fakat Hüseyin elini kaldırmadı. 

Fakat ikinci krs.mın şahitleri ente
resandı. 

13 yaşında Saime küçük olduğu için 
yeminsiz dinlendi. Saime salonu garip 
garip süzdükten sonra: 

- Efendim, dedi, ben eve gidiyor
dum. Saat ya dört ya beş vardı. Bir de 
baktım ki (parmağiyle suçluyu göste
rerek) bu efendi amca geldi (ve öteki
ni işaret ederek) bu efendi amcanın 
yüzüne tokat attı. Sonra korktum, eve 
şaçtrm. 

- Bıçak gör<lün mü kızım? 
- Görmedim doğrusu efendim. 

Sokaktaki tokatların ikinci şahidi 
gene bir küçüktür. Mor kadife fistanı
nı dalgalandıra dalgalandıra koridor

da koşuşan Nevzat Obakan daha 14 ya

şındadır. İsmi çağırılınca saçlarını 

beyaz şapkasının altına itti; kapuda::ı 

öteki arkadaşının şahitliğini seyretti-
i · · d h~ aa yaiba.nc;ılık 

Dedi ki: 
- Saime ile beraberdik. Eve gidi

yor<luk. Bu efendi amcaların kavga 

ettiğini gördük. Nemize gerek, erkek 
kavgası diye hiç o taraflı olmadık. E

vimize koştuk. Sonra ben bıçak filan 

da görmedim. Bütün gördüğüm, bildi

ğim bu kadar efendim. 

Suçlu, şahitlerin ifadelerini: 

- Doğru söylediler, hiç bir itirazım 
yoktur ,diye kabul etti. 

!cabı dlişünüldü: 

Suç sabit görüldüğü için suçlunun 

1 
RADYO --

Ankara : 

Üğle Neşriyatı: 
12.30 Plikla türk 

musikisi ve halk ıarkıları - 12.50 Ajans 
haberleri - 13.15 Karışık pliı.k neşriyatı. 

Akşam Neşriy!tı: 
18.30 Karışık plak 

neşriyatı - 19.15 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Hikmet Rıza) - 20 Saat ayarı ve 
arapça neşriyat - 20.15 İnce aaz faslı 
(Tahsin Karakuş) - 21 Dr. Muzaffer Se
zer tarafından bir konuşma: (Mevzu: Aile 
hayatında ideal kadın) - 21.15 Stüdyo aa· 
lon orkestrası: 1- Friedrich Zikoff: Roma
nesca. 2· Strauss: O schôner Mai. 3- Mi
cbeli: Baci al Buio. 4- Bızet: L'ArlCsienne. 
- 22 Ajans haberleri ve hava raporu. -
Z2.15 Yarınki program ve son. 

İstanbul : 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Dans musi

kisi (plak) - 19 Konferans: Selim Sırrı 
Tarcan (Gençlerde karakter terbiyesi) -
19.30 Dans musikisi (pl;ik) - 19.55 Borsa 
haberleri - 20 Saat ayarı: Grenviç rasata
nesinden naklen. - Vedia Rıza ve arkadaş
ları tarafından türk musikisi ve halk prkı
ları - 20.40 Ajans haberleri - 20.47 Ömer 
Rıza Dogrul tarafından arapça söylev - 21 
Saat ayarı: Orkestra: l~ Si ede; Marş. 2-
Djoss: Geischa. 3- Dirigo: Polonez -21.30 
Settar Körmükçü ve saz eserleri: Tanburi 
Refik Şemsettin ve arkadaşları - Z2.10 Ha
va raporu - 22.13 Kadıkôy Halkevi n-.mı
na: Mandolin kovartcrt konseri: Ziyc: Ay
dın Kan idaresinde - 22.50 Son haberler ve 
ertesi güni.in programı - 23 Saat ayarı, İs
tiklal marşı, son. 

Avrupa 

ü.t' ı:.ı~A VE OPERETLER: 14.10 Lük
scmburg - 15.25 Hamburg - 20.30 Layp. 
sig, Viyana -20.55 Bükrcş. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 16 Königsbcrg -
20 Brno - 20.20 Münib - 20.30 Paris - P. 
T.T. - 21 Droytviç, Prag - 21.10 Ştutcart 
- 21.15 Lüksemburg - 21.SO Droytviç -
22 Varşova. 

ODA MUSİKİSİ: 17.5 Stokholm - 19 
Hamburg - 19.15 Brcstav - 20 Monte Ce
neri - 20.10 Kolonya - Zl Roma - 21.15 
Breslav - 22.10 Lüksemburg. 

SOLO KONSERLERİ: 15 Frankfurt -
18.20 Laypsig, Münih- 19 Varşova -19.30 
Kolonya - 20.10 Berlin - 22.25 Kopenhag. 

NEFESLi SAZLAR: (MARŞ V .S.): 6.30 
Königsbcrg - 12 Alman istasyonları - 19 
Laypsig. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
18.5 Königsbcrg - 19.2'0 Frankfurt. 
HAFİF MÜZİK: 5 Königsbcrıı: - 6.10 

Hamburi - 6.30 Kolonya - 7.10 Keza -
8.30 Frankfurt, Kolonya, Münib - 9.30 
B.erlin - 10.30 Viyana - 10.45 Hamburg -
13.15 Kolonya, Münib - 1'4- Laypaig, Stut
gart - 14.10 Frankfurt, Kolonya - 14.15 
Berlin - 16 Alman jstasyonları - 17 Ber· 
Jin- 18 Keza - 18.30 Frankfurt - 19 Ber~ 
lin, Ştutgart - 19.15 Köniıtsberg, Münih -
20.10 Viyana - 20.15 Franklurt - 20.30 
Berlin - 21.15 Frankfurt - 22.30 Brcstav 
- 22.35 Königsberg - 2Z.4S Lay1>1ig - 24 
Frankfurt, Königsberg. 

HALK MUSİKİSİ· 1130 Ştutgart -
ıT.~ »crltn- .ıy~ Viyana- .._,o u-a.-
PCJIC (Sigan orkestrası) 

DANS MÜZ!Gİ: 18 Doyçlaruheodec -
22 Floransa - 22.5 Poznan - 22.20 Bel
grat - 22.30 London - Recyonal - 22.40 
Sottcns - 22.45 Pariş - P.T.T. -23 Droyt
viç, Lü.ksemburg, Milano, Roma.. 

Donanmamız talimlerde 
İzmir, (Hususi) - Bir müddetten

beri şehrimizde bulunan donanı , • . 
mız talimlerde bulunmak üzere bu
gün denize açıldı. Donanmanın tek
rar lzmir'e döneceği haber verilıH~k
tedir. 

- Senin mi bu? 
soğukkanlı: 

Dir ay hapsine ancak eskiden de mah-
dedi. Suçlu gayet Çorum Halkcvinin çalı~m'.l).ı ; 

kfimiyeti olduğu için bu bir ayın 35 

- Benim efendim diye cevap ver
di. Ekseriya üzerimde taşırım. O gün 
de cebimden yere düşmüş olmalı. 

Dört tokat atan kalın parmaklı el
lerin sahibi vaktiyle ucerh" ten altı 
sene üç ay giymiş ve mahkllmiyetini 
doldurmuş otuz, otuz ikilik sarışın 

bir zattır. Hadise hakkında dedi ki: 

~ 

güne çıkarılmasına, mahkeme masra
f mın da kendisinden alınmasına knrar 
verildi ve tevkif edildi. 

İki küçük kolkola zıplıya zıplıya 
koridordan koştular. Merdivenleri ü
çer beşer indiler. 

- Daha bu yaşta mahkemelere düş
tük, diye söyleniyorlard. 

Çorum, 21 a.a. - Halkevi çalı:jın1a

larına büyük bir hrzla de~am etmek

tedir. Ar ve temsil l<Olları, komşu 

Merzifon kazasına giderek orada 
"Tırtıllar" ve "Bir adam yaratmak" 
piyeslerini muaffakiyetle oynadılar. 
Binlerce merzifonlunun alkışlarını 

kazandılar. 

1926 senesinde ölmüı olan Hans E. Kink Norveç 
tabiatinin en büyük reıs.aamıdır. Kırk cildi bulan tiir
leri, romanları, tiyatroları, büyük hiki.yeleri, tarihi 
ve edebi denemeleri onun ne büyük bir piskolojik 
dehi. sahibi olduğunu, ırk ve medeniyet mesel~ leri -
ni ne ka•dar İyi anlamı§ olduğunu göateren &bideler .. 

dir. 

ViKTORiA 
J 

Patika boyunca uzanan bütün bu ağaçla.rla 

teklif.izdi. ilkbaharda onların usaresini sızdırır 
ve, kı§ın, Üzerlerindeki karları aiJkerek, dallarmı 
yük altından kurtararak adeta onlara babalık e
derdi. Ve yukarıda, metriık granit ocağında hiç 
bir ta§ onun meçhulü değildi. Onlarm sathma harf
ler ve iıaretler oymu§, onları tıpkı bir papum et
rafındaki müminler gibi sıralamııtı. Bu eski ooakt... 
türlü §eyler olurdu. 

Muasır Norveç edebiyatının maruf sima1arından 
biri de Bayan Sigrid Uunated'dir. Meftur bir realiz
mi ifade ve evlilik hayatının türlü tezahürlerini izah 
eden Madam Marta Ulie, Mesut ya§, Jenny, ilkbahar 
gibi romanlardan aonra ortaçağın katolik Norveç'i
ni hik&ye eden romanlar yazmış olan bu muharrir, 
nihay"t kendi•i de katolikliği kabul ettikten sonra 
modern Norveç'te din meaelelerinin mahiyetini an • 
latan romanlariyle meşhur olmuttur. 

Johan Bojer, köylerde politikanın yaptığı tahriple
ri Ezeli harp ve Lea nine gibi romanlariyle göz önü· 
ne koymuş Yalantn kudreti adındaki romanında bir 
ahlak meseleaini derinleştirmiş, Hyat, Büyük açlık, 
Dünyanın çehresi, Yeni mabet, Son Vilıing ismini ta· 
§ıyan romanlarında geni§ örf ve idet lavhaları çiz -
miştir. 

Olav Dunn, içinde doğup yaıamıı olduğu vilaye
tin lehçesiyle Juvikingar namındaki altı ciltlik ıahe
serinde bir köylü ailesinin 1800 den zamanımıza 

kadar olan tarihini nakletmİ§ ve hikayelerinde eski 
çağlardaki deste nedasını yeniden yafatmı§tır. 

Norveç'in genç sayılan Kristian Elster, Sjgurt 
Kristiansen, Mikkjel Foenhu., O. E. Poelvaag, Olai 
Aslagson gibi romancıları vardır. 

Viktoria'sını tercüme ettiğimiz Knut Hamsun'a 
gelince; bu büyük muharrir asır batlangıcının en 

orijinal edebi zeka11dır. Knut Pedersen Hamıun 1859 

Yazan: Knut Hamsun -2- Çeviren: ljasuhi BAYDAR 
aeneainde Gudbrandal eyaletinin Lom kasabasında 
fakir bir babanın aulbünden dünyaya gelmit, Lo • 
foten adalarında büyümüıtür. Genç yatında acaip 
ve kudretli bir deha göstermit ve bunu serseri bir 
hayatın tesadüflerine tabi olarak nihayet derecede 
geliştirmiştir. Tüccar yanında çalı:ımış, muallimlik, 
Amerika'da tramvay kondüktorlüğü, gazetecilik 
etmittir. Henüz otuz yaımdayken neşrettiği Açlık 

i=ıindeki ( bu eser tüııkçeye tercüme edilmiştir ) 
romanı ile birden bire meıhur olmuıtur. Bu ilk roma• 
nı takip eden diğerleri Knut Hamsun'a İskandinav e
dipleri araamda yüksek bir mevki vermiştir. Sırlar'ı 
1892, Yeni toprak'ı 1893 de, Pan'ı 1894 de yazmış
tır. Memleketin kapılarında, Kıraliçe Tomara gibi 
dramlarını gene bu tarihlerde çıkarmııtır. 

Kudretli bir &ıra romanı vardrr: Hülyacılar, Be • 
noni ve Rosa, Bir &erseri aurdinle çalıyor, Topra • 
ğın meyvaları ve saire gibi ... 

Knut Hamsun 1920 de Nobel edebiyat mükafatı-. 
nı kazanmıttır. Modern Norveç edebiyatını bir defa 
daha bu suretle cihana tanıtıp sevdirmi§ olan Knut 
Hamsun lakandinav edebiyatmm asırlar görmüı an· 
anelerinden ayrılmaksızın romantizmi pek ıahsi bir 
realizmle mezcetmiş büyük bir muharrirdir. 

Lİlyikiyle tanımadığımız lskandinaV. edebiya -

tının nü·munelerini Ji&annnıza nakledecek olan müler· 
cimler faydalı bir iş görmüı olacaklardır. Biz bu ka-
9aatledir ki Viktoria'yı dilimize çeviriyor ve tül'1k 
mütercimlerinin bu vazifeainden, ne kadar küçük o· 
luraa olaun, hisaemize dü~n kısmını yerine getir • 
mek gayretini göstermit olmakla seviniyoruz • 

VİKTORİA 
1 

Değirmencinin oğlu, dütünceli, yürüyordu. Bu, 
rüzgardan ve güneıten kararmı§, kafasında bir 
çok fikirleri olan on dört yaıında koca bir oğlandı. 

Büyüdüğü zaman kibritçi olacak, ve bu öyle 
zevkli şekilde tehlikeli bir it olacaktı ki: parmak
ları kükürde bulanacak ve böylece kimse ona elini 
uzatmıya cesaret edemiyecekti. Arkadaıları, bu ha
zin sanattan dolayı ona saygı göatereceklerdi. 

Ormandan geçerken gözleriyle kuşları ta.kip 
ediyordu. Onların hepsini tanıyor, yuvalarını ne
rede bulacağını biliyor,. cıvıltılarını anlıyor ve on
lara türlü nidalarla cevap veriyordu. Kaç defa on
lara değirmenin unumlan yapılmıt hamur yuvarla
cıkları vermişti. 

Göl kenarına doğru saptı. Değinnenin t..,ı..n 

dönüyordu; sonsuz, sağır edici bir gürültü her ta .. 

rafını bürüdü. Yüksek sesle kendi kendine konllfa
rak buralarda dolaımak adetiydi. lıeride, bendin 
kapağında su dimdik dökülüyordu: kurumıya bı

rakılmıf parlak bir kuma§ denilebilirdi; ve her 
köpük habbeıinin sanki anlatılacak küçücük bir 
hayatı vardı. Şelalenin alt!D'daki gölcükte balrklar 
bulunurdu; o sık sık, elinde uzun olta değneğiyle 

gelir, orada dururdu. 
Büyüdüğü vakit dalgıç olacaktı. lıte yapacağı 

bu idi. O zaman, bir geminin küpeftesinden denize 
atılacak, acaip koca ormanların salındığı meçhul 
ülkelerde macera pefinde koşacaktı; !İl dipte 
mercandan bir ıato bulunacaktı. Bir pençereclen 

prenses ona İ§aret edecekti: "İçeri gel!,. 

Al'ka taraftan isminin bağırıldığını iıitti. Ba
bası çağırıyordu: Johannesl 

- Şatodan seni istiyorlarmı§; gençleri k~yıkla 

adaya kadar götürecekmiısin. 

Hızlı adrmlarla uzaklaştı. Değirmencinin oğ

luna yeni ve büyük bir lutufta bulunulmuıtu. 

-Sonu Var-
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Sakız Çiğniyenler ••• 
Eıkiden bizde &aluzı yalnız kadınlar, 

onlar da yalnız evlerinde çiğnerlerdi. 
Vakıa nikah lıediyelenni goturen bü -
yük tablanın içinde damla sakızının 

da Önemli bir yeri bulunurdu ve Sakız 
adaSJna gidip gelenlerin getirdikleri 
hediyeler arasında oranın meşhur re
çellerinden ziyade, hasırlı şişeler için
deki çiçek ıuyu ve ondan daha ziyade 
kulplu mini mini deıtiler içindeki be -
yaz aakız - bayanlar için - makbule ge
çerdi. Bununla beraber yabancıların 

karııımda, evdeki büyüklerinin yanın 
da bile, sakız çiğnemek ayıp sayılırdı. 
Sokakta aakız çiğnemiyc gelince bu, 
mahalle kızı denilmek için en keıin a -
lamet olurdu ... O zamanlarda erkekler 
ıakız çiğnerlerse köıe olacaklarına ka
naatlan bulunduğundan onlar sakız 
çiğnemekten çekinirler ve onun ko -
kusundan hoşlananlar da imbikten sa
kız üzerine çıkarılmıı alkolden yapılan 
mastilka içmeyi tercih ederlerdi ... 

Bu zamanda bayanlar diılerini be -
yazlabnak ıçın dıfÇJ!Crc gıttıklerınden 
ağızlarına güzcl koku vermek için de 
diı macunları kullandıklarından onla
nn sakız çiğnedikleri pek az görülü • 
yor. Buna kar§ılık,bir kaç yıl oluyor, 
delikanlıların aakız çiğnemek modası 
çılamıtı. Bu moda gittikçe az.almak • 
la beraber, ona uyan gençleri arada 
sırada gene görüyorsunuz: Batı açık, 
saçları dağınık, arkaıında beyaz bir 
yağmurluk, elleri ceplerinde ve yirmi 
yaıına yaklaıtıklan halde lisenin hala 
orta sınıflarında gençler ... 

Evde olsun, sokakta olsun aakız 

çiğnemenin artık ayıp aayılamıyacağı 

şüpheıizdir. Zaten onların çiğnedikleri 
sakız bizim eıkiden bildiğimiz ve ka
dınların yabancılar kBr§ırıında çiğne • 
medikleri takız değildir. Bu ııakı::s A • 
merika'dan gelme, yahut ona bakarak 
burada yapılmıı,adı amerikanca bat • 
ka bir sakızdır •.. Bu aakızı çiğniyen 
genç ruhlu yaılılar da var. Onlar da 
- moda olduğu için değil - ıigaradan 
vaz geçebilmek için sakız çiğnedikle
rini rivayet ederler. 

Sabi, bıyık, bırakmak heveai ancak 
pek yeni yetişen gençlerde kaldığın • 
dan, rıakız çiğnemenin erkekleri köae 
edeceği doğru olaa bile bunun artık 
hükmü yOktur. Fakat, erkekler ıçın 
böyle ıokaklarda aakız ~ğniyerek gez
mek güzel bir ıey oluyor mu? Sakız 

çiğniyen gençler ve yaılılar arada sı • 
rada elbette - sakız çiğnerken - aynaya 
baktıklarından bunu güzel buldukları -
dan da ıüphe ebniyorum. Güzellik, 
kadın olsun, erkek olıun, her inıan 
için tabii bir duygu olduğundan sa -
kız çiğnemek çirkin olsaydı ıakız çiğ
niyenler, şüphesiz bundan vaz geçer
lerdi. Fakat • her nedense - sakız çiğ -
nemek bana geviş getirmeyi hahrlatı • 
yor .•. 

Geviş getirmek de insanlar için - in
sanlık devrinden önceki ecdattan kal
ma - bir ihtiyaç olsa gerektir ki ağız -
da bir şey çiğnemek adeti pek eski za
manlardanberi ve pek iptidai İnsanlar 
arasında bile vardır. Şimdi keyif veri
ci dediğimiz maddelerden bir çoğu 

böyle, ağızda bir ıey çiğnemek ade -
tinden çıkmı~tır. İptidai insanlar her 
türlü yaprakları ve otları ağızlarında 

çiğnemeyi adet ettiklerinden onların a
rasında keyif verenleri ayrrt etmişler
dir. Hintlilc.-in ve Afrika'da bazı ka -
vim1erin en büyük keyif vaııtası olan 

ti.at agacı yaprakları hata agı;,c.da çiğni
yereK kullanuır. t.srar sonraki '°"'" -
1cre gırmezden önce aguda çı&nen -
mclue keyif vcrmiıtir. 1 utün de öyle, 
kokainin aıh olan koka yapraklan da 
oyJe. 

Valua, sakız o keyif verici madde • 
lerle kıyaı edılemez. No damla sakızı· 
run, ne de amerikan sakızırun İnsan -
lara, geviı getinnek keyfinden batka 
türlü bir keyif verdiği bilinlDC%. Dam
la aaluzını eskiden ağzı temiz tutmak 
ve güzel koku vennek için çiğnerlerdi. 
Amerikan aakı:u da .rene ağza güzel 
koku vermek için çiğnendiğinden ara
sına nane ruhu da katarlar. 
Bergamalı Calinuı hekim - onun za

manında Sakız adasında ıakız olmasa 
gerektir ki - Mıaır'dan gelen da.mla sa
kızını sena etmiı diye, eıki zamanlar 
hekimleri damla sakızından türlü tür
lü ilaçlar da çıknrmıılardı. 

Bugün sakız artık ilaç olarak kul -
lanılmadığı ıibi, aadece çiinenmeıi de 
büsbütün zararaız sayılamaz. Hiç ka
rıııkıız damla sakızı bile - çeneyi yor
duktan baıka - pek çok aalye çıkartır. 
Boıuna çıkan salye midede zararsız 

kalamıyacaiı ıibi onun arasına sakız • 
dan az çok parçalar kanıtığı için mi
deye gidince onun ifrzını arttırır. Bun
dan dolayı ıakız çiğnemek ilkin iıtiha
açar, fakat devaım ettikçe midenin de 
ifrazı pek c-ok artar ve ıonunda t~sİt"İ 
herkesin midesinin haline göre deği • 

ıir. Her halde mide borulur. Ameri -
kan ıakızı aribi taneliıi olunca bütün 

bu zararlar daha ziyade artar. Onun 

için çokça sakız çiğnedikten sonra mi
dede yanıklık duymak pek tabii bir 

şeydir. 

Ccviı getirmek keyfi için midenin 

iıın: bozmak - bilmem ki - değer mi ? 
G.A. 

Tapu ve Kadaslro Umum Müdürü 
ıehrimize geldi 

B. Kazım Görkay 
İstanbul defterdarı Bay Kazım 

Görkay'm Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğüne tayin edildiğini yaz
mıştık. Şimdiye kadar bulunduğu bü
tün vazifelerde büyük bir iktidar 
göstermiş olan yeni umum müdür, 
dün §ehrimize gelerek vazifesine bag
lamı9tır. 

B. Khım Görkay'a yeni vazifesin
de de başarılar dileriz. 

GÖKLERİN CASUSU 
Yazan: Allred MCJ.§ar 

~==================================--JJ........;~= 
.r.lühendis onu atmak istiyor. Bu ne i
şine yarıyabilir? Fakat, kadın, hemen 
onu alarak beline sarıyor. 

Vaziyetleri endişe verici görünme
sine rağmen, Vidal bu vaziyetin ko
mikliğini belirtmekten kendini ala
mıyor, 

- Artık cennette Adem'le Havva o-
yunu oynamıya mahkCtmuz, diyor. 

Sonra acılıkla illi.ve ediyor: 
- Ama ne cennet 1 
Ötede beride birkaç Alet, karabina

yı ve makineli tabancayı buluyor ve 
sevinçle alıyorlar. Fakat Vidal kara
binanın kırılmış olduğunu farkedi
yor. Ne can sıkıcı §ey 1 Cephane san
dığındaki tabancalardan birini daha 
buluyorlar, fakat bunun kalibresine 
uygun ne kadar kurgun bulabilecek
ler? 

Bu dilşUnce Vidal'i cephaneyi sak
lamış olduğu yere koşmıya aevkedi -
yor. Kurşunları, tayyareyi saran ka
yalardan birinin oyuğuna yerleştir

mişti. 

Tayyareye yakla!ırnca ikisi de hay
retle duruyorlar. Hortumun mUthiş 
kuvcti onu ta yükseklere havalandı-

rıp bulunduğu yerden on metre kadar 
mesafede yere kapaklamış. Kanatlar 
kopmu9, gövdesi yaasılmış parçalan
mış motörden hala yağ sızıyor. Hep
sini kalın bir toz tabakası örtmüş. 

Bu manzara Vidal'in kalbini ıstı
rapla burkuyor. İnsanların arasına 

hava yoliyle dönmek hayaline hiç ka· 
pılmamıt ol asına rağmen, tayyare
nin bu hale gelişi ona sanki "burada 
kalmıya mahkümıun !" diye bir hü
küm gibi geliyor. 

Kurşunlar, Vidal'in bir gün evel 
koyduğu yerde olduğu gibi duruyor. 
Mevcudu gözden geçirince vaziyetle
rinin ne kadar endişe verici olduğu
nu derhal farkediyorlar. Vinçester 
karabinasiyle kurşunları artık işe ya
ramaz bir hale geldiği için, iki arka
datın müdafaalarını ve yiyeceklerini 
temin için geride makineli tabanca 
için yirmi iki kurşunla, öteki tabanca 
için sekiz kurşundan başka bir şey 
kalmıyor. 

Bu mütahede onların keyfini kaçı
rıyor. Birkaç gün içinde cephaneleri
ni tilkettikleri zaman akibetleri ne o
lacaktır.? 

Hile, bir başkasile birlikte çalışıldığı taktirde 

ona üstün olmak gayreti, başkaları için yapılacak 

bir iş olmadığı düşüncesi, işte garp karşısında Şark'ın 

büyük zafını vücude getiren sebepler hep budur . 

Amerika'nın muvalfakiyel sırrı: 
K aliforniya'da, Duğlas Tayyare

lerinin, Bulder Dam elektrik 
fabrikalarının hesaplarını yapmış o
lan teknoloji enstitüsünün labrotua
rını ziyaret ettim. Zirai makineler ve· 
ya maden endüstrisi şefleriyle, ziraa
tın canlandırıcılariyle görüıtüm. Kırk 
beş senedenberi aynı meselenin tetki
kikiyle uğratan hasbi alimler gördüm. 

Muvaffakiyetlerinin aırrı ne oldu
ğunu araştırdım. Bu sırrı artık öğren· 
mit bulunuyorum; çünkü bu sır herkes 
için meydandadı ... 

Teknoloji enstitüsü direktörü Mili
kan kendi enstitüsünde nasıl çalıttığı
nı bana izah etti. 

- Talebelerimiz fili bir esere giri
§ebilecek olgunluğa erigince onları bir 
ekipe dahil eder ve hakiki iş üzerinde 
tecrübe ederiz. Saf ilimler de bile. on
lara sadece dera takrir eden profesör
lerle iktifa etmeyiz. Talebelerimizin 
araştırmalar yapan ilimlerle çalışma
larını isteriz. İlk imkanda onlarla iş 
birliği yaparlar. 

Büyük biyolojist T. H. Morgan, da
ha laboratuarında bir kaç adım atmış
tı ki bana : 

- 1t arkadatlarımın laboratuarmı 
da görmelisiniz, demitti, Bugün aynı 
mesele ile uğratan yirmi laboratuar 
vardır. Bizim mecmuamızı görmek is
ter misiniz ?. 

Edison laboratuarmın son keşifleri
ni teferıuatiyle izah ettirdim. Bu bü
yük adam, muazzam bir ekipin eserini 
örten bir firma isminden bafka bir şey 
değildi. 

Radio Siti'de dev binaların en güze
lini inşa etmiş olan mimarların isim
lerini sordum. Bunların sayısı o kadar 
kalabalıktı ki isimleri hatırımda kal
madı. 

Fakat bütün bu çalışmalardan aynı 
ders çıkıyor, hepsi muvaffakiyetin 
muvaffakiyettcn bile mühim olan, 
sebebini göıteriyordu. 
Amerikalılar igbirliği yapmasını 

biliyorlar. 

Bu, amerikahların bizden daha 

az fertçi olduklarına mı delalet 
eder? Hayır. ahit bir Hiyerar4iya, 
sıkı emirlereı yerleşmiş bir disipline 
inkiyat etmekten hoşlandıklarına mı 

del6let eder ? 
Onlar böyle bir şeyden bizden daha 

az haberdardırlar. 
Onların anladıkları manada bir i;i· 

birliği zihniyetinin harikuliideliği, iş 

masası başında disiplinin kendiliğin

den teessüs etme41i canlandırıcının en 
kuvetli zekanm etrafında hiyerarşi
nin kendiliğinden teessüs etme
sidir. Disiplin herkesin varlığın
dan bir fey kaybettirir. Serbest
çe birlikte çalışan bir ekipte ise, 
bilakis herkes tesbit kabiliyeti ;re ener
jiıinin arttığını hisaeder. 

Amerikalıların yegane ıırrı, apaşi
kar sırrı, ekip zihniyeti, serbest adam
lar arasında birlikte çalıtmak sanatı
nın bilinmesidir. 

Amerika'da anketimi yapmıya gitti
ğim .zaman, ,arki Avrupa'dan dönü
yordum. Orada güzel zekalar, yüksek 
bilgiye sahip insanlara hayran olmuş
tum ... Fakat ekip yoktu. Ve bu insan
lar kurnazlığa acze, fakrü ve zarurete 
düşmütlerdi. Kendi etleriyle işbirliği 

Vidal, gözleri ufka dikili, alçak 
sesle hesaplıyor: 

- Bugün ... yirmi dördüncü gün ... 
Sonra endigesini açığa vuruyor: 

- Artık kimse gelmez 1 

Birden kadına doğru dönerek ideta 
ümitle soruyor: 

- Ya sizin~iler? ... 

Kadın bir lahza dil§ünceli kalıyor, 

sonra cevap veriyor: 

- Beni aramış olmaları icabeden
ler, bulamayınca eminim ki öldüğü

me hükmetmişlerdir. 

- Araştırmalarından vaz 

olduklarını mı sanıyorsunuz? 

- Evet. 

geçmiş 

Vidal bu sefer imkansızdan medet 

ummak iıotiyor: 

- Belki kazadan arattırmak için 
franaız heyetleri gönderilmiştir. Da

ha bekliyelim ... Meseli, daha altı gün 

diyelim! ... Tam bir ay olsun ... 

Bir sükfitten sonra ilave ediyor: 

• 
ır 

• • • 
zı ny ı 
Yazan: 

Jan Prevo 
yapacak yerde, kuvetlerinin dörtte ü
çünü aralarında mücadeleye sarfedi
yorlardı. 

Hiyle, bir başkasiyle birlikte ça· 
.ışıldığı takdiı de, ona üstün ol

m.ıK gayreti, başkaları i~in yapacak bir 
iş olmadığı düşü:ıcesi, işte garp karşı
sında şarkın büyük zafını vücude 
getiren bence budur. Şark kuvet veya 
taassup vasıtasiyle zaman zaman süküt 
ve nizama kavuşabilir, fnkat bu kısır 

anlaşmazlık, menfaat uyuşmazlığı yü
zünden yürüyemez bir hale gelmiyor, 
bilakis canlı kalıyorlar. Bizde," donma 
tehlikesine karşı bağı muhafaza için 
bir çiftçi tüsü yapmıya karar verdiği 
zaman, kendisininki ile birlikte kom
şusunun da bağını kurtarmak .zarure
tinde kalırsa, ''ne yapayım,, der, ve 
komşusu onun bu haline güler; kendi 
t~~mı kurtaran bu hayırlı işin masra
fına iştirak etmey} aklına bile getir-
mez. 

Kayınbabasım öldürdü, 12 
seneye mahkum oldu 

bir nizamdır, ve serbest adamların İstanoul, ıı (Telefonla) - Şile'de 
kendiliği°:den ve s~mercli işbirliğı Hüseyin adında biri ayni köyden 
yanında bır kıymetı yoktur. Mustafa'nın üvey kızı Fahriye ile ev-

Birleşik de~l~tlerin servetine be_:ı ı lenmi:i ve kayın babasının teklifi üze
de Duhamel gıbı hayran kalmadım. Bır rine karısiyle beraber Mustafa'nın e
millet dünyanın yakacak maddeleri- vinde oturmıya başlamıştır. Fakat 
nin yarısını, madenlerinin yarısını sonradan Hüseyin'Je Mustafa'nın ara
kendi topraklarında bulursa bütün ları açılmış ve Mustafa bir .gün dama
milletlerin en ze:ıgini olması tabiidir.. dı Hiıseyin'i evden kovmuştur. Bun
Amerikahların şüphesiz ki kazanılmış dan fena halde hiddetlenen Hüseyin 
parayı sarfetmek veya esirgemek hak- de bir gün omuzunda çifte tüfeğiyle 
kında bizden öğrenecek çok şeyleri mısır tarlasında dolaşırken kayın ba
vardır. bası Mustafa'nm yoldan geçtiğini 

Fakat ham maddenin hesaba katıla- görünce tüfekle iki el ateş ederek ya
mıyacağı ve bizim mühendislerimizin ralamış ve Mustafa hastanede ölmüş
bazan kendilerini geçmiş oldukları tür. 
bunca işlerde bizi geçmiye nasıl mu- Dün ağırceza mahkemesinde yapı
vaffak olmuşlardır? Hem de bizden lan muhakeme neticesinde Hüseyin'in 
daha bahalı bir el emeğine rağme::ı. suçu sabit olduğundan 18 sene ağır 
Onlardan tayyare, yazı makinesi, hat- hapse mahküm edilmiş fakat kayın 
t Stilaya varıncaya kndar satın almak babasının kendisini evden kovmaaı ha
mecburiyetinde kalışımızın hikmeti fifletici sebep mahiyetinde görülerek 
nedir ? cezası 12 sene ağır hapse indirilmiştir. 

Bir tek sebep: Onlar ekiple çalış-

mayı bizden iyi biliyorlar Yeni veba
sit büyük bir icat hususunda deha sa
hibi bir adam on veya yirmi adamın 
mesaisine müsavi ve hatta üstün iş çı
karabilir . .Fakat, senede;ı seneye ince
leştirilen, hesapsız küçük terakkiler 
içinse, yalnız bir ekip, bir fabrikanın 
üstünlüğü fetih ve muhafaza etmesine 
imkan verir. 

Neden Amerika'da yemiş, pamuk, 
mısır mahsulleri her sene biraz daha 
inkitaf ediyor? Bizimkinin uzun tec
rübesine malik olmıyan ve bir yığın 
istihsaline inhisar eder görünen zira
atleri nasıl oluyor da kalite hususunda 
yavaş yavaş bize yetişebiliyor? En 
nazik mahsülleri taze halde muhafaza 
etmek işinde nasıl oluyor da bizi ge
çebiliyorlar ? 

Çünkü, aynı köyün çiftçileri biri
birlerine tabii rakipler gibi d<'ğil, fa
kat muhtemel ortaklar nazariyle bak
maktadırlar; çUnkü kooperatifleri bi
zimkilerin pek çoğu gibi ihtilfiflar, 

Kadın endişeleniyor: 

- Ya elbise? 

Ve hemen uzaklaşıyor. Her halde 
elbise parçaları aramıya gidiyor. 

Vidal ardından bakıyor. Kadın bu 
haliyle ne kadar güzel ve içinde bu
lunduğu dekora ne kadar daha iyi in
tibak ediyor. Bu düşünce, endişeleri
nin bir müddet içinde uyutmuıt oldu
ğu arzularını yeniden uyandırıyor. 

Vidal avlanmak için ormana gir
miştir. Bu sefer makineli tabancayı 

o almıı. öteki tabancayı sekiz kurşu
niyle birlikte kadına bırakmıştır. 

Suyun kenarına çok güçlükle vara

biliyor. Evelce açmış olduğu dar 
yol, birçok yerlerinde, rüzgarın attı
ğı dallarla kapanmış. 

İsabet ki ayakkaplarını buluyor. 
Bunların birine yerleşmiş olan akre
bi tam zamanında farkederek hayva-

nın öldürücü iğnesinden kendini kur
tarıyor ve zehirli böceği bir taşın al
tında eziyor. 

Otellerin temizli nine dikkat 
eclilccck 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Dahili
ye Veıkaletinden İstanbul BelediyC'Si
ne mühim bir tamim gönderilmiştir. 
Bu tamimde, 1stanbul'un birinci sınıf 
ve belli ba91ı otellerinde haşerat mü
cadelesi yapılmadığına işaret edil· 
mekte, ıbu halin esefle karşdandığı 

bildirilmektedir. Bu otellerde tahta-
kurusu, pire ve sivrisineğe sınık rast
lanmakta olduğundan, belediyenin e
saslı bir mücadeleye giri~si isten
mektedir. 

Belediye reisliği, Vekaletten gelen 
tamimi ek bir tamimle Belediye şube
lerine göndermiş, mücadelenin şid
dctlendirilmesi istenmiştir. 

Nor,·cç Elçi~i 
Norv<'ç elçisi, Bayan Bentzon'la be

raber dün sabah İstanbul'a dönmüş ve 
vazifesine başlamıştır. 

hüzünlü ışığı altında burası şatafatlı 

bir manzara arzediyor. Yarı yarıya 

suya gömülmüş dallar bükülmüş yı
lanları andırıyor. 

Vidal derin bir teessür duyuyor. 

Fırtınanın sebep olduğu feHiketler 

içinde hiç şüphesiz bu en vahimidir. 
Su, kıymetli su, hayatlarını idame 

için elzem olan su, dibini karıştırmış 
olan şiddetli çalkantının, içinde çü

rümeye başlıyan bütün bu nebat baki

yelerinin ve hiç şüphesiz hayvan ce

setlerinin tefessühiyle kokmaya baş

lamıştır; Ta orada, suyun yüzünde 

sırt Ustü yüzen, ezilmiş kocaman bir 
kertenkele görüyor. 

Halbuki artık filitreden ve suyu 
dezenfekte edecek bir eczadan mah

rumdur. Acaba, tesbit ettiği mühleti 
kısaltarak, şimdiden buradan ayrıl

mak daha doğru olmaz mıydı? 

- Bu müddet geçtikten sonra ne 

yapacağımızı dU§UnUrüz. 
Kunduraları ayaklarım dikenler

den koruyor, fakat çıplak vücudunun 
O zaman, vermeleri icabedecek teh- diğer tarafları himayesizdir. 

Düşünceli bir halde ağaca doğru 

geliyor .. Yolda, kendisini l!evindiren 
bir manzarayla karşılaşıyor. Bir ko
ğukta yaralı üç ı>İncap buluyor. Böy -
lece bir fiıek aar!etmiye mahal kal
madan gıdaları temin edilmittir 1 tikeli karar fikrini zihninden uzaklaş-

tırmak için sesine bir cesaret akaanı 
vermiye çalışıyor: 

- ŞimdHik hayatımızı yen~den 
tanzim edelim!... Evet! yiyecek me
selesi! .•• 

Su birikintisinin seviyesi çok al
çalmıgtır. Sathı bir yaprak yorganı 

altında gizleniyor. Hortum suyu eme
rek etrafa saçmış. Narin yapraklı gü
zel ağaççıklar, sazlar, otlar her şey 
cıvık bir çamura bulanmış. GöğUn 

Gözleriyle çalıları, fondalıkları ve 
ağaçların dallarını iyice taramış ol
masına rağmen caketini bulamamış
tır. 

Kadın, ağaca tırmanmıştır. Tahta 
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Bir otobüs devrildi 

Lüleburgaz yolunda bir otobüs 
devrilmiş, bir kişi ölmüş, yirmi iki 
kişi de ağır ve hnfif yaralanmıştır. 

Bu knza da diğerleri gibi bir kaza
dır; ve otomobil kazalarında her 
gün binlerce kişi ölüp yaralanmak -
tadır. 

Fakat, nüfusunun bette biri ka
dar otomobili olan Birleıik Ameri -
ka'da; yahut ıkasaba dışı yollarında 
dahi dizi dizi otomobiller iıliyen 
İngiltere, Franr.a, Almanya gibi 
memleketlerde, veya pek çok oto
mobilin çalıştığı sanılan İstanbul ne
vinden dar sokaklı harap §«!birlerde 
bu kazaların sebepleri anlatılırsa 
da Lüleburgaz şos si üzerinde yirmi 
üç kişinin canını yakan bir kazayı 
izah için sebep icat edilmek lazım 
gelr;e bulunamrunak icap eder. 

Otomobil kazaları niçin olur? 
- Otomobillerin lastiklerinden 

başlayıp bütün kııımlarında mevcut 
olabilecek arızalardan; 

- Şoförlerinin ehliyetsizliğinden; 
- Tahmin edilemiyen yol ve sey-

rüsefer hatalarından. 
En büyük tehiri rimlzde çah§.Q.D 

otomobil, otobüs ve kamyonlara 
dikkat ediniz. Bunlardan çoğunda 
birden faz.la arıznnın mevcut oldu
ğunu gözlerinizle bile görebilininiz. 
Muayeneler ar lnştırılmak ve harici 
manzarası aağlarnlrk hisai veren o
tomobil ve o\obüsler dahi, muayyen 
zamanlar haricinde, seyyar müfet
tişlerce gozdcn geçirilmek w.ul itti -
haz edilmelidir. 

Otomobilleri muayeneye memur 
olanlarda ki.fi ıalahiyet var ıw? 
denilebilir. Bu ıüpheyi izhar ede.n
lerin haksız olmadıklarını teılim e
delim: Muayene heyetlerini otomo
bilcilikten anlıyanlardnn tcıkil et· 
mekle işe başlamalıyız. 

Şoförlere g lince; onlara ait olan 
nizamları baştan başa değiştirerek 

şoförlüğü en az, ınakinccilikte usta 
batılık mertebesine yükıelbnek, ik • 
tisadi ve içtimai bakımlardan bir 
zarurettir. Asıl mesulü cehalet olan 
bu gibi kazalardan biri vesilesiyle 
bir kere daha işaret ettiA'im gibi lo
komotif şoföründe bir takım va.11f
lar arıyoruz. Halbuki lokomotifi 
tahrik ve tevkif için bir kaç hareketi 
bellemek kafidir. Ve fazla olarak 
lokomotif kavisleri, inişleri ve yo
ku§ları hesaplı raylar üzerinde yü
rümektedir. Karmakarışık yollarda, 
içine yirmi üç kişi doldurularak ya
rl§A kaldırılan bir buçuk tonluk bir 
kamyon şaıisi Üzerine bina edilmiş 
uydurma bir otobüsün toföründe ne 
büyÜk bir idare kudreti aramak la -
zrmdır ! Bu şartlar içinde vazifeaini 
hakkiyle yapabilecek bir toför hiç 
olmazsa dördüncü veya beşinci de -
recede bir barem memw-u kadar bil
gili ve tecrübeli olmak gerektir. 
imdi, ıoförlerden çoğu ilk mektep 
mezunu bile decildir, Ve yinni beı 
yaşında delikanlılar eline vatandaş
ların hayatı pervuızca tevdi edil
mektedir. 

Bugün Lüleburgaz'da ölen ve ya
ralananların, yarın şurada veya bu
rada ölecek ve yaralanacak olanla • 
rın başlarına gelecek felaketlerde 
mesul ararken znvallı ıoförlerin ar• 
kumda inzıbati tedbirleri ihmi.l e
denlerin hayallerini görmeliyiz. A. 
sıl mesul otomobiller ve şof örter de
ğil, o otomobillerin ve o ıoförlerin 
çalışmalarına müsaade edenler· 
dir. - N. Baydar 

zemin üzerinde birikmiş yaprakların 
arasında lüzumlu daha başka şeyler 
bulacağını umuyor. 

En ziyade istediği pantalonunu 
bulmaktır. İçinde bulundukları b~

yük mahrumiyetler arasında bu arzu 

şüphesiz ki pek safdilanedir. Fakat 
iffet hissi, bu vaziyette bile, ona di
ğer ihtiyaçlarını unutturacak kadar 
kuvetlidir. Yalnız olsa, çıplaklığının 

onun için ehemmiyeti olmıyacaktır. 

Fakat yabancı erkek var! 

Bu sabah Vidal'in, üzerinden ayrrl

mryan gözleri onu hem sıkmış, heın 

de kızdırmıştır. Bu nazarlar ona ade

ta yeni bir tecavüz gibi gelmiş, hissi
ni göstermemek için çok sabırlı dav
ranması icabetmişti. 

Biraz evet, yağlı bir nebatın geniş 

yapraklarını dikenlerle birbirine tut
turarak kendine bir gömlek yapmıya 
kalkışmıştır. Göğsünü olsun sakla

mak istiyordu. Fakat nafile 1 En kü
çük hareketinde, çok zayıf olan yap

raklar yırtılıyor, ve bu yırtıklarla 

göğsü daha cazip ve tahrik edici bir 
hal alıyordu. 

Vidal yanına gittiği zaman onu 
yapraklar arasında oturmuş . buldu. 
VUcudunu beline kadar bu yaprakla
rın altına gömmüştU. 

(Sonu var) 
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Balıkesir ve Bursa'ya bıldırcın yağdı 

Heri 
ka d 

i şeh.rde de halk hayret içinde 
ve bo bol blldırc·ın eti yedi 

' \. 

1 Bursa'da bıldırcının tanesi 

on on beş kuruşa satıldı 
Balıkesir, (Hususi) - Pazar gecesi şehri

mizde hayret doğuran bir hadise olmuş şehrin 
mühim bir kısmına bol mıktarda Bıldırcın 
yağmıştır. Bıldırcınlar küme halinde bilhas
sa, Hakkıçavuş, Hamidiye, İzmirler mahalle
leriyle Hayvan pazarı ve Çayderesi sahaları
na inmiştir. Halk tabiatin bu garibesi karşı
sında evlerden, kahvelerden sokağa dökül
müş ve bıldırcınları toplamağa başlamıştır. 
Bıldırcınlar sersem ve uçamıyacak halde ol
dukları için sokaklarda küme küme toplan
mışlardır. Bunun üzerine halk evlerinin kapı
larını açmış ve bıldırcınları kişeleye kişeleye 
kapılardan içeriye sokmuşlardır. 

Bu bıldırcrn yağmuru karşısında hemen he
men şehrimizde bıldırcın eti tatmıyan, bir -
birlerine bıldırcın ziyafeti çekmiyenler kal
mamıştır. Bıldırcm'm o nefis ve nadir etinin 
bu iptizalı birçok meraklı avcıları üzmüştür. 
Bu ;.wcılar bıldırcın etinin ancak alın teriyle 

1 

ve avcılık sanatiyle yenileceğini, 
i_ ........... --1 bu bedava ziyafetin pek haksız 
i Fuar ve • ::>lduğ mu söylemişlerdir. 
J . . J Bu garip hadisenin sebebi hakkın
i iÇ turazm f da tecrübeli avcrlar muhtelif mütale

Y ukarıdaki resim. fuvarm açıldığı günlerde İzmir rıhtımına 
büyiik bir yolcu kalabalığı boşaltan vapurlardan birini gös

termektedir. Fuvar yurtta büyiik bir iç turizm hareketi doğur-

alar ileri sürmektedirler. Bunlardan 
bir kısmı, bu kuşların havaların bir
denbire soğuması üzerine sıcak semt
lere gitmek üzere uçtuklarını, fakat 
mütemadi uçuşa dayanamıyarak şeh
rimiz üzerinde yorulduklarını ve düş
tüklerini söylemektedirler. Bazı av-

muştur. Fuvara bu sene deniz yoluyla 11 .004 yolcu gelmi~tir. 

Demir yoluyla gelenlerin sayısı 87.701 dir. 91 bin kişi de otomobille 
gelmiştir. 

İzmir' de spor hareketleri 

Futbol maçları ve at 
yarışları yapıldı 

At yarışlarında seyirciler 

İmlir, (Hususi) - Bu hafta İzmir'de çeşitli ve oldukça heyecanlı spor 
hareketleri olmuştur. Bunların başında, Ege lik maçlarının finali gelmek
tedir. Geçen hafta berabere kalan Aydın şampiyonu ile İzmir lik şampiyo
nu Doğanspor, bu hafta tekrar karşılaştılar. İzmir takımı noksan kadro ile 
çıkmasına rağmen oyunu 3-2 kaz~narak Ege şampiyonluğunu ve bu oyun-

cılar da bıldırcınların geceleyin bü
yük bir sürü halinde uçarken şehrin 
.ışıkları karşısında sersemlediklerini 
ve bu suretle yere indiklerini iddia 
etmektedirler. iddialar ne olursa ol
sun hadise hakikaten görülmemiş de
recede enderdir. 

Bursa, (Hususi) - Şehrimize gece
leyin büyük bir bıldırcın sürüsü yağ
mıştır. Bu kuşların şehrin ziyasm
da~ ürktükleri ve sersemliyerek düş
tükleri sanılmaktadır, nadir ve nefis 
bir av eti olan bıldırcın o kadar bol
du ki tanesi on on beş kuruşa satıl-
mıştır. 

İzmir toprak ofis 
teşkilôtı yapılıyor 

İzmir, (Hususi) - Yeni teşekkül 
eden Toprakofis İzmir şubesini tesis 
ve burada şimdiye kadar Ziraat ban
kasınca idare edilmekte olan devlet 
buğday işlerini tesellüm etmek üze~e 
şehrimize bir heyet gelmiştir. 

Heyeti Ziraat bankası müdürü kar
şılamıştır. 

Bu heyet, Ofisin iki umum müdür 
muavini olan B. Hamit ve B. Şakir'lc 
İdare meclisi azasmdan B. Mahmut 
ve müşavir B. Atıf'tan mürekkeptir. 

Heyete lktısat Vekleti ateşkilat
landrrma bürosu reisi B. Servet riya
set etmektedir. İzmir'de tesis edile
cak şubeye müdür tayin edilen Bay 
Cevat ta heyetle birlikte gelmiştir. 
Teşkilatlandırma bürosu reisi Bay 

Servet dün üzüm kurumu müdürü Si
nop saylavr Bay İsmail Hakkı Veral 
ile birlikte Tarrş müesseselerini ve 
şarap fabrikasını ziyaret ederek tet
kiklerde bulunmuştur. 

lar için konan kupayı aldı. Aydın ta-

1 kımı, güzel ve enerjik oynadı. Hatta Zonguldak halkevı·ııerı· 
zaman zaman 1zmir'i iyice tazyik et- ı 
ti, fakat muhacim hattr, fırsatlardan 

Ulus 
:.~tifade edemedi. 

Yavuz - Yamanlar 

ikinci spor teması, o gün şehrimiz 
de bulunan Yavuz amiral gemisi takr· 1 
miyle Yamanlar takımı arasında ya· 
pılmıştır. Maç, çok zevkli ve heye· 
~ ~nlı geçmiştir. Yamanlar ilk devre- ı 
p 1-0 galip bitirmesine rağmen Ya
vuz takımı, ikinci devrede hakim ve 
güzel bir oyun çıkartarak rakibin i 
3-2 yenmeğe muvaffak olmuştur. 1 

Mıntalw yifame birincili/deri ' 

Bu hafta ~mtakamız yüzme birin- ! 
cilikleri yapılmıştır. Fakat maalesef.

1 
müsabakalara ancak Yamanlar takımı 
girmiştir. Diğer takımlardan, hiç bir 
sporcu müsabakada yer almamıştır. 

Gerek kücükler, gerek büyüklerde 
dereceler tamamiyle Yamanlar spo· 
rundadır. 

Aı yllrı~ları 
Havanın güzel ve açık olması, mev 

simin iki kosusundan biri olan dün· 
kü yarışta bü~yük bir kalabalığı Kızıl
çullu sahasında toplamıştır. 

Yarışlar, baştan aşağı zevkli ve he
yecanlı geçmiştir. Müşterek bahisle
rin tezahüratı, evelki yarışlara nis-

nahiyesini gezdiler 

Ulus nahiyesinin geyiği 
Zonguldak, (Hususi) - Halkevi köycülük kolu ve diğer halkevliler 

köylere sık sık geziler tertip etmekte, köylülerle yakından temas etmek
tedirler. Bu arada Halkevinden bir heyet "Ulus" nahiyesine giderek ora
daki eski tarih eserlerini tetkik etmişlerdir. Bu arada bu nahiyenin meş
hur geyiği halkevliler arasında alaka uyandırmıştır. Bu hayvan nahiye 

sokaklarında serbest dolaşmakta in· 

betle çok fazla olmuş ve bilhassa son\ sandan korkup ürkmcmektedir. Bu 

yarış, şimdiye kadar lzmir'de görül-ı münasebetle alınan b4: ı:e,smi gönde · 

memiş bir vaka haline geçmi§tİr. rİY.orum. 

...................................................................................................................................................................... i 

YURTTAN RESİMLERi 

; 

Aydın 
ı ' BURSA'DA YEŞİL 1 

ha_s_ıa_n_es_i_b_üyülülüyor~~ f_!€~~E..~.~ .. ~ ...... J 
İlôve edilen pavyonun 
inşaah yakında bitiyor 

Aydın, (Hususi) - Hastanemize ilave ola
rak yapılan pavyonun inşaatı bitmek üzere
dir. Pavyonun açılma töreni Cümhuriyet bay
ramında yapılacaktır. Bu pavyonda iki ame
liyatane, rontgen, elektrik tedavi makinesi, 
kulak, burun boğaz servisleri bulunacaktır. 
Bu suretle hastanemiz Nümune hastaneleri 
mükemmeliyetinde ve büyüklüğünde olacak
tır. 

- ----' ı İzmir'de 
bir gen~ 

1 l Geçen yıl hastanemizde 2619 hasta yatmış
tır. 9178 rontken ve laboratuvar muayenesi, 
1258 ameliyat yapılmıştır. Hastanede polikil
nik muayenesi ve tedavisine halkımız rağbet 1 
göstermektedir. Geçen yıl polikıliniğinde mu~ 
yene ve tedavi gören hastaların sayısı 1 r . ..... . ... 
11.122 kişiyi bulmuştur. 

1 

Bergama' da folklor tetkik] eri 1 
Bergama, (Hususi) - Bergama'nın 

Kozak mıntakasında folklor tetkikle
ri yapmak ve köylülerimizi faydalı 

bilgilerle irşat etmek üzere İzmir 
Halkevi üyelerinden müteşekkil bir 
heyet seyahate çıkmışlardır. 

Kültiir Müsteşarı İzmir' e 
gidiyor 

İzmir, (Hususi) - Kültür Bakan
lığı müsteşarı Bay Rıdvan Nafiz'in 
önümüzdeki hafta içinde şehrimize 
gelmesine intizar edilmektedir. B. 
Rıdvan Nafiz Edgüer şehrimizde orta 
tahsil müesseselerini ve talebe vazi
,j'~tini tetkik edecektir. 

İzmir'de bir ai-
le faciası olmu~. 

resmini gördüğü • 
nüz delikanlı ko
casını aldatan ve 
bir başkasiyle se -
vişen hemşiresini 

tabanca ile yarala
mış, birkaç yerin -
den de bıçaklamış

tır. Ondan sonra 
soğuk kanlılıkla 
Polise tes.lim ol
muştur. H a y a t ı 
tehlikede olan ya
ralx kadının bir de 
çocuğu vardı. 

........ , .......... -.--

kardeıini 

öldürdü 

• • 

lzmir - lsfanbnl 
hava seferleri 

lzmir, (Hususi) - Cumaovası sivil 
hava istasyonunun telefon tertibatı 

tamamlanmıştır. Telsiz istasyonu da 
yakında faaliyete geçecektir. Cumao
vası meydanı asfaltlandıktan sonra 
seferlere ilkbaharda baslanacaktır. 

Devlet hava yolları idaresi 1zrı1ir'le 
İstanbul arasında altı ihtiy.at istas
yon meydana getirmeğe kar ar vermiıı 
ve bu istasyonların yerleri seçilmiş
tir. ihtiyat istasyon yerleri yakında 
tanzim edilecektir. İhtiyat istasyon
larda da birer hangar meydana geti
rilmesi derpiş edilmektedir. 

Gaziantep suyu 
Gaziantep, (Hususi) - Şehrimizde 

su tesisatını yapan şirket taahhüdünü 
vaktinde yerine getirmediği için be
lediyece protesto edilmiştir. Şehrimi-

~ 
ze gelen şirket mümessilleriyle br.lc
diye arasında yapılan konuşmalar ne

t ticesinde tesisatın bir buçuk aya kal ı dar bitirilecegi anlaşılmıştır. _ 
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Ankara radyosu •pİker odaı Etimugut'ta verici istayon 

DÜNYANIN EN GÜZEL STÜDYOSU: ANKARA RADYOSU 
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Sesimizi dünyaya 
yaymak icin 
nasll callşllıyor ! 
S esimizi dünyanın en uzak 

kötclerine ulaştıracak olan 
yeni radyo istasyonumuzun kalbi, 
stüdyoyu, son şekliyle görmek, na
sıl çalıştığını Ulus okuyucularına 
bildirmek için, hu işle alakalı dai
relerimizin büyüklerinden, daha e
vci müracaat ederek izin almıştım. 

Tecrübelerde bulunmak üzere 
saat tam 12,30 da stüdyo binasında 
idim. İçeri girer girmez radyomu
zun teknik müdürü B. Hayrettin'
le karşıla,tık. Daha evci İstan
bul radyosunun fen müdürü idi. 
Tanışıyorduk. Kendisine has ne· 
zaketle bent karşıladı. 

- Çok iyi oldu dedi geldiğiniz. 
Harikulade bir eser. Çok beğene
ceksiniz. 

----------- ---------------
---------------~-----------

Yeni radyo istasyonu 

Türk musikisi için 

bir kültür kaynağı 

hizmetini de görecektir 
----------------------------- - - -------~---------------

B. Hayrettin, ya mesleğinin icabı 
ve yahut öyle itiyat edinmiş, gayet 
yavaş konuşur. İlk merdivenleri 
çıkmağa başlamıştık. Bana da yavaş 
konuşmam i.cabettiğini hatırlattı. 

Sanki bir çocuk yatakhanesinde u· 
yuyan mini minileri rahatsız et
mekten sakınır gibi ayaklarımızın 
ucuna basa basa ve yavaş yavaş ko· 
nuprak merdivenleri bitirdik. Se
simizi dünyanın en ttzak yerine 
kadar duyuran bu koskoca müesse
sede çıt yok. 

Ankara radyosu stüdyo binan 

B. Hayrettin •nerdivenin hemen 
bittiği yerde küçük bir kapıyı ya
vaş yavaı hiç gürültü çıkarmadan 
açtı. Burası üç metreden fazla ol
mıyan uzunlukta ve bir metreden 
az genişlikte küçük bir koridordu. 
Koridorun ucundaki kapının üze
rinde mustatil şeklinde kırmızı bir 
llmba yanıyordu. 
Kırmızı lambayı gösterettk, "a

man!" dedi. "Gayet yavaş, mikrofon 
~ık. Şimdi spiker konuşuyor!" 

Gizli bir iş yapıyor gibi yavaş 

yavaş bir kapıyı daha açtı. Küçük 
bir odaya girmiştik. Burada Anka
ra radyosunun Türk musikisi neş· 
riyatı şefi B. Mesut Cemil ve garp 
musikisi şefi B. Cemal Reşit 9tu

ruyorlardı. lki sanatkar o sırada 
neıredilmekte olan bir plağı odada 
bulunan büyük bir hoparlörün de
laletiyle dinliyorlar ve beğeniyor
lardı. 

Bu küçtik oda muhakkak ki stüd
yonun en enteresan yerlerinden bi· 
ri. Eıyası çok şık ve aynı zamanda 
çok basit. Birkaç sandalya, bir bü· 
yük hoparlör ve bir de masadan 
ibaret. Masanın üstünde radyoya 
benzer bir makine var. Bu makine
nin üzeri birçok elektrik düğmele
riyle dolu. Verilen izahattan anla
dığıma göre o küçücük makinenin 
rolü dehşetli oüyük. Sesleri ayar 
ediyor. Büyütüyor, küçültüyor, tat
lılaıtırıyor. Velhasıl boyundan bek
lenmiyen büyük itler yapıyor. O
danın iki tarafında üçer kat camlı 
iki pencere var. Btı pencereler içe
riye gün ışığı girsin diye değil. 
Zaten stüdyonun hiç bir .tarafında 
gün ışığı yok. Her taraf elektrik. 
Bu pencerelerin biri hemen aynı 
c.ıianın yanındaki spiker odasını, 

~·ı:kisi de ortanca stüdyoyu görmek 
t~in açılmı§. 

Uç katlı cam pencerenin arka-
ımdan spiker odasına bakıyorum . 

• 

Tatlı sesli spikerimiz Bayan Emel 
önünde bir takım kağıtlar, kendi 
kendine bir şeyler söylüyor. Konu· 
şuyor. O sırada bulunduğum oda
daki hoparlörü susturmuşlardı. Spi-

.; kerin neler söylediğini bilmiyorum. 
Fakat tahmin etmek güç değil. Ya 
çalınan bir plağın bittiğini, yahut 
da yeni çalınacak parçanın adını 
söylüyor. 

Bayan Emel'in konuf1118ar bit· 
ti. Şimdi plak çalınıyordu. 

Onun çalıştığı odaya girdik. Spi
kerimiz fransızca, İngilizce v~ al
mancayı çok güzel bir telaffuzla 
söylüyor. Ben vakit vakit radyo 
dinlerken Avrupa istasyonlarında 

birkaç lisanı birbiri arkasına gayet 
güzel telaffuz eden spikerlerin se· 
sini işittikçe içimde bir gıpta his
si uyanır memleketimin böyle ku
vetli bir istasyona malik olacağı ve 
orada güzel sesli türk spikerlerinin 
yabancı dilleri, yabancılar kadar 
iyi konuşacağı günün hasretini du
yardım. Müziği radyoyu seven her 
yurddaşın da benim gibi duyduğun
dan emin olduğum bu tahusür bu
gün artık kalmamııtır. 

Ben böyle düşünürken duvarda 
kırmızı bir limba yandı. Söndü ve 
bir daha yandı ve bir daha söndü. 
Aman dediler; çıkalım. Şimdi mik
rofon açılacak ve spiker konup
cak. Bayan Emel'i bronz mikrofoni
le ba§i>aşa brakarak odasından 
çıktım. 

Artık yeni rodyomuzun ileri ge
len tekniaiyenleriyle stüdyoyu gez
meğe başlamıştık. Verilen izahat 
çok enteresandı. Size mümkün ol
duğu kadarını anlatayım: 

S tüdyo binaaı bodrum ka
tiyle beraber dört katlıdır. 

Alt katta sanatkarlar ve memurla
rın yemek yemesi için bir kantin, 
telefon santralı ve bir takım maki
neler var. Burasaı fazla enteresan 
değil. Yalnız kantin dahi bir stiid
yo halinde. leabında hoparlör ve 
mikrofon konabilecek tertibat var. 

Yazan: 

Rüıtü Seıginoğlu 
Yani günün birinde kendine kan
tinin güzel yemekleriyle mükellef 
bir ziyafet çeken artistin titkin mi
de ile kat kat merdiven çıkmadan 
dinleyicilerine çekeceği musiki zi
yafetini hemen orada oturduğu yer
den vermesi kabil olacak. 

Bu katın üstü yani binaya giril
diği zaman ilk kat idare itlerine 
ayrılmıt- Burada memurların büro
ları var. Binanın en mühim yeri 
ve batta kalbi ikinci kat. 

Bütün stiidyolar, mikrofonlar, 
aanatkhların, grup ıeflerinin oda
ları burada. Bu katta tam üç ta
ne ayrı ayrı stüdyo var. En bü· 
yük stüdyo 80 kitilik bir orkestra 
heyetini aldıktan batka iki yüze ya
kın dinleyiciyi de istiap edecek bü
yüklükte ... Tamamen kapalı büyük 
bir kutu. Hiç bir tarafından ziya 
girmiyor. Orada ıtık yalnız lektrik. 
B\l salonu töyle anlatıyorlardı: 

- Tavan birkaç katlı ve aama
dır. Kayayünü tabir edilen bir 
madde ile yapılmıştır. Bu madde 
sadayı nakletmez. Duvaclar da aynı 
şekilde yapılmıftır. Buradan dıf&rı
ya yahut dıprıdan içeriye ses sız-
masına imkan yoktur. 

Söylenenler tamamen doğru idi. 
Ben kulağımın bütün kabiliyetini 
kullanarak dıprıdan bir ses duy
mağa çahfıyordum. Hiç bir ıey 

ititemedim. 
Biraz sonra bu salondan çıktık. 

Hemen onun dıf kötelerinden bi· 
rinde, binadaki inpat henüz tama· 
men bitmediği için müthi' bir çe
kiç ve keser sesi kulaklamızı dol· 
durdu. Şayanı hayret ... Salonun dı· 
tındaki gürükü duvarı ve kapıları 
geçmeden orada kalıyor. 

8 undan sonra birçok kapılar· 

dan, karanlık dehliz &ibi 

yerlerden geçerek biraz evci gör
düğümüzden daha küçük bir stod
yoya gelmittik. Burası 30 kişilik 
bir orkestranın çalışmasına müsait 
bir yer. Verilen izahattan anlaşıl
dığına göre bu stüdyo daha fazla ti
yatro temsilleri için kullanılacak. 
Buranın tavanı, duvarları da büyük 
stüdyoda olduğu gibi sesi naklet· 
miyecek 'ekilde yapılmıştır. 

Bu izahatı dinler ve not eder
ken: 

- Gelin dediler size çok entere
san bir yer daha gösterelim. Stüd -
yonun dip tarafında bir kapı açtı -
lar. Koyu bir karanlık bizi karşıla· 
dı. Bir hamam veya banyo dairesi 
olmalıdır diye düşündüm. O sırada 
karanlıktan önümdeki merdiveni 
görmediğim için ayağımın biri bir
denbire kısa bir boşluğu geçerek 
alt beton basamağa hızla vurdu. 
Benim farkında olmadan çıkardı· 

ğım bu gürültü müthiş aksi sadalar 
yaparak bir müddet çınladı. Sonra 
sustu. Tahminimde aldanmadığıma 
karar verdim. Hamam dairesinde 
idile. kendi kendime, her halde yo
rulan sanatkarların itleri bittikten 
sonra banyo alacakları yer olacak 
diyordum. Fakat acaba bu kadar 
modern bir müeaaesede ~yle ala· 
turka bir hamamı neden yapmışlar 
diye düşünürken elektrikler yan
dı. Kendi kendimden utandım. Bu
nsı ne hamam ne de banyo dairesi. 
Sadece içinde eşya namına bir kib
rit çöpü bile bulunmıyan her tara
fı beton uzunca bir oda idi. İzahat 
vermeğe başladılar. 

- Burası aksi sada odasıdır. E
linizi birbirine vurun, bakın ses ne 
kadar büyür ... Stüdyolarda aksi sa
da pek azdır. Fakat aksi sadasız 

ses hiç te tatlı değildir. Sese tatlı 
bir ahenk vermek için biraz da ak
si sada lazımdır. lşte bu oda onun 
için yapılmıştır. İcabında buradan 
aksi aada alınarak mikrofona veri
len sese ilave edilir. 

Aksi sada bir madde değildi, bu
radan, bu botluktan ne şekilde ak
si sada alınabileceğini bulmağa ça
lışıyordum. İzahat imdadıma ye
titti. Bunu ıöyle anlattılar: 

- Odaya bir mikrofon konur. 
Mikrofondan çıkan ses burada dal· 
galandıktan sonra anten vaaıtasiy
le havaya dağılır. Aksi sadanın ne 
kadar lazım olduğunu bulmak ve 
bunu icabettiği kadar vermek eli
mizdeki tesisatla kabildir. 

Tekrar ortanca stodyaya dön
müştük. İzahata devam et

tiler: 
- Her 9tUdyonun hemen yanan • 

da bir de apiker odası vardır. Şu du
varlarda gördüğünüz lambaların 
her birisi ayrı ayn it görürler. Me
sela yeşil lamba yandığı vakit 
stüdyonun faaliyete hazır bir halde 
olduğu anlaşılır. Onun altındaki 
kırmızı, mikrofonun açık olduğunu 
bildirir. O zaman hiç konupamak 
lazımdır. Aksi halde konuşulanlar 
her taraftaın duyulur. Stüdyolara 
dışarıdan doğrudan doğruya hava 
girmediği için her tarafta vantilb
yon tertibatı vardır. Bu tertibat 
içeride pislenen havayı alır atar ve 
yerine taze hava getirir. Fakat bu
nun da hususiyeti vardır. Mesela 
yazın dışarrda hava sıcaktır. Stüd
yoda mutedil bir hava yaratmak la
zımdır. Vantilaayon tesiaatı dıp
rıdan getirdiği sıcak havayı, iste· 
nildiği kadar soğutur veya kıtın 
da aksine olarak soğuk havayı ılık 
bir tekilde içeriye verir. 

B uradan da üçüncü ve en kü
çük stüdyoya gittik. Bu 

stüdyonun da daha az kimseden te
rekküp eden müzik heyetleri için 
olduğunu söylediler. Sonra ortan· 
ca ve en küçük stüdyoların arasın
da küçük bir odaya girdik. Burası 
üç stüdyonun merkezi halinde. Ve
rilen izahata göre iki stüdyodan ge
len ayrı ayrı sesleri burada toph
yarak tek mikrofonla neşretmek 
kabildir. Meaela ortanca stüdyoda 
bir tiyatro temsili yapılırken üçün· 
cü stüdyoda hazır bulundurulan bir 
orkestra heyetinin çalacağı parça· 
ları o tiyatro sahnesi.ne uzak ve
ya yakın seslerle musiki ili.ve et
mek mümkün olmaktadır. 

Bu odanın da vazifesi bu. Bütün 
bunlardan ba,ka aynı katta bir de 

gramofon ve sesli film netriyatı i

çin hususi tertibatı haiz bir oda 
bulunmaktadır. Bu odada artistik 
temsillerde su tırıltıaı ve herhangi 

bir tekilde su acsi çıkararak bunu 
mikrofon delaletiyle neıretmek için 
buausi tertibatı haiz bir de havuz 
vardır. 

İkinci katta artık görülecek ve 
gezilecek yer kalmamıttı. Hep bir
likte yukarıya çıktık. Burada •ğı
da stüdyoda verilen konser veya nu
tukları icabında bir plak üzerine 
tespit etmiye mahsus mükemmel bir 
atölye ve ayrı bir odada da makine 
daireıi bulunuyor. Bütün •tüdyola
rın merkezi de burası.. Ses burada 
toplanıyor. Aletler vasıtaaiyle her 
tarafdaki taiNt, le9 bu fCY bu· 

rada kontrol ediliyor. Hariçten na· 
kil suretiyle alınarak neşredilecek 
konserler burada geçerek antene gi
diyor. 

S tüdyonun gezilecek ve görü
lecek tarafı kalmamıştı. 

Büyük bir nezaketle bana izahat ve
ren ve her tarafı gezdiren sayın rad
yocularımıza tefekkür ettikten ve 
muvaffakiyet temenniainde bulun
duktao sonra ayrıldım. Muhakkak 
ki gördüklerim .Se dinlediklerim bu
rada yazdıklarımdan çok daha gü· 
zel ve daha mükemmeldi. 

Cümhuriyet hükümetinin enerjik 
ve çok kıymetli Nafıa Vekili sayın 
Ali Çetinkaya, her üzerine aldığı iş
te olduğu gibi, bu gün dünyanın her 
tarafında en mühim işlerden biri o
lan radyo işini de zaten kendisin
den beklendiği kadar bir mükem
meliyette başarmış bulunuyor. O 
bugün cümhuriyetin bu parlak ese
riyle ne kadar iftihar etse, biz onu 
ne kadar övsek gene bu parlak ba· 
şarıyı hakkiyle anlatmış olamıyaca
ğız. 

B uraya kadar anlatmıya çalış· 
tıklarım stüdyonun teknik ve 

madde tarafı. Fakat radyomuzla se
simizi sade dünyanın her tarafına du
yurmakla vazifesini eksiksiz yaptı
ğına kani değildir. Bu güzel başarı 
bütün dünya me~niyetlerine ana· 
lık eden büyük türk medeniyetinin 
sanat musikisi için mükemmel bi.
mektep olacaktır. Dünyanın en 
güzel radyo istasyonundan, dünya 
nın en eski medeniyetinin ses ve a
hengini de yüksek takatiyle bize ve 
bizden başkalarına tanıtacak ve sev
direcektir. Sevinerek öğreniyoruz 

ki yeni radyo idaremiz en salahi
yetli elemanlarının delaletiyle asır· 
larca evel yapmış bedii türk ses sa
natı etrafında araıtınnalara başla

mıftır. Bunlar toplanarak mükcm· 
mel bir usulle programlaştırıldıktan 
sonra, milli musiki ncşriyatmızın c· 
&asını tctkil edecektir. Zaten asırla· 
rı tarihine gömen bir milletin milli 
musikisi ve kendi sesi olması kadaı
tabii bir şey tasavvur edilemez. İş· 
te radyo idaresi bu milli seei bize 
ve bütün dünyaya vermek için çalı
f&Caktır ve çalışmaktadır. 
N•ıl ki, Atatürk'ün yük&ek ir

f&tlariyle uzak tarihimiz etrafında 
yaprlan arqtırmalar, türk medeni
yetinin eskiliğini bir kere daha W
pat etmiş ve ilim dünyasında büyük 
taktir uyandırmıfU radyomuzun 
gene Büyük Önder'den aldığı di
rektiflerle türk sanat musikisi et
rafındaki plıpnaları da unat ve 
kültür varlığımıÜı ölmez eserler 
kazandııacaktır. 

Yalnız bu araştırmalar pek kolay 
olmıyacaktır. Çünkü· nihayet mad
de halinde tarihi esCt" bulmak müm· 
kdndür. Fakat yüzlerce sene evci 
söylenmiş ve bestelenmit türk mu
sikisini bu gün bir madde halinde 
bulmak elbette kolay bir ~ ~ğildir. 
Maamafih alakahlarımızın söyle
diklerine göre yüzde on nispetinde 
elde edilecek eserlerin dahi bize te
miz musikimizin kaynağını bulmı

ya kifi gelecektir. 
Bu husustaki çahpalar çok müs

pet bir istikamette yürümektedir. 

R adyomuz yüksek sanat muai· 
kimizi ve halk f&rkılarımızı 

arar ve bunları neırederken diğer 

taraftan da, tereddi etmİ§ ve sanat 
kabiliyetini kaybetmit olan fasıl 
musikisiyle de müca~le edecektir. 
Fakat bu zararlı musiki tedrici bir 
tufiyeye tabi tutulacakttt. Nasıl 

ki sigara, inaana hiç faidesi olmıyan 
ve hatta zararı dokunan bir ıey ol
masına rağmen ona alışanlara cemi
yet bunu satmıya razı oluyorsa. fa
sıl musikisi de, ona ahpnları müte
essir etmeden fakat asıl sanat musi
kisiyle mukayesesini yaparak onun 
kıymetsizliğini madde halinde gös
tererek ve anlatarak tasfiyesine 
doğru gidilecektir. 

Netice olarak şunu söyliyebiliriz 
ki, yeni radyomuz, sadece bir eğlen· 
ce vasıtası, güzel hialerimizin tat
mini için bir amil olmakla kalmıya
cak, memleket musiki sanatı için 
kültür kaynağı olacaktır. Radyo
muzla iftihar e~biliriz. 

P•is belediyesi 19f örlere 

göz ~umıyor 

Son aylar zarfında Paris'te 3477 •o· 
för poils mahkemesine verilmittir. 
Bunlardan 553 ü lamba yakmadığın

dan, 639 u nizama uygun olmıyarak 

durduğundan, 427 si otomobilini bıra· 
kıp batka yere gittiğinden, 238 i de 
geçilemez ipreti verilen yerlerden 

geçtiği için ve 212 si de çivili geçitler• 
de yavatlamadığı için yakalanmışlar
dır. 

Yaya yokulardan 240 k~i de, çivi

siz yerlerden geçtikleri için cezaya 

sarpılmiflardır. 
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Dünyayı yerinden 

oynatmak için 

Ne kadar 
kuvet 

lôzımdır? 
Bir iş adamından bahsederlerken, 

çok kere: "Dağı devirir!,, derler. Bu 
iltifat boşuna değildir. Hakikaten bir 
istatistik ilimi, dağı değil, dünyayı 

kımıldatmak için ne kadar kuvete ih· 
tiyaç olduğuınu hesap etmiştir. 

Her alim gibi, tuhaf düşünen bu a
dam, dünyayı omuzlara kadar kaldır
mak değil, yerin~n bir kadem oyna
tabilmek için lazım olan kudreti bul
mak için senelerce kafasını yormuş, 

milyarlar tutan rakamlara gözünün 
nurunu dökmü.ftür. 

Bu ilim yaptığı hesaplarla tu neti
ceyi bulmuştur: 

- Dünyayı yerinden 30 santimetre 
kımıldatabilmek için, 10.000 beygir 
kuvetinde olan bir makinenin yetmi§ 
bin milyon sene çalıfllla&ı lazımdır. 
Bu hesapta dünyanın 6.1 (önüne yir· 
mi sıfır koyarak okuyunuz) ton oldu· 
ğu nazarı itibara alınmıştır. 

Buhar üzerindeki tecrübe hesapları· 
na göre, bu kadar müddet içinde bu 
makinenin buhar kazanı yer yüzünü 
90 metre yüksekliğinde bir buhar ta· 
bakaaı ile kaplıya-cak kadar buhar çı· 
karacaktır. 

Bu kadar buharı hasıl etmek için de 
dört milyon kere milyar ton kömüre 
ihtiyaç vardır. Bu kömürü, her birisi 
10 ton istiap eden ve uzunluğu g met· 
re olan dört yüz bin milyar vagon ta· 
şıyabilecektir. Bu kadar vagonun u· 
zunluğu, dünyanın çevresinden kırk 

beş milyon kere büyüktür. 
Bu vagonların teşkil ettiği tren, aa· 

atte 40 kilometre süratle hareket e
derse son vagon baştaki lokomotifin 
bulunduğu yere gelinciye kadar bet 
milyon sene geçecektir. 

Bu trenin uzunluğu, arzla güneş a· 
raaındaki mesafeden on bir bin bCf 
yüz kere büyük olacaktır. 

Bu tren için, Avrupa kıtasının 770 
misli genişliğinde bir hangar yapıl· 
maeıJ&zımdır. 

Fransa' da bir 
köy kayboldu 

Dünyada bir çok köyler, insanları 
başka taraflara dağılarak, ortadan ıi
linmittir. Fransa'da da, A1p dağları 
mıntakuında Pome isminde bir köy 
vardır. Burada bundan elli sene evel 
üç yüz~n fazla insan yaşıyordu. Fa
kat köyde oturanlar, yavq yavat köyü 
terketmişler ve ya ortadan kaybol
muşlardır. Şimdi ihtiyar köyün hara
belerinden batka bir şey yoktur. Yal
nız bu köyde, o harabeler ara.ında oğ
lu ile birlikte ihtiyar dul bir kadın ya
şamaktadır • 

Seasizlikten bunaldıkları vakit, oğ
lu annesine, ağır ağır, ölen köy hak· 
kında bir pirin yazdığı fU mıaraları 

okumaktaır: 

"Toprağına göz ya§ları dökülea 
bu tarladan 

Bir sababu babaların tabutunu 
aldrlu 

Birbirinln arkasından bir bir 
göçüp gittiler 

Nihayet tek bir eve, bir ihtiyar 
kapandı. 

Zaman geçti kapıları, boşluğa 
kapandı 

Avluları karanlıklar bürüdü ... ,. 

Yerlerine 3 senede 
varan mektuplar 
Her memlekette, bir çok adamlar, 

mektuplarının kendilerini çok geç 
bulduğundan şikayet ederler. Halbu
ki, medeniyeti ve doğruluğu ile meı
hur olan İsveç'te, mektupların sahibi
ne ne kadar geç verildiğini öğrenir

lerse, kendilerini bir az teselli etmif 
olurlar. 

İsveç'te Gotemberg adında bir tehir 
vardır. Bundan üç sene evci bu şehrin 
postanesine, içinde bir çok ıcektup 
bulunan bir paket atılmıştı. 

Geçenlerde mektup kasaları açılmış, 
bwılardan birisinin içinde tahtaların 
araaına sıkıtmıt bir halde bir paket 
bulunmuştur. Paketten eylül 1935 ta
rihli bir sürü mektup çıkmıştır. 

P08ta idareai mektupları sahipleri· 
ne derhal dağıtmıştır. Bir taraftan da 
bu "görülmemiş gecikme,, den dolayı 
af dilemittir. 

Fakat iddia edildiğine göre, pot1t.a i
dareei ihmalinden dolayı mahkemeye 
verilerek külliyetli para tazmini cua· 
ıma çarptırılacaktır. 
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POLONYA VE MACARiSTAN LONDRA'DA 

AZLIKLAR İÇİN TEŞEBBÜS YAPTILAR 

Lord Halifaks "şimdi 
bunun sırası değil,, diyor 
Varıova ve Peıte' de nümayiıler yapıldı 

(Başı 1 inci sayfada) I' 
yısiyle Çekoslovakya'daki Polonya e- ı . / 
kalliyetıerine dair 1925 de aktedilmiş Frankıstler Ebre de 
olan Polonya - çek mukavelesinin ar
tık tatbik edilemiyeccği ve binaena
leyh Polonya'nın mezkur mukaveleyi 
feshettiği de bildirilmektedir. 

Çekoslovak elçiliği önürıdc 
nümayişler 

Varşova, 22 a.a. - Buradaki Çekos
lovak elçiliği önünde halk nümayiş -
lerde bulunmuş ve polonyalılarla 

meskun toprakların Polonya'ya ilha -
kını istemiştir. Birkaç gündenberi 
polis müfrezelerinin muhafazası al
tında bulunan elçiliğe hiç bir taarruz 
olmamıştır. 

Aynı zamanda halk, macar elçiliği 
önünde de muhabbet tezahüratında 

bulunmuştur. 

Leh - Çek hududunda 
çarpı§ma oldu 

Varşova, 22 a.a. - Lehistan toprak
larına geçen südet ve diğer ekalliyet
ler mensuplarının adedi artıyor. Olsa 
nehrinin kıyıları kuvetli milfrezelerle 
tutulmuştur. Bununla beraber mülte -
ciler zaman zaman hududu geçmiye 
muvaffak oluyorlar. 

Dün sabah saat 4,30 da Olsa üze
rindeki şimendifer köprüsü yakınında 
bir müsademe vuku bulmuştur. Leh 
topraklarına ulaşmak istiyen bir çek 
küçük zabitiyle birkaç asker ağır su
rette yaralanmışlardır. 

. Maoaristan' daki tezalıürler 
Budapeşte, 22 a.a. - Naip Horthy, 

Almanya seyahatinden bu sabah av
det etmiştir. 

Dün akşam bütün Macaristan'da 
bundan yirmi sene evel Çekoslovak
ya'ya ilhak edilen macar toprakları
nın iadesi için büyük tezahürl~r ya
pılmıştır. 

Budapeşte'deki tezahürlere iki yüz 
bin kişiden fazla iştirik etmiş ve pes
kopos Zadravetz hir nutuk söyllyerek 
halkın şiddetli ve sürekli alkışları a
rasında bu toprakların iadesini iste
miştir. 

Gençlik cemiyetleri delegesi de söy 
lediği bir nutukta, macar gençliğinin 
emir alır almaz harekete geçmeğe ha
zır bulunduğunu bütiln dünyada bi
linmesi lazımgeldiğini kaydetmiştir. 

Macarlar bir çckoslovak 
vapurunu zaptctıiler 

Budapeşte, 22 a.a. - Tuna'da işli

yen "O. M. 21,, Çekoslovak vapuru, 
dün öğleden sonra tayfası tarafından 
macar sahillerine getirilerek macar 
makamatına teslim edilmiş ve tayfa 
da macar topraklanna inmiştir. 

Siyezin §elıri sabırsızlık 
içinde 

Siyezin, 22 a.a.- ".l:'olonya - Çekos
lovakya hududu" Polonya tarafından 
vaziyetin tesbitı istenilen ve Olza ile 
hudut tarafından ikiye böliınmüş olan 
yarı alman, yarı çek Sıyezın şehri inti 
zar içindedir. Fransız - ingiliz teklif
lerinın Çekoslovakya tarafından ka· 
buliınden beri Siyezin Silezyasmın 

Polonya'ya ilhakını istiyen hududun 
her iki tarafında.ki Polonya chalisi 
gittikçe artan bir sabırsızlıkla netıce
yi beslemektedir. Siyezin'in polonya
lılarla meskun kısmının belediyesi 
dündenberi halkı manevradan avdet 
eden Polonya kıtalarını selamlamıya 
davet etmektedir. 

Dün beklenen bu kıtalarm muvasa
latı yarına tehir edilmıştır. 

Tahliye devam ediyor 

Budapeşte, 22 a a. - Çek hududun
ıfan gelen haberler çeklerin doğu ce· 
nup topraklarını tahlıyeye başladıkla
rını bıldırmektedir. 

oı .. raynalıların istedikleri 
Cenevre, 22 a.a. - Ukrayna matbuat 

bürosu teblig ediyor: Eski Ukrayna 
mılli hükumetinin reisi, BB. Hitler'e, 
Nevil Çemberlayn'a, Musolini ve Da
ladiye'ye birer telgraf göndererek Kar 
pat'taki ukraynah halka da Çekoslo
vakya'daki diğer milletlerin istifade 
edeceği hakların verilmesini rica et
miştir. 

Bclçika'da işsizlik artıyor 
Belçika'da 5-10 agustos arasında 

149.227 işsiz sayılmıştır. Halbuki ge
çen ıene aynı günlerde 108.527 işsiz 
vardı. Belçika'da eylülülün birinden 
onuna kadar 36.000 ton maden çıka
rılın ştır. Ağustosun aynı günleri 
içinde 32.000 tondu. 

yeni mevziler aldılar 
Bilbao, 22 a.a. - Milliyetperver ku

vctlerin harekatı semereli bir surette 
ilerlemektedir. Hükümet kıtaatı son 
günlerde Ebre'nin sağ kıyısında kilo
metrelerce derinlikte mühim tahkimat 
ve yeraltı irtibatları yapmıştı. Milli
yetperverler buraya nüfuza muvaffak 
olmuşlardır. Düşman garnizonunun 
bir kısmı teslim olmıya mecbur kal
mıştır. Tayyare ve toplarımız müte
madiyen düşman mevzilerini bombala
maktadır. 

Bulgaristan Franko'yu tanıdı 
Sofya, 22 a.a. - Bulgaristan Gene

ral Franko'nun hükümetini r~men ta· 
nımıştır. 

Bir tebliğde deniliyor ki: 
"İki hükümet arasında aktedilen 

anlaşma, iki memleketin karşılıklı o
larak diplomatik heyet şeflerine mah
sus haklardan istifade eden umumi a
janlar tayin edeceklerini derpiş eyle
mektedir. 

Frankocu takviye kıtaları 
Cebelittarık, 22 a.a. - Franko kıta

larına mensup takriben 6000 kişi pa
zar günü havan topları, mitralyözler, 
bombalar ve cephane yüklil iki büyük 
nakliye gemisiyle Alcesiras'dan Ceu· 
ta'ya hareket etmiştir. 

İçi asker yüklü gemiler bu gün ar
ka arkaya limandan gitmektedirler. 
Tctutan ile Tunca arasındaki hudu
dun 18 eylülden itibaren kapandığı 
söylenmektedir. Ceuta'da büyük bir 
heyecan hüküm ıürdUğU bildirilmek
tedir. 

Bir hava taarruzu 

Alikante, 22 a.a. - Bu aabllhki 01-
koy bombardımanı 20 kitinin ölmesi
ne ve 100 kadar kimsenin yaralanması
na sebep olmuftur. 31 ev harap olmuş, 
İsveç-Norveç hastanesi haeara uğra
mıştır. Bütün ölen ve yaralananlar si
vil halktandır. 

Amerika ilkkinuna kadar yarım 

milyon otomobil imal edece~ 
Amerika'da otomobil endüstrisi bu

günlerden itibaren ilkkanuna kadar 
500.000 otomobil imi! edecektir. Fa
kat bunu.n i~in lazım olan çeliğin ço
ğu henüz ısmarlanmamıştır bile ... 

Maden kumpanyalarının laboratu
var işleri ve arama programları hala 
geçen senenin !!eviyesinde durmakta
dır. Geçen sene bu itler ıçın 
10.300.000 dolar sarfedildiği halde bu 
sene 9.500.000 dolar harcanmı9tır. 

Amerika dört yeni 
zırhlı yaptırıyor 

Bir fransız gazetesinin, Vaşington' 
da neşredilen bir deniz istatistiğinde 
okuduğuna nazaran Amerika Birle
şik devletleri, pek yakında dört yeni 
zırhlı daha yapacaktır. Bu urhlıla
rın her birisi için 70 r milyon dolar 
sarf edilecektir. 

Bugün, muhtelif Amerikan tezgah
larında 750 milyon dolarlık zırhlı, 
torpido ve denizaltı gemiıi inp edil
mektedir. Yakında tezgahlara konu -
cak olan bu dört zırhlı ile birlikte, 
umum inşaat masrafı bir milyarı bu
lacaktır. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

XBuenos - Aireı - Hükümet bil • 
tün muvazzaf ve ihtiyat orduyu doğ -
rudan doğruya hükümetin idaresi al -
tına alan ve harp halinde kadınlar i -
çin 18 yaşından ve erkekler için de 16 
yaıından itibaren askerlik hizmeti ih
das eden bir kanun llyihasını mecli -
ııe vermiştir. 

Bari - Beynelmilel prk fuvan 
kapanmıştır. Fuar sergi haricinde ter
tip edilen nümayişler de dahil olmak 
üzere her sahada büyilk bir muvaffa
kiyet kanzanmıştır. 

XLondra, - Mısır hariciye nazırı 

Kahire'ye hareket edecektir. 
X Londra. - Ktral hava nazırını 

kabul etmiştir. 

ULUS 

SON DAKİKA 

Milli birlik 
kabinesi 
kuruldu 
(Başı 1. inci sayfada) 

nı takip ediyorum, zira bütün vazi -
yetler için planım mevcuttur. Her -
kesle anlaşmayı istiyoruz ve buna bi
naen bütün komşularla ve Fransa ve 
İngiltere ile tam bir uzlaşma temini
ni istiyoruz. Milletimizin soğukkan
lılığı ve fikir muvazenesi müsellem
dir. Bu millet mücadele lazım oldu -
ğunu biliyor. Politikamız sağlamdır 
ve bunu vaziyete uyduracağız. Düş -
manlarzmız dağılmamızı kolluyorlar. 
Kuvetimizi israf etmiyoruz. Çünkü 
ona ihtiyacı~ız olacaktır. Aramızda 
birleşmiş olarak Avrupa buhranından 
şereflerimizle çıkacağız.,, 

Hükümet vaziyete hakim 
Çekoslovakya radyosu saat 15 de 

neşrettiği bir hitabede bütün devlet 
toprakları üzerinde devlet makamla
rının ve emniyet te§kilatınm vaziyete 
hakim olduğunu ve devlet otoritesinin 
kati surette muhafaza edileceğini bil
dirmekte ve yalan haber neşredenle
rin haber verilmesi istenmektedir. 

Halk sakin 
Bir milli birlik kabinesinin teşek

külü halk tarafından sükunet ve mem
nuniyetle beklenmektedir. 

Bu sabahki tezahürat hiç bir zaman 
bir karışıklık hareketi halini almamış, 
bilakis halkın milli birliği başarmak 
arzusunu disiplinli bir surette teyit 
eden bir manzara arzeylemiştir. 

Kabine kuruluyor 
Yeni kabine atağıdaki şekilde te -

şek kül etmiştir: 
Başvekil ve harbiye: Sirovni, Ma

liye: Kalfuss, Hariciye: Krofta, Da
hiliye: Cemi, Sıhat: Mendi. 

Uç devlet bakanı: Eski kabinede 
propabanda bakanı olan Vavrecka, 
Prag belediye reisi Zenkl ve Buco
vski. 
Diğer nazırlar: Münakalit: Kame

nioki, maarif: Su bert, nafıa: Genel 
Kurmay reis muavini general Usa
rek, P. T. T.: Dumovski, Ticaret: 
Janaaek, Ziraat: Reich, içtima! mua
venet: Horak, adliye: Fjinor, temyiz 
mahkemesi reisi: Brno. 

Dünyada ne kadar 
bakır var ? 

Ağustoı ayı içinde, dünyadaki ba
kır istihdl ve istihlaki üzerinde ya
pılan bir istatistik, diğer aylara na
zaran bakırın değer kazandığını gös
termektedir. 

Temmuz ayında 168.000 ton bakır 

istihllk edildiği halde, ağustos ayın
da sarfiyat 178.000 tona çıkmıttır. İs
tihsal miktarı da temmuza nazaran 
artmı,tır. Temmuz içinde 139.000 ton 
bakır çıkarıldığı halde ağustoıta 

149.000 ton olmuştur. 
Geçen sene şubattan bu sene fUbata 

kadar Amerika'da mUhim bir dU,me 
bat göıtermittir. 1937 şubatında 
95.000 ton çıkarılmıı. 96.000 ton sar
fedilmiş olduğu halde bu ıene ıubat 
ayında 56.000 ton _çıkarılmış ancak 
32.000 ton harcanmııtır. Amerika'da
ki bakır stoku geçen sene şubatında 
100.000 ton iken bu şubatta 370.000 
tondu. Dünyadaki bakır miktarı da 
283.000 tondan 554.000 tona kadar ka
barmıştır. 

İngiltere'de kuşlar 

için nüfus sayımı! 
lngiltere'de neıredilen yeni bir is

tatistik, ingiliz adalarında yaşıyan 
insanların dört ınisli kut bulunduğu
nu göstermektedir. İngiltere ııemala
rında bugün 200.000.000 kut uçmak
tadır. 

Bundan başka, istatistik, İngilte
re'deki kuşların git gide çoğalmakta 
olduklarını, hele serçe cinsinin sürat
le fazlalaştığını da kaydetmektedir. 

Taymis nehrinin Uzerine ve kıyıla
rına 1.800.000 ıerçe, 300.000 yabani 
gUvercin, 35.000 ehli güvercin ve 
2.200 de diğer cinsten olmak üzere 
3.000.000 kuşun ıavrulduğunu bir ta· 
savvur edin 1 

istatistik hakikaten güzel şey! .. 

Avrupaya tahsile 

gidecek talebeler 
latanbul, 22 (Telefonla) - Edebi · 

yat fakültesinden altı talebe Önasya 
dilleri, tarih, arkeoloji ve türkoloji 
tahıili için Avrupa'ya gönderilecek
lerdir. Mü.abaka imtihanları birinci
teşrinin onunda yaP.ılacaktır. 

B. ÇEMBERLAYN DİYOR Kİ: 

"Hedefim, Avrupa 
sulhunu korumak,, 
Görüşmeler bu akşam bitiyor 

(Baıı 1. inci sayfada) 
doktor Göbels, matbuat tefi doktor 
Ditrih ve emniyet kıtalan tefi Himm -
ler. 

DreHen otelinde 
İngiliz baıvekili ve arkadaşları yan

larında protokol şefi B. Fon Dörnberg 
olduğu halde saat 16 da Dreasen ote
line gelmişlerdir. B. Hitler ingiliz mi
safirini otelin methalinde karşılamış 

ve birinci katta bulunan konferans sa
lonuna götürmüştür. Bir hafta evel 
Obersalzberg'de yapılan görÜ§melere 
bu salonda tekrar başlanmıştır. 

Görü11meler başlıyor 
B. Çemberlayn ile B. Hitler arasın -

daki ilk mülakat ingiliz başvekilinin 
muvasalatını müteakip vuku bulmuş· 
tur. Tercemanlık ve protokolun yazıl
ması için yalnız hariciye nezaretinden 
sefaret müsteşarı doktor Şmit ile İn
giltere'nin Berlin'deki büyük elçiliği 

sekreterlerinden B. Kirt Patrik hazır 
bulunmuşlardır. Saat 18.30 a doğru 
BB. Hitler ve Çemberlayn otelin ze -
rnin katındaki konferans salonuna 
gelerek görüımelerine hariciye nazırı 
B. Fon Ribbentrop'un huzuriyle de -
vam etmişlerdir. 

Görü§meler yarın bitecek 
BB. Çemberlayn ve Hitler arasın -

daki görüşmelere bugün saat 19.15 de 
nihayet verilmiştir ve yarın tekrar 
baflıyacaktır .. B. Çemberlayn yanında 
protokol ıefi Baron Dörnberg oldu
ğu halde Peteraberg'e dönmüştür. 

Umumiyetle alman mahfilleri, Hit
ler - Çcmberlayn görütınelerinin ya
rın akıam nihayet bulacağı mütalea
ıındadırlar. 

Herkeı neticeyi bekliyor 
Dre11en oteline halkın yaklatrnaaı 

yuaktır. Uzakta toplanan binlerce 
kimse neticeyi alika ile beklemekte
dir. BB. Hitler ve Çemberlayn ara
sında ıörllpe devam ederken maiyet
lerindeki zevat da otelin holünde 
mUkUemelerdc bulunmaktadırlar. Ya
bancı gazeteciler arasında bilhaısa 
ingiliz matbuatı müme.silleri göze 
çarpıyor. 

Ren'in diğer kıyrsında B. Çember
layn'ın ve maiyetinin ikamet ettiği 
Peterlberg'de bu görUtrneler eanaıın
da tam bir silkQnet hUküm ıllrımkte -
dir. 

Londra'da 

Kabine to pi.andı 
Londra, 22 a.a. - Bugün Hariciye'

de toplanan hüJ<ümct azası iki saat gö
rüttükten .onra aaat 17.30 da dağıl
m~lardır. Başlıca hükümet azasının 
Godesberg'den beklenen telgraf lan o
kumak üzere akşam tekrar toplanma
ları muhtemeldir. 

İngiltere elçiliği, Prag'dan ayrıl
mak arzusunda olan Prag'daki kadın 
memurlar için hususi bir tayyare tah
sis etmiştir. 

Paris'te 
B. Daladiye' nin temasları 

Paris, 22 a.L - B. Daladiye bu sa
bah, Ba.hriye nazırı B. Kampinki ile 
Maliye nazırı B. Marpndo ve mebu
sa.o meclisindeki radikal ıosyalist 

grupu reiıi B. Şirıeri'yi kabul etlJ!iş
tir. B. Daladiye, saat 15 de ekseriyet 
Daladiye'den Franaa'nm Mkeri itti
faklar, ve harid eiyaaetin<le bilhassa 
Çekoslovllkya'ya müteallik huıuaatta 
vukua gelmit tahavvül hakkında iza
hat iatiyecelderdir. 

Bir ıek:ıip 

B. Daladiye saat 18.45 de mafüuata 
aşağıdaki beyanatta bulunmuftur: 

"Kabine basından bazılarının isti
fa ettiği hakkında bir pyia yayılmış
tır. Bu azayı gördüm. Size bunun doğ
ru olmadığını söyliyebilirim.,, 

BB. Reyno, Mandel ve Şampetiye 
dö Rib, B. Daladiye ile U,Ç çeyrekten 
fazla ıüren mülikatlardan •onra Baş
vekaletten çıkmı,lar ve beyanatta bu
lunmaktan istinkaf etmi9ler<iir. 

Roma' da 

Konı Ciano'nun ıenuuları 

Roma, 22 a.a. - İngiliz bUyük elçisi 
akpm üzeri Kont Ciano'yu ziyaret et
miştir. Bu ziyaretin Sir Perth'in mc
ı:uniyetin<len sonra bir temas olduğu, 
elçinin hiç bir husu•t vazifeyi hamil 
bulunmadığı ve yalnız birlikte umumi 
vaziyeti gözden geçirdikleri temin o-

lunmaktadrr. 
Kont Ciano bugün alman büyük el

çiıiyle Macaristan orta elçisini kaıbul 
etmiştir. 

Godesberg' den dönüı 

İngiliz başvekili B. Çemberlayn bu 
akşam saat 19,37 de Godesberg müla • 
katından dönmüştür. İngiliz büyük el
çisi Sir Nevil Henderaon ile maiye
tindeki diğer ıahsiyetler de aynı za
manda Petersbcrg'e dönmüşlerdir. O
telin önünde uzun zamandanberi bek
liyen halk ingiliz başvekilini gerek 
giderken gerek dönüşünde hararetli 
bir surette alkışlamıştır. 

Otelin holünde gazeteciler İngiliz 
başvekilini hararetli alkışlarla karşıla
mışlardır, 

B. Çemberlayn apartımanına gitme
den önce ingili.t gazetecileriyle gö
rüşmüştür. 

Protokol şefi B. Fon Dörnberg, 
başvekile odasına kadar refakat etmiş-
tir. 

8. Çemberlayn'in beyanatı 

B. Çemberlayn beyanatta buluna -
rak demiştir ki : 
"- Bütün alikadar tarafların, Çe

koslovakya'daki vaziyet müzakerele
rin ilerlemesini bozacak bir mahiyet 
almıyacak veçhile hareket etmeleri 
cok lüzumludur.,, 
- Başvekil, nizamın muhafazası ve 
hadiseler tevlit edecek mahiyette ha
reketten içtinap edilmesini tavsiye et
miştir . 

B. Hitler ingiliz başvekilinden 
Dressen otelinin hol ünde ayrılmıg ve 
B. Ribbentrop otomobile kadar teşyi 
etmiştir. Otomobilde ingiliz ve alman 
bayrakları çekilmiş bulunuyordu. 

Çek kabinesi 
istifa etti 

(Ba§ı ı. inci say/ada) 
rek dağılmı§tır. 

BugUn saat 7 de Prag caddelerinde 
nümayişler tekrar b&Jlamııtır. Fakat 
dünkü nilmayiıleri yapanlar küçük 
burjualarla memurin ve müstahdemin 
iken bu ıabahki nümayitlcri amele
ler yapmışlar ve yirmi§er kişilik sı
ralar teşkil ederek şehrin merkezine 
doğru gitmişler, milli aziz olan Sen 
Venseslas'ın abidesi önünden büyük 
bir intizam içinde geçmi!lerdir. 

Hal.k da, poliı memurları da 
ağlıyor 

Nümay\şçilerin önünde milli üç 
renkli bayraklar ve "hudutlarımızı 
muhafaza edelim,, ibaresi bulunan bir 
levha geliyordu. Halk sükun içinde 
caddeyi işgal etmiştir. Milli marı ça
lındığı zaman herkes sağ elinin üç 
parmağını kaldırarak cümhuriyete sa
dakat yemini etmiştir. 

Yaya kaldırımlarında kadınlar hün
gür hüngür ağlamakta ve halkı ye
rinde tutmağa uğraşan bazı polis me
murları da göz yaşları dökmekte idi. 
Nümayişçiler, sefarethanelerle cum 

hur reisi şatosunun bulunduğu ma
halle olan sağ sahile doğru ilerlemiş
ler ve "yaşasın ordu, hudutlarımızı 

müdafaa edelim, vatanımızı müdafaa 
edelim!,, diye bağırmışlar ve çok ma
ruf bir manzumenin şu parçasını o
kumuşlardır: "Eğer beni terkedecek 
olursan ben mahvolmıyacağım, beni 
terkedecek olursan sen mahvolacak
ıın.,, 

Eger' de mıayi~i siidetler 
temin ediyorlar 

Bertin, 22 a.a. - Alman istihbarat 
bürosu, Eger'den almış olduğu aşağı
daki haberi neşretmektedir: Çarşam -
ba - perşembe gecesi ve bugün sabah -
leyin südet alınanlar, çek li~niyle 
mütekellim halkın sakin oldukları a
razi hududuna kadar olan yerlerde in
tizam ve asayiş hidematını ellerine 
almışlardır. Südet alınanlar, henüz 
çek teşkilitiyle mesai birliğine devam 
etmektedirler. 

Südet arazisindeki neşe ve sevincin 
tavsifi gayri kabildir. Evlerin cephe -
!erinde gamalı ha!jlı bayraklar dalga -
lanmaktadır. 

Çek polisi ve jandarması 
meydanda yok 

Südetler, kurtulmalarına tekaddüm 
eden son saatlerde nümune teşkil ede
bilecek bir sükun ve intizam dahilinde 
hareket etmişlerdir. 

Çek jandarma ve polisleri artık he-
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lıçi 
meskenleri 

(Ba§ı 1. İnci sayfada) 

riklerin en fazla hüküm sürdüğü 
memleketlerde bile pek hayırlı 
ve müspet neticeler vermektedir. 

Bahsettiğim amele hanları, 
mahdut fabrikalarımıza münha· 
sır olduğunu da söylemeliyim. 
Kırrkkale'de ve diğer bazı yer
lerde münferit meskenler usulü 
tercih edilmiıtir. Bunların nok
sanı itçi ailesini ev ziraati ile 
meıgul edecek kafi toprağa ma
lik olmamaktır. Madem ki bir 
defa masraf ediyoruz: Onun en 
iyi ve en tam randımanını niçin 
almıyahm? Ve eaaıen güzel o • 
lan, bizim olan bir eaerin daha 
mükemmel vasıfları olmasına ne
den itina göatermiyelim? 

F. R. ATAY. 

Maarif Vekaletinde yeni bir 
umum müdürlü~c 

İstanbul, 22 (Tdefonla) - Köyler. 
de tedris ve terbiye işleriyle meşgul 
olmak üzere Maarif V ckaletinde bir 
umum müdürlük kurulacağı ve bu u -
mum müdürlüğe şimdiki ilk tedrisat 
umum müdürü B. İsmail. Hakkı'nm ge
tirileceğinden bahsedilmektedir. 

İzmir limamnda bir kaza oldu 
İzmir, 22 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Bu gün limanmızda fe<:i 
bir kaza oldu. !zmir'e uğramış olan 
fransız bandıralı Patria tranıatlanti• 
ğinin ikinci kaptanı B.Breton, 10 met
re yüksekten vapurun arı.barına düşe 
rek ağır yaralandı ve hastaneye kaldı
rıldı. 

Vniversiteye verilen yeni 
binalar 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Üniver
site rektörlüğü biyoloji enatitüaü ya -
nında bulunan İbrahim pap medrese
lerini ve Şehzade mcıdre,sesini isla.h ve 
tanzim ettirerek ünivcnitenin iatifa • 
deaine tahaia edecektir. 

Etrüsk seferlere başlıyor 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Deniz -
bank'ın ilçüncil gemisi olan Etrilsk'ün 

bugiln bir tecrübesi daha yapılmıştır. 

Gemi aym yirmi yedi&inde Mer.ID'e 
ilk ,seferini yapacaktır. -

Uşak'ta ilkokul 
binası yapılacak 

Up.k, (Hususi) - Kaubamızda ye
ni bir ilk okul yapılmaaı kararla,mış
tır. Bina bCf de-naneli ve bir mektebin 
bütün ihtiyaçlarını karıılıyacak şe

kilde olacaktır. Binanın 37 bin liraya 
çıkacağı tahmin edilmektedir. 

Dünyada 61 milyon 
bisiklet i_şliyor 

lngiltere'de yapılan bir iıtatistiğe 
göre bugün dünyada 61.000.000 bisik
let işlemektedir. Almanya'da 15 mil, 
yon, İngiltere'de 10 milyon, Sovyet
ler'de 327.000, Irak'ta 3.000 Urugu
vay'da 2.000 bisiklet bulunmaktadır. 

1937 de İngiltere 831.000 biıiklet 
ihraç etmiştir. 

İngiltere ağustos ll'Yl içinde, 
36.381.470 liralık ihracat yapmış, 
74.130.927 liralık ithalat yapmıştır. 
Geçen hafta zarfında İngiltere şi
mendöferleri 3.060.000 lira varidat 
getirmiştir. Bu ıenenin ilk 36 haftası 
zarfında gelir 110.456.000 lira tutmuş
tur. 

men hemen hiç meydana çıkmamakta
dırlar. 

Not: Alman iatihbarat bürosu 
sonradan bu alınanların aıayiı aer
viaini ele aldıkları hakklll'da verdiği 
haberi §Öyle taahiıh etmittir: latih
barat bürosu, südetlerle meskfuı bü
tün mıntakada ıimdilik yalnız Eger 
mmtakaımda aüdetler asayiıi temin 
etmektedirler. 

Kanlı bir hddiıce 
Brenatayn, 22 a.a. - D. N. B. ajan

ıı bildiriyor: Vaypert ahalisi bura 
halkiyle mütesanit olarak sevinç te
zahüratı tertip ettiği sırada bir çek 
memuru halkın arasına bomba atmış 
ve birçok kimseler yaralarunıttır. 
Bunun üzerine südet jimnaıtleri mü -
tearrızların üzerine atılmışlardır. İki 
taraftan ölü ve yaralı vardır. 
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Dalaverenin sonu ... 
Yazan: Mi•hele Verletti Çeviren: F. Zahir Törü.mküney 
Villanın, geniş terasında oturmu§, I tiyatrolarından birinde baş rolü oynı

grubu seyrediyorduk. Onümüzde yan, çok nefis bir kız vardı. Kancayı 
uzanıp giden mavi deni.zin, akıam gü- ona taktım. Kızdan da iltifat görü
neşinin kızıl ışıkları altında doyul- yordum. Bir gece tiyatrodan sonra 
maz bir manzarası vardı. Bir saniye supe ediyorduk. Benim eski hikayeyi 
her şeyi unuttuk. ikimizde geçmiş ona da açtım. Kurnaz kadın, beni so
günlerin hatıralarına dalmıJtık. nuna kadar büyük bir dikkatle dinle-

On beş senelik bir ayrılıktan sonra di. Tam, kendisine halen aldığı ücre
çocukluk ve gençlik arkadaşım Za- tin iki misli bir para ile vazife teklif 
nelli ile bugün buluştuk. Sabehleyin ettiğim zaman bir kahkaha attı : 
deniz kenarında dolaşırken birden - Yavrum, dedi. Sen daha yalan 
karşıma çıktı. Beni görünce sevindi. söylemeği bile beceremiyorsun. Li
Koluma girdi. Zorla, Adeta sürükli- kırdılar ağzından dökUlUyor. Hem, 
yerek evine götürdü. Karısı gezmeğe artık yeni bir şey bul. Bu hik~yeyi 
gitmişti. Oğle yemeğini başbaşa ye- benden evel birkaç kişiye tekrarla
dik. lsrar etti. Akşam yemeğine de mışsın. 
alıkoydu. Karısını tanımakhğımı çok Kendimi tutamadım. Atıldım: 
arzu ediyordu. Gençlik günlerimizin - Ne müthi§ bir şey! 
sayısız tatlı hatıralarını birlikte ya- Zanelli, bir saniye düşündü. Sonra 
şamıştık. Başımızdan geçen macera- sözüne devam etti : 
ları birbirimize büyük bir zevkle an- - Evet, düşündükçe bugün bile 
!atıyorduk. Hatıralarımızın arasında ıırtımın buz gibi kesildiğini hissedi
üzüntillü günlerimiz: de vardı. Şimdi yorum. Utancımdan yüzüne bakamı
Zanelli, büyük bir fabrikanın sahibi, yordum. Elimi tuttu. İçten gelen, sa
zengin bir patrondu. Ben ise ,tanın- mimi bir ıesle beni teselli etti: 
mış bir diplomat olmuştum. Bir za- - Üzülme, dedi. Senin parasız ol
manlar pek mühim ihtiyaçlarımızı duğunu bildiğim halde senden hoşla
kargılamak üzere Hi.zım olan ehem- nıyorum. Ben, zaten tiyatro hayatın
miyetsiz bir parayı tedarik etmek dan nefret etmişim. Angajmanım bi
için ne gibi dalavereler çevirdiğimizi ter bitmez çekileceğim. Oturduğum 
düşündükçe kahkahalarla gülüyor- yerde beni fevkaUide rahat yaşatacak 
duk. kadar servetim var. Bu hayata bugü-

Sabahtan beri durmadan konuşmuş ne kadar nasıl tahammül ettim. Buna 
ve hemen, hemen bütün mevzularımı- ben de şaşıyorum. 
zı bitirmiştik. Merakla sordum: 

Zanelli, masanın üstündeki kutu- - Tabii, o akşamdan sonra sevgili-
dan bir sigara alarak yaktı. Bir iki yi bir daha göremedin değil mi? 
nefes çektikten sonra bana döndü: Arkadaşım cevap vermedi. Tam bu 

- Bir sigara yak da, sana hayatı- esnada karısı gelmişti. Zanelli, ye
mm en mühim macerasını anlatayım, rinden fırladı. Karısını karşıladı. Bi· 
dedi. zi birbirimizle tanıştırdı. Margeretta, 

- Teşekkür ederim. Fazla içtim. şimdiye kadar bir eşine tesadüf et-
Haydi, seni dinliyorum, mediğim kadar güzel bir kadındı. 

Zanelli, koltuğunda doğruldu. Ya- Kaç yaşında olduğunu kati olarak 
vaş bir sesle anlatmağa başladı: bilmiyordum. Fakat, en dikkatli bir 

tetkikten sonra da yirmi beşten yu
- Senden ayrıldıktan sonra, tiyat- karı tahmin edemedim. Hep birlikte 

ro alemine daldım. 
neşeli bir akşam yemeği yedik. YalHayretle söz: ünü kestim: 
nız, benim içimi bir kurt kemiriyor-

- Tuhaf ıey. Birlikte bulunduğu- du. Arkadaşımın son macerası nasıl 
muz zamanlar tiyatrodan pek hoşlan- neticelenmişti? 
madığını aöyl<!rdin. Yemekten ıonra Margeretta, bir· 

Zanelli, gülerek sözüne devam et- ka~ dakika kin salondan çıktı. Bu 
ti: ~ ~ 

fırsattan istifade ederek tel!şla sor-- Yanlış anlama 1 Beni tiyatroda 
aanat aUikadar etmiyordu. Ben daha 
ziyade artistlerle meşgul oluyordum. 
Sen gidince yalnız kaldım. Birkaç ga
zeteciyle dost oldum. Bunların her 
biri bir tiyatro artiBtiyle bir aşk ma
cerası geçiriyordu. Ben de onların a
rasına kapıldım. Nihayet, tiyatro ha
yatına yeni atılmı!J bir kıza abayı 
yaktım. 

Alaylı bir tavurla takıldım: 
- Mesele mühim. Aman çabuk anlat. 

Nerede ise karın gelecek. Sonra ka
rıtrr.am hal ... 

Arkadaşım hiç oralı olmadan hiki
yeıaine devam etti: 

- Artistlerle münasebet temin ede· 
bilmek için iki şey lazımdı. Ya çok 
zengin ve yahut tiyatro direktörleri
ne sözü geçer nüfuzlu bir adam ol
mak lazımdı. Ben bunların her iki
sinden de mahrum idim. Sevgilimi 
her akşam tiyatro kapısının önünde, 
elimde küçük bir demet çiçekle bek
lerdim. Beni görünce hemen ciddi bir 
tavur takınır ve: 

- Affedersiniz. Çok acele işim 
var. Adiyö, der ve uzaklaşırdı. 
Düşündüm. Bu böyle olmıyacaktı. 

Güzel bir plan buldum. Ertesi akşam, 
tiyatro kapııınrn önünde karşılaşır 
karşıla~maz, onun beni atlatmasına 
vakit bırakmadan söze başladım. Ya
kında bir tiyatro kumpanyası kurmak 
üzere olduğumu ve kendisine ba!J ro
lU vermeği dl\şilndüğümü anlattım. 

Birden yüzü güldü. Bana kargı olan 
muamelesi ~eğışti. Yanıma sokuldu. 
Tatlı bir sesle : 

- lyi ama, dedi. Bakalım ben baş 
rolil yapabilecek miyim ... ? 

Mükemmelen yapabilecek bir kabi
liyette olduğuna onu ikna ettim .. iki 
ay fevka15de meıut bir hayat yaşa
dık. Her akşam onu tiyatrodan alı

yor, bir 'arata ~ıderek eğleniyorduk. 
Nihayet &abrı tükendi. Durmadan ti
yatro kumpanyasının ne zaman ku
rulacağını soruyordu. Bir akşam ke
derli ve heyecanlı bir tavur takınarak 
doğru odasına koştum: 

- Felaket diye, bağırdım. Tiyatro 
kumpanyasını kurmak için bana mali 

yardımda bulunacak olan arkada~ım 
iflas etti. Bütün ümitlerim alt üst 
oldu. 

Kızın rengi deği~ti. Ertesi gUnU, 
gene işi olduğundan bahisle beni at
lattı. Artık kolayını bulmu§tum. Bat
ka bir tiyatroya dadandım. Aynı o

yunla orada da bir diğerini elde et
tim. Çok geçmeden foyam meydana 
çıktı. Pasaportu aldım. 

Alışmış kudurmuştan beterdir, der
ler. Ben de artık duramıyordum. Bu 
ıcf er işi ilerlettim. Şehrin en büyük 

dum: 
- Netice ne oldu? 
Zanelli, maaanın U.tUndeki tarap 

kadehini aldı. Bir hamlede llOfl damla· 
ıına kadar içti. Gülerek cevap ver· 
di: 

- Netice ne mi oldu? Biraz evel 
birlikte yemek yedik!.. 

Bazı cemaat mektepleri 
hakkında takibat 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Mektep 
lerin açılma tarihi 3 birinci tetrin ol
duğu halde İıtanbul'daki muıevi li
sesiyle bazı musevi cemaat mektepleri
nin 15 eylülden beri tedrisat yaptık
ları ve vekilet emirleriyle talimatna
me ahkamına mugayir hareket ettik
leri tesbit edilmi§ ve bu mekteplerin 
haklarında tahkikata başlanmıştır. 

Boğaziçi'nde bir kaza 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Stan

dard kumpanyasına ait bir vapur bu 
sabah &iı yüzünden Kanlıca'da bir 
yalının rıhtımına çarpmııtır. Rıhtım 

yıkılmıı, ev hasara uğramııtır. G~i
de mühim hasarat yoktur. Tahkıkat 
yapılmaktadır. 

Kemerbur~az hayvan sergisi 
lıtanbul, 22 (Telefonla) - Kemer

burgaz hayvan sergisi bugün açılmış· 
tır. Sergiye ittirik eden hayvanların 
uhiplerine ikramiyeler dağıttlmıttır. 

Ankara Borsası 

ÇEKLER 

22 Eylül 1938 Fiyatları 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrit 
Varşova 
Budapeıte 
Bükret 
Belgrat 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Açılış ··-
6.0?ZS 

125.92 
3.4050 
6.6250 

28.5325 
68.06 
S0.3725 
21.2425 

1.11 
ı.so 
4.3450 
6.0725 

23.7025 
24.9175 

0.9150 
2.8450 

35.45125 
31.301:15 
23.7575 

Kapanış 

6.0725 
125.92 

3.4050 
6.6250 

28.5325 
68.06 
50.3725 
21.:1425 

1.11 
1.50 
4.3450 
6.0725 

23.7025 
24.9175 

D.11150 
2.8450 

35.45125 
31.30125 
23.7575 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 türk borcu 1 19.20 19.20 

(Petin) 

İNSANLAR 
ve 

ADETLERİ 

Bali 
nasıl 

adasında 
evlenirler? 

Kadınları 
çıplak 

yarı 

gezen 
belden yukarı 
bir memleket 

Sonda adaları denen Cava, Somatra, ------------·--------

=~=l~~~~nv~:~:;d~u~:;a~%:fe~;!~ 1 [ ........ ;·-N·D .. A .. C ............. . 
htu, hint muhaddednd<n mü • • ı 
rekkep bir halk oturmaktadır. Bu- .................................................... . 

rası dünyanın en sakin, en güzel ( il A V A S E F E R L E R 1 ) 
memleketidir. 

Kıyılarının sarplığı, denizlerinin hır
çınlığı, avrupahların gö% dikme -
terine mani olmuştur. Holandalı -
Jar burayı zorla iıtili etmemiştir. 

Bu ada, rengirenk ve şaşaalı manza
ra ile ldeta küçük bir cennettir. 
Bali, mabetlerinin çokluğu ve baş
kalığı, insanlarının güzellik ve a
saleti, Adetlerinin tuhaflığı, o
yunlarının bediiliği ile gezilecek, 
hayretle seyredilecek bir yerdir. 
Dünyanın en güzel, endamları en 
mütenasip kadınları buradadır. Ka
dınlar ne çaraşf giyer, ne peçe 
kullanır, ne de gizlenir. Vücutla
rının üst tarafları baştan başa a
çıktır. 

Yalnız, kötü yolda gezen kadınların 
örtünmeleri fidettir. Bunlar nizam 
ve teamüllerine göre tepeden tır • 
nağa kadar örtilnmiye mecbur tu
tulmuglardır. 

Bir yert medeniyet girerken, esasla· 
rmı da alır gider. Buraya medeni

Ankara • latanbul arasında 
Pazardan mada her gün : 

Y eıilköy'den hareket 
Ankara'dan hareket 

8.3G 
8.SO 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Eııe ve Çankaya eczaneleri 
: Sebat ve Yenişehir 
: İstanbul cczanesı 
: Merkeı 
: Ankara .. 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 

Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Yangın ihban: (1521) - Telefon, müra· 
caat. şehır: (1023-1024 ). - Şehirleraıa
sı : (2341-2342). - Elel. trık ve llavacaz ı 
lirıza memurluğu (18 46) . - Mcı;ajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Takı;ı telefon 
numaraları: Zincirli camı cıvarı : (2645, 
ıoso. 1196). - Samanpazarı civarı· : 
(2806, 3259). - Ycni•chir, Havuzbaşı, 
Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: Gü
ven taksi: (3848) : Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291 ). 
lıtanbul taksisi: 3997 

yet l?irerken hiç şüphe yok ki kos- O t o b Ü s 1 e r i n i 1 k v e s o n 
tümleriyle o üryanlığı örtecek, ök- • e f e r 1 e r i 
çeleri kaldıracaktır. 

Şantplör adında bir avrupah, bu ada
da uzun zaman kalmış, memleketin 
hayvan ve nebat cinslerini tetkik 
etmiı, folklorunu toplamış ve Av
rnpa'ya dönüşünde "Bali hatırala
nm" adında bir de kitap yazmış -
~ır. 

Rali, garabetler diyarı denmiye layık 
bir memlekettir. Orada serserile -
rin ilahları, yarasaların kervanla • 
rı vardır. Horo.z güreşlerine hiç 
bir yerde buradaki kadar ebemi • 
yet verilmez. Öyle garip Adetler 
vardır ki, insan hayretten kendi · 
tini alamaz. Evlenme merasimin • 
de, diğer memleketlerde rastlanmı· 
van bagkahklar görUlilr. 

Bazı memleketlerde olduğu gibi bu
rada da, erkek kızı satın alır. Şa -
yet kızın değerini ödeyemezse, er
kek kayın pederinin hizmetine gi
rer, ta ki borcu ödeninceye kadar. 

Düfün ba1ladığı gün, dUğün evine 
davetliler toplanır. Neşe içinde 
düğün yemeği yenir. Yemek biter 
bitmez, çanlar çalınmıya, tüf ekler 
atılmıya baılar. Vakit iater gece 
olıun, iıter gündüz olsun bütün 
Mvetliler ormanlara, tarlalara fır
lar. Çünkü niıanlmı, kızı kaçmnı· 
ya teşebbüs etmiştir. 

Her taraf aranır taranır. Saatlerce 
ormanlarda dolaşıldıktan sonra 
hep bir araya toplanılır gene dü
ğün evine gelinir. 

DüğUn bitip de evlenmenin ertesi sa
bahı, damat ve arkadaşları, yanla
rına hediyeler alarak kız evine gi
derler. Orada gelen hediyeler ev 
halkına dağıtılır. Sonra kayın pe
der damadın avucuna bir parça 
karabiber koyar. 

Altınlar içinde süzülen gelini arka • 
daşları, müzeyyen bir sandalyaya 
oturturlar. Yönünü mabede doğru 
çevirirler. 

Rahip yeni evlilerin mesut olması 
için cinlere ve meleklere dua eder. 
Sonra iki ev halkının huzurunda 
gelinle güveye birer Hindistan 
cevizi verir. Bunlar cevizi kırarak 
kabuklarını doğuya, . batıya, güne
ye ve kuzeya atarlar ve bu suretle 
cinlerin ferrinden kurtulmuş olur· 
lar. Rahip, yeni evlilerin baş ucuna 
geçer, il.zerlerine bardak bardak 
su boşaltır. Ialanan elbiseler de • 
ğittirilir. -

Elbisleer değiştirilip gelindikten 
sonra, bir yaprağın üzerine bir a
vuç kadar pirinç konarak yeni ev
lilerin önüne konur. Kadınla er • 
kek yaprağı ikiye bölerek payla -
tırlar. Kadın kocasına pirinç ye -
dlrir. 

Bu, kadınla erkeğin senelerce aşk ve 
sadakatle biribirlerine bağlı kala
caklarına delUet eder. 

Küçük bir kız pencereden 
düşerek öldü 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Yüksek
kaldırımda oturan Hayim' in iki yaım
daki kızı Ester dün üst kattaki odada 
oynarken açDk bulunan pencCTeden u
zanmış ve muvazenesini kaybederek 
sekiz metre yü·laıeklikten sokağa düş
müştür. Çocuk derhal Etfal hastanC'Si
ne kaldırılmışsa da biraz sonra ölmüş

tür. Kaza etrafında :tahkikat yapılı . 
yor. 

Sabah 
llk 

sefeı 
Ulus M. dan K. derc')"C 6.45 
K. dere'den Ulus M . nıı 7.15 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7 25 
Cankaya'dan Ulus M. na 7.10 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Keçıoren'e 6.00 
Keciörcn'den Ulus M. na 6.30 
Ulus M. dan Etllk'e 6.30 
Etlik'tcn Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Ccbecı 'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 
Cebeci'den As. labl.ra 7.00 
As. fabl. dan Cebeci'ye -.-
Yeniıehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 
S. pazarı'ndan Akköpril'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazan'na 7.30 

Akşam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 
23.00 
23.20 
20.00 
20.SIİ 
21.00 
21.30 
21.00 
21.30 
23.00 
23.00 
-.-
17.00 
23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

~ U. Meydanıyle istasyon ar&1ında her 
beı dakikada bir sefer olup tren za
manları ıeferler daha sıktır. 

§ U. Mcydanıylc Yenişehir, Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati ber bet dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on daki· 
kada: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

Ş Akşamları Ulus Meydanı'ndan aaat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dağıhs 
saatlerine tlbidirler. 

Posta Saatleri 

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

Tren Saatleri 

Haydarpa;ta'ya : Her sat.ah 8.20. Heı 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per. 
ııembe. Cumartesi 
'roros sürat.) 

Samsun hattına ı Hergün 9.35 (Kayse· 
ri, Sıvaa, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hcrgün 9.35 
Zonguldak hattı : _ 15.00 
Kırı.kkale'ye rayotobüs " 16.05 

Gündelik: 

Hicri • 1357 
Recep: 28 

S. D. 
Gıineş: 5 46 

Rumi - 1354 
Eyliıl: 10 

S. D. 
Akşam: 18 06 

Trakya'da bulunan tarihi 
escrleı 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Türk 
Tarih Kurumu tarafından arkeoloğ 

Arif Müfid'in idaresinde Trakya U
mwni müfettişliği müşavir mimarı 
Mazhar Altan'ın iştirakiyle Trakya'
da yapılan hafriyat ilerlemektedir. 
Vize' de çrkan höyüklerde mühime
serlere tesadüf edilmiş, bunlar İstan
bul müzelerine gönderilmiştir. Hö
yüklerden birinde milattan sonra bi
rinci asra ait ve taştan yapılmış bir 
mezar odasına rastlanmıştır. 5.60 met
re boyunda ve 3,15 metre eninde, 2,65 
metre yüksekliğinde olan bu oda için
de taştan yapılmqı ve üzerindeki fresk 
tezyinatlı bir lahit bulunmuştur. 

Ağaç ~aııayii kooperatifi 
kuruluyor 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Ağaç sa
nayii eııbabının kuracakları koopera· 
tif için İktısat V ek!leti Küçük sanat
lar müdürü Necati'nin iştirakiyle bir 
toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda 

kooperatifin kurulması hakkında ko
nuf111B.lar ikmal edilmi§ ve mukavele· 
name hazrlanarak ıküçük sanatlar mü
dürüne tevdi edilmiş.tir. 

Marangozlar kooperatifine bütün a
ğaç aanayiiyle me,gul olanlar hisse
dar olacaklardır. 50 lira olan be~r 
hissenin yüz-de otuzu pefin olarak alı
nacaktır. 

KÜCÜK ·lLANLA 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık : 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cad · 
desi Ozenli sokak köşe başında fevka
lade nezaretli sıhr ve konforlu Kardeş
ler apartımanında beş odalı ilk kat. 
Telefon 2935 6708 

Bir bay için - Möble konforlu oda. 
Y eniıehir Tuna caddeai Yiğitkoşun 

sokak No. 15. 6411 

kiralık - Yeni şehir Su deposu 
Kızılırmak sokak manzaralı her kon · 
foru mevcut 5 oda, 1 hol ve 4 odalı 

iki daire aynca garaj vardır. Tel. 3766 
6519 

Kiralık bodrum kah - 1 oda, 1 hol 
hava gazı, elektrik mevcut, aylığı su 
dahil 22 lira Tel: 3753 Yenişehir Ada· 
kale sokak 18 • ı 6679 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so· 
kak Adalar apartımanmda 3, 4, 5 oda 
hol ve konforlu daireler. Kapıcıya mü· 
racaat. 6681 

Kiralık daireler - Yeni şehir Ko • 
nur sokak No. 16 vekaletlere yakın 

manzaralı ve ucuz üçer odalı 1. teşrin-
den itibaren TJ: 3629 6782 

Kiralık ev - Yenişehir Maltepe 
Onur sokak No. l 3 üç oda, 1 hol, ban
yo 2. ci kat. İçindekilere müracaat. 
Tl: 3929 6822 

Kiralık - Samanpa.zarı Kurıunlu 
cami karşısı Alim B. Ap. 1 daire hava
gazı konforlu. Doktor muayenehanesi 
ve yazıhaneye elverişli. Kapıcıya 6824 

Acele kiralık ev - Kavaklıdere'de 
alman sefareti karşısında bahçe içeri-
3inde No. 65. Asfalta 1 dakika, yolu 
hiç çamur görmez, 5 oda, 1 banyo, 1 
mutbak elektrik ve &uyu vardır. İyi bir 
evdir. Aym numarada kasap Ali'ye 
müracaat. 6825 

Kiralık daireler - Yeni~ehir Sa~
hk sokak No. 6 Saim Demir Ap. kon
forlu 3 ve 4 odalı daireler uygun fiat. 
Kapıcıya müracaat. 6827 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ma· 
hallesinde be§ büyük, iki küçük oda, 
ayrıca sandık odaıı bulunan muşamba 
döşeli, kalorifer, sK:ak ıu tesisatı ve 
bütün konforu haiz bir ev möbleli ve
ya möblesiz kiralıktır. Telefon 3703 

6829 

~ralık ucuz ve küçük daireler -
2 oda, 1 hollü ve 2 odalı 2 daire kira
lıktır. Maltepe'de bakkal Ramiz'e mil-
racaat. 6831 

Kiralık - Meşrutiyet ve Selaruk 
caddesi arasında Türe sokak yeni a
partıman daireleri 1 T . Evelden Öfcn 
karşısı Gençler pazarına müracaat. 

6870 

Kiralık bakal dükkanı - Yenişehir 
Kazım Özalp cad. Ataç sokak manav 
ve kasap yanında çok itlek depolu bak
kal dükkanı. Aynı apartımana müra -
caat. Tl: 3319 6883 

Kiralık ev - Konforlu dört odalı 
müstakil ev. Yenişehir, Havuzbaşı 

Karanfil sokak No. 12 aym eve müra-
caat. 6890 

Kiralık - Yenişehir'de Yüksel cad
desi Özenli sokak No. 3 ikinci kat, 4 
oda 1 hol konforlu 3 cü kata müra • 

_ ........ _. ........ _.. ................... , ........ : 
: 

Küçük ilôn şartları i 
i 

Dört satırlık küc;Uk llinlardan : i 
Bir deta ic;in SO. Kurus 
lki defa iç in 50 Kurus J 
üc defa iı;in 70 Kurus i 
Dört defa ic;in 80 Kuruı ! 

Devamlı küçük ilinlardan her defası • 
ic;in 10 kurus alınır. Mesela 10 defa i 
neşredilecek bir ilin ıc;in 140 kurus ı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere. i 
her satır. kelime aralarındaki boşluk- j 
lar müstesna 30 harf itibar edilmirstir. ı 
Bir klicük ılin 120 harften ibaret ol· } 
malıdır. 
Dört satı rdan fazla her satır lc;ln ayrı- f 

.. ~.~. ~~.~~:~.~~:~:: : .... _,,,,,,' ,,,, "'''' .. .i 
Satılık : 

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

arsalar. Tel: 2406 Neşet Şeren . 6349 

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

6350 
Satılık - Ankara'nın her tarafın • 

da ev, apartıman, arsa almak ve sat • 
mak istiyenler: Tel: 2406 Neşet Şe • 
ren. 6351 

Satılık Eşya - - Maltepe son d urak 
Villa Ali Himmet ı No. muhtelif ha -
lılar ikişer liradan kuştiiyü yastıklar 
fitilli yataklar üçer buçuk liradan iti· 
baren Viyana mamulatı battaniyeler 
7 / 5 liradan ve her nevi eşya gayet u
cuz: her gün satılmaktadır. 6518 

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

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

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

6682 

Satılık ev eıyaıı - Stil yatak oda
sı, piyano, radyo, büfe, kanape ve kol
tuklar Yeni!Jehir Karanfil sokak No. 
30 daire No. 6 ya müracaat. Tel: 299 1 

6801 
Acele satılık - Ayvalı Tutlu men

ba suyu müştemilitiyle · birlikte uy
gun fiatla satılıktır. Ve kiraya da ve • 
rileccktir. Tl: 2406 6803 

Satılık eıya - 5 parça mobilya 
kadın elbisesi kürk manto ve halılar. 
Atatürk bulvarı Ali Nazmi apartımaru 
57 birinci kat. 6832 

Satılık otomobil - 31 model kapa
lı 4 ıtilindirli ekonomik çok temiz kul· 
]anılmış Ford otomobili satılıktır. Sa
im Sangar terzievine müracaat. Tel. 
1271 6851 

Satılık eıya - İyi bir yatak takı • 
mı ve mutelif eşya satılıktır. Gazi bvt. 
varı Balcılar apartımanı No. 3 her va· 
kit görülebilir. 6869 

Satılık - Ankara'mn 11rr tarafında 
parçalanmış arsalar beton ahşap ev a
partman alıp satmak istiyenlere. Tel : 
3563 Ali Cengiz Bayram cad. No: 1 

6902 

Kur,,.Jar : 
caat. 6882 Daktilo kurıu - 51 inci devresine 

Kiralık Daireler _ Yc.•nişehir oto _ ilkte~ri:tin ilk haftasında başlıyor. 2 
büs grajı karşısında Ersoy apartıman- ayda diploma verilir. Memurlar Koo • 
larında Tl.: 3654, 3710 6885 peratifi üstünde kat 1 Tel : 3714 6834 

Steno kursu - 5 inci devresine ilk-
Kiralık - Yenişehir"de Dikmen cad- teşrinin ilk haftasında başlıyor. 6 ay . • 

desi §Urayıdevlet arkası 16/ 1 Güneı a- da diploma verilir. Memurlar Koope • 
partmanı 5 büylik oda 1 hol. Uçünciı ratifi üstünde Kat 1 Tel: 3714 6835 
kata müracaat. 6901 

Kiralık - Güzel möbilyah kalori - iş anyanlar : 
ferli oda bir kişi için kiralıktır. Işık -
lar caddesi Nafız: Apart. kapıcıya mü- Dana rneraklılanna - 20 günde 
racaat. 6903 mükemmel dans öğrenmek istiyorsa • 

Kiralık Ev- Kavaklıdere GUvcnya
pı kooperatifi 29 numara iki oda, bir 
sandık odası, hol, çaı:n8§lrhklı mutfak, 
mu§CLDlba döteli, müstakil daire, ·ıu da
hil 30 lira. Telefon 3773 6904 

Kiralık Daire - 5 oda l hol elektrik, 
havagazı, banyo, alaturka, alafranga 2 
hela. Önde arkada biri çok geniş iki 
balkon. Taksimat, nezaret, hava mü -
kemmel. Bakanlıkların, asfaltın yanı 

başı. Parke kaldırım. Yenişehir, De -
mirtepe Akbay sokağı, No: 9 orta kat 
kira 80 lir:-ı 6921 

nız "Ulus" ta B. G. rumuzuna mek • 
tupla müracaat ediniz. Ders evleriniz-
de verilir. 6M ll 

Aranıyor : 

Kiralık aranıyor - Atatürk bulva
rı veya Bakanlıklarda 6 ay ikamet için 
mobilyalı ve kaloriferli 2 oda aram
yro. Banyolusu tercih edilir. Ti: 3628 

6552 

Aranıyor - Birinciteşrin ni'lı.?V!.' -
tinde kiraya verilecek müstakil evi ·~ 
ya apartıman dairesi alanların Ulus'ta 

Kiralık - Yeniıehir'de Selinik cad E. A. rumuzuna mektupla müracaat-
No. 51 hanede S büyük oda, balkon, ln. 6598 
banyo, havagazı, güzel bahçeli fevka- Bavul ve sandık aranıyor - Çok 
iade manzaralı bir kat Tel. 1347 • 2953 sağlam be>J ıaandık ve bavul aranıyor. 

6922 satmak iatiyenlerin 2465 numaraya te-
----------------------------- lcfon etmeleri. 6826 
iş vedcnler : 2 Odalı Daire Aranıyor - Tercihan 

Yeniıehir'de 2 oda 1 hol apartman a • 
Tezgahtar Alınacak - Tuhafiyeci - ramyor. Posta kutusu 26 Yenişehir. 

likten anlayışlı bir tezgahtar alınacak- 6888 

tır, Koyun pazarın.da 55 numarada tu- Aranıyor - Venişehir'de her türlü 
hafıyeci Mehmet Atalay'a müracaat. konforu hav: " · dalı daire ara.,-.'l.'lc -

6884 tadır. Tel: 3011 6891 



ESMI iLANLAR 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka

.ra cenup meteoroloji istasyon binası 

teras üzerinin karton bitüme ile örtül
mesi işidir. 

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

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

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

4 - İsteklilerin (79} lira (28) ku
ruşluk muvakkat teminat vermeleri 
lllzımdır. (3785} 6712 

Yerli kok kömürü ahnacak 
Nafia Vekaletinden : 

1 r ....... ...._ ..................................... i 
: P. T. ve Telefon 
: .................................................... 1 

Stajyer alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
P. T. T. İdaresi Servislerine mua

mele ve muhabereye vakıf memur ye
tiştirmek üzere lüzumu kadar staji -
yer alınacaktır. 

Talip olanların aşağıdaki şartları 
haiz olmaları ve vesikalarının asıl ve
ya tasdikli suretlerini dilekçeleriyle 
bulunduk'ları vilayet P. T. T. Müdür
lüklerine tevdi eylemeleri lazımdır. 

1 - Türk olmak; 
2 - 18 yaşından aşağı ve 20 den 

yukarı olmamak, 
3 - En az orta mektebi bitirmiş ol

mak, 
4 - Sıhhi vaziyeti P. T. T. servis

lerinde çalışmağa müsait olmak, (ida
remiz doktorları ve olmıyan yerlerde 
hastahane veya hükümet doktorları 
tarafından alınacak sıhhat raporile). 

monta fon buntner inek ve boğası satın 
alınacaktır. 

Bu hususta fazla malumat almak is
tiyenlerin 25 eylül 938 tarihine kadar 
Veteriner umum müdürlüğüne müra-
caatları. (3846) 6810 

Beş takım kuyu burgusu 

alınacak 
Ziraat Vekaleti Merkez Satın AJma 

Komisyonundan: 

l - Ziraat vekaleti Akkol direktör
lüğü i~in satın alınacak beş takım ku
yu burgusu ve teferruatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 7 birinciteşrin 1938 
cuma günü saat on birde vekalet bina
sında yapılacaktır. 

3 - Muhammen kıymeti yedi bin 
lira ve muvakat teminatı beş yüz yir
mi beş liradır. 

Ank~ra Valiliği 

Yulaf alınacak 
Ankara V&liliğinden : 
ViHiyet damızlık ayğ;r deposundc.ki 

damızlık hayvanatmm bir s ıelik :h
tiyacı için mübayaa olunacak 36.0CıO 
kilo yulaf 29.9.938 perşe-nbe günü vi
layet daimi encümenindt- açık eksilt
meye konulacaktır. 1stekl!lerin şart
nameyi görmek üzere v:teriner dire.ıı:
törlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(3683) 6567 

Boğa deposu yapflnlacak 
Ankara Valiliğinden : 
Vilayet damızlık aygır deposu ya

nında yapılacak (3800) lira (14) kuruş 
bedeli keşifli boğa deposu inşaatı 10. 
10.1938 pazartesi günü saat on beşte 
Vilayet daimi encümende açık eksilt
me ile ihalesi yapılacağından istekli
lerin teminat makbuziyle birlikte 
yevmi mezkürda Vilayet daimi encü
mende bulunmaları ve şartnameyi 
görmek istiyenlerin vilayet veteriner 
direktörlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (3939) 6918 

Demir parmaklık yaphnlacak 

3 - Eksiltmeei 26.9.938 pazartesi 
günü saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Fenni şartnamesi, plan ve pro
jeleri her gün vekalet satın alma ko
misyonunda görülebilir. 

5 - İsteklilerin ihale saatinden en 
geç bir saat eveline kadar kanunun 2 
ve 3. cü maddelerinde musarrah vesi
kalariyle teklif ve teminat mektupla
rını komisyona vermeleri lazımdır. 

(3597) 6398 

Cam ve porselen kavanoz 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Sabn Alma Komis_ 
yonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
2000 lira olan yedi kalc~:ı cam ve por
selen kavanoz açık eksiltme ile ı:atın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme 4 birinci teşrin 938 sa
lı günü saat 16 da Ankarada M. M. V. 
satın alma Ko.da yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümuneler Ko. da 
görülür. İlk teminat 150 liradır. 

4 - Eksiltmeye gir~cekler ka!luni 
teminat ve 2490 sayılı Yanunun ikı ve 
üçüncü maddelerinde ydzılı belgeler -
le birlikte eksiltme gün ve saatında 
komisyonda bulunmalaı ı, (3775) 

6739 

1 - İmtihan 26.9.938 pazartesi günü 
saat onda Ankara Orman başmühen
disliğinde yapılacaktır. Memurin ka
nununun 4 üncü maddesindeki şeraiti 
hah: talipler evrakı müsbiteleriyle bir
lik,e imtihan gününden eve! her gün 
Ankara vilayetine müracaat edebilir· 
ler. 

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

Asfalt yaptırılacak 
O.O. Yollan Sabn Alma Ko.: 

Ankara istasyonunda birinci, ikinci 
peron ile umumi hela etrafı, gazino 
bahçesi ve idarei umumiye bahçesi ö
nündeki piyade kaldırımlarının asfalt
lanması işi kapalı zarf usuliyle ekalt
meye konmuştur. 

1 - Bu işin keşif bedeli 13000 li
radır. 

2 - İstekliler şartname ve sair ev
rakı D.D. Yollarının Ankara ve Sirke
ci veznelerindn 65 kuruş mukabilinde 
alabilirler. 

5 - birinciteşrin - 938 çarşamba 
günü saat 11 de Ankarada Vekalet 
binasındaki malzeme müdürlüğü oda
sında toplanan malzeme eksiltme ko _ 
misyonunda 5934 lira muhammen be -
delli 230 ton yerli kokun kapalı zarf 
usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

5 - Askerliğini bitirmiş veya en 
az 2 sene için askerlikle ilişiği olma
mak, 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün Akkol direktörlüğüne mü
racaatları ve isteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle ve 2490 
No.lu kanunun hükümleri lPucibince 
ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile 
beraber ihale günü ihale saatmdan en 
az bir saat evetine kadar teklif mek
tuplarını komisyona vermeleri lazım
dır. 

Ankara Valiliğinden : 

şehir hipodromunda yapılacak olan Muhtelif muhabere malzemesi 
demir parmaklık inşaatı 10 teşrinie
vel 1938 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 de vilayet daimi encüme
ninde ihalesi yapılmak üzere pazarlı

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

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko 

6 - Hüsnü ahlak sahibi olmak (ma
halli zabıtasından) ve mahkumiyeti 
sabıkası olmamak (mahalli C. Müd
dei Umumiliğinden) alınacak birer 
vesika ile tesbit etmek. 5 - Teklif mektup şeklinde posta 

ile gönderildiği takdirde postada va
ki gecikmeler kabul edilmez. 

ğa konmuştur. Keşif bedeli (999) lira- misyonundan : 
dır. Muvakkat teminat 75 liradır. İs- 1 - Hepsine 15780 on ~eş yedi yüz 
teklilerin ticaret odası vesikası temi- seksen lira fiyat tahmin edilen 90 a
nat mektup veya makbluzlariyle yu- det kablo arka teskeresi, 800 adet kab
karıda adı geçen gün ve saatte daimi lo dolabı, (100) adet çevirecek kolu ve 
encümene gelmeleri. ı 50 çift kablo askı tertibatından ibaret 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubu ile birlikte 
aşağıda yazrlr teminat ve vesaiki ayN 
gün saat 1 o a kadar komisyon msJ.
ğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak Vekalet malzeme mü
dürlüğünden alınabilir. 

7 - Aşı kağıdı, 

8 - Nüfus hüviyet cüzdanı ve (4) 
kıt'a vesika fotoğrafı, (3714) 6697 

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

Muvakkat teminat 445.05 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını, 

9 - Stajiyerliğe tayini halinde nü
munesine göre Noterden tasdikli bir 
teahhütname vermeği şimdiden kabul 
ettiğini dilekçesinde bildirmek. 

Askeri Fabrikalar . · 
dört kalem muhabere malzemesi kaBuna ait keşif ve şartname her gün 

vilayet Nafıa dairesinde görülebilir. pah zarfla eksiltmeye konmuştur. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gün saat 10 a kadar makbuz 
mukabilinde mezkQr komisyon reısJ+~:. 
ne vermeleri lazımdır. (3826) 6799 

(3914) 6908 2 - Eksiltmesi 30. 9. 938 cuma günü 
saat on birdedir. 

c) Nafıa vekaletinden musaddak eh
liyet vesikası. 

Yapı işleri ilônı 

Talipler arasında 10 Teşrinievvel 
938 tarihinde vilayetler P. T. T. mü
dürlüklerinde saat 10 da müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

İmtihana girebilmek için istekliler
den istenilen evrakın noksansız ola
rak dilekçeleriyle birlikte nihayet 
5-10-938 akşamına kadar P. T. T. mü
dürlüklerine verilmesi lazımdır. 

100 Ton Gliserin alınacak 
Aıkcri Fabrikalar Umum Müdürlü -

ğü MerkP.z Satın Alma Komisyonun -
dan : 

r Milli Müdafaa Bakanlığı 
.
1 

3 - Şartname ve numuneler komis-
yonda görülür. 

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

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

(3712) 6696 

Nafia Vekaletinden: 
1 - İstekli çıkmamış olan Anka

ra 'da jandarma subay okulu arkasın
daki jandarma matbaası ikmali inşa
atı gene aynı şartlarla ve pazarlrk u
suliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 19.575 lira 50 kuruş
tur. 

2 - Eksiltme 10. 10. 938 pazartesi 
günü saat 10 da nafıa vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
pazarlık usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1481 lira 85 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri lazımdır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak bir lira bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. (3854) 6894 

Finans Bakanlığı 

Kanaviçe alınacak 
Maliye Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bir 

metre eninde on unsluk yirmi bin 
metre kanaviçe 

2 - İhale açık eksiltme suretiyle 
yapılacaktır. 

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

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

5 - Şartnamesi levazım müdürlü
ğünde ve İstanbul'da Dolmabahçe'de 
Maliye evrakı matbua ambarında gö
rülebilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncU maddelerinde yazılı bel
geler ve muvakkat teminat makbuz 
veya banka kefalet mektubiyle birlik
te belli gün ve saatte komisyona gel· 

Müsabakada kazananlar umumi mü
dürlükçe lüzum görülen .vilayet ve 
kaza Posta Telgraf merkezlerine sta
jiyer olarak tayin edileceklerdir. 

Stajiyerlere çalışacakları mahallin 
hususi vaziyetine göre ayda (20). (25) 
ve (30) lira ücret verilir. 

Stajlarını muvaffakiyetle ikmal e
derek muhabere ve muameleye vu
kufları sabit olanlar münhal memu -
riyetlere tayin olunurlar. (3883) 6850 

Demir tel alınacak 
P. T. T. Levaznn Müdürlüğün

den : 
ı - İdare ihtiyacı için 100 ton 

4 m/m, 10 ton 2 m/m ki ceman (110) 
ton demir tel kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (20000). 
muvakkat teminat (1500) lira olup 
eksiltmesi 5 teşrinievvel 938 çarşam
ba günü saat 15 de Ankara'da P.T.T. 
U. Md. lük binasındaki satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu, ka • 
nuni vesaikle beraber teklif mektu
bunu muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saat 14 e kadar mezkur komisyona 
vereceklerdir • 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. Levazım, İstanbul Beyoğlunda P. 
T. T. ayniyat şube Md. lüklerinden 
parasız verilecektir. 

(3157) 5821 

· Tonm Bokanlıoı · 

İla~ ve fenni alal ahnacak 
Ziraat Vekaletinden : 

meleri. (3598) 6447 

Sömikok kömürü alınacak 
Maliye Vekaletinden : 

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

Tahmin edilen bedeli (100.000) lira 
olan 100 ton gliserin Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 14. 11. 1938 pazar
tesi günü saat 15 te kapalı zarfla iha
le edilecektir. Şartname (5) lira mu
kabilinde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (6250) 
lirayı havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 14 de kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle mezkftr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

(3756) 6892 

50 mel re mikabı diıbudak 
tomruğu ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür. 
Jüğü Sabn Alına Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2750) lira o
lan 50 metre mikabı dış budak tomru
ğu askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 8. 10. 
1938 cumartesi günü saat 14 te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan veri • 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(206) lira (25) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vt:sa -
ikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3692) 6771 

3 fon sanlralif ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 

ğü Merkez Satın Alma Komisyonun
dan: 

Gözlük alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 

1 - 5000 tane gözlük açık eksiltme 
suretiyle alınacaktır, 

Muhammen bedeli (4750) lira olup 
ilk teminatı (356 lira 25 kuruştur.) 

2 - Eksiltmesi 11. 10. 938 salı gü
nü saat (15) dedir. 

3 - Şartname ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
komisyona gelmeleri lazımdır. 

.(3898) 6898 

Maki na ve fesi sal işi 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

yirmi bin lira olan Ankara'da umum 
sıhhiye deposunda yaptırılacak harp 
paketi imalathanesi makine ve tesisa
tı işi kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

ı - Eksiltme 9 ikinciteşrin 938 
çarşamba günü saat 15 de Ankara'da 
M.M.V. satın alma Ko. da yapılacak
tır. 

3 - İlk teminat 1500 lira olup şart
namesi M.M.V. satın alma Ko. da gö
rülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat eveline 
kadar Ankara'da M.M.V. satın alma 
Ko.na vermeleri. (3874) 6895 

Uçuş yolu yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 

1 - Eskişehir'de tayyare meyda
nında yaptırılacak uçu~ yolu kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (283.870) 
iki yüz seksen üç bin sekiz yüz yet
mi~ lira olup ilk teminat parası 
21.290 lira 25 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 12 ilkteşrin 938 
çarşamba günü saat 15 de yapılacak
tır. Kaloriferler için alınacak 350-450 

te>n yerli sömikok kömürh !{apalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen fiat 13890 muvakkat te
minat 1042 liradır. Münakasa 5.10.1938 
tarihine müsadif çarşamba günü sa.at 
(15) de vekalet binasında satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen bedeli (7500) lira o
lan 3 Ton Santralit Askeri Fabrika
lar Umum Müdürlüğü Merkez Satın 
!\.ima komisyonunca 9-11-1938 çar
şamba günü saat 15 te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (562) lira (50) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 14 de kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle mezkfır gün ve saate 
komisyona müracaatları. (3753) 6836 

19 kalem muhf elif malzeme 

ah nacak 

4 - Şartnamesi 21 lira 20 kuruş 
mukabilinde M.M.V. satın alma ko
misyonundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te teklif mektuplarını eksiltme saa
tinden behemehal bir saat eveline ka
dar Ankara'da M.M.V. satın alma ko
misyonuna vermeleri. (3645) 6556 

Dolap, masa, saire ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis_ 

yonundan : 

1 - He.psine tahnıin ~ilen fiyatr 
3500 lira olan ve Cebeci nastanes; ec-
zanesi için beş tane dolap üç tane ma
sa ve beş tane sandalye açık eksiltme 
ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 7 o:rind teşrir. 938 
c.uma günü saat 15 de Ankarada .M M. 
V. satın alma Ko. da yaplacak!:r. 

3 -İlk teminat 26l lira 50 kuruş o
lup şartname ve resinuı•ri komi::.yon
da görülür. 

4 - Eksiltmeye gfaeceklerin kanu
ni teminat ve 2490 say:lı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde yazılı '!:>rlge
lerle birlikte eksiltme g;.in ve saatrnda 
komisyonda bulunnulan. (3774) 6738 

Battaniye -alınacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komis

yonundan : 

1 - 2000 tane battaniye kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

Hepsinin tutarı (18000) lira olup 
ilk teminatı (1350) liradır. 

2 - Eksiltmesi 12. 10. 938 çarşam
ba günü saat 16 da yapılacaktır. 

3 - Şartname, evsaf ve numunesi 
her gün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ihale saatinden en 
geç bir saat eveline kadar kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde yazılr vesaikle 
birlikte teklif mektuplarım komisyo-
na vermeleri. (3899) 6899 

· .1;0rman ·Koruma · 
""'°~'<· 
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Çankm büfesi kiraya verilecek 
Devlet Dcmiryolaln ikinci ltJebne 

Müdürlüğünden : 

1 - Uç sene müddetle kiraya veril
mek üzere açık artırmaya çıkarılan 
Çankırı istasyon büfeı;iyle bahçesi i
çin talip zuhur etmediğinden artırma 
10 gün müddetle uzatılmıştır. 

2 - Aylık muhammen kirası 25 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 67.50 ..._ 
dır. 

4 - Artırma 30 eylül cuma günü 
saat 15 de Ankara'da ikinci işletme 
müdürlüğünde müteşekkil komisyon
da yapılacaktır. 

5 - Şartnameler Ankara'da ikinci 
işletme müdürlüğü ile Çankırı istas
yonundan parasız verilir. 

6 - Artırmaya iştirak için arana
cak vesaik şunlardır: 

a) Nüfus tezkeresi 
b) Ankara - İstanbul - tzmi,. gib\ 

büyük şehirlerde ikinci ve diğer vi
layet merkezlerinde birinci sınıf bir 
lokanta veya büfeyi muvaffakiyetle 
idare ettiğine dair belediye veya ti
caret odasından alınmış vesika. 

c) Zabıtaca musaddak hüsnühal va
rakası 

d) Bu gibi işleri yapmağa sıhhi du
rumu müsait olduğuna dair belediye 
veya hükümet tabibinin raporu ve ya
hut belediyece bu kabil sanat erbabı
na verilen sağlık karnesi. 

7 - İsteklilerin teminatlarını An
kara merkez veznesine yaptırarak iha
le saatinde komisyonda bulunmaları 
ilan olunur. (3978) 6917 

Döküm koku ahnacak 
D. D. Y oUarı Sabn Ahna Komis • 

yonundan : 
Muhammen be<leli (23100) lira olan 

700 ton döküm koku 3.11.938 perşembe 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usulil-e 
Ankarada idare binasında satın alı -
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1732.50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 

Ankara Orman Baş Mühendis tayin ettiği vesikaları ve tekliflerim 
Muavinliğinden : aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 

Memur alınacak 

Orman umum müdürlüğü teşkila- reisliğine vermeleri lazımdır. 
Tahmin edilen bedeli; (on bir bin 

yedi yüz) ve ilk teminatı lSekiz ytiz 
yetmiş yedi) lira (elli) kuruştur. 

Eksiltme 29. 9. 938 perşembe günü 
saat onda vekalet levazım müdürlü
ğünde toplanan eksiltme komisyonu 
tarafından yapılacaktır. 

Alınacak mualece ve fenni aletin 
şartnamesi levazım müdürlüğünden 
parasız olarak verilir. Taliplerin mez. 
klır tarihte teminat mektuplarını ve 

2490 sayılı kanunun (2) inci ve (3) 
üncü maddelerinde yazılı vesikalarını 
havi olan teklif zarflarını saat (14) de 
kadar satın alma komisyonu başkanlı· 
ğına teslim etmeleri ve saat (15) de de 
komisyonda hazır bulunmaları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü. 
ğü Merkez Satın Alma Komisyonun
dan : 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen vesaikle teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gününde en 
geç bir saat eveline kadar M.M.V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

tında açık bulunan birinci ve ikinci ve Şartnameler parasız olarak Ankara
üçiincü sınıf mesaha memurluklarına da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
müsabaka ile memur alınacaktır. _J da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
------------ tılmaktadır. (3752) 6772 

Şartname Ankara'da levazım mü
dürlüğünde ve 1stanbul'•:ia Dolmabah
çe'de vekUlet matbu evrak ambarı me
murluğunda görülebilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun ikin
ci ve üçüncü maddelerinde yazılı bel
geler ve ilk teminat ma~buzu veya 
banka kefalet mektuplariyle birlikte 
kanunun tarifatına ve şartnamedeKi 

şeraitine uygun ve noksansız olarak 
yazacakları teklif mektuplarını havi 
kap:ı.lı zarflarını eksiltme saatind::n 
bir saat evel komisyon riyasetine ver-
meleri. (3659) 6560 

(3763) 6775 

Muhtelif hayvanlar ahnacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Vekaletçe yabancı memleketlerden 
klirink yolu ile damızlrk olarak 250-
300 baş bireton aygır ve kısrağı, 30 
baş saf k.ır- :~~lic: kısrağı, 100 baş 

Tahmin edilen bedeli (6761) lira o
lan 19 kalem muhtelif malzeme As -
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma komisyonunca 
7-11-1938 pazartesi günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (507) lira (8) kuruşu ahvi tek
lif mektuplarını mezkQr günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü
racaatları. (3754) 6837 

(3845) 6893 

Elektrik tesisatı 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konu

lan Diyarbakır tayyare alayında yap
tırılacak elektrik tesisatına ihale gü
nü olan 6.9.938 de istekli çıkmadığm
dan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 
6645 lira olup ilk teminat miktarı 498 
lira 40 kuruştur. 

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

Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları aşağıda yazılı porselen 
ve zücaci yemek takımları 1-11-1938 sah günü saat 15 de kapalı zarf us.ıliı 
ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazıh muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar ko· 
misyon Reisliğine vermeleri Iazımd:r. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden Haydar
paşa'da Tesellüm ve Sl'"lk Şefliğinden dağıtılacaktır. (3669) 

Pors~en yer.ıek takımları 

Zücaci JP.mek takımları 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Lira K. Lira K. 

10000 

15000 
750 

1125 6647 
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Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
1 - Samsun garnizonunda bulunan 

birliklerin senelik ihtiyacı olan 350000 
kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Bedeli 45500 liralık teminatı 

3412 lira 50 kuruştur. İhalesi 5. !.teş
rin 938 çarşamba saat 10 da tümen bi
nasındaki komisyonda yapılacaktır. İs
teklilerin şartnameyi görmek ve al
mak üzere her gün eksiltmeye gire
ceklerin belli edilen günde müracaat
ları ve saat dokuzda komisyon baş
kanlığına vermeleri. (3790) 6717 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Lev;wm Amirliği Satın Al

ma Komiayonv:ıcfan : 
Demirköy garnizonunun senelik 80 

ton sığır eti ihtiyacı kapah zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
mesi 10 birinci teşrin 938 pazartesi gü
nü saat 17 de yapılacaktır. Zarflar sa
at 16 ya kadar kabul olunur. Muham
men bedeli 17600 liradır. Muvakkat te
minatı 1320 liradır. Taliplerin bildiri
len gün ve saatte Vize satınalma ko -
misyon binasında hazır bulunmaları 

ilan olunur. (3812) 6752 

4 pavyon yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır birlikleri için dört 

pavyon inşaatı kapalı zart usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 30 eylül 938 cuma gü
nü saat 11 de Diyarbakır Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak

tır. 

3 - İkisinin keıif bedelleri 151554 
lira 21 kuruş muvakkat teminatı 8827 
lira 72 kuruş diğer ikisinin keşif be
deli 74024 lira ~l Ruruş olup muvak
kat teminatı 4951 lira 25 kuruştur. 
Yapılacak pavyonların ihzle bedeli
nin 13000 lirası 938 mali senesinde ve 
kor muhasebesindeki tahsisattan ve 
mütebaki kısmı da 939 mali yılı ödene
cek bonolara raptedilecektir. 

Ke,if ve projeleri 11 lira 28 kuruş 
mukabilinde M.M.V. nin emakin inşa
at şubesinden alınabilir. İstekliler her 
gün mesai saatleri dahilinde keşifna
me ve şartnamelerini D. Bakır Lv. A. 
Sa. Al. Ko. dan görebilirler. 

Eksiltmeye ittirak edecekler belli 
gün ve 6~atte usulü dairesinde hazır· 
lanmış teklif mektuplarını ve bu işle
ri yapabileceklerine dair Nafıa veka
leti talimatnamesine uygun vesikala
riyle birlikte bir saat evı:l zarflarını 
komisyona vermeleri. (3706) 6584 

Yulaf olanacak 
~nkara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Tümen birliklerinin senelik 

ihtiyacı için 478 ton yulaf kapalı zarf 
la münakasaya konmuıtur. İhalesi 
28 eylül 938 çarşamba günü saat 10 da 
yapılacaktır. 

2 - Yulaf umum tahmin tutarı 

25812 lira olup muvakkat teminatı 
1936 liradır. Şartnamesi her gün ko
miıyonda görülebilir. İsteklilerin bil· 
dirilen ihale gün ve saatmdan bir 
saat evvel teklif ve teminat mektup
larını makbuz karşılığı İzmir Born<r 
va askeri satınalma komisyonuna ver-
meleri. (3591) 6422 

Yulaf alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Demirköy garnizonu hayvanatınm 
ıenelik 1Çl2 ton yulafı açık eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltmesi 5. 10. 938 sa
at 16 da yapıl::.caktır. Muhammen be
deli 13440 liradır muvakkat teminatı 
1008 liradır taliplerin bildirilen gün 
ve saatte Vize satın alma komisyonu
na müracaatları ilan olunur. 

(3708) 6586 

Sığır eti at.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

ma Komisyonundan : 

Pınarhisar garnizonunun senelik 
79 ton sığır eti kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Eksiltmesi 17. 10. 
938 ve saat 17 de yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 19355 liradır. Muvak
kat teminatı 1452 liradır. Mektuplar 
saat 16 ya kadar kabul olunur. Talip
lerin bildirilen gün ve saatte Vize 
satın alma komisyonuna milracaatları 
ilan olunur. (3895) 6897 

Nohut alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Al

ma Komisyonundan : 

ı - Edremit ve Bergama garnizon
ları ihtiyacı iç in 9600 kilo nohut açık 
eksiltme ile alınacaktır. ı 

2 - Tahmin edilen bedeli 720 lira
dır. 

uı.;us 

3 - Teminatı 54 liradır. Eksiltme
si 15. 10. 938 saat 10 dadır. lttirak e
decek taliplerin teminatları ile bir
likte tüm Sa. Al. Ko. müracaatları. 

(3894) 6896 

Saman alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al
ma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizonunun muhtelif 
birlik ve müesseseler iç-in 30.000 kilo 
saman pazarlıkla ve şartname evsafiy
le 26.9.938 saat 15.30 da Ankara leva
znn amirliği satın alma komisyonun
da mübayaa edilecektir. 

2 - Şartnameyi görmek üzere her
gün ve pazarlık için belli vakitte ko
misyona müracaat edilmesi. (3931) 

6913 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 

1 - İstanbul komutanlığına bağlı 
birliklerle Gümüşsuyu hastanesi için 
50000 kilo koyun eti satın alınacaktır. 
Kapalı zarfla ihalesi 12. I.ci teşrin 938 
çarşamba günü aaat 10.30 da yapıla
caktır. Muhammen tutan 21750 lira
dır. İlk teminatı 1632 liradır. Şartna
mesi her gün komisyonda görülebilir. 
lstek!ilerin ilk teminat makbuzu veya 
mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3. üncü maddelerinde yazılı vesika· 
lariyle beraber ihale günü ihale saa
tinden en az bir saat eveline kadar 
teklif mektuplarının Fındıklı'da ko
mutanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3932) 6914 

6 kalem erzak ahnaccik 
Ankllra Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Tuğ birliklerinin senelik mukavele bağlanacak aşağıda cins ve mik· 
tarları ile muvakkat teminatı ve muhammen bedeli yazılı altı kalem erzak 
açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 

2 - Eksiltme günü olan 8. 10. 938 cumartesi günü saat 9 ile 12 ye kadar 
ihalesi yapılacaktır. 

3 - Eksiltme O.Antep şarbaylık salonunda satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Münakasaya iştirak etmek istiyenler kanuni vesika olarak banka 
mektupları veya maliye makbuzlariyle belli gün ve saatte komisyonumuza 
müracaatları. 

5 - Şartnamelerini okumak istiyenler ihale gününden bir gün eveline 
kadar Sv. K. Alay kışlasında levazım dairesinde her gün okuyabilmeleri 
için gelmeleri ilan olunur. 

Cinsi Miktarı Muham. Bede. Tem. Muv. İhale. Gün Saat Şekli 

Nohut 
K.fasulya 
Bulgur 
K. merci-
mek 
K.soğan 

Patates 

Kilo Li. Ku. Li. Ku. 

334000 1813 62 
40200 4848 12 
35200 4717 44 

8100 468 99 
12480 451 77 
14000 1163 40 

136 02 
363 60 
203 80 

8.10.938 9-12 Açık EJc. 
8.10.938 9-12 " ,, 
8-10-938 9-12 .. ,, 

35 17 8.10.938 9-12 ,, .. 
33 88 8.10.938 9-12 ,, ,, 
87 25 8.10.938 9-12 .. ,, 

(3811) 6751 

4 kalem yiyecek ahnacak 
Ankara Levazon Amirliği Satın Alına Komiayonundan : 

Garnizon birliklerinin senelik mukaveleye bağlanacak apğıda cins ve 
mikdarlarile ihale gilnü ve saatları teminatı muvakkatelerile muhammen 
bedelleri yazılı dört !kalem erzak 20 gün müddetle kapalı zarfla ihalesi 
yapılacaktır. 

İhale günü olan 1 birinci teşrin 938 gününe kadar ,artnameJerinl gör
mek istiyenler bedelsiz olarak her gün Sv. K. A. kıılasında komiıyonu

muza milracaatlan ile okuyabilirler. 
İsteklilerin kanuni şerait dahilinde maliye makbuzu veya banka mek

tupları ile 1 birinci teırin 938 günü saat 10 da G. Antep Şarbaylık salo
nunda satınalma komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

Cinsi 

Arpa 
Un 
Sığır eti 
Kuru ot 

İhalesi yapılacak maddeler: 
Mikdan Mvk. Temi. Muhammen Bd. İhale günü saati 

Pazar. şekli Kilo Li. Ku. Li. Ku. 

825000 2109 94 28122 50 1-10-938 9 da kap. zarf 
415000 3735 00 49800 00 1-10-938 9 .. ,, ,, 
175000 2781 44 35752 50 .. .. .. 10 ,, ,, .. 
575000 1776 75 23690 00 .. ,, .. 10 " ,, .. 

(3707) 6585 

5 kalem erzak • allnacak ve saıre 

Ankara Levazım Amirliği Sabn Alma Komisyonundan : 

1-G. Antep garnizonu ihtiyacı için atağrda cinı ve miktarları ile muham. 
men bedeli ve teminatı muvakkateleri yazılı beş kalem erzak ile ekıiltme
ye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 6. 10. 938 perşembe günü saat 9, 10, 11 de yapılacaktır. 

3 - Eksiltme G. Antep şarbaylık salonunda satın alma komisyonu oda
sında olacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek istiyenler kanuni vesika olarak banka mek
tubu veya maliye makbuzlariyle hizalarındaki giln ve saatlerden bir saat 
evel komisyona müracaatları. 

5 - Şartnamelerini görmek iıtiyenler ihale gününden bir gün evetine 
kadar her giln Sv. 40 ıncı alay k19lasında levazım daireıinde okuyabilme
leri için gelmeleri ilan olunur. 

Cinıi Miktarı Muham. Bede. Tem. Muv. ihale. GUn Saat Şekli 
Kilo Li. 

Sadeyağ 13800 12495 
Pirinç 25200 6579 
Ekmek 
Piti. 5582000 7642 
Odun 1063000 15413 
Saman 415552 6108 

Ku. 

90 
00 

34 
50 
14 

Li. Ku. 

937 19 
493 00 

573 55 
1156 00 
485 11 

6.10.938 9 da Kap. zarf 
6.10.938 9 ,, .. .. 

6.10.938 10 .. 
6.10.938 10 " 
6.10.938 10 ,, 

(3810) 

.. .. 
,, .. 
u ,, 

6750 
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Ankara Belediyesi 

Ekmek ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hastanesinin bir sene· 
lik ihtiyacı olan 4500 kilo ekmek, 150 
kilo francala on beş gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2-Muhammen bedeli (471) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (35,5) lira

dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 27.9.938 salı günü saat 
on buçukta Belediye encümenine mü-
racaatları. (3664) 6484 

Pirine we saire ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hastanesine alınacak 
pirinç ve saire on beş gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - Muvakkat teminatı (165) lira
dır. 

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

Yaş sebze ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hastanesine alınacak 
yaş sebze on beş gün müddetle açık 

eksiltmeye konulmul?tur. 
2 - Muhammen bedeli 231 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 17,5 liradır . 

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

Benzin ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su idaresinin senelik ihtiyacı 

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

2 - Muhammen bedeli 2560 liradır. 

3-Muvakkat teminatı 192 liradır. 
4- Şartnamesini görmek istiyenle-

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

Satılık kamyonlar 
Ankara Belediyeıinden : 
İtfaiye müdürlüğüne ait kırkar lira 

muhammen bedeli iki adet e11ki kam
yon bir hafta müddetle pazarlıkla sa
tılacağından görmek istiyenlerin İt
faiye müdürlüğüne ve isteklilerin de 
27 teşrinievel 1938 salı günil saat on 
buçukta Belediye encümenine müra-
caatları (3927) 6912 

Ankara Deft~rdarhğı 

Bahk avcıhlı müzayedesi 
Ankara Defterdarlıiından : 
Manyoı gölü civarındaki tuzlama 

binası dahil olmak üzere gölün (otuz 
Uç bin) lira bedel muhamminli balık 
ve resmi ve avlamak hakkı haziran 
938 tarihinden itibaren üç sene müd
detle açık artırma ıuretiyle müzaye
deye konulmuştur. 

29-9-938 perşembe gilnü saat 15 de 
ihalesi yapılacaktır, Muvakkat temi
natı bedel muhamminin % 7 buçuk -
tur. Talip olanların Bandırma mali
yesinde milteşekkil komisyona müra
caat etmeleri ilin olunur. (3922) 6910 

.Devlet Hava Yollaf.ı 
':-:. 

Bir daktilo alınacak 
Devlet H. Yolları Umum Müdür

liijünden ı 

Umum müdürlüğümüz ~çin 75 lira 
aylık ücretle bir daktilo alınaçaktır. 

Taliplerin: 
1 - En az orta mektep mezunu ol

ınası, 

2 - Çok iyi ve süratli daktilo yaz
mur, 

3 - Memurin kanununun gösterdi
ği evaafı haiz bulunması, 

4 - 1.10.1938 tarihine kadar idare
mize müracaat eylemesi lbımdır. 

Lisan •bilenler tercih edilecektir. 
(3915) 6909 

Hava Kurumu 

Bolu havı kurumu ıubesi i~in 
bir bina yaphnlacak 

liralrk ikramiyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet E: Türk Hava Kurumu Bolu Şubeai = ""k"f d = Başkanlığından : mu a at var ır... _ . . 
- - 1 - Ekııltmeye konulan ış: Bolu'-= Dikkat: Bilet alan herkes 7 Birinciteırin 938 günü ak- : da hükümet konağı karşısında cüm-
=: tamına kadar biletini değiıtinnit bulunmalıdır. =ı huriyet meydanında yapılacak olan 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllf lfr !a~:~ı~ava Kurumu Bolu şubesi bi-

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) İnşaat şartları umumi esasları 
D) Umumi inşaat şartnamesine 

merbut lahika 
E) Keşifname 
lstiyenler 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. İhale, 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 lazımdır. 

A) Ticaret odasında kayıtlı bulun
duğuna dair vesika. 

B) Vilayet Nafıa direktörlüğün

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 

..t 1111111111111111111111111111111 lll lll 1 L. 

: PARİS EôLENİYOR E 
- 938 - 939 şaheserlerinden : -':1111111111111111111111111111111111111111"' 

!
························--~ 
Deniz Lev~.~~....J ................................. " ........ .... 

166 lalem tıbbi ecza ahnacak 
M. M. V. Deniz Merkez Satın Alma 

Komisyonu Reisliğinden : 
1 - Tahmin edilen bedeli 5000 lira 

olan 166 kalem ttbbi ecza ve malzeme 
6.10.938 tarihine rastlıyan perşembe 
gilnü saat 11 de vekalet binasınd~ki 
komis)'onumuzda kapalı zarfla eksılt· 
meye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 375 liradır. Şartna
mesi parasız olarak her gün komis -
yondan alınır ve görülilr. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
o gün belli saatten bir aaat evelino ka
dar kanuni belge ve tek.lit1erini havi 
kapalı zarflarını makbuz muk~ilinde 
komisyon batkanlığma vermelerL Poı 
tada vaki ıecikmeler kabul edilmez. 

(3762) 6774 

1 
.................................................... 1 

Vilôyetler .................................................... 
Pazarhkla soauk asfalt safin 

ah nacak 
Manisa Atatürk Heykeli lnpat Ko

misyonundan ı 

ı - Atatürk heykeli etraf bulvarla
rı inşaatında kullanılmak üzere satın 
alınacak 35 ton ıoğuk aafalt eksiltme
sine temdit olunan müddet içinde de 
talip çıkmadığından iş, 17.10.1938 pa
zartesi gUnU ıaat on bire kadar bir ay 
müddetle pazarlık suretiyle tamamla· 
nacaktır. 

2-Taliplerinibirinci maddede göa
terilen bir ay içinde pazarlık yapıl· 
mak üzere her gün mesai aaati içinde 
Maniısa vilayet umumi meclis salo
nunda müteşekkil komisyona milraca-
at etmeleri ilan olunur. 6920 

Şose tamiri 
Çorum Valiliğinden : 
10.10.1938 pazartesi günü saat onda 

Vilayet makamında ihalesi yapılmak 
üzere 46603.48 lira keşif bedelli Ço
rum - Sungurlu yolunun 5+ 375-16+ 
619 uncu kilometreler arasında 6224 
metre şosenin esash tamirat i'i kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Kefif, şartname, mukavele proje
si ve buna müteferriğ diğer evrak Ço
rum Nafıasında görülebilir. Muvak
kat teminat 3495.26 liradır. İsteklile
rin teklif mektubu, ticaret odası vesi
kası ve vilayetten alacakları ehliyet
nameyi artırma ve eksiltme kanununa 
tevfikan 10.10.1938 pazartesi günü H

at dokuza kadar Vilayet makamında 
toplanacak komisyona vermeleri la-
znndır. 6919 

Kapalı zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Muğla Valiliğinden 

1 - Eksiltmeye konulan it : Muğ
la viliyeti merkezinde yeniden yap
tırılacak hükümet konağının ilk kıs
mının in,aaı olup ke!if bedeli 20953 
lira 29 kuruştur. · 

2 - Bu ite ait prtname ve evrak 
şunlardır. 

A) Ekııiltme şartnamesi, mukavele 
projesi, Bayındırlık işleri genel şart
namesi, yapı işleri umumi, fenni şart
namesi ve buna müteferr.i diğer ev
rak. 
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B) lstiyenler bu şartname ve sair 
evrakı Muğla nafıa müdürlüğünden 

görebilirler. 
3 - Eksiltme 10. 10. 938 pazartesi 

günü saat 11 de Muğla vilayeti nafıa 
müdürlüğü odasında eksiltme ko. 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

S - Muvakkat teminat 1571 lira 50 
kuruştur. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin aşağıda yazılı vesaiki ibraz 
etmeleri icabeder. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı bulun
duklanna dair vesika 

2 - Evelce bu gibi inşaatı yaptık
larına dair vesika 

3 - Vilayet nafıasından vesika al
mak istiyenlerin ihaleden en az sekiz 
gün evel resmen müracaatla vesika 
almaları lazımdır. 

4 - İsteklilerin mühendis olmadı
ğı takdirde inşaatın fenni mesuliye
tini deruhte edecek bir mühendis ve
ya mimar göstermeler.i şarttır. 

7 - Teklif mektupları üçüncü 
madd:xtr yazılı saaten bir stıılt eveli
ne kadar Muğla nafıa müdürlüğü bi
nası içinde eksiltme komisyonu reis
liğine makbuz mukabilinde verilecek
tir. 

Posta ile gönderUecek mektuplar 
üçüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve bu zarfların üzeri 
mühür mumu ile iyice kapatılmış bu
lunması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (3906/ 3431) 6900 

Köprü yaptınlacak 
Van Naifa Müdürlüğünden: 

1 - Van'ın Baskale kazasından iti
baren 11 ve 25 nci kilometerelerin
deki lspiris ve Karasu üzerine yapı
lacak onar metrelik iki adet betonar
ma köprlilerin bedeli 18035 lira 76 
kuruş olup münakasaya konulmuıtur. 

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

a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Bayındırlık genel şartnamesi, 
d) Fenni şartname, 
e) Metraj keşif hulasası, 
h) Fiyat tahlili cetvellerini iri(.. 

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

3 - Eksiltme 9. 9. 938 tarihinden 
itibaren on beş gün müddetle 24.9.938 
cumartesi günü saat 11 de Nafıa 
Müd. odasında teşekkül edecek ko
misyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. · 

S - Eksiltmeye girebilmek için iı· 
teklilerin 1352 lira 69 kr. teminat ver
mesi ve bundan başka taliplerin ek
siltme gününden sekiz gün evel vill
yete mUracaatla ehliyet vesikası al
maları ,arttır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü
çllnc{l maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar Ziraat Bankasına 

yatırılan 1352 Lr 69 Kr. luk teminat 
makbuzunun Nafıa Müd. odasında 
eksntme komisyonu riyasetine vere
ceklerdir. 

7 - Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fının mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 6492 

Satılık çam ağaçları 
Denizli Onnan Baş Mühendis 

Muavinliğinden : 
1 - Denizli viHiyetinin Acıpayam 

kazası dahilindeki Bozdağ devlet or
manının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 numarah 
maktaların be§ tahammill yek(inu <r 
lan 15940 M3. 905 DM3. gayrimamCil 
çam ağacı bir sene müddetle ve kapa
lı zarf usuliyle serbest satışa konul
muştur. 

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

3 - Serbest satı§ Denizli orman 
başmühendis muavinliği binası için· 
de toplanan orman satış komisyonun
ca yapılacaktır. 

4 - Serbest satışa konulan 15940 
M3. 905 DM3. gayrimamUl çam ağa
cının beher gayrimamlıl metre mik
abınm tarife bedeli 505 kuruştur. 

5 - Muvakkat teminat 2490 sayılı 
kanunun 21 nci maddesi mucibince 
% 7,5 üzerinden (6037) lira (62) ku
ruş olup bedel mecmuu (80501) lira 
(57) kuruştur. 

6 - Şartname mukavele projesi v r 
orman hakkında fazla tafsilat almak 
istiyenlerin Denizli Orman başmü . 
hendis muavinliğine müracaatta bu . 
lunmaları ilin olunur. 6541 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No.9 D.5. 6377 
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İş ahsız n - Hazımsızhk - Şişkinlik 
Ekşilik - Gaz - Dil Pashğı - Barsak 

Ataleti - İnkıbaza karşı 

EYVA ÖZÜ KULLANINIZ 

AS ZOZ ÖZÜ 
Limon, portakal, çilek, mandelina, ağaç çileği. ananas frenk üzümü, si

nalko, şeftali, muz, kaysı, armud nevilerinden olup toz halinde ve şekerli
dir. Bu meyvalarm özlerinden yapılan Hasan gazoz özü gayet lezzetli ve 
kullanışlı olduğundan evlerde gazinolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla 
kullanı }maktadır. 

Yazın bunaltıcı sıcaklarında Hasan gazoz özünü içen hem serinlemiş 
olurlar hem de mide, bağırsak ve bütün hazım cihazlarını temiz tutarak 
sıhhatlerini korurlar. 2S - 40 • 60 - 100 kuruştur. 6432 

00 
U) 
00 
N 

'Lokantn ve Gazinoculann 
dik "cıtine ! 

BAŞKURT marlrah 

yerli mamulahmıu görmeden : CA
TAL, KASIK tıe BIÇAK lakım-

larımzı almayınız. 
Bütün mallarımız hem kalite itibarile 

Avrupanınkinden daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satış merkezi: Siimer Bank Yerli Mallar Pazarı 

Momen bır aara yakın bir 
tocrUbo dovresıno doy•· 
non Revue aoatıort : •ız:e 

lami.Jıtayar ve temlnatıı bir 
soat tokdım ıodorler.. Te· 

·~R:ı~Ho<;MÇI~ komrnUI oımış ıcnnT alet• 
L...L...J......_ • ...__.. lor. kontrot va çahtm• 

motodu sayoaındo Ravuo 
11not1or4nln muvaffak olma• 

! ~2~~~ttf~~~l1 lottna bo::ıhço 6mlllerdlr~ 
l:ı Ankora•da ııahfl yorı \ 

" ~IZA GÖZl.UKÇU 
r.ıonkoı..,.._cocıcıosı No. 8 

Ayıırı daha- dakik" 
Fiyatı daha ucuz 

Ankara devlet konservatuvanna 
sınavla paras z ve yatıh talebe ahnıyor 

Ankara Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 
I - İHTİSAS BÖLÜMLERi: 
Teganni, Piyano, Bestekarlık, Keman, Viyola, Viyolonsel. Fülüt, Olme, 

Fagot, Trombon ve diğer Orkestra 5.letleri. 
II - Seçim sınavına girme şartları: 
a) - En az ilk okulu bitirmiş olmak. 
b) Teganni şubeleri için 16 yaşından aşağr olmamak. 
III - Seçim sınavları lstanbul'da 4 • 8 birinciteşrin 1938 de Galatasa 

ray lisesinde veya Ankara'da 11-15 birinciteşrin 1938 de Müzik Öğretmen 
okulund_ /dpılacaktır. 

IV - İsteklilerin dilekçe ile İstanbul'da veya Ankara'da adı geçen 
okullara en geç sınavın baslrvacağr güne kadar rnii·ıcaat etmeleri l~zımdır 

Dilekçeye bağlanacak vesıkalar: 
a) Nüfus tezkeresi veya tasdikli örneği, 
b) Okul diploması veya tasdikli örneği, 
c) Sağlık raporu, 
d) Hüsnühfil vesjk?.~t (3766) 6692 

Sayın Ankaralılara ••ı==:~ 
Ucuzluğu ile az zamanda muhterem Ankara halkının rağbetini kazanan 

Sa a Ecza 
• e 1 r 

İş Bankası karşısında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. Ti: 2018 Sl97 

u L' us 23 - 9 - 1938 

DIŞ TABiBi 
' .. , ' :; ~·· ' : . . .. : ... . ·,.'7~~~.l· ··~~~~· r:; 

I 

M. AZİZ TUNÇ Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını kökünden temizlemek için 
(HELMOBLO) kullanınız. 

1 
\.. 

Pazardan maada her gün haı· 
talannı kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmanı No. 1 

I 

Memur ahnacak 
Muhasebe işlerinde çalışmış 

yazı ve rakamları düzgün eyi 
maaşlı bir memur alınacaktır. 
Ankara posta kutusu 72 6905 

Böbreklerin çalışmak kudretini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesa
ne iltihabını, bel ağrısınr, sık sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. , 

DİKKAT: HELMOBLO, idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 6407 

"'' . ••• . ~ .. ~-· •. ~- ,., . . ,;· • ·• . . . ,, • ' . t ...... ""<l" "'·:w·· fit~~.ı.~ı~n.··" ·. ' • ·• .. .... . • """" .• "ı•rı 1J. ...... .(,..~.- ... .... ... • ' • ··~· ı. • 1 • • ., "' ....... ,~ •• ,,~ .. 11..,: ~-.:w.~· 
• • ' • ' • .- :c... ·~ ... • • '· .. ' 

Açık arttırma suretile satıhk bağ ve 
evin 3840 hissede 560 hissesi 

Emlnk ve Eytam Bankasından : 

TL. 
Esas No. Mevkii ve nev'i Mukadder K. Depozitosu 

190 Ankara Çankaya kazası 
Küçük Ayrancı mevkiinde 
19600 M2. bağ ve evin 
3840 hissede 560 hissesi 175.- 35.-

Yukarda mevki ve nevi yazılı bağ ve evin 3840 hissede 560 his
sesi peşin para ile açık artırma usulü ile satılıktır. 

İhale 10-10-1938 pazartesi günü saat 11 de Bankamız satış ko
misyonu huzurunda yapılacaktır. isteklilerin o gün depozito ak
çesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotoğrafı ile Bankamız Emlak 
servisine gelmeleri. (3923) 6911 

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

Kilo Muhammen Muvakkat • 

250000 
60000 
6500 

400000 
250000 
200000 
700000 

bedeli teminatı 

Lira K. Lira K. Cinsi 
37SOO 2812 50 Un 
21000 1575 Et 

617 5 464 Sadeyağı 

43000 1800 Arpa 
10000 750 Kuru ot 
7000 
7000 

525 
525 

Saman 
Odun 

İhale 
25.9.938 

,, 
.. .. 
,, .. .. 

Günü 
Cuma 

,, 
,, 
,, 
.. .. .. 

Saat 
9 

10 
11 
14 
15 
16 
17 

Yukarıda cins ve miktarları ile muhammen bedel ve muvakkat teminat
ları yazılı yedi kalem erzak ve yem seyyar jandarma alaymın bir yıllık 

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

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

yonuna mUracaatları ilan olunur. (3519) 6383 

Satıhk bağ 
Ankara Defterdarlığından : 

Miktarı 

Mahallesi Mevkii Cinsi M2. Kapu 
----- ----·-----

Muhammen 
bedeli 

L. K. 
Depozito 
L. K. 

Dikmen Ömer pınarı Bağ 19912 12 240 00 18 00 
Yukarda cinsi evsafı, miktarı ve muhammen bedeli ile teminatı yazılı 

bağın mülkiyetinin ihalesi 3-10-938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
14 de defterdarlıkta müteşekkil satış komisyonunda açık artırma ile yapı
lacaktır. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere ihale gününden bir gün evveli
ne kadar defterdarlık Milli Emlak MüdürlUğüne müracaatları. (3837) 6805 

.tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. Zayi - Kültür Bakanlığından aldı--
= Dr. Basit 

•• : ğım 2547 sayılı ve 7-10-935 tarihli tah-u rek = sil dere<:emi gösteren vesikayı kaybet= tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
: hükmü olmadığı ilan olunur. Hüsnü --= Cebeci Merkez Hastanesi -le Hastalıkları mütehassıs1 : = Her rün hastalarını Yenişehir : 

Nalbantoğlu. 6886 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

~:B ediye Meclisi T oplantıs~~ - ---
~ Belediye Meclisi Reisliğinden : ----- ------ Belediye Meclisi eylülün 26 ·ncı pazartesi günü saat on § 

yedi buçukta fevkalade toplantı yapacağmdan azanın teş- = 
rifleri. = ---- -------

-- Ruzname: ---- -=: 1 - Belediye Meclisi intihap müddetinin tasdiki (tayini) =: = 2 - Bütçede münakale İcrasına dajr encümen kararı. -----= (39::S6) 6916 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllr;:: 
-

Ozalit kağıdı ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

, Cinsi: · Muhammen bedeli: 
Lira kuruş 

Muvakkat teminatı: t11ale tarihi 
Lira kuruş 

Ozalit kağıdı 840 oo 63 oo 
Yukarda cinsi ve muhammen bedeli yazılı şartncıme"iinde tafsilen izah 

edildiği üzere (400) top ozalit kağıdı münakasa sureti ile alınacağından 
taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte 7-10-938 cuma günü saat ıs de 
İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (3934) 6915 

Sade 
..., 

yagı ah nacak 
Bayramiç Askeri Satın Alma Komisyonu Baıkanhğrnclan : 

Teminatı 

Mikdarı Tutarı muvakkatesi İhalenin şekli 
Cinsi Kilo Lira Lira Günü sr.qti şekli 

Sade yağ 24.000 24.000 1800 26-9-938 pazartesi 15 Açık eksiltme 
1 - Bayramiçteki kıt'aların ihtiyaçları olan 24.000 kilo sade yağr ka· 

palı zarf usulile 26-8-938 gününde eksiltmeye konulmuş, verilen fiatlar 
muvafık görülmemiştir. 

2 - 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine göre bir ay i~inde pazarlıkla 
alınmasına karar verilmiş olduğundan müracaat edecek taliplerin 26-9-93~ 
pazartesi günü saat ıs de müracaatları. 

3 - Şartnameler komisyonumuzda parasız verilir. 
4 - İştirak edecek taliplerin kanunun ı ve 3 üncü maddesine göre vo. 

sikalarile beraber gelmeleri. (6018-3524) 6287 
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Ba!, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılannızı keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir 6538 
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: Meşrutiyet caddesi Urek apartı· : •••••••••••••• 
: manında saat ıs ten sonra kabul : lsmetpaşa mahallesinde 

Kömür Si ıntısı 
- eder Tel: 1694 ; S a k a r y a Sinemasında 
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Marsilya' da sahhk bina 
Marsilya'da Aveno prado'da 

konsolosluk, mektep, banka, ti
carethane, pansiyon olabilecek 
mükemmel 20 tane büyük odalı 
ve 3000 metre üzerine yapılmı§, 
büyük yeni bir bina kalörifer, e
lektrik gaz su tesisatı olduğu hal
de 71 bin liraya satılıktır. Ulus 
gazetesi fotoğraf şefi Muin A
sım'a müracaat edi_lmesi. 6887 

Türkçe sözlü şarkılı film 
Mümessili: Ramon Nuvaro 
İlaveten (Çölde Serseriler) 
Bu film Ankara'da son defa o-

larak yalnız :sinemamızda göste
riliyor. Fiyatlar 10 ve 20 kuruş-
tur. 6921 

YENİ 

PEK YAKINDA 

Çekmeyiniz. Kömürünüzü şimdiden alınız. 

Vehbi oc 
..:> 

Ve ortağı 

SİNEMALAR HALK 
.:! 11111 !:. ----- -- -- --- -

BU GECE 
ZİGFİLD REVÜl .. ER KIRALI 

Gündüz 2.30 ve 5.30 da 

938 - 939 sinema mevsimine - -- -
iki film birden 

1 - Zigfild Revüler kıralı 
Baş rolde: Virginia Bruce 
2 - Uçan Kovboy 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6161 
imtiyaz Sahibi 

Zengin bir programla 

başlıyor 

- -- --- -- -- -- -- ---..,, .... ,.. 
HALK MATiNESi 

12.20 d~ 
MEKSiKA GOLÜ 

Nurettin Ki.mil SUNER 
Umum1 Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 

BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SiNEMASINDA 

ŞAMPANYA VALSİ 
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