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AC>IMIZ ANDIMl%CI~ YAKINDA BAŞLIYORUZ. 

Sulh ay başına kadar emniyettedir! 
......... 

• • • 
arazısının Hitler Südet 

tahliyesi i(in ay sonuna 
kadar mühlet verdi 

ÇEKLER TEKLİFİ KABUL ETMEZLERSE 

Bütün neticelerin mesuliyeti 
Prag hükümetine yükleniyor.! 

Berlin, 24 a.a. - Havas ajansının muhabiri 
bildiriyor: Ecnebi memleketlerine tahsis edilen bir 
alman haberi aşağıdaki yarı resmi tefsirlerde bu
lunmaktadır: 

İyi haber alan alman mahfilleri Çemberlayn -
Hitler mülakatından sonra vaziyetin tamamiyle 
aydınlandığı kanaatindedirler. 

Aynı mahfiller, Almanya'nın büyük bir sara
hat ve açıklıkla görüşünü bildirdiğini ve meselenin 
sulhcn hallini kolaylaştırmak için elinden geleni 
yaptığını kaydetmektedirler. İngiliz başvekilinin 
Prag hükümetine tevdi ettiği muhtıranın terviç 
edilen alman taleplerine ait tekliflerden başka bir 
şeyi ihtiva etmediği ima edilmektedir. 

(Sonu 7 nci sayfada) 

Yukarıda ınıu
li:ı: b a ş v e -
k i 1 i Cember
layn Hitler'le 
beraber c;ay i
ciyor. - Aşağı
da Cemberlayn 
Londra'da fran
sız başvekilini 
karsı lıyor. 

Tercih 
sebebi 

F. R. ATAY 

Son günlerde Dersim' den ge
len bir arkadaşımız, subay ve 
memurların resmi yapılarla bir
kaç yeni meskenden gayri hiç 
bir ıeyi olmıyan Mameki'yi Ela
zığ merkezine tercih ettiklerini 
nakletti. Sebep basittir: Mame
ki'de rahat ve ucuz mesken var. 
Elazığ' da küçük subay veya me
mur maaşının büyük bir kısmı
nı rahatsız ve berbat bir evin ki
rası olarak ayırmak lazımdır. 

11 İtalya daima Almanya 
ile beraber yürüyecek /1 

Musolini İtalya'nın vaziyetini 
yeni bir nutukla tekrar izah, etti 

Hükümet, Ankara' da dörder 
daireli yüz memur apartımanı 
yaptırmağa karar verdi. Bu bina
lar Ankara' daki mesken davası
nın bir kısmım halletmek de
mektir. Bununla yalnız memur
larımızı rahat ikametgahlara 
yerleıtirmiş olmıyacağız: Daha 
iyi memur bulacağız, memuru 
işine ve Ankara'ya daha sıkı bir 
rabıta ile bağlıyacağız; ihtikar 
kirasından artan para memurun 
diğer ihtiyaçlarına sarfedileceği 
için, piyasayı daha fazla hare -
ketlendireceğiz; bugün genç me
muru evlenmekten ürküten en 
büyük dert meskensizlik veya 
kira pahalılığı olduğu için, An -
kara nüfusunun artışına yardım 
edeceğiz. 

Musolini'nin nutkunun metini 1 inci saylamızdadır 

Çemberlayn Londra'ya döndü 
[lngiliz kabinesinin toplantısına ait haberler 3 üncü sayfamızdadır.] 

Türk memur ve muallimi mü-
temadiyen taşradan kaçarken, 
vaktiyle Anadolu'nun en ücra 
yerlerinde amerikalı memur ve 
muallimlerin nasıl memnuni
yetle ve senelerce oturmuş olduk
larını, acaba manevi sebeplerle 
mi izah etmf lazım? Katiyen 
bu fikirde d iliz. Çünkü ameri
kalı memur ve muallim kollej 
bahçesi için e asıl olan iki saa
detini bulur: Mesken ve muhit! 

Tayyare ile ilk defa Almanya'ya ıı::idip Hit
ler'le konuştuktan sonra gene oldukça nik
bin olarak Londra'ya döndü. 

Umran ve medeniyetine gıpta 
ettiğimiz memleketler, mesela 
Amerika, mesela Almanya ve 
İngiltere mütemadiyen y e n i 
ve rahat meskenler inta etmekte
dirler. T audis'lerle mücadele, 
birçok yerlerde hükümetlerin 
batlıca meşguliyetleri arasına 

1 girmiştir. Rahat meskenler, yal
nız aile saadetinin değil, rejim 
müdafaasının dahi kaleleri ad
dolunmaktadır. İstanbul evleri
ni·n yüzde sekseni bile her taraf
ta tahrip olunan Taudis'ler züm-

(. Sonu 3. üncü sayfada) 

Fakat fransı:ı: başvekili ile konuştuktan Fakat Hitler, frantıız - ingiliz tekliflerini 
sonra bir fransız - ingili:ı: teklifi sayesinde kabul etmediği ve ldeta Prac'a ültimatom 
bu vaziyetten kurtulunabilecefini düsüne- mahiyetinde bir muhtıra verdiii için simdi 
rck &ev indi. hayli düıüncelidir 1 

~navatan filosu 

manevraya gitti 
Londra, 24 a.a. - Anavatan filosuı 

sonbahar manevralarına başlamak ü
zere bu sabah erkenden İnvergordon
dan hareket etmiştir. 

Çekosf ovakya 

Fransa' da 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

Seferberlik 
hazırlıkları 

SON EMNİYET TEDBİRLERİ OlMAK ÜZERE 
BAZI SINIFLAR Sil.AH ALTINA (A&IRILDI 

Paris, 24 a.a. - Paris mıntakaıı belediye dairelerine 24 eylül 
saat 4 tarihini ıtaşıya:n ve bazı sınıf subay, yarsubay ve askerleri 
silah altına çağıran emirnameler yaptıftırılmıştır. 

seferberliği 

HÜKÜMET BEYANNAMESİNDE DİYOR Kİ : 

Üç ve iki numaralı "beyaz 
kart" ları hamil bulunanlar ıuez
kiir kartlarda gösterilen mürel· 
tep mahallere derhal gidecekler
dir. 
Ayrıca bu sabah bütün memlekete 

yapıştırılan afişlerle bazı sınıfların 

ihtiyatları derhal mürettep mahalle
rine çağrılmaktadır. Hiç bir veçhile 
umumi bir seferberlik mahiyetinde ol 
mıyan bu tedbir, hudutların kapat:l
ması sisteminin tatbiki için ittihaz e
dilmiştir. 

KATİ AN GELMİŞTİR 
cesur ve sadık olunuz: 
Paris, 24 a.a. - Beneş'in Çekoslovak ordusunun umumi sefer· 

berliğini ilan eden beyannamesi çek, alman, macar, rüten ve slo
vak Iisanlariyle okunmuştur. Beyannamede askeri hizmete tabi 
olanlllnn derhal ve en kı~a bir zamanda mürettep mahalJerine 
gitmeleri kaydedilmektedir. 

Atlar, arabalar, otomobiller 

Bu tedbirler hudutların kapatıl
ması için lazım olan kuvetlcri itmam 
etmektedir. 
Yapılan davet, umumi seferberlik -

ten evel derpiş edilen son emniyet 
tedbirlerinden birini teşkil etmekte
dir. 

(Sonu 7. inci sayfada) 

ve hususi tayyareler müsadere e- '--=-
Af ve Tecil (Son~ 7. inci sayfada) l Ha tay' da 

Belçıka da Kanunu meriyete girdi 
hudutta 

tedbir aldı 
Brüksel, 24 a.a. - Hükümet erkanı 

bu sabah başvekil Spaak'm riyasetin -
de fevkalade bir içtim"l aktederek 
beynelmilel vaziyeti ve Belçika için a
lınması lazım gelen tedbirleri tetkik 
etmişlerdir. Bir çeyrek saat süren 
müzakereleri müteakip Spaak, saraya 
giderek kıral tarafından kabul edil
miştir. 

Enternasyonal vaziyetin istihalesi 
ve bazı memleketlerde alınan askeri 
tedbirler sebebiyle, hükümet Belçika 
topraklarının himayesini takviyeye 
karar vermiştir. 

Bu maksatla bazı teknik işlerin ya
pılmasına memur hususi istihkam k:
taatı mensuplarının celbine tevessül 
edilmiştir. Bundan başka 1937 sınıfı
nın topçu efradı da silah altına çağı -
rılmıştır. 

Büt)in kıtaatta icabeden emnıyet · 
tc !birleri ittihaz edilmiştir. 

Alınan emniyet tedbirleri netice
sinden olark, asktı i makamlar bazı •.>

tomobi?ere el koymu\iardır. 

Dün ye11i radyo' da 

orkestra ile 
tecrübe yaplldı 

Yeni Radyo İstasyonumuz dün ak
şam ilk defa olarak hem kısa ve hem 
.de uzun dalga vericileriyle aynı za
manda ve tecrübe mahiyetinde olmak 
üzere evela Riyaseti Cumhur Flarmo
nik orkestrasının bir konserini sonra 
da şark musikisi orkestrasının konse
rini neşretmiştir. Yeni stüdyomuz 
düne kadar gündüzleri yapmakta ol
duğu neşriyatında sadece plak çal -
makta idi. Dün akşam orkestralarla 
yapılan tecrübe çok iyi netice ver
miştir. Stüdyomuz bu sabah saat 10.30 
dan itibaren gene hem kısa ve hem 
'de uzun dalga ile ve orkestraların i§· 
tirakiyle neşriyat ya~caktır.. 

Kanundan istifade edenler 
törenle serbest bırakıldılar 

Antakya, 24 a.a. - Hükümet af ve tecil muvakkat kanununu 
netretmİf ve tatbika batlamıttır. Bu kanundan istifade edenler 
serbest bırakılmıtlardır. (Sonu 7. inci sayfada) 

Dünkü vaziyeti hulan9etmek ic;in 
bir fransız gazetesinin, Ordr'un, 
kullandığı cümleleri biz de kulla
nalım: 
Londra'da görüşen fransız ve İn
giliz devlet adamları, Cekoslo
vakyaya yaptıkları tekliflerle Hit
ler'in, kullanması muhtemel olan 
şiddet tedbirlerine bir set çekmek 
istemişlerdi. Fakat, denizden u
zakta inşa edilmirs olan bu seddi, 
dalgalar günlerce sonra dövmiye 
başladılar. 
Şimdi de vaziyeti muhtelif cephe
lerinden gözden geçirelim: 

GOTJESBERG'TJE 

Hitler, fransız - İngiliz teklifleri
ni reddetmiştir. Südet erazisinin 
ay sonuna kadar boşaltılmasını ve 
buraların alman kıtaları tarafın
dan •esmbolik bir surette isgal o
lunmasını istemis ve ancak bun
dan sonra müzakereye cirip gir
memek hakkında bir karar vere
ceğini söylemiştir. Aksi taktirde, 
Almanya çek meselesinden doğa. 
cak bütün mesuliyeti Prag üzeri
ne yüklemektedir. Sovyetler Bir
liğinin Polonya nezdinde yaptığı 
teşebbüsün, alman basınında endi
şe uyandırdıtını da ayrıca kayde
dedelim. 

I,ONDRA'DA. 

B. Çemberlayn Godesberc'ten o-

tomobille Kolonya'ya gelmis. o
radan tayyare ile Londra'ya dön
müştür. İngiliz kabinesi derhal 
toplanarak vaziyeti gözden geçir
miştir. Hiçbir tebliğ ne:ırolunma
mııı, nazırlar beyanat vermek is
tememislerdir. Kabine bu aabah 
toplanacaktır. Yalnız, Hitler'in 
tekliflerinin Prag'daki İngiliz el
çisi vasıtasiyle gece &aat 20 de B. 
Benes'e bildirildiği haber verili
yor. 

PARIS'TE 

Vaziyet daha ciddidir. Dün saba
ha karşı saat 4 de. yani Godesberg 
mülakatının netice vermediği an
laşıldığı anda, fransı:ı: hilkümeti 
müteaddit sınıfları silah altına ça
ğırarak hudutların kapatılması i-
çin lazım gelen kuvetleri itmam 
etmiştir. 3u tedbir, umumi sefer
berlikten once derpiş edilen son 
emniyet tedbiridir. BB. Daladiye 
ve Bone'nin Londra'ya yeniden 
gideceklerinden bahsolunuyor. 

PRAG'dtl 

B. Benes'in seferberlik emri tat
bik sahasına girmiş bulunuyor. 
Artık, tekalifi harbiyeye tabi tu
tulan yolcu tayyareleri bile sefer 
yapamıyor. Yalnız südetler sefer-
berlik emrine itaat etmiyecekleri
ni bildirmişlerdir. Yapılan bu ha-
zırlıklara göre, B. Benes yeni al
man tekliflerini de "acı ile kabul,, 
edecek mi? 

RO.UA'DA. 

B. Musolini diln yeni bir nutuk 
vermiştir. Oldukca sert bir eda ile 
konuşan İtalyan başbakanı, südet 
erazisine alman kıtalarının girme
si icin yapılan alman tekliflerin
den haberdar olduğunu ihsas et
mi~. Roma ve Berlin'in biribirle-
rine bağlılıklarını bir kere daha 
tebarüz ettirmiştir. 
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ve sıhat 
Fransızlarm maruf bir edebi aktüalite haftalığı olan ''Lea Nouvellee 

Litteraires" son nüshasının ilk sayfasını, bağ bozumu mevsiminin gel· 
mesi dolayısiyle, şarabı en iyi terennüm etmit fransız tairlerinin bu 
mevzu üzerindeki seçilmi§ şiirlerine tahsis etmif. 

Fr~nsızların şaraba düşkünlükleri malumdur. Fakat bu dütkü~lüğü, 
sadece bir içki iptilası ıeklinde mütalea etmek doğru olmaz. Bağ, fran
au: topl'aklarmı aüsliycn büyük bir varidat kaynağıdır. Fransızm üzüme 
ve ~araba bağlılığında, milli ve vatani hislerinin rol oynadığını inkar et
mek güçtür. 

Franaa'nm milli ananeleri arasında bir de bağ ve §Arap aiyaaeti var
dır ve bu veçhe bütün millet tarafından ıuurlu bir tekilde benimsen· 
mİ§tir. 

Villon'dan başlıyarak son günlere kadar fransız fairleri, tarabı bir 
sevgili gibi cazip ve sevimli tasvir etmekten, onun ıanmı ilandan geri 
durmamışlardır. Fakat bununla, divan edebiyatmm ezeli motifi olan 
''mey,, teranesi arasında çok fark vardır. Eski ıairlerimizin melal ve 
meati verici nevi yerine fransız şiiri, farabı bir neşe ve aıhat kaynağı 

~eklinde gÖrmÜ§ ve anlatmıya gayret etmiştir. Fransız ilmi de, bu tarap 
sevgisini millete yaymak için edebiyatla birlikte çalıımaktan geri dur
mamıştır. Hatta bazı frnnsız §airlerinin almanla.rı ''bira içiciler,, diye 
tezyife kalkıştıkları bile olmu§tur. 

Evet, bira da alınanların mili içkisidir ve Almanya'da az propaganda 
edilmemiştir. 

Bizim de tipik bir milli içkimiz vardır. Fakat milli ananelerimiz ara· 
aından köhne ve zararlı ne vana atarken, o ba~ belasını da aramızdan 
defetmiye el birliğiyle çalıımalıyız. 

Memleketimizn nefis bağları, onu Fransa kadar bir tarap ülkesi, 
memleketimizin eşsiz arpa tarlaları, onu, Almanya kadar bir bira ülke
si yapmak için lazım gelen ham maddeyi, müstakbel birer şervet kayna· 
ğı halinde önümüze seriyor. 

Sarho§ olmak için içilen rakı yerine, yemek arasında aıhi ve mugad
di bi,. içki olarak alman şarap ve biranın aramızda taammümü, diri
janıarımızın da yerinde bir kavrayışla ötedenberi takip ettikleri bir ga
yedir. Bu aahada az zamanda elJe edilecek müsbet netice, bu gayenin 
yakm bir istikbalde tahakkuk edeceğini bize müjdeliyecek mahiyet· 
tedir. Y aıar N ABI 

• Zelzele mıntakasında ınşa 
ediyor faaliyeti devam 

Bütün evler kııa kadar bilecek 
Köşker mıntakasiyle Yozgat valiliği içinde ve Keskin kazasın· 

da zelzeleden evleri yıkılanlar için planlarına göre yapılmaaı ka
rarlaşan evlerin inşasına devam olunmaktadır. Kötker mıntaka
sında timdiye kadar bir hayli evin intaatı bitmiş, kapı ve pence
relerinin takılmasına başlanmıştır. 

Yoz.gat•ın Bürümcük, Arif oğlu \ 
köyleri Pirinçlipınar mevkiinde top • 

}anmak suretiyle yeniden 59 haneli 
bir köy yapılması kararlaşmıştır. Bu 

köy halkı lüzumlu olan kerpiçin ha· 
zırhğına başlamışlardır. Hacı Selimli 

köyU kerpiçlerini hazırlamıştır. Ke • 
nan, Yoyke, Nasretli köyleri Aşağı 

Sofrazh'da birleştirilmektedir. Avan 

oğlu, Karaova, Çamsan, Niğaroğlu. 

Konurkale, Acı köyleri lüzumlu ker

piç ve taş hazırlığındadırlar. Eşrefli, 
Küçük Durmuşlu, Büyük Durmuştu, 
GUlviran köyleri Toprakkaya mevki

inde bir köy haline getirilmektedir. 

"Burada pazarllksız 

sahş yapıllr,, 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Pazar

lıksız satış için kaymakamlar, emni
yet amirleri, belediye reis muavinleri 
bugün toplandılar. Kaymakamlar şim 
diki belediye cezalarının hafif oldu
ğu kanaatindedirler. 1 ilkteşrinde her 
tarafa ilanlar asılacak ve mağazalar· 
daki maktu fiat şeklindeki levhalar 
kaldırılacak, bunların yerine "burada 
pazarlıksız satış yapılır,, tarzında 

levhalar asılacaktır. 

Milel harabelerinde hafriyat 
yapllarak 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Berlin 
müzesi müdürlerinden Vaynhart, Mi
let harabelerinde hafriyat yapmak i. 
çin müsaade almıştır. Hafriyat iki ay 
kadar devam edecektir. 

ULUS 

Felôkete 
uğrıyanlara 
yardımlar 

Kızılay C. Umumi Merkezinden : 

Yer aar&ıntısından felllı:ete uğnyan va
tandaşlarımıza yardım olmak üzere aşağı
da isim ve adresleri yazılı zevat ve mües
sesat tarafından hizalarında gösterilen pa
ralar veznemize yatırılmıştır. 

Bu hayırsever zevat ve müessesata gerek 
fellketzedeler ve gerek cemiyetimiz namı· 
na teıekkürlerimizi sunarız. 

Lira K1-

16 68 Kıbrıs Lefkoıa kasabası türkle
rinden 2.15.3 sterlin mukabili. 

27 78 Kıbrıs Angoben köyü türkleri 
tarafından 4.12 sterlin mukabili. 

69 33 Kıbrıs Mora köyü tarafından 11. 
9.7 sterlin mukabi!L 

157 04 Kıbrıs Gemi konaiı ve Kaero 
türkleri tarafından 26 sterlin 
mukabili. 

10 57 K ı b r ı ı ' ı n Karpaş Aya-
totorsu köyü türklerinden Meh
met Molla Hüseyin tarafından 
1.15 sterlin mukabili. 

145 57 Kıbns Limasol türk kayıkçıla
rından 24.2.0 sterlin mukabili, 

477 68 Safranbolu Kızılay şubesinden 
70 00 Milis Kızılay $Ubesinden eıya 

satıı;ı bedelinin ikmali. 
37 75 Pazar Kızılay şubesinden 
29 21 Aydın Kızılay ;ıubesinden 

6 61 Erbaa Kızılay şubesinden 
11 75 Giresun Kızılay liubesinden 

1059 97 
368929 06 15.9.1938 den. 

369989 03 Y ekiln. 

17.9.1938 tarihli nüshada felakete uğrıyan 
yurttaılarımızın ihtiyaçlarına aarfedilmek 
üzere veznemize yatırılan para listesinin 
yekilnu 368929 lira 06 kuru.şken 36826 lira 
06 kuruıı olarak çıkmı~tır. Ozür dileriz. 

l\leccani leyli imtihanmm 
neticesi 

Liseİere meccani leyli olarak alına
cak olan talebenin imtihan evrakları
nın tetkik.ine devam olunmaktadır. 

Bu tetkikler sonunda evrak tasnif ve 
kazananlar tesbit olunacaktır. Kaza
nanların ancak birinci teşrinin ilk 
haftasında belli olaibleceği alakalılar 
tarafından bildirilmektedir. 

Sağlık propaganda afişleri 
Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı

nın halkı sağlığını korumıya alıştır· 

mak için propaganda afişleri bastır
makta olduğunu yazmıştık. 12 mevzu 
üzerine renkli bir şekilde hazırlanan 
afitler gelmiş ve vilB.yetlere tevziine 
başlanmıştır. Afişler umumi yerlere 
ve bilhassa ilk okullara asılacaktır. 

Vakıflar idaresinin yeni teşki
latı nizamname projesi 

Vakıflar Genel Direktörlüğü, yeni 
teşkilat kanununun tatbik sureti ve 
memurların vazife ve selahiyetleri 
hakkında bir nizamname projesi ha
zırlamıştır. Proje önümüzdeki gün
lerde tetkik edilmek üzere Devlet 
Şurasına verilecektir. 

.Meslek mektepleri mezunlari
le sanat mekteplerine 

alınacaklar 
Bu yıl sanat okulları ile lsmetpaşa 

kız enstitü10il muallim sınıfından me· 
zun olanların tayinleri hakkındaki 
kararname hazırlanmaktadır. Önü
müzdeki hafta içinde kararname baka
nın tasdikinden çıkacaktır. Sanat 
mekteplerine alınacak yatılı talebe i
çin yapılan imtihana girmi~ olanların 
evraklarının tetkiki başlamıştır. İm
tihanda muvaffak olanlarn isimleri 
imtihan oldukları mektep idarelerine 
gönderilecektir. İmtihan evrakının 
tetkiki daha bir müddet devam ede
cektir. 

Ziraat mektepleri 
köylü ile beraber 

~ahıacak 
Ziraat Vekaleti köylü ve çiftçiyi 

yakından alakalandıraıı bir tedbir al· 
mıştır. Bu tedbire göre her ziraat 
mektebi, her sene kendi civarında 
:meşgul olabileceği adet ve nispette 
köyü tespit ederek bu köylerin her 
nevi mevzuu ile alakadar işleri ve u
mumi surette zirai kalkınma mevzuu 
ile alakadar olacaktır. Bu &uretle hem 
talebe ameli bir staj yapmak imkanını 
bulacak ve ılcöylü de teknik şekilde 
ziraat yapmasını öğrenecek ve kendi
sine hiç bir masraf ve külfete katlan
madan mükemmel bir yardımcı· edin
miş olacaktır. 

Bu tecrübe bundan evel Ankara 
Yüksek Ziraat enstitüsü tarafından 
Balgat köyünde yapılmış ve çok iyi 
neticeler vermi;;tir. 

Talebe her sene ba11ka bir köyü ele 
alarak üzerinde · çalışacaktır. Ziraat 
me.kteplerimiz bu iş için hazırlıklara 

başlamışlardır. Bu arada köylerimizin 
hartaları yapılacak, su işleri halledi
lecek ve icabında köy barajları vücu
da getirilecektir. Su bulunmıyan yer
lerde toprakaltı sularından da istifa· 
de imkanları araştırılacaktır. 

Bunlardan başka köylerde ahırla
rın ve diğer teçhizatın da rslahına ça
lışılacaktr. 

Hazineden faks itle mal 
sahn alanlar 

25 • 3 • 931 tarihinden evel satıl -
mış olup da, hazinenin taksitle sattı • 
ğı bütün gayri menkullerin satış be • 
dellerinin tahsil sureti hakkındaki 
kanunun neşrinden evel taksit bedel
lerinin ödenmemesinden dolayı tah -
sili emval kanununa göre yapılan ta
kipler neticesinde hazine adına tefvi· 
zine idare heyetlerince karar verilip 
henüz tefviz muamelesi tapuya geç -
memiş olan gayri menkullerin satın 
alanlar uhdesinde bırakılması karar
laşmxştır. Bu gibi gayri menkullerin 
tahsil ve takip masrafları sahipleri ta· 
rafından ödenecek, geri kalan borçla
rı da hazinenin taksitle sattığı gayri 
menkullerin satış bedellerinin tahsil 
sureti hakkındaki kanuna göre yeni -
den taksite bağlanacaktır. 

Muallim mekteplerine 

allnacaklar 
Bu yıl muallim mekteplerine alın

mak için müracaat eden gençlerin ev
rakları mektep idareleri tarafından 

Kültür Bakanlığına gelmiştir. Evra -
kın tetkikine bugünlerde başlanıla -
caktır. Her sene olduğu gibi bu yıl da 
alınacak talebenin en Ala ve ala ile il· 
nıfını geçmiş olması şart olacak, bun
lar arasında da şehit çocuklariyle fa -
kir çocukları tercih edilecektir. 

Köy kızları i~in kurs 
Kültür bakanlığı, geçen ders yılın

da bir tecrübe mahiyetinde olmak ü
zere Bursa köylerinin birinde köy 
kızları için biçki, nakış ve dikiş kursu 
açmıştı. Bakanlık, bu kunıları idare 
etmiş olan öğretmeni şehrimize.getir
terek lsmetpaşa kız enstitüsünde bir 
müddet çalıştırmıttır. Öğretmen ge
ne Bursa'ya gönderilmiştir. Bu ders 
yılı içinde gene kurs açılacak ve bu 
kurstan alınacak neticeye göre köy
lerde geni.ş miktarda kura açılması ci· 
betine gidilecektir. 

ithôl Yurdumuza 
• • 
u;ın 

Muvakkat kabulden istifade 
edecek İptidai maddeler 

Bakanlar heyeti kabulü muvakkat suretiyle yurdumuza soku· 
lacak İptidai maddelere ait listeyi kabul etmiştir. Kabulü muvak
kat usuliyle yurdumuza girecek eşya ile bu eşyanın ithal şartları
nı yazıyoruz: 

Senede yüz bin kiloyu geçmemek liartiy- -----
le ihraç müddetleri ilk gümrük muamelesi 1 
tarihinden itibaren iki sene olmak üzere 
çile ve paket halinde hah imalinde kulla
nılan kaskam iplikleri, çorap, jarse, fani· 
la gibi her türhi örme eşyanın ihracına 
yardım maksadiyle masura bobin üzerinde 
sarılı veya çile ve paket halinde bulunan 
safi veya karışık kamgarn, safi veya karı· 
&ık pamuk iplikleri, auni ipek, yün mensu· 
catın ihracına yardım maksadiyle masura 
bobin üzerinde sarılı veya çile halinde aa
{i veya karışık kamgarn, parça halinde türk 
ve şark hah ve kilimleri, tuzlanmış halde 
barsaklar, yazırla ve kalemkli.ri basmala
rın ihracına yardım maksadiyle top halin· 
deki amerikan bezi, tülbent, salaşpur, pa
tiska, ihracat eşyamıza lizun olan ev çu
val imalinde kullanılan top halinde ııele· 
cek keten, jüt, fanila ve emsalinden ma
mul çuvallık mensucat, antep işi çamaşır, 
örtü ve sairenin ihracına yardım için top 
halinde ııelecek olan safi keten mensucat 
sırma, kıaptan, ziynet pulu, gaytan ve ge
lin teli imal ve ihracına yardım için yuvar
lak levha halınde masura, bobin üzerinde 
sarılı veya çile ve paket halinde her nevi 
bakır tel, çinko ve pamuk iplikleri, tespih, 
aiızhk, tarak, kaşık gibi eşyanın imali ve 
ihracına yardım için kulçe, levha, çubuk, 
yaprak ve boru halinde sellüloit, galalit ve 
baıı:alit gıbı suni plastik maddeler, oryan· 
tal halıtaları, fıl ditıi ve boynuz, yazı kıs· 
mı tıirkıyedc tabettirılerek ıhraç edilmek 
iızere resimli k gıt halınde getirılen oto
mobıl resimlen, ıUin kagıdı, Amerikaya 
İhraç edılmek iızere J:<usya'dan yaprak ha
linde getırılecek rus tutunu, galvanızli düz 
,/eya oluklu saçların ıhracına yadım mak· 
sadıyle getırılecek duz levha halinde de
mir &aç, kiılçe hahnde çinko, mayı halinde 
bamızı .kıbrıt, tuz veya parta haıınde ni§a· 
dır, kıilçe halinde sat kurşun, matbaa hu
rutatı inracına yardım maksadıyle ki.ılçe 
nalınde saf kurşun, antimuvan, külçe ve 
çubuk halinde kalay, teşviki sanayi kanu
nundan istıfade etmiyen konserve fabri
kalarının ihracatına yardım maksadiyle 
levha halinde teneke, şekerli maddelerin 
ıhracatına yardım maksadiyle levha ha
lınde teneke, şekerli maddelerin ihracatını 
temın içın kabuliı muvakkat usuliyle ithal 
olunacak şekerlerden imal olunup harice 
çıkarılan şekerli maddeler için tespıt edi· 
len ıeker nispetlerine gore gümriık re~~i 
ıade edılmek prtiyle mamul halde getırı· 
lecek !jeker, (gümruk resimleri iade edile· 
cek olan nisbetler şunlardır: Sütlü çikola· 
tada yiızde 40, sutauzde yüzde 50, lokum· 
da yiııde 48, badem §ekerinde 35, diğer §e· 
kerlerde 4-0, biski.ıvilerde 15, reçeller ve 
marmalatlarcia 60, taban helvasında 40, 
mcyva konservelerinde yüzde 35.) 

Madeni e;ıya fabrikalarının ihracatını te
min etmek maksadiyle çubuk, levha ve bo
ru halinde pirinı;, çubuk, levha ve külçe ha
linde alominyom, levha, çubuk ve boru ha
linde çelik, levha ve külçe halinde tutya, 
subuk ve levha halinde demir, kulc;e halin-
de pik, toz halinde tratil, müsademe kap
sülil, tahrip kapsülu mayi halinde hamııı 
klorma, lastik sanayiinin ihracatını temin 
etmek maksadiyle getirilecek ham kauçuk, 
emaye sanayiinin ihracatını temin maksa
diyle levha halinde siyah ıaç, kriyalit ka
lay oksidi, feldispat, kuvarts, tabii halinde 
ve kararnamedeki şartlara göre getirilecek 
pup d'oliv, tespihçilik sanayii için lüzumlu 
olan koraza cevizi, demir fıçı fabrikaları
nın ihracatına yardım için levha halinde 
demir saç, keten ve kendir sanayii ihraca
tına yardım için getirilecek manila kendi
ri, üzüm ve incir mahsulünde etiket olarak 
kullanılmak üzere levha halinde getirile
cek ve kararnamedeki şartlara uygun ola-
cak alominyom kaplanmış levha halinde 
kiğıtlar, yaş ve kuru meyva ve sebze ihra
catı ambalajında kullanılan kereste, fıçı ve 
mantar tozu, yaş ve kuru meyva ihracatı 
ambalijında kullanılmak üzere ııetirtile· 
cek saman kiğıdı ve oluklu kAiıt, yerli 
mahsul ve mamullerin ihracatında kullanı· 
lan levha halinde kutuluk teneke levhalar, 
kontrplli.k ve kaplama ıanayiinin ihracatı 
iı;in lıizumlu muhtelif kütükler, kasık bağ. 
!arının ihracını temin etmek maksadiyle 
getirilecek lbtik ıeritler, yerli mahsul ve 
mamullerinin ihracında kullanılmak üzere 
getirilecek sandıkhk keresteler. 

Avukatlık ve da,·a ,·ekilliği 
ruhsatnameleri 

Adliye Bakanlığı, avukatlık kanu
nunun neşri tarihi olan 14-7-938 tari
hinden sonra dava vekilliği ve avu
katlık ruhsatnamesi verilmemesi la -
zımgeldiğini ve vaki olacak müraca
atların bundan sonra nazarı dikkate 
alınmamasını alakalılara bildirilmiştir. 

Eski tabıhhane binaları 
tamir ettirilecek 

İstnbul, 24 (Telefonla) - Mah
kükat müzesi haline getirilecek olan 
eski tabıhhane binalarının tamirine 
başlanıyor. Müzede eski halılar da 
teşhir edilecektir. 

Sus vapurunda ufak 
bir ônza 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Sus 
vapuru bugün Mudanya'ya gidecekti. 
Rıhtımda pervanesine halat takıldı ve 
hareket edemedi. Sus'un yolcularını 

Trak vapuru alıp götürmüştür. 

Veraset ve intikal vcrgiı;inin 
müruru zamanı 

Finans bakanlığıı 1929 senesi sonu· 
na kadar tahakkuk ettirilmiş olan ve
raset ve intikal vergilerinin müruru 
zamana uğramamasını temin için ala· 
kalıların nazarı dikkatini celbetmif· 
tir. Bakanlık ibu vergilerin tahsil mil· 
ruru zamanını, müddet ve başlangıcı· 
nın ne suretle tayin ve hC6ap edilece
ğini bir izahname ile defterdarlıklara 
bildirmiştir. 

Seller bir arabayı sürükledi 
Şehrimizde son günlerde yağan 

yağmurlar büyük seller :tevlit etmiş 
ve bu yüzden Mamak ve Kayaş dere· 
leri görülmemiş şekilde taşmıştır. Bu 
suretle birbirleriyle birleşen sular 
Mamakta arabacısiyle beraber bir a
rabayı sürükleye sürükleye Bentde
resine kadar getirmittir. Arabacı ve 
hayvan büyük müşkülatla ancak Bent 
deresinde kurtarılabil'miştir. Sular 
geçtikleri yerlerde ehemiyetli hasar
lar yapmıştır. 

Etrüsk vapuru sefere 
başlıyor 

İstanbul, 24 (Telef~nla) - Etrüak 
vapuru salı günü ilk seferini yapacak 
ve bu ilk seferinde İzmir ve Merain'e 
kadar gidecektir. Vapurun Mersi,n'c 
kadar 15 günde gidip gelmesi mukar
rerdir. 

Teşekkür 
Vefatiyle cümlemizi derin bir teee

sür ve yese duçar eden Kültür Bakan· 
lığı umum müfettişlerinden Bedri 
Aytolun hakkında gerek kıymetli a
Hika ve lütuflarını gördüğümüz sayın 
Kültür bakanımızla kıymetli meslek 
arkadaşlarına ve gerekse bizzat ve 
tahriren taziyet suretiyle acılarımıza 
iştirAk eden dost ve akrabalarımıza 
yegan yegan mukabeleye teessürlerl
miz mani olduğundan teşekkürlerimi
zin ibUiğma sayın gazetenizin tavaı
sutunu rica ederiz. 

Merhumun eşi: Ayşe Aytolun; kar
deşleri: Mihriye Tan, Hilmiye Peu
çak. 

Kel İsmail köyü karşısında Kırtıl

lar, Çeriçler köylerinin temelleri atıl

mış, duvar inşaatına başlanılmış bu -
lunmaktadır, Ödemişli köyünde yapı 

inşasına devam edilmektedir. Akpı -

nar evlerinin yapısı devam etmekte -
dir. On beş gUne kadar bütün evler 

tamamlanmış olacaktır. Merdanoğlu 

Kırdök köyleri Hamit köyüyle birleş

tirilmekte ve 152 haneli bir köy hali
ne getirilmektedir. Bu köyün şimdi · 

ye kadar 35 hanesinin inşaatı bitmiş · 
tir. 
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Köy inşası:\ -la kullanılacak taşın 

azlığı göz önüne alınarak civardan tas 
tedariki etrafında tetkikler yapıl
maktadır. Ordu'tlan verilen be yüz sa
natkSrın çalışması devam etmekle be
raber bütün evlerin kış lıasıncıya ka -

dar yetişebilmesi için yeniden usta ve 
yapıcı tedarikine lüzum hasıl olmuş

tur. Bu hususta a!iikalı makamlarla 

temaslar yapılmaktadır. 

Kızılay tarafından tedarik edilen 
kerestenin kafi gelmemesi ihtimali 

göz önüne alınarak yeniden kereste 
tedariki teşebbüsüne de girHlmiştir 

Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı 

ile İç Bakanlıkça zelzele sahasını ve 
yapılmakta olan inşaatı mahallinde 

tetkik etmek üzere gönderi1en mülki
ye müfettişi B. Refik Noyan ile sıt -

ma mücadele reisi B. Hasan Kestem 
şehrimize avdet etmişler ve hazırla -
dıkları raporu alakalı makamlara ver -
mişleröir. Bu raporların tetkikinden 
alınacak neticelere göre zelz'ele saha -
sında\ci faaliyete yeni bir veçhe veri
ltııe~lrtir. 

20 yıl sonra ? .. 
Umulfi harp galibi lngiltere'nin 

69 yaşrndaki başvekili Bay Çember
lcyn, umumi harp mağlubu Alman
;•a'nın ellisine basmamış şefi Bay 
Hitler'in ayağına, hem de ikı" defa 
giderek konuştu. Dünya su/hunu 
ve nüfus kfığıdı Versay nüfus dai
resinden alınan Çekoslovakya'nrn 
tarih, coğrafya ve harta üzerindeki 
varlığım korumak İ<;İn yapılan bu 
katmerli fedakarlrğa rağmen Al
man - İngiliz. konuşmaları, Firdev
si'nin Şahname'de yazdığı. 

Peyi maslahat meclis arbtend, 
Nişestend-ü-güftend-Ü·berhastend. 
Beytinde anlattığı gibi bitmiş, 

yahut daha doğrusu, bitmeden ke
silmiştir. 

Duvardaki takvim, eylül ayının 
bitmek, ilk teşrinin ba~lama.k üzere 
olduğunu haber veriyor. Takvimin 
üzerinde i~inde bulunduğumuz se
neyi gösteren rakamdan tam yirmi 
yıl <;1karrrsanrz 1918 senesinin eylul 
sonlarına, ilkte!jrin ba!jlarına dön
müş olursunuz. 

Tam o günlerde dünyanın en bü
yıik, en korkunç bir harbi sona er
mek üzereydi. Bizim Filistin'deki 
ordumuz bozulmuştu; bu/garlar 

mağlup olmuşlardı; alınanlar garp 
cephesinde mütareke yapmak üze
reydiler. 1918 sonbaharında dört 
yıllık harp yaprakları, be!jeriyet a
ğacından mütareke ve sulh bahçesi
ne dökülmü!jtÜ. 

O srralarda doğan çocuklar, as
kerlik çağına girmi!jlerdir. A vru
pa'dan gelen haberler, yeni bir harp 
tehlikesine işaret ediyor gibidir. 
1914 te ba~lıyan harbin yirmi yıl ön
ce bu mevsimde mezara giren leşi, 
20 yıl sonra aynı mevsimde, aman, 
hortlamasrn ! 

Aman, o revzeni mahlu açılmasın 1 
T. 1. 

Göz açmıy•ın !!Oförler ! 

Son aylar içinde. Paris beledi

yesinin tam 34 77 toförü mahke· 

meye · verdiğini yazan bir gazete 
bu haberin üzerine ''Pariı beledi-

yeıi toförlere göz açtırmıyor.,, 
baılıiını koymuı. 

Pariı belediyesinin göz açtır· 
madığı bütün toförler deiil de bu 
3477 taneıi olsa gerektir. Zaten 
bunlara göz açtrrmıya da lüzwn 
yok. Çünkü açık göz obalar, gi
dip gelme nizamını öğrenir, yaka
yı ele vermezlerdi! 

Kan vericiler ! 

Cenubi Afrika'da, dünyanın 

biç bir tarafmda bulunmıyan bir 
cemiyet varmıı: ''Kan vericiler 
cemiyeti". Bir gazete, bu cemiye
tin bugünkü günde 500 azaıı bu
lunduğunu yazıyordu. 

Ben, bu cemiyetin geniıletil

mesine, birçok yerlerde ıubeler 
aç.maıına taraftarım. Belki de bu 
sayede arada sırada harp tanrısı 
M•rı'ın istediği kan temin olunur 

da harbın önüne geç.ilmit olur! 

Eski gazeteler ! 
~oyJemesı O&LC düşmez ama, JU 

gazetelerin medeniyet aleminde bir 
hayli hizmetleri görülür; faydalan 
dokunur. Fakat eskimiş gazete sayı
larından bir kötk yapılacağını ve bu 
köıkün içinde saate ve piyanoya ka
dar bütün etyanın gene eski gazete
lerden vücude getirileceğini taaav • 
vur eder miydirinz? 

Stenrnan iımindeki bir amerika
lı, bu dediğimi yapmıt ve vücuda 
getirdiği kÖ§kü geçenlerde açnuı • 
tır. 

Hepıi neyıe ne ama, saatle pi -
yanonun ba,ka batka meıleklere, 
ba,ka batka ideolojilere bağlı ameri· 
kan gazetelerinden nasıl yapılabilece
ğini aklıma aığdrramıyorwn. 

Saatın akrebi faıist, yelkovanı 

soıyaliat bir gazeteden yapıldığını 

tasavvur ediniz. Biri mütemadiyen 
sağa, biri habire ıola gitmek iıtiye
cektir. Onun gösterdiği dikkate na· 
sd itimat olunabilir? Sonra bir ko • 
münist tu§la bir liberal tuıu naaıl 
akort edebilirıiniz? 

Yurff a havalar soğuyor 
Dün şehrimizde hava öğleye kadar 

çok bulutlu, sonraları kapalı ve fırtı· 
nalı geçmiş ve aralıklı yağışlar ol
muştur. Rüzgar ~imaldcn saniyede 3 
metre hızla esmiştir. 

Günün en yüksek rsısı gölgede 19 
derece olarak kaydedilmiştir. 

Yurtta hava, Trakya, Kocaeli ve 
Orta Anadolu'da yağışlı, diğer bölge
lerde .bulutlu geçmiştir. Son 24 saat i
çindeki yağışların metre murabbaına 
bıraktı.klan su miktarı Şile'de 95, Bi
ga'da 77, Sivas•ta 37, Kocaeli'de 26, 
Lüleburgaz'da 24, Niğde'de 23, Kırk
lareli'de 21, Gelibolu'da 19, Sapan -
ca ve Ordu'da 18, Hayrabolu'da ı 7 ve 
diğer yağışlı yerlerde 1-15 kilogram 
arasındadır. 

Rüzgarlar Doğu ve cenup bölgele
rimizle kısmen de Ege' de garpta sani· 
yede 3, diğer bölgelerde şimalde 7 
metre kadar hızla esmiştir. 

Yurtta en yüksek ıısılar İzmir, Ma
latya ve E!azığ'da 24, Siirt'te, Bod
rum'da 25, Antalya ve Adana'da 26, 
Diyarbakır' da 27 derecedir. 
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[DIŞ POLiTiKA 1 

İntizar devresi 
İngiliz &§vekili Çanberleyn, kati 

lleticeyi elde etmeden Almanya'dan 
teri dönmüıtür. Fakat Londn'ya va
l'ır vannazğ söylediği sözlere bakıla -
c-ıc olursa, büsbütün eli bot olarak da 
teri dönmüyor: Almanya'mn Çekos
~va.kya hükümetine hitaben yazılımı 
~ır mektubunu getinniıtir. Bu müthiı 
lllektubun muhteviyabm yaz.andan 
ltıuhatap olandan ve hamilinden öğ • 
~miyoruz. Musolini, dün söylediği 
bir nutukta, bunun hakikatte Çekoa
Jova.rcy.•ya hitaben yazıhmı bir ülti
lnatorn olduğunu bildinniıtir. Faıiat 
liderine göre, Almanya, bu mektup ile 
Südct mıntakalannın tahliyesi için çe
koalovak hükümetine yedi gün mühlet 
~ennektedir. T91rinievelin birinci gÜ
ııü tahliye edilsin edilmesin, Almanya 
Siidet mıntakalannı iıgal edecektir. 
Muaolini'nin nw.lıimatı doğru iıe, ve 
doğru olduğundan emin olmuaydı, on 
binlerle balb hitaben irat ettiği nu
ltıkta bu derece kati olarak söyliye • 
!nezdi, ıulh ay batma kadar müermnen 
demektir. 

Fakat mektup, bqından beri sıkı 
ketumiyet muhafaza edilen Hitler • 
Çernberleyn müzakerelerini aydınlat • 
trnyar. Bilakis esrar perdesini daha zi. 
hlde kalın1qtınyor. Hitler ile Çem
Oerleyn arasmdiki birinci mwakatta 
Nazi §elinin, Çekoslovakya' dan Südet 
buntakalarımn aynlmasını teklif etti· 
ii söylenmiıti. Çemberleyn bu teklifi 
hamil olarak Londra'ya geri döndü. 
Evela kabinedeki arkadqlannı kandır
dı. Sonra fransız bqvekili ile harici
:te vekilini ikna etti. Bu iki büyük dev
let Çekoslovakya'yı tazyik ettiler. Çe
koslovakya da razı oldu. Ve Çember • 
leyn Almanya'ya avdet etti. Meselenin 
halline artık bir emrivaki nazaryile 
haıalırlı:en, ansızın müzakereler inkıtaa 
Uğradı. Bu inkıta sebep de Almanya
tıın, müzakere devam ettiji müddet. 
Südet arazisini iıgal etmemek için te· 
ahhüde gİrİ§rnekten çekinmesi İmİ§. 
bu sebep pek makul görünmüyor. 
Çünkü Çekoslovakya'ya gönderdiği 
tnektuptan Hitler'in de yedi sekiz 
tünden evel Südet ımntakalannı iıaıal 
etmiye niyeti olmadıiı an)aıılmakta • 
dır. Çemberleyn'in ricası Üzerine bu 
müddet daha birkaç gün tehir edilebi -
trdi. Ve bu arada tahliye edilecek 
olan mrntakalar tesbit edilmiı olurdu. 
Almanya Südet mmtakuru büyük Al • 
tnanya'ya ilhak etmek istiyor. Çekos • 
lovakya da buna razıdır. Yani ihtili • 
fın en ehemiyetli aafbuı halledilmiı 
demektir. lı bu raddeye geldikten son. 
ta tahliyenin birkaç gün evel veya son
l'a yapılması etrafmda çıkan bir ihtilaf 
l'üzünden dünya sulhunun tehlikeye 
düıürülmesi makul ve mantıki görün • 
tnüyor. 

lO 0 N Y A H A B E R .L E .R İ · 
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Sovyetlerin Polonya nezdinde 
yaptıkları teşebbüs üzerine 

Alman gazeteleri 
endişeye düştüler 

Godesberg mülakatının neticesinden önce 
seferberlik yaptığı için Beneş 'e çatıyorlar 

Bertin, 24 a.a. - Havas Ajansının muhabiri bildiriyor: Godes
berg mülakatı hakkındaki resmi tebliğ pek geç netredilmit oldu· 
ğu için alman matbuatı tarafından tefsir edilememi!tir. Gazete
ler, Prag hükümetine tiddetle hücum etmeğe devam ebnektedir· 
ler. 

Birleıik Amerika'da yapılan 
alman propagandası 

Fölkiter Beobahter gazetesi, 
ilk sayfasında Çekoslovakya Baş· 
vekilinin büyük bir karikatürünü 
neıretmekte ve altına "Moskova
mn ada.mı katil Sirovi" ibaresini 
yazmaktadır. 

Potemkin'in Polonya maslahatgü
zarı nezdinde yaptığı teşebbüs alman 
matbuatını büyük bir endişeye dü~ür
müştür. 

Gazeteler, Sovyetler Birliğinin bu 
hareketinden infialle bahsetmekte -
dir. 

Prag harp çıkarmak istiyor 
Bertin, 24 a.a. - "Doyser Dinst' 

gazetesi, Çemberleyn - Hitler milli -
katı hakkındaki tebliği ve Çekoslo -
vakıya'daki umumi seferberliği bahis 
mevzuu ederek diyor ki: 

Godesberg'de daha müzakereler 
cereyan ederken Çekoslovakya Cum -
hurreisi Beneş, Prag radyosu ile u
mum! seferberlik ilin etti. Beneş, 
Moskova ile mutabık olarak südet 
meselesinin muslihane bir tarzda hal
lini baltalamak ve dünyayı ateşe ver -
mek için yeni bir te~ebbüste daha bu
lundu. 

Godesberg'te Avrupa'nın en bUyük 
iki milletinin şefleri sulhu kurtarmak 
ve milletlerini harbın fecayiinden ko
rumak için elele verdiler. 

Halbuki elindeki son kozu oyna -
mak istiyen Prag hükümeti harbı çı -
karmak için bütün manevralara teves
sül etti. 

Sovyetler 'Cle Polonya'yı 

Sovyet Hükümeti 
Prag'a ne gibi şartlar altında 

yardımdçı' bulunacak 
B •. LİTVİNOF'UN CENEVRE'DEKİ BEYANA il 

Moskova, 24 a.a. - Hariciye Komiseri Litvinov, Milletler Ce
miyeti altıncı komisyonunun 23 eylül tarihli celsesinde söz alarak, 
Milletler Cemiyeti paktının 16 ıncı maddesinin tatbikatta tahdi
dine taraftar olanların beyanatını çok !iddetle tenkit etitkten 
ıonra demiJtir ki: . 

1 

"- İşittim; diyorlar ki 1 Sovyet 
bulunmak suretiyle Prag'a müzahe - Rusya Çekoslovakya'ya yapacağı yar
rete yel~endi. Herhalde polonyalıla - drmı Fransa'nın müı;nasil yardımına 
rrn enerjik cevabım hiç beklemiyor - bağlı tutmakla ~ekoslovak - sovyet 
du. Binaenaleyh cuma akşamı bu ma- karşılıklı paktını kendisi de bir nevi 
nevra akim kalmıştı. Fa.kat Beneş, ye- ihlal etmiş oluyor. 
di milyon çekin sekiz milyonluk muh- Halbuki, 6ovyet - fransız ve sovyet
telif ırklar kütlesine tahakkümünün çekoslovak paktları Almanya'nın ve 
arrtDk bitmesi llzım geldiğini bir tür- Polonya'nın ~a iştirakini ~tihdaf e-
lü anlamak istemiyor. den m~n.tak~v~ . karşı~~klr bır y~rdım 

"B ı· Bö' z tun.o-" az paktı ıçın gırışılen muzakerelerın ne-er ıner n;en ay . ._ g e - . . . 
t · d p h:,.1.·· . · ~ tıcesıdır. 
esı e rag .-umetının uınumı ae-
ferberliği ilin icsin Godeıberg milli - Almanya i~tiriik etmeyince .•• 
katının neti.ceaini beklcmiye ,lillwn Almanya ve Polonya'nın böyle bir 
görmediğini ve bu umumi ıcferberli- pakta girmekten imtinaları üzerinc:
ğin ıulhu kurtarmıya-çalr,an devlet Fransa ve Çekoslovakya tek bir sov
adamlarma karşı bir meydan okuma yet - fransız - çekoslovak paktı yeri
mahiyetinde olduğunu yazıyor ve ne ayn ayrı iki taraflı iki pakt yapıl
Çemberleyn'in Prag hüklimctine mü- masını tercih etmişlerdir. Sovyet-:Çe-

korkuımak istiyorlar zaı~releri bozmaması için son bir ih- koslovak karşılıklı yardımının fran-
Sovyetler Birliği Polonya'yı kor - tarda bulunmu' olduğunu ilive edi - sız yardımına mütevakkıf tutulmasını 

kutmayı istihdaf eden bir tetebliste 1 yor. israrla istemiş olan bizzat Çekoslo-
vakya'dır. Binaenaleyh Çekoslovak

B. Çemberlôyn dün 
Londra'ya döndü 

Londradaki Alman muhtırası 
Çekoslovak elçisine veri idi 

Londra, 24 a.a. - Royter ajansının 
Godcaberg'den öğrendiğine göre, in
giliz heyeti murahh.asası alman muh
tırasını daha dün gece Petesberg ote
linde. tetkik etmi,tir. Ta ki, bu muh
tara muhteviyatını al!kadar hükümet
lere bir an evel bHdirebilsin. 

Bu muhtıranın negredileceği henüz 
kati değildir. 

için gayret aarfına devam edecekleri
ne itımatla inanıyorum. Zira zamanı
mızda bütün Avrupa barı'ı buna bağ
lıdır . ., 

B. Çemberlayn'i ' loıt Halifa.Dtan 
sonra selamhyan alman maılahatgü

nrı fU sözleri söylemittir: 
"- Muazzam mcsainizde bütün 

sempatim sizinle beraberdir.,, 

Kabine ıoplanııaı 

ya'ya karşı yapılacak bir taarruza 
karşı Fransa kayıtsız kahnıa Sovyet 
hüklimeti Çekoslovakya'ya kar~ı her 
türlü teahhütten bade bulunuyor. 
Binaenaleyh bu taktirde sovyet hükü
meti Çekoslovakya'ya ancak kendisi
nin gönül rızasiyle vereceği bir karar
la veya Milletler cemiyetinin bir ka
rariyle yardım edebilir. Ve hiç kimıe 
ondan bu yardımı istiyemez. Esasen 
Çekoslovakya hükümeti de yalnız 
bundan dolayı değil, fa.kat ameli mü
lihazalarla bizim yardımımızı fransız 
yardımından ayrı olarak istememiş
tir. 

Vltimatonıdan sonra ••• 
Çekoslovak htikümeti ,alman - ingi

liz - fransz ültimatomunu kabul et
tikten sonra, Sovyet hükümetine i
kinci bir müracaatta bulunarak Çe
koolovakya yeni alman metalibatr, al-

Tercih 
sebebi 

(Başı 1. inci sayfada) 

resindendir. Varınız, Anadolu 
kasabalarının evlerini kıyas edi
niz! 

Şimdilik eskileri bir tarafa bı
rakalım: Fakat Türkiye'nin her 
tarafında devlet ve halk hizme
tinde çalışan herkesi velev 
küçük, fakat rahat eve yerleştir
mek belli hatlı bir mesele olarak 
milli kalkınma programımızda 
yer tutmak lizımgelir. Bir fabri
ka yaparken, yahut yeni bir is -
tasyan kurarken, mühendis, me
mur, hatta itçiler için mesken 
yapmağı zaruri addediyoruz. 
Mektebi, mahkemeyi ve hükü -
met konağım niçin meskensiz 
yapalım? Maaş fazlası hiç bir 
zaman bu ihtiyacı kartılamağa 
kafi bir tedbir değildir. Çünkü 
Anadolu' da pahalı da görünse 
oturulup rahat edilecek mesken 
yoktur. Hayatın ucuz olduğu taş· 
ra muhitlerinde eğer ikametgah 
işi halledilmit ise, genç ve en iyi 
memurlar birkaç sene içinde iyi 
bir tasarruf da yapabilecekleri
ni dütünerek, bu hizmetlerin ar
kasından kotacaklardır. 

Yeni meskenler bir araya top
landığı vakit, içtimai hayat zevk
lerini temin edecek bir muhit de 
kendiliğinden doğmuf olur. U -
zakhk Türkiye' de gurbet adını 
almaktan, ve ta!raya gitmek, bir 
nevi sürülme ve gömülme acısı 
uyandırmaktan çıkar. 

Muhterem Celal Bayar'ın yeni 
program eıaaları içine girmit ol
ması, bugün Ankara' da, yarın 
bütün memlekette mesken mese
lesinin bir devlet davası olaca
ğına delalet eder. 

F. R. ATAY 

man - ingiliz müzakerelerinin akame
ti, ve Çekoalovakya'nın sil1hla kendi 
hudutlarını müdafaaya karar vermesi 
taktirinde Sovyet hattı hareketinin 
ne olacağını eormUıf tur. Prag hükü
meti bunu aormakta çok haklı idi. 
Çünkü, sovyet - çekoelovak paktının 

feshini de ihtiva eden mezkur ültima
tomun Çekoılovakya'ca kabulünden 
sonra sovyct hükümeti de mezkfır 

paktı derhal f C6hetmek hakkına ma
likti. Fakat teahhiltlerinden kaçm
mak için bahaneler aramıyan aovyet 
hükümeti Çekoelovakya'nın zikretti
ği feirtlar altında fransız yardımı va
ki olduğu taktirde se>vyet - çekoslovak 
paktının da derhal meriyete girmi' o
lacağını bildirmi,tir. 

Burada enternuyonal teahhUtle
rinde vicdanı tertemiz bulunan bir 
hükümetin mümeesili olarak söz ıöy
lüyorum. Her 9eyden cvcl sovyet hü
kümetinden cehalete veya iftiralara 
dayanan hakıız tahtiyeleri bertaraf 
etmek isterim. 

Delegeler Cenevre' den 
ayrdıyorlar 

Cenevre; 24 a.a. - Romanya Harici
ye Nazırı Komnene ile Hollanda hari
ciye n~ırı Patijn memleketlerine git
mek üzere Cenevre'den ayrılmışlar· 
dır. 

İngiltere ba' murahha11 lort dö la 
Var, bu sabah tayyare ile Londra'ya 
hareket etmi§tir. 

ITÜRKiYE BASINI 1 

Yeni diplomasi 
SABAH'ta B. Hü&eyin Cahit Yal

çın, Çekoslovakya meselesi ve İn
giltere baıvekiJi B. ÇemberJeyn'in 
tayyare ile yaptığı seyahati mevzuu 
bahis ederek yazdığı baıyazısında 

ıunları söylemektedir: 

İngiltere baıvekili Sir Çember
leyn, altmıı dokuz yaıında olduğu 
halde bir tayyareye aıçrıyal'ak de
nizler ve dağlar üzerinden uçtu, Al -
manya'ya kadar gitti. Biricaç gün 
sonra da ayni seyahati tekrar etti. 

Bugün, tayyare ile hatti. bir kı -
tadan diğer kıtaya giden kim.aeler 
nadir değildirler. Fakat bir İngiltere 
baıvekilinin, teklifsiz bir misafir 
gibi, ufak bir istimzacı müteakip 
hemen ecnebi bir memlekete uçma· 
sı diplomasi tarihinde büyük bir in· 
kılap sayılabilir. 

E•ki diplomasi usuller bu tayya • 
re seferiyle arbk tarihe karı§tı de • 
mektir. Şimdi yeni bir devre açılı
yor. DipJomaainin zaten eski bir ta· 
rihi yoktur. On yedinci asra gelinci· 
ye kadar, harici münasebetleri doğ
rudan doğruya hükümdarlar idare 
ederlerdi. icap ettiği zaman, ecn~bi 
bir hükümdar nezdine muvakkaten 
bir elçi yollarlardı. Bu elçiler doğru
dan doğruya hükümdarın §&}ısının 
mümessili idiler. Citti.kleri memle
ketlerde o sıfatla hürmet görürler, 
ona göre debdebe içinde yaıarlardı. 
Maamafih, bilhaasa ıarkta, ecnebi 
aefirleri epeyce zor dakikalar geçir
mitler, Yedikulc zin-danmda misafir 
kalmıılardır. 

Bismar,k'm ağzından bir aöz ri • 
vayet ediliyor. Bismark: Ben doğnı 
söylerim, çünkü kimsenin sözüme 
inanmıyacağmı bilirim, dermit. Bo
napart da zamanmda.ki devlet adam 
larmdan biri için: "Çok fazla yalan 
söylüyor; yalan bazı kere lazm:ı a
ma her ~aman olmaz,, demif. 

Fakat IOD 14mJerin tera.:kkileriyle 
bütün bu e~ki diplomasi makinesin
de birçok cihetler lüzwnsuz bir hale 
geldiler. Müna.kalenin zor ve gÜç ol
duğu devirlerde kendiliklerinden 
karar verebilmeie sali.hiyetli, muk
tedir sefirlere lüzum vardı. Fakat 
timdi telli, telsiz telgraflar ve tele -
fonlar her an dünyanm her tarafiy
Je muhabereye imki.n veriyor; ae· 
firler her ıeyi hariciye neze.retlerin
den soruyorlar. Bu itibarla ebemi. 
yetleri azaldığı gibi bir memleketin 
efki.rı umwniye cereyanlarmr anla
mak için de gazeteler en büyük hiz
meti ifa etmiye batlamıılardır. Bi· 
naenaleyh eski diplomuiniın mezan 
kazılmak Üzeredir denilebilir. Hele 
Sir Çemberleyn gibi bapelCiller tay. 
ya.relerle gidip gelerek en nazik 
meaeleleri halJetmek ananesini teşia 
ederlerae harici münasebetler me· 
kanizmaaı pek aadeleıeceJctir ve bu 
da, hiç ıüphe yok, be§eriyet lehine 
bir netice olacaktır.,, 

GELECEK NESİLLERE DERS 

AKŞAM'de "Dikkatler'' ıütunun. 
da bu hatlıkla çıkan bir yazıda denil
mektedir ki: 

Çünkü hakikaten İngiliz baıvekili· 
llİn Almanya'dan avdeti üzerine, en • 
tema.yona) münaıebetlcr tarihi miaoy· 
tıunu yapnuya karar vermezden evel • 
ki atmosfer içine ablmıtbr. Hatta kri
~n daha had bir safhaya girdiği iddia 
edilebilir. Çekoslovakya umumi sefer
berlik ilan ebnİf. Fransa ve İngiltere 
tedbirler alnuılardır. Polonya ve Ma· 
caristan, Almanya'nın arkasmdan yü • 
ı-ümek için fırsat kolluyorlar. Fransa, 
Çekoılovakya'ya bir tecavüz halinde 
4ekrar yardım vadetmiıtir. Sovyetler 
de Fransa'nın yardımda bulunması 
kaydiyle teahhi.itlerini yapacaklannı 
tekrar etmitlcrdir. İngiltere de eıki va
~İyetine ricat etmiı görünüyor: Yani 
:talnrz Çekoslovakya yüzünden bir bar
ba giriımiyecektir. Fakat harp çıkar. 
ıa bitaraf kalmayı vadebniyor. Alman
l'a'ya gelince; geçen haftaya nazaran 
tsas davası kuvetletmiı oluyor. Yani 
Südet nuntakasını itıal ebnek hakkı 
tanınmıştır. Fakat bu hedefe vannak 
için kuvet istimaline teıebbüs ederse, 
l:eçen haftaya nazaran daha haksız çı
kacaktır. 

B. Çenıberleyn vaziyeııen 
ümitsiz değil 

Havas ajansının munabiri bildiri
yor: 

Gece otele döndüğü zaman Çember
layn, demi:; tir ki: 

Londra, ~ .. a.a. - ~emberıayn, Lon
dra'ya varır varmaz batyekalete git
miş ve öğle yemeğinden sonra, geçen 
hattalar zarfında daima temas halinde 
bulunduğu lort Halifaks, Sir Simon 
ve Sir Samuel Hor'a Hitler'le yaptığı 
mülakat hakkında malümat vermiştir. 

Nevyork Sergisinde 

"Bütün ıu dünya hadiselerine ib
retle bakanlann ıözlerinden kaçmaz 
ki, dahillerindeki nifaktan lcaldırama
mıı olan memJeketler, kendilerinden 
kuvetaiz olan rakiplerine kıyasla si • 

yaıetçe aciz mevkie düıüyorlar. Hele 
milJi bir vahdet tefkil etmiyen, ıu ve
ya bu unsurdan toplanmıı devletler, 
osmanh ve Avusturya İmparatorluk ~ 
lan gibi ergeç zevale mahkum. .• 

Biz, milli vahdetimizi de, ruhi vah· 
detim.izi de temin ettiğimiz için bu 
hususiyetlerimiz sayesinde bir kat da.
ha kuvetli olan bahtiyarlar araamda • 
yız. Bugünün hadiıeleri, gelecek nesil
lerin hatıra11nda tarihi bir ders diye 
kalmaJı, bu memlekette Kemalist re • 
jimin yok ettiği dahili nifaklar, tıkak
lar biç bir zaman, hiç bir ıuretle belir
memeli, hortlamamah." 

A. Ş . ESMER 

Otellerin umfli1ra aynlması 
i(in teklif 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Otelci· 
ler cemiyeti belediyeye otellerin, sı· 
tııfa ayrılması hakkında bir teklif 
'lermi§tir. Bu teklifte birinci ıınıf o
tel, pansiyon komplet 12 lira, altın
cı sınıf otel yemeksiz 50 kuruştur. 
~elediye projeyi tetkik etmektedir. 

İzmir'de incir satışları 
İzmir, 24 a.a. - Bu hafta borsada 8 

kuru,tan 17 kuruşa kadar 51014 çuval 
İ.izüm ve 6 kuruştan 16 kuruşa kadar 
ı1s30 çuval incir satılmıttır. 

1\Iane\·radan Samımn'a dönen 
askerlerimiz törenle 

kar~ılandılar 
Samsun, 24 a.a. - Başlarında gene

ral Lütfü Karapınar olduğu halde ma
llevradan bugün dönen kahraman as
kerlerimiz binlerce halkın heyecanlı 
tezahürleriyle karşılandı., 

"-Vaziyetin ümitsiz olduğunu 
söyliyecek değilim. Çekoslovak hükü
metine yeni teklifler yapılmıştır.,; 

Hitler, esas olarak 1ngiltere'nin tes
viye formülünü kabul etmediği için, 
ingiliz mahfillerinde, Çemberlayn'ın 
alınanların teklifini l'rag'a bildirmeyi 
kabul ettiği söylenmektedir. Bu tek
lifte Almanya hiç bir teahhüde girme
den çok daha geniş bir mmtakanm 
daha büyük bir :;Üratle kendisine ter
kedilmesini istemektedir. Bu teklif· 
ler, gece Pari&'e ve diğer hükümet 
merkezlerine bildirilmi:;tir. 

Çemberlayn'la maiyeti :;aat 9.42 de 
Petersberg otelinden çıkarak otomo
bille Kolonya'ya oradan da tayyare ile 
saat 11.20 de Ingiltere'ye hareket et
mi~tir. 

B. Çembcrlayn karaya inince şu be
yanatta bulunmuştur: 
"- lngiltere'ye döndüğüm şu daki

kada ilk vazifem mesaimin neticesi ' 
hakkında ingiliz ve fransız hükümet
lerine malumat vermektir. Bu vazife 
ifa edilinciye kadar, fazla bir şey söy
lemek benim için müşkül olacaktır. 
Bununla beraber size şunu söyliyece
ğim: Biltlin alakadarların çekoslovak 
met>elesini muslihane bir ıurette hal 

Oğleden sonra kabine toplanarak 
bagvekilin Godeıberg seyahati ve bey
nelmilel vaziyet hakkında vereceği i
zahatı dinlemiftir. 

Alman muhtırası saat 15 de lort Ha- , 
lifaks tarafından çek orta elçi.si B. I' 
Mazarik'a tevdi edilmiştir. Buna göre 
çek cevabının Londra'ya gelmiş bu· 
lunduğu hakkındaki şayialar aısılsız
dır. 

lşçi liderleri bu akşam orta elçi Ma
zarik'le mülakatta bulunmak üzere 
çek elçiliğine gitmi,lerdir. 

Avam kamarası toplanıyor 
Mahdut azalı komitenin toplantı:;; 

saat 17.30 a kadar devam etmit ve b:.ı 
saatte diğer kabine azaaı da gelmişler 
ve kabine toplantısı batlamıgtır. tık 
toplantıda hazır bulunan Kadogan 
Hariciye bakanlığına dönmüştür. 

Kabinenin toplantısı saat 19.40 da 
nihayet bulmu,tur. 

Parlamento mahfilleri, meclisin sa· 
lı veya çar~amba günü içtimaa davet 
edileceğini bildiriyorlar. B. Çember
layn o zaman enternasyonal vaziyet 
hakkmda esaslı bey.anatta bulunacak
tır. 

- .... . .-Q-

• • Türkiye 
yapılan 

pavyonu ıçın 

hazırlıklar 

fl'evyork ıergiıi hazırlıklarından 
bir türk hey_kelinin mulajı 

İstanbul, 24 (Telefonla) - 1939 
Nevyork dünya sergisindeki resmi 
türk pavyonu ile, türk sitesinin ku -
rulmasr etrafındaki . hazırlıklar bit. 
mek üzeredir. Buradaki atölyede bu 
husustaki i'lerin mühim bir kısmı ik
mal edilmit bulunuyor. Gerek resmt 
pavyon, gerek türk ılteıi için hazır
lanmıt olan projeler, Nevyork'ta ser
gi komitesi tarafından da tetkik edil
miş, fevkalade beğenilmiştir. 

Beynelmilel ticaret odaları birliği 
reisi Mister Vudson sergi hazırlık
lariyle de bilhassa alakadar olmuş ve 
dün Türkofisi ziyaret ettiği sırada, 
sergi komiserliğinde artistik müıavir 
ve dekoratör Abidin Dino'dan izahat 
almıftr. 

Aynı zamanda Amerika Cumhur 
Reiıi B. Ruzvelt'in de yakın arkadaı
larından olan B. Vqdson ve heyet bu 
gün öğle üzeri Bükreş'e gitmek üzere 
gehrimizden ayrıldı. Heyet Bükreş ve 

Bertin tarikiyle Paris'e gidecektir. 
Misafirler Türkofis ve ticaret odası 
erkanı, şehrimizin ileri gelen tacirle
ri tarafından uğurlandılar. Memleke
timizden hayranlıkla ayrılmakta olan 
B. Vudıon, ıergi etrafındaki çalışma
lar dolayısiyle intibalarını bana şöyle 
hulasa etti: 
"- Uzerlerinde lütfen izahat veril

miş olan projelerle kurulacak türk 
pavyonlarının, Amerika halkı üzerin
de en kuvetli tesiri yapacak birer mu
vaffak eser olacağına kaniim. Herhal
de bu ciddi çalışmalarla, Amerika'da 
Türkiye en mükemmel tekilde temsil 
edilecektir. 

Ben kendi namıma, bu hususta e· 
limden gelecek her türlü yardımı 
yapmayı ~azife bileceğim. Azası bu
lunduğum sergi komitesinin de bu 
hususta azami müzahareti gösterece
ğinden emin olabilirsiniz.,. 
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Kafa tasının arkası müthiş 
bir darbe ile parçalanmıştı 

Çingene 

yudum 
bir kaç avuç tapyoka ve bir iki 

öldürmüştü. süt arkadaşını 
. . 
ıçın 

Otuz kadem uzunluğundaki bu 
hırsızlama sandala eski pantalon
Jarla hamaklardan yelken yapmış
tık. Bundan başka, ekmek, süt, 
konserve et, pirinç, kahve, muz, 

pirinçunu gibi komanyamız da var
dı. 

lçine su koymak üzere elde et
tiğimiz yağ varilini de yağlarrnı 
ve kokusunu temizlemek üzere bir
kaç gün evel iyice yakmış, sonra 
suya batırmıştık. 

. Maroni'ye vardıktan üç saat son
ra denize açılmıştık. Orada yelken 
açtık ve çok geçmeden sahilden 
uzaklaştık. Birde11bire gök gürül
tüsünü andıran b. ses duyduk. Bü
yük dalgalarla k. rşI!aşmıştık. 

M arsilyalı, kendisinin gemici 
olduğunu iddia eden Bask'

ın omuzlarını sarsarak hiddetli 
hiddetli: 

- Bask, tehlikedeyiz 1 Diye ba
ğırdı, ben gemicilikten anlamam; 
şu dümenin idaresini sen eline al. 

Bask doğruldu ve sızlanarak af
fedilmesini ricaya başladı. Gemici· 
liğe dair hiç bir şey de bilmediğini 
itiraf etti. Bizim kendisini de ya· 
nımıza almamızı temin için bu ya
lanı uydurmuştu. 

O bize yalvarıp dururken iki ya· 
nımızdan müthiş dalgalar inmeğe 

başladı. Direk esnedi; yelken üze
rimize yıkıldı. Tam bir tehlike için
deydik. 

Büyük bir telaş içindeydik. Ge
lecek yeni bir dalganın kayığı ala
bura etmemesi için yelkeni yırtma
ğa koyulduk. 

Nihayet mucize kabilinden ken
dimizi sahile atabildiğimiz zaman 
hiç suyumuz kalmamıştı. Kamptan 
ayrılalı dokuz saat geçtiği halde 
suyumuz ve hemen hemen bütün 
yiyeceğimiz de tükenmişti. 

Bir kumsala ayak basar basmaz 
Marsilyalı, Bask'a dedi ki : 

- Artık seni daha fazla bırakmı
yacağım: defol! Ve bıçağını çeke
rek üzerine atıldı. Marsilyalı'dan 

başka 1!epimiz bu Bask'ı affetmeğe 
ve aramızda kalmasına müsaade e
decektik; fakat çevre halinde dur
maktan ve onları seyretmekten baş
ka hiç bir şey yapamadık. 

Bask, kendisini tehdit ede~ bıça
ğa korka korka baktı ve hi~ bir şey 
söylemiyerek cengelin yolunu tut
tu. 

Ondan sonra biz, kendi işimizle 
uğraşmağa koyulduk. Artık deniz 
yoliyle seyahatimize devam ede
mezdik. Bütün yiyeceğimizi kay
betmiştik. Nihayet o gece orada 
kalmağa ve ertesi gün cengel yolu 

ile Paramaribo'ya gitmeğe karar 
verdik. 

Ertesi sabah Bask haykıra 

haykıra yanımıza geldi: 
- Her tarafı su basmış, bir yer

den geçemedim, diyordu. 
Marsilyahnın bakışlarında bu a

damın idam kararını okudum. Bi
raz sonra Marsilyalı okkalı bir kü
für savurarak yerinden fırladı ve 
Bask'ın üzerine atıldı. 

Bir çığlık koptu ve Bask yere 
devrildi. Marsilyalı, sanki hiç bir 
şey olmamış gibi, büyük bir süku
netle cesedi suya sürükledi; ondan 
ötesini akıntı halledecekti. 

Uç gün yağmur "ve çamur içinde 
ve kökleriyle dalları her tarafı bü
rümüş Cengel arasında sahil boyun
ca yol yürüdükten sonra tez elden 
fransız Güyan'ına dönmeğe karar 
verdik. Yiyeceğimiz bitmişti; fakat 
Maroni nehrine kadar yürümeğe 
gücümüzün yeteceğini tahmin et
miyorduk. Orada aylarca kelebek ya
kalamak suretiyle para kazanmağa 
ve ondan sonra yeni bir firar teşeb
büsünde bulunmağa karar vermiş
tik. Muhtelif kamplarda dostları
mız vardı; onların bize yardım e
deceklerini umuyorduk. 

Toprak irtifaı biraz daha yüksel
diği için ilerlememiz daha kolay 
oluyordu. Büyük Marsel ile Mar
silyalı önden gidiyorlar, yol açıyor -
lardr. 

Uç kilşi ile ben arkadan geliyor
duk; en arkada ise bir çingene ile 
Rober vardr. 

Çingenenin bir bacağı tahtadan
dı, onun için pek ağır yürüyebili
yordu. Arada sırada kayaların üze
rine yuvarlanıyor, karışık dalların 
altından geçmekte müşkilat çeki
yordu. Rober, çingene ile kampta 
uzun müddet arkadaşlık ettiği için 
onun yanında yürüyor ve adamca
ğıza icabrnda yardım ediyordu. İki 
gün de böyle yürüdükten sonra aç 
acına bir yerde mola verdik ve 
kamp yaptık. Biraz sonra çingene 
çıka geldi. Yalnızdı. Yanında Ro
ber yoktu. 

Marsilyah sordu : 
- Rober nerede? 
Çingene, hastalandığı için geride 

kaldığını biraz sonra gelebileceğini 
söyledi. 

Bir saat daha geçti: Rober, hata, 
görünürde yoktu. 

Bunun üzerine Marsilyalr gidip 
Rober'i aramağa karar verdi. Aşağı 
yukarı, bir mil kadar geriye gitti. 
Tam aramaktan vaz geçmeğe ve 
geriye dönmeğe karar veriyordu ki 
Rober'in hala soğumıyan cesedini 
yolun kenarında alelacele kesilmiş 

- isterseniz yamaca çıkıp oradan denize bir 
kaya yuvarlıyabilirm, dedi. 

dalların altrnda saklanmış buldu. 
Kafa tasının arkası müthiş bir dar
be ile parçalanmıştı. Cesedin yanı 
başında Rober'in yiyecek torbası 
duruyordu ve tamamiyle boştu. 
Çingene, birkaç avuç tapyoka ve 
bir iki yudum süt için arkadaşını 
öldürmüştü. 

M ·arsilyalı yanımıza döndüğü 

zaman bize Raber'in izini 
bulamadığını söyledi. Fakat gizli
ce büyük Marsel'e bulduğunu ha
ber vermişti. Çinege masumane bir 
eda ile Marsilyalıya Rober'in başı
na ne geldiğini düşündüğünü soru
yor ve hemen hemen ağlar bir ses
le: 

- Zavallı benim dostumdu J Hem 
de çok iyi dostumdu! Diyordu. 

Marsilyah buna cevap vermiyor, 
kampı düzeltmek için bıçağı ile dal
lar kesiyor, işiyle meşgul oluyor, 
fakat bir taraftan da çingeneye 
doğru yak"laşıyordu. 

Birdenbire çingenenin arkasına 
geçti. Çingenede şüphelendiği için, 
gerisi geriye dönüp ona baktı.Tam 
bu esnada büyük Marsel herifin ü
zerine atıldı ve elindeki büyük bı
çağını tam kalbine sapladı. 

Çingene yere yuvarlanmıştı. On
dan sonra geçen korkunç sahneyi, 
şimdi üzerinden yıllar geçtiğ"i hal
de bugün olmuş gibi, tüylerim ür
pererek hatırlarım. 

Büyük Marsel'in kardeşi bir tek
lifte bulunmuş, 

- Şu herifin bir bacağını kebap 
edelim f Demişti. Marsilyalı da bu
nu muvafık buldu: 

- Herif, bir hayvandan başka bir 
şey değildi, dedi, hayvan eti de pek 
ala yenir. 

Ötekiler de muvafakat ettiler. 
yarım saat sonra çingenenin ciğeri 
bir deyneğe geçirilmiş, ateş üze
rinde kızarıyordu. Tuhaf bir tecel
li oJarak, bu ateş te çingenenin tah
ta bacağından yakılmıştı. 

Marsilyalı, herifin sağlam baca
ğını koparıp kavrulmak üzere ate
şin üzerine yerleştirdi. 

Hepsi yediler; ben de yedim. 
Çünkü burada bir istikrah göstere
rek kafileden ayrı görünmek, bun
ların düşmanlıklarını üzerime çek
mek istemiyordum. 

G :!ce hiç bir şey konuşmadık. 
Bana öyle geliyor ki en 

kalpsiz olanlar bile günün dehşetJi 
hadiselerinin tesirinden kendilerini 
kurtaramıyorlardı. Şimdi bizim fi
rar yolumuz üzerinde üç ceset ya
tıyordu. 

(Sonu var) 
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Ankara : 

Bir şehrin ruhu 
Değerli muharrir arkadaşımız Sad

ri Ertem velüt kaleminin mahsulle
rine bir yenisini kattı. Remzi Kitap
evi tarafından neşredilen ve "Bir 
şehrin ruhu" ismini taşıyan bu kitap
ta genç hikayecinin on iki hikayesi 
toplanmıştır. 

Ancak 1929 dan sonra sanat vadi
sinde filen çalışmıya başlamış olan 
Sadri Ertcm'in kısa zamanda kütüp
hanemize verdiği eserler bu sonuncu 
ile on bir cildi bulmuştur. İçinde ro
man ve tetkikler de bulunan bu cilt
lerde en geniş yeri tutan büyük ve 
küçük hikayelerdir. 

Esasen Sadri Ertem'in sanatında 
karekteristik olan hikayeciliktir, di
yebiliriz. 

Realist bir muharrir olan Sadri, 
hikayelerinin mevzu ve dekorunu da
ima hayattan almayı tercih etmiştir. 
Esasen hayat, en geniş bir muhayye
leden bile daha velut değil midir? 
Hikaye sanatımızın bu on sene zar
fında realizme doğru sarih akış sey
rinde Sadri Ertem'in de dikkate de
ğer hissesi inkar olunamaz. 
Arkadaşımız, bu ciltte toplanan on 

hikayesinde de, bize birçok yeni tip
ler çiziyor. Hepsi kendi cemiyetimiz 
içinden sivrilmiş olan bu tipler bize 
hiç te yabancı değildir. Bu itibarla 
onların hareket ve yaşayışları bizi ya
kından aJakadar ediyor. 

Telif eserlere hasret çektiğimiz bir 
devirde Sadri Ertcm'in bu yeni hika
ye kitabı, eminiz ki, bütiln diğerleri 
gibi alaka ile karşılanacak ve severek 
okunacaktır. 

HAYAT :MI BU? 

rinden mürekkeptir. j 
Bütün alakalılara hararetle tavsiye 

ederiz. 

25 ~ylül pazar günü yeni 
Ankara radyosu stüdyo
suniin teeriıbe ne;ıriyatı 

İSTANHUL MASALLARI 
Masal, bir zamanlar, bizde çocukta 

zeka ve muhayyele terbiyesinin esas
lı unsurlarından birini teşkil etmiş
tir. Bizim nesillerimizden kaç kişi, 
.küçüklüğünde, ak saçlı bir baş tara
fından yatak başında veya mangal 
kenarında tatlı bir sesle anlatılan 

masalları zevkle dinlememiştir. 
Fakat, bugün, modern hayatımız

dan masal, hemen hemen büsbütün 
çekilmiş gibidir. ,Çocuklarımız, şimdi 
eğlenmek için daha modern vasıtala
ra maliktirler ve bahusus daha masal 
dinliyecek yaşta, kendilerini hoşlan
dıran hikayeleri kitap ve gazeteler
den takip edecek kadar okuma öğre
nebiliyorlar. 

Fakat bunun neticesi şu oluyor ki, 
asırlarca müddet, zengin türk mu
hayyelelerini cömert südiyle besJc
miş olan masalcılık ve masal aramız
da süratle kaybolmaktadır. 

Masal, halk şiiri ve ata sözleri gibi, 
folklorün esaslı unsurlarından birini 
teşkil eder. Bu itibarla her kaybolan 
masal, bir cemiyet için telafi edile
miyecek bir ziyan sayılmak lazımdır. 

Folklor çalışmalarına son yıllarda 
büyük bir sürat verilmiştir. Memle
ketin hemen her tarafında halk şiirle
ri ve ata sözleri toplanıyor. Fakat bu 
arada masalların umumiyetle ihmal 
edildiğini de müşahade ediyoruz. Ma
sallarımızı vakit kaybetmeden topla
malıyız. Her geçen yıl bir ziyandır. 

İşte bu düşüncede olduğumuz için
dir ki, Naki Tezel tarafından topla
narak "Türk halk bilgisine ait mad
deler ve tctkikJer" serisinin onuncu 
cildini teşkil etmek üzere neşredilen 
"İstanbul masalları" isimli eseri bü
yük bir memnuniyetle karşıladık. 

204 büyük sayfa tutan bu dolgun 
kitapta lstanbul'da halk ağzından 
dinlenmiş birçok masallar, olduğu gi
bi, retuş edilmeden toplanm:ştır. 

18.20-19.15 İstasyon hakkında m 
lisanlarla izahat ve müzik: Cumhur 
kanlığı bandosu şef: İhsan Günçer. ( 
solar: 1- B. C. Baglay: March, Nati 
emblen, 2- G. Parcs: Scrcnade, Sous 1 
toilcs. 3- Henry Villette: Ouverture, 
Borgraves. 4- Saint-sacns: Baechanale 
Samson et Dalila - 19.15 Musahabe: 
at Münür) - 19.20 Eğlenceli müzik ( 
ile) - 20 Müzik: (Rumeli türküleri 
muhtelif ııarkılar) - 20.45 Arapça IÖ 
ve saat ayarı - 21 Müzik: (Küçük or 
tra) - 22 Ekrem Reşit tarafından mü 
be - 22.15 Müzik: (Zigan muziki) pi 
- 22,45-23 Haberler. istasyon hak 
muhtelif lisanlarda izahat, ve İltikW 
§1. 

Ayrupa : 

Ul'.t.;J:<A VE OPERETLER: 13.15 Ş 
rart - 14 Berlin - 18.5 Varoova - 1 
Bertin - Z0.10 Kolonya - 20.25 Frank 
- 21 Beromünster, Roma. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE S 
FONlK KONSERLER: 9 Frankfurt, 
nih - 11.30 Bcrlin - 12 Münih - 1 
Stokholm - 18.45 London - Recyonal 
Breslav - 20.S Beromünster - 20.10 
nigsberg - 20.30 Paris - 22.30 Sarbr: 
Doyçlandzender. 

ODA MUSİKİSİ 8.30 Kolonya - 1 
Beromünster - 11 Hamburg - 15.25 
yana - 17.15 Roma - 18 Königıberı 
19.15 Beromünster - 21 Breslav. 

SOLO KONSERLERİ: 8.30 Müni 
9.30 Breslav - 9.35 Stokholm - 10.25 
brük - 10.50 Kbnigsberg - 16 Stokhol 
17.15 Brno - 18.20 Viyana - 18.30 B 
lav, Monte Ceneri - 19 Kolonya - 1 
Sottens - 20.30 Stokholm - 21.S Sotte 
NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V.S.) 

Hamburg, Ştutgart - 15.30 Prac - 20 
Strazburg. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLA 
8.30 Laypsig - 10.30 Frankfurt - 11 
Kolonya, Laypsig - 13.50 Beromünıter 
14.30 Königsberg, Sarbrük - 15.30 St 
gart • 
HAFİF MÜZİK: S Brcslav - 8 Koni 

berg - 8.20 Viyana - 8.35 Hamburc 
Keza - 9.30 Viyana - 9.45 Laypıig -
Alman istasyonlan - 10.30 Ştutcart -
Viyana - 11.30 Ştutgart - 12 Alman iıt 
yonları - 12.30 Ştutgart - 13 Münib -
Kolonya, Viyana - 14.S Laypsig - 14 
Alman istasyonları - 15 Keza - 15 
Berlin - 16 Alman istasyonları - 17 
nigsberg - 18 Berlin - 18.40 Münib 
18.45 Hamburc - 20.10 Ştutrart, Viy 
22.30 Frankfurt, Stutgart. 

DANS MÜZİÔİ: 19 $tutgart - 21. 
Monte Ceneri - 22.10 Brüksel - 22 
Bükreş - 22.20 Belgrat - 22.25 Budap 
te - 22.30 Varşova - 23 Floransa L" 
semburg, Paris, Paris - P.T.T., Tul~z. 

Haber gazetesi sahibi muharrir ar
kadaşımız Hasan Rasim Us, evelce 
gazetesinde tefrika etmiş olduğu 

"Hayat mı bu?" isimli ilk romanını 
kitap halinde neşretmiştir. 200 say
falık büyük bir cilt teşkil etmesine 
rağmen 30 kuruş gibi ehemmiyetsiz 
bir fiyat taşıması keyfiyetini, nadir 
rastladığımız bir cömertlik şeklincte 
kaydettikten sonra, Rasim Us'un, bu 
eserinde, iyi bir edip, ve kuvetli bir 
hikayeci sıfatiyle karşımıza çıktığını 
söylemeliyiz. 

Gözlerini kaybetmiş bir adamın ha
yattaki ıstıraplarını, gözlerini yeni
den kazandıktan sonra karşılaştığı 

elim inkisarı tasvir ederek cemiyetin 
acı ve hazin tarafları üzerinde bizi 
düşünmiye sevkeden bu realist fakat 
tezli romaniyle, muharrir, bize istik
bal hakkında kuvetli bir ümit ver
mekle kalmıyor, bugün için de zevk
le ve istifadeyle okuyacağımız bir 
roman vermi şoluyor. 

Naki Tezel folklor sahasında can
dan bir alakayla calışan münevver bir 
muharrirdir. Bu hizmetini şükranla 

ve takdirle karşılarken çıkacak eser
leri arasında ilan ettiği "İstanbul ma
nileri, Köroğlu masalı, İstanbul bil
meceleri, lstanbul'da derlenmiş ata 
sözleri" eserlerinin biran evci Inti!a
rını temenni ederiz. 

Türkiye, Ziya Osman Saba: Sul 
dalan gözler, Ruşen Eşref Onaydı 
Boğaziçi'nden parçalar, Hayri Rüft 
İki kalp, Kostas Kristalidis: M 
lime (çeviren: Papazoğlu), Leon 
Anderyef: Ömrümüzün günleri ( 
viren: Gaf far Güney) ve Reşat C 
mal, Rifat Ilgaz, Beh~et Necati' 

PEDAGOJi 
Doktor Halil Fikret Kanad, ilk 

cildinin intişarı dolayısiyle gene bu 
sütunlarda bahsetmiş olduğumuz 
"Pedegoji" isimli eserinin ikinci cil
dini bu defa neşretmiştir. Gazi Ter
biye enstitüsü neşriyatı serisinin 6 
rncı sayısını teşkil etmek üzere neş
redilen bu ikinci cilt, birinciyi idame 
ve itmam etmektedir. 

Kültür Bakanlığı tarafından kabul 
ve tasvip edilmiş olan bu çok kıymet
li eser, vuzuhu, bahislerin intihap ve 
teselsülündeki isabet, ifadenin temiz
liği ve bilginin olgunluğiyle benzer
leri arasında temayüz etmektedir. 

Bu cilt hissiyat terbiyesi, irade ter
biyesi, ferdiyet ve zeka, talim ve ter
biyenin umumi prensipleri bahisle· 

TÜRKLER iÇiN ALMANCA 
( Deutch f ür Türken ) 

İstanbul Üniversitesi ve Haydarpa
şa lisesi almanca öğretmeni Heinz 
Anstach, İstanbul Güzel Sanatlar A
kademisi, Galatasaray ve Şişli Terak
ki liseleri almanca öğretmeni Dr. 
Julius Stern ve muharrir Orhan Çi
nili tarafından vücude getirilmiş O• 

lan bu eser, tilrk mekteplerinde veya 
türkler tarafından alınan hususi ders
lerde alman dilini en kısa zamanda 
öğretecek şekilde ve çok güzel bir 
metodla kaleme alınmıştır. Türkçe 
izahatiyle, almancayı az biJenlerin 
dili kolaylıkla öğrenmeleri işi kolay
laştırılmıştır. 

Fiyatı 125 kuruştur. 

VARLIK 
15 Eylül tarihli 125 inci sayısı şu 

yazılarla çıkmıştır: 

Yaşar Nabi: Ahlak ve fazilet, Ce
mil Sena Ongun: Dostlarımız ve 
dostluk, Muammer Necip Arda: Sta
tik - dinamik, Yaşar Nabi: Turizm ve 

vardır. 

şiirleri. 

ARKITEKT 
(:Mimar) 

Bu aylık mimari şehircilik ve te 
yini sanatları dergisinin 89-90 nın 
sayıları zengin bir münderecat iJ 
intişar etmiştir 

lçinde mimar muallim Sedat H 
kı'nm Büyükada'da bir villası, mi 
Selim Zeki'nin Şemsipaşa tütün de 
su, Milano hava meydanı ve garı me 
zulariyle, Profesor A. Gabriyel'i 
(Türkevi) profesör mimar Bruıı 
Taut'un (Mimari nedir?) profeaii 
Dr. Süheyl Uner'in (İbrahimpat' 
sarayı ve birkaç minyatür) Mimi' 
Naci Cemal'in (Mimaride gUzellild 
isimli ve mevzulu yazılariyle, Ankar• 
Halkevi resim sergisi, Yüksek mii' 
hendislik ve yüksek mimarlrk kanii' 
nu, müteahhitlik vesikası talimatnr 
mesi ve ecnebi memleketlerde mimaı' 
faaliyetler hakkrnda müteaddit yaır 
lar ve mevzular vardır. Tavsiye edt' 
riz. 

Johannes tereddüt ediyor. 
- Ne maksatla? 
- Oh 1 Hiç. Onun yuvarlandığını seyredersiniz. 
Bu teklif de kabul edilmedi ve Johannes utana

rak sustu. Sonra, bir kenarda, adanın öte ucunda 
yumurta araınağa koyuldu. 

ViKTORiA 
l 
J 

- Onun iki gözü vardı ama biriyle bakardı. 
Bunu bana kendisi söyledi. 

- Daha ne? Ahi hayır, artık sus! 
- Hizmetine girip girmiyeceğimi benden ~ 

Bütün heyet tekrar sandalın yanmda toplandığı 
vakit Johannes'in ötekilerden fazla yumurtası var
dı. Bunları kasketi içinde itina ile taşıyo:rdu. 

Şehirli çocuk sordu: 
- Nasıl oJ.du da sen bu kadar yumurta bulabil

din? 
Johannes, mesut, cevap verdi: 

- Yuvaların nerede olduklarını biliyorum. işte 
'ak, Viktoria. Bunları da seninkilere karııtırıyo-
rum. 

Otto bağırdı: 
- Dur. Neden karıttırıyorsun? 
Hep birden ona baktılar. Otto parmağı ile kas

keti gösterdi. 
- Bu kasketin temizliğini kim temin eder? 
Johannes bir şey söylemedi. Saadeti birdenbire 

uçup gidivermişti. Ve elinde yumurtaları, adanın 

iç tarafına doğru birkaç adım ilerledi. 
Otto sabırsızlanarak: 
- Buna ne oluyor? Nereye gidiyor? 
Durup alçak sesle . cevap verdi: 
- Yumurtaları yuvalarma koyacağım. 
Bir an hepsi birbirine baktı. 
- Bugün öğleden sonra da ocağa gideceğim. 
Viktoria cevap vermedi. 
- Sana mağarayı gösterirdim. 

Viktoria: 

Yazan: Knut H am•un -4- Çeviren: Na•uhi BAYDAR 
- iyi ama öyle korkuyorum ki! Sen bana onun 

kapkaranhk olduğunu söylemiştin ... 
O zaman, Johannes, çok kederli olmasına rağ

men cesaretin verdiği tebessümle: 
- Evet, öyle ise de madam ben yanında bulu

nacağım ... 
Omrü uzunluğunca eski ocakta oynaınıth. Ora

lılar onu daima orada, yalnız batına, söylenip oy
nar görmüılerdi. Bazan dua eden papas oyunu oy
nardı. 

Ocak çoktan terkedilmitti. Şimdi sıvaları, es
ki burgu deliklerinin ve ahlan lağımların izlerini 
gizliyen yosunlar kaplamıştı. Esrarlı mağarada de
ğirmencinin oğlu öte beriyi bütün sanatı ile sıra
layıp süslemişti; orayı meskeni haline getirmitti, 
ve dünyada mevcut en cüretli haydutların reisi 
idi. 

Bir gümü§ çmgırak çalıyor, küçücük bir adam, 
bir cüce, zıplıyarak içeri giriyor; takkesi bir elmas 
iğne ile süslenmi§tir. Bu uşaktır. Yerlere kadar e
ğiliyor. Johannes sert bir sesle ona: "Prens Vikto
ria gelince içeri alınız" diyor. Cüce tekrar yerlere 
<adar eğilip ortadan kayboluyor. Johannes hulya
lara dalarak yumutak sedire, mühmel, uzanıyor ... 
Onu oraya oturtacak, ona orada gümüş ve altun 

tabaklar içinde nadide yemekler ikram edecek; 
alev alev yanan bir ate§ divarları aydmlatacak, ve 
mağaranın dip tarafmda, smna itlemeli ağır perde 
arkasında, on iki §Öv aliye muhaf azaamda, yatağı 
bulunacaktı. 

Johannes kalkıyor, sürünerek mağaradan çıkı
yor, etrafı dinliyor. Aşağıda, patika üzerinde yap
rakların hışırdayıp kuru dalların çatırdadığını du
yuyor. Bağırıyor: 

- Viktoria! 
Cevap veriliyor: 
- Hey! ..• 

Onu kar§ılamak üzere Johannes ilerliyor. 
- Bilmem, nasıl cesaret edebildim!... 
Johannes tenbel tenbel omuzlarını silkerek ce

vap veriyor: 
- Ben gittim. Şimdi oradan geliyorum.. 
içeri girdikten sonra ona iskemle gibi bir tatı 

gösteriyor: 
- Bu taşın Üzerine Büyük Sihirbaz otururdu. 
- Ah, aman sus. Hiç bir şey öğrenmek istemi-

yorum. Sen korkmadın mı 7 
- Hayır. 

- Dinle. Bana onun tek gözü olduğunu söyle-
miıtin; ve bilirsin ki yalnız umacıların tek gözü 

du. 

- Deme? fakat umarun ki kabul etmedin? 
Aman alla hım! 

- Hayır demedim. Yani tamamiyle reddetme
dim. 

- Sen deli misin? Seni dağa hapsetmelerini mi 
istiyorsun? 

- Vallahi ne bileyim. Yeryüzü de övle kötü ki. 
Susuldu. 
Johannes devam etti: 
- Halbuki seni kaldırıp karaya çıkannak İçilı 

onlarm hepsinden kuvetliyim ben. Seni bütün bir 
saat kollarım arasında tutacağnndan eminim. Bak. 

Onu kolları arasına alıp kaldırdı. 
Viktoria kollarını Johannes•in boynuna doladı. 
- Ah! artık kuvetin kalmuın 1 
Onu yere bırakınca : 
- Fakat Otto da kuvetli. Hem o büyüklerle dö-

vüımü§. 

Johannes, reybi : 
- Büyüklerle mi ? 
- Evet, enün ol. Şehirde. 
Ses çrkarma-dılar. Johannes düıündü. 
- Eh, öyle olsun. Bundan bahsetmiyelim. Bea 

ne yapacağımı biliyorum. 
- Ne yapacaksın ? 
- Sihirbazın hizmetine gireceğim. 

(Sonu var) 
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Kanımızdaki arısenik 
Arseniğin bugün hekimlerin elin- ride, kemiklerde, beyinde, tiroit gud

de pek Önemli bir ilaç olduğunu bi· desinde ve çocukluktaki timüs gud -
lirsiniz. Eski zaman hekimlerinin desinde bulunur. Bunlardan her gün 
kullandıkları müshil ilaçlardan zi • az çok arsenik çıktığından kaybola
yade ıimdiki hekimler arsenikli nın yerini doldurmak için gıdaları -
ilaçlardan kullanırlar. Bir rivayete mız arasında günde bir miligramın 
göre, batı hek3nlerinin bu iki türlü binde beıinden on iki buçuğuna ka· 
ilacı ayrı ayrı tanıdıklarından pek dar arsenik bulmamız lazımdır. Fa· 
çok önce zamanlarda, Hint ve Çin kat kadınların muayyen günlerinde 
hekimleri bunların ikisini de bir ara· kanlarındaki arsenik niabeti, bir lit
ya getirirler ve müshil ilaçları arse· re kanda bir miligramın binde 280 i 
nikli te&tiler için-de bir müddet tut- derecesine çıkar. 
tuktan aonra hastalarına içirirlennif. Arseniğin vücudwnuzda gördüğü 

Eski yunan hekimleri - ikisi de iJ - Jimdiye kadar bilimliğine gö
arıenikli olan - kırmızı ve sarı Zil'• re - derinin ve saçlarm rengi ile 
nıkları birçok hastalıklara kartı ilaç güzelliğini vermek, çocuğun büyii
diye tanıttıktan aonra bizim rahmet· mesine yaramak, bir de beyinde aık 
li büyiik lbni Sina da onlara ebemi- ı duyguıu hasıl etmektir. Bu son itini 
yet vermiı, bir de arseniği aıağıdan isbat eden ıey, kuılarm aık mevsi· 
ıırmga ile vermek usulünü icat et· minde kanlarında daima fazla arae
miıti.F akat daha sonraları ilacın faz nik bulunmasıdır. Kimyacı hekimle· 
luından ileri gelen sakatlıklar ço- rin fikirlerine göre, atk duygusu be
iahnıt olacak ki arıenik uzun asır • yinde arseniğin leaitinle kantma • 
larca hekimlikte unutulmuı ve da· ıuıdan çıkar ... 
ha ziyade kuvetli ve, kokusu olmadı· Eıki Avulturya'nın lstirya taraf ~ 
iı için, gizli bir zehir diye meıhur larında dağlı insanların arsenik ye • 
olmuttu. Sevmedikleri kimseleri bu dikleri ve atlarına da yedirdikleri 
dünyadan kaldırmak iatiyenlerin eakidenberi bilinir ve kendilerinin 
çoğu arsenik kullanırlardı. Hele l - arıenik yemeleri dağlara tırmanmak 
talya'da meıhur Borjiyaların içir· için kuvet bulmak, atlarına yedir
dikleri arsenikli ıu o zehire fÖhret mel ,ri de onların tüylerini gÜzelleş
vermİftİ. / tin.ar'" istemelerine hamlolunurdu. 

Medeniyet ilerleyip de, insanlar Yalııız arsenik yiyen dağlıların hep 
araıında, sevmediği kimseyi gizlice genç olduklarına her vakit dikkat e
yok ebnek adeti azaldıkça arsenik dilmiıti. Arseniğin vücudumuzda 
yeniden hekimlerin elinde iyi bir i· gördüğü it - kimyaca öğrenildiğin· 
laç olmuısa da şimdi bildiğiniz dere· don beri o dağlıların da arseniği ni
cecle yayılmasına sebep, ııeçen asnn çin yedikleri daha iyi anlatılmakta
IODUna doğru çıkan acıklı bir hikaye dır. Bazı memleketlerde evlenecek 
olmuttur. Bu hikayeyi bileceğiniz delikanlıların düğünden önce bir· 
için kısaca hatırlatacağan: Fransa· kaç gün timüı yedikleri de ondan 
da Bordo ıehrinde bir eczacının ka· olsa gerektir. 
rııı birdenbire ölür, halk kocaıı onu Fakat, tabiidir ki, herkes onlar 
araenikle zehirledi diye rivayet çı • ıibi haliı araenikyi yemez, onu ıı • 
karır. Kadının kanında adliye heki- dalarından alır. Onu bize en çok ge
mi arsenik bulur. Eczacı mahkılm o- tiren gıda tuzdur. Bir kilo turda bir 
lur, uzak bir adada sürgüne gönde· miliıramın binde otuzu. Sonra ba
rilir. lıklar: Bir kilo balık etinde bir mili· 

Bu adliye hekimi, pek mühim bir gramın binde altmııına kadar ... Ba· 
19y, insanın kanında arsenik olduğu- lık etinin ötedenberi büyiik §Öhreti
nu gösterecek bir usul bulduğu hal· nin sebebi şimdi daha iyi anlaııl
de zavallı itin ehemiyetini anlıya- maktadır .•. Etlerini yediğimiz kara 
maz, kadmm kanındaki arseniğin hayvanlarında pek az, o da ancak 
cinayet eaeri olduiuna hükmeder .• lop etlerinde: miligramm ancak 
Birkaç yıl sonra kimya hocası birden altısına kadar. Fakat kuzu. 
Gotiye her insanın kanında - hiç nun gerdanmdan çıkarılan et suyu 
aehirlenmeden - arsenik bulundu· tabii müıteına. Onda daha ltü"6Jc 
ğunu meydana çıkarır. Bunu daha niıbette arsenik vardır. 
önce bulduğu halde anlıyamıyan za· Bir de yumurtada: Bir yumurtada 
vallı hekime bir !•Y yapmazlarsa da miligramın binde yirmisine kadar. 
ec:aacı ıürgündea getirilir ve bu se• Balığa yumurtayı garnitÜT yapmıya 
f• beraet kazanır... da hiç bir engeli olamaz. 

Hikayenin daha ehemiyetli neti • 
ceai arseniğin kanda bulunduğu an· 

G.A. 

laıılrnca onun uzvi terkipleri müm • Mühür kullanabilecek finans 
kün olacağına - mantıkça - hük· 
medilmesi ve bunun Üzerine - adla· 
rını ıüpheaiz bildiğiniz - arsenikli 
ve birçok türlü yeni ilaçların icat e· 
dilmesi olmuıtur. 

Bir taraftan da kanda arsenik bu
lunduiu anlatılınca vücudun ba~a 
yerlerinde de bulunup bulunmadığı
nı aramak tabii olarak hatıra gel· 
mittir. Bu ara~tırmalarm neticesi o· 
larak, şimdi biliniyor ki vücudu· 
muzda bir miligramın binde 6 -6,5 u 
kadar arsenik vardır. Vakıa pek, 
pek az ama, işin ehemiyeti miktarda 
değil, arseniğin hayat için lüzumun· 
dadır: Arsenik hayatımız için azot 
ve kükürt kadar lüzumludur. 

Bu miktar arsenik en ziyade saç· 

memurlan 
Finans Bakanlığı, maliye memurla· 

rı arasında mlihür kullanmağa sela -
hiyetli olanlar arasına vilayetlerde 
milli emlak ve muhakemat direktör· 
teri, tetkik itirazı ve tahıilat komiı
yonları gündelik gayrisafi kazançla
rı tetkik komisyonları, resen takdir 
heyetler:i. kazalarda tetkiki itiraii 
ve tahsilit komisyonları gündelik 
gayrisafi kazançları tetkik komisyon
ları v'e resen takdir heyetlerini de i
lave etmiştir. 

Varidat ve tahsilat kontrol memur
lariyle veznedarların, kaza miut em· 
lak memurlarının, av vergiıi memur
larının iıe mühür kullanmamaları ka-

larla, kılların terkibinde, sonra de· rarlaımıttır. 

GÖKLERİN CASUSU 
Yazan: Allred MClfCU 

= ========-34-= 
Mühendis müttesı;ir görünüyor. 
Ciddi bir sesle diyor ki: 
- Burada kalmak tedbirli bir ha· 

reket olmıyacak ! .•. İçecek sudan mah
rumuz ... Ve bu korkunç bir 'eydir. 
Gebereceksek, hiç olmazsa meskun 
bir yere varmıya çalışırken gebere -
lim ... Tayyare ile buraya indiğim za
man, tU tarafta, oldukça uzaklarda bir 
dereyi andırz: kıvrımlı bir çizgi gö -
züme ilişmişti... O istikamette yürü • 
meliyiz ... Bir akar su, ne de olsa üze
rinden insanların geçebileceği bir 
yoldur ... Git:miye karar verdim. 

Kadın, hayretle ona bakıyor. Bu 
kadar ani bir karara intizar etmiyor • 
du. Anlıyor ki mühendisin kararı ka
tidir. 

Bir lahza sükuttan sonra erkek so
ruyor: 

- Ya siz, ne yapmak niyetindesi· 
niz? 
Kadın ona dehşetle bakıyor. Hissi

ni gizlemiyc bile çalışmıyor. Nasıl ? 
Bu melim ormanda onu yalnız bırak • 
ınak mı istiyor? Her halde. Çünkü o
nun cevap verm~ine meydan bırak • 
ınada.n ilave ediyor : 

- Bura<la kalmak iıter.eniz ıize 
aletler ve ıilihlarınızı bırakırım. 

- Hayır, sizinle geleceğim 1 
- Pekala. 

Bir lahza düşünceli kaldıktan ıon
ra Vidal devam etti: 

- Hemen bulduğumuz iletleri 
yüklenip orada tayyare enkazının ya· 
nına gideceğiz... Elimizde kalanları 
beraberimizde götürmenin faydalı O· 

lacağını düşündüm. Yolda onlara ih • 
tiyacımız olacak ... Hem, altına sığın -
mak için bir tavana ihtiyacımız var, 
çünkü gölgeıiz yerlerden de geçme -
miz icap edecek .. Onun için fwı& ka· 
rar verdim: Tayyarenin sağlam kal -
nuş olan tekerlekleri, gövdenin bazı 
tahtaları ve ayaklarımız altındaki ıu 

tahtilarla bir araba yapmıya çalışaca-
ğım ... ŞUphesiz, bu iptidai bir şey o -
lacak ... Fakat içine sil!hlarımuı, yi -
yeceklerimizi koyacağız.. Tayyare -
nın kanatlarında sağlam kalmış aaç 
parçalariyle ar~anın üstünü örtece -
ğim bu suretle akıamları bize sığırta -
vazifesini görecek ... 

Hemen işe koyuldu, ağaçın üstün· 
deki tahtaları 5Ökcrek yere attı. 

ULUS 

Çek meselesi karşısında 
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Günün politik 
HADİSELERİ 

Ş 
ansöliye Hitler'in nutku mu -

hakkakk ki pek büyilk bir 

chemiyeti haizdir. 
Bu nutuk bizi enditeye dUtUrme

li midir, yani demek istiyorum ki, 
onu okuduktan sonra harbın mu -
hakkak veya sadece muhtemel ol· 
duğuna inanmalı mıyız? 

Dürüst ve mantıki olmak istiyen 
bir mUf&hidin, bir müfeaıirin bü • 
tün ıöyliyebileceği, Flihrer'in sü -
detlerin akıbetine eseflendiği, ken
dini onların tabii hamisi gibi gös· 
terdiği ve eğer onlara hakları ve -
rilmezse haklarını verdirteceğini 
bildirodiğidir. 

Fakat Führer, eğer teknisyenle -
rin tavsiyelerini dinliyecek olursa, 
harbın Almanya ile Çekoılovakya • 
ya münhasır kalmasına pek az ihti • 
mal bulunduğunu, diğer taraftan 
Almanya'nın birçok zayıf noktaları 
olduğunu idrak eder. 

Eveli alman ihtiyatları hazır bir 
halde değildir. 1920 den 1933 e ka -
dar mecburi askeri hizmet mevcut 
değildi. 22 ile 34 yaf arasında mü -
kemmel ihtiyat kuvetlerini teıkil 
edebilecek beş milyon kadar adam 
talim görmemiştir, veya ancak kü -
çük bir kıamı talim görmüttür. Al • 
manya halkının yüzde 75 i şehirler
de yaşıyan bir memlekettir ve bu 
tehirliler, bilhassa yürüyüş için, 
hususi bir antrenmana muhtaçtır -
lar. 

İkinci nokta; bu adamların kıy
meti nedir? 1905 den sonra doğ
dukları için hepsi çocuklukları es
nasında büyük sıkıntılara maruz 
kalmışlar, fena gıda almışlardır. 
Biz vaktiyle, 1870 - 71 de Paris'te 
doğmuş olan muhasara çocuklarını 
görmÜftük. lç~erinden çoğunun a
sabı bozuk ve zayıftı. 

Uçüncü nokta: kadro noksanı. 
1920 den 1933 e kadar Almanya. 

da yedek subay yetiıtirilmemittir. 
ve 100.000 adamlık bir ordudan 
800.000 kifilik bir orduya gcçif Hl -
zumu kadar meılekten subayı ye • 
t~ftirmeye henüz imkan vermemiı • 
tır. 

. DBrdUncU nokta: Umum! heye
tiyle materyel vaziyeti iyi olıa da, 
koırnfularınkinden üıtün değildir. 
Tanklar İspanya'da hayal sukutu -
nu mucip olmuttur ve harp halin • 
de hava kuvetlerinin, sulh zama
nm?a tahta ve kartondan köyler ü • 
zerındeki tesirlerini göatermcıi 
beklenmemelidir. 

Beşinci nokta: İntiharlar ve i • 
t~atsi~likler mikdarının ehemiyeti
~ır.; kı bu <la kışlada bulunan veya 
ıhtıyatla:_ı verecek olan neslin hoş
nutsuzlugunu ve zafını gösterir. 

Nihayet sonuncu nokta: Gene • 
rallerin endi,eli değilse bile ihti -
ya~lı du.r~mları, 1936 da, Ren eya _ 
letın.e gırılmemesini tavsiye etmiş
l~rdı; 1938 martında Avusturya'ya 
gırilmemesini tavsiye ettiler. 1938 
eylUlünde g~neral Beck'in, 'gerçi 
kalabalık ve ıyi sillhlı, fakat henüz 
lüzumlu bedeni ve manevi mukave
mete sahip olmıyan bir orduyu bar

ba maruz bırakmamak hususunda 
da bir daha müdahalede bulunmuş 
olduğu dütünülebilir. 

Ü•telik, Şanaöliye Hitler, pek 

- Bunları tatımak için bana yar -
dım edin, dedi. 

Kadın hemen ayağa kalktı. Çıp -
laklığını unutmuttu bile. Şimdi o da 
bu melQn yerden biran evel uzaklat -
mak için iıtical ediyor. Yapmak ar -
zu.u bütün kuvetiyle içinde uyanmış· 
tı. Bu tabii ıevkinin tabii bir reaksi· 
yonudur ı. Fakat kendi kendine bat • 
ka türlü izah ediyor: Yapılacak daha 
birçok mühim itleri yok mudur? O 
yıüzden, bu çölden kurtulmak, inıan -
ların arasına karıflll&k için bUtiin ku
vetiyle Vidal'e yardım edecektir. 

Medeni insanlar araaına vardıkla· 
rı zaman, mühendisin kendisini ada

letin pençesine teslim edeceğinden 

şüphe etmiyor. Kendisine karş duy -

duğu bütün arzulara rağmen, pek 

iyi biliyor ki, onun nazarında bir düş· 

mandan başka bir şey değil midir? 'E
saaen o da kolları arasında en büyük 

zevki tatmış olmasına rağmen, bir 

düşmandan başka bir şey midir ki 1 

Fakat ne ehemiycti var 1 
Bir tehre varır varmaz, zeka'lı, hiy

lesi ve vatandaşlarının yardımı saye· 
sinde düşmanının elinden kolayca 
kurtulabileceğini düşünüyor. 

Şimdilik himiıi olan erkeğe itaatı 
yegane çıkar yol buluyor. Çünkü o -
nun kuvetini, c~aretini ölçmek fır -
satını bulmuştur. o olmasa, ormanın 
kendisini mağlUp edeceğini pekala 
takdir ediyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yazan: 

Piyer Dominik 
.................................................... 
çok kuvetleri kendi aleyhine çevir· 
mittir. 

Pazartesi end.üstriyellerle mu
hafazakarlara (ki ordu şefleri bu 
aradadır) hücum etmitti. Evelce e
sasen yahudileri, katolikleri, birçok 
proteatanları, ikinci enternasyona • 
li, üçüncü enternasyonali, liberal -
leri ve demokratları kendine düş • 
man etmişti. Kıralcıları, · ·~tanları -
nı kaybeden Bavyera ve /_ .rusturya 
ayrılıkçılarını da unutmıyahm. 

Bunların hiç biri fimdilik kımılda· 
mıyor, fakat bir muvaffakiyetsiz
lik halinde bütün bu hoşnutsuzluk· 
lar, kızgınlıklar, kinler birleşecek -
]erdir. 

Ş 
Uphesiz, Almanya'nın bir 
müttefiki vardır: İtalya. Fa

kat bu müttefik • mihvere sadık kal
dığını resmen söylemiş olmasına 

rağmen - işin çığırından çıkmasına 

taraftar değildir. 
1914 de İtalya da üçüz ittifaka 

dahildi. Fakat 1914 de Almanya ile 
birlikte yürümedi ve 1915 mayıs, 

haziranında onun aleyhine döndü. 
İtalyan matbuatı Südet metali -

batının doğruluğunu kabul ediyor, 
fakat Çekoslovakya birliğini tehdit 
etmediği nisbette; İtalya bir Bo -
hemya federal devleti tasavvur et -
mekte, bunun organize edilmesini 
temenni etmektedir. Esasen bu te -
mennide yalnız da değildir. Fransa· 
da da birçok aklı bakında insanlar 
Çek~lovakya için federasyon tek· 
linin ideal olduğu kanaatindedir -
ler. 

İtalya'nın, harbın Almanya ile 
Çekoalovakya'y:ı münhaıır kaldığı 

takdird-e işe karıJmıyacağını be -
yan ettiğini kaydetmek lbımdır. 

Bu vaziyet kartııında Çekoslo
vakya ne yapacaktır? İyi bir ordu -
au vardır. Tarafgirane eebepler do· 
layııiyle harbı iıtiyenler tarafından 
teıviJc edilmektedir. Çekoslovakya 
her hangi bir mütecavi~ karıı top
raklarını kuvetle müdafaa edecek -
tir. Ve südetlerle meskun yerlerde 
çeklerin oturduğu yerler kadar çek 
toprağıdır. Yani demek i.ıiyorum 
ki Çekoslovakya, hudutlarında harp 
edecektir. Prensip itibariyle Fran
sa ona yardım edecektir. (Daladiye· 
nin beyanatı hatırlansın). Tecavüz 
halinde, Fransa, kendini Çekoılo • 
vakya'ya bağlıyan karflhklı yar • 
dım paktını tatbik edecektir. 

Fakat dikkat olunsun: Hadise -
ler fU tekle girebilir: Slidetler kon
grelerini toplıyacak, muhtariyet -
lerini ilin edecek ve silaha sarıla • 
caklardır. Polis sonra da çek ordu
ıu iJe müdahale edecektir. 1,ıe al • 
mantar o zaman (Hitler'in nutku -
na müracaat) kardetleriin müdafaa 
için diye Çekoelovakya'ya girebi • 
lirler. O zaman Fransa ne yapa
caktır? İngiltere ne yapacaktır? 
Berlin, tazyik edilmiş bir milletin 
ayaklanması mevzuu bahsolduğunu 

Fasıl XIV 

Yağmur 
Arabayı yapmak için saatlerce 

müddet birlikte çalışıyorlar. Ve ak -
şam olunca, işlerini bitirmek için en 
az daha bir gün uğraşmıya ihtiyaçla -
rı olduğunu farkediyorlar. 

Aletlerinin noksanlığı i9lerinin 

uzamaaına sebep olmuştur. Aynı za • 
manda havanın sıcaklığı da. En kü • 
çük bir hareket vücutlarını tere bo • 
ğuyordu. Bütün gün bir fırın ııcağı 
hüküm ıUrmüftU. 

Onun için Vidal'le kadın elbise 
mahrumiyetini hit111etmemi9tiler, ka • 
dın artık çıplaklığa manen de alıımı· 
ya baılamıttı. 

Vidal, kadının ayaklarını tatların, 
çalıların ve zehirli böcek veya yılan -
ların şerrinden korumak için, onları 

hayvan derilerine sarmak çaresini 
düşündü. Bu vahşi çarıklar baldırlara 
aarılan iplerle tutturulmuıtu. 

Onlara en ziyade eza veren ıu&uz· 
luktu. Su birkintiainin fÜpheli &uyuy 
la iktifa etmeleri icap ediyordu. Mü
hendis dermeçatma bir filitre yapma· 
nın yolunu bulmuştu. Bir saz kamışı
nın iliğini boşaltmış ve içini ince 
kumla doldurmuştu. Alet pek iptidai 
idi. Su bu filitreden geçince nebati 
maddelerinden temizleniyor, fakat 
acılığını muhafaaz ediyordu. Suyun 
le.z.zetini tadil ve zararını azaltmak 

ileri sürecektir. 
Bu kaziyede de, diğerlerinde ol· 

duğu gibi, Sovyetlerle İngiltere'nin 
durumu, Fransa'nın vaziyetine bağ
lı kalacaktır, denilebilir. 

İngiltere, Almanya'nın Çek06 • 
lovakya'ya karşı bir tecavüzünden 
çıkacak ve Fransa'nın emniyetini 
tehdit edecek bir umumi hal'bın dı
şında kalamıyacağını söylemiştir. 

Bundan daha sarıih bir şey söy • 
lenemez. Fakat Franaa'nın emni -
yeti tehlikeye girmek için, Paris'in 
müdahalesi lazımdır. Demek ki da
ima bu müdahale bahsiyle karşıla -
şıyoruz. 

İngiltere, Fransa ve İngiltcr•'
nin de sürükleneceği bir harp ha -
linde, İngiltere'ye bir kültür tesa
nüdiyle bağlı olan Birleşik devlet -
lerin de Londra ve Paris'e müzaha
ret edeceği ve bitaraflık kanununu 
kaldırarak onlara maddi yardımda 
bulunacağı kanaatindedir. 

Sovyetlerin vaziyeti tamamiyle 
başkadır. 

S ovyet Rusya harbı istiyor, 

fakat Almanya ile sınırdaş 

değildir. Bütün mesele buradadır, 
ve Sovyet ordusunun Çekoslovak
ya'nın imdadına gelip gelemiyece -
ğini bilmek lazımdır. Polonya Sov
yet ordusunun kendi toprakların -
dan geçmesine müsaade etmiyecek 
gibi görünüyor. Fakat Romanya '
nin bu nokta üzerinde Sovyetlerle 
müzakerede olduğu söyleniyor. Ri
vayete nazaran Sovyet tayyareleri 
Romanya toprakları üzerfode uça
rak Çekoslovakya'ya gitmiş. Ro
manya bundan şikayet etmİf. Çekos
lovakya da bu tayyarelerin kendisi 
tarafından satın alınmıt olduğunu 
ve bu itibarla da çek tayyaresi sıfa
tiyle geçmiş olduklarını söylemiş. 
Bir harp halinde Sovyetler Birliği 
de işe karışacaktır. Fakat Fransa'
nın da bu harba girm~i şartiyle. 
Demek i§ gene Fransa'mn kararına 
kalıyor. 

Polonya kararsız bir vazi~tte -
dir; 1919 dan beri Çekoslovakya ile 
&eçimei.r:liğinin bunda tesiri var • 
dır. Çekoelovakya o tarihte içinde
ki 100.000 lehli ile beraber Teşen 
eyaletini kendine mal etmişti. 

Fakat hükümetin tereddüdüne 
mukabil, Polonya kamoyu Alman. 
yaya kar11 dönmüş görünmektedir, 
alman - leh hadiseleri her gün tek
rarlanmaktadır. 

Diğer devletler arasındat eveıa, 
Politikası pek iyi anlaıılamıyan Yu
goelavya'yi zikretmeliyiz. 

Çünkü Yugoelavya'nın Alman
ya'dan umacak bir §eyi yoktur. Bu
nunla beraber B. Stoyadinoviç 
fransız • İngiliz nüfuziyle mücade
lede ısrar ediyor. 

Buna mukabil, Macaristan'ın bi
taraf kalması muhtemeldir; Amiral 
Horti'nin Bertin seyahati alman -
ların beklediği neticeyi vermemiştir. 
İtalya gibi Macaristan da Çekoslo
vakya'nın (tabii federal) bir dev • 
let olarak kalmasını istiyor. 

Bulgaristan'a gelince, o, aynı 
zamanda hem Londra'nın, hem de 
Roma'nın tavsiyelerini dinliyor; ve 

(Sonu 9. ncu sayfada) 

için, her içişlerinde üstüne konyak 
döküyorlardı. 

Günün sonuna doğru, işlerine ka • 
ranlık basıncaya kadar devam edebil· 
mek için - buradan uzaklaşmak için 
o kadar sabırsızlanıyorlardı 1 - İkide 
bir konyak içmişlerdi. Hiç farkında 
olmadan, işlerini bitirmek gayretiyle, 
şişeyi tüketmişlerdi. 

• • * 
Karanlık baaınca ihtiyatlı davra -

narak ağaca dönüyorlar. 
Kadın, ip merdivenin basamakla

rını çıkmıya çalışırken birden bire 
batı dönüyor. Vidal onu sıkı bir su -
rette tutarak düşmesine mani oluyor. 
Ve ilk defa olarak kadının güldügü • 
nü ititiyor. 

Mühendis, onun arkasından basa . 
makları tırmanırken içinde arzunun 
yeniden uyandığını hissediyor . 

İfte gene gecenin karanlığına sa -
rıh olarak yapraktan yatakları üstün· 
dedirler. Her halde, günün ağır yor -
gunluğu altında ,rüyasız bir uykuya 
dalmakta gecikmiyeceklerdir .Kolla· 
rı, bacakları o kadar halsiz, omuzlan 
ve kalçaları o kadar ağrılıdır ki!... 
~akat görünmez temaslar, bozulmu' 
asapları alevlemekte gecikmiyor. Da • 
ınarlaruıda kan kızıııyor. Şakakları 
hızla atıyor. 

İklim ve alkolün verdiği iştaha 
durmadan işliyen dimağlarının çalış -
maar da yardım ediyor. 

Kadın, sinirleri son haddinde ge • 
rilmiş, benliğinin mahrem derinlikle-
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Politika ve felsefe 
Or.ta Avrupa h&diaeleri münase

betiyle gazetelerimizde çıkan yazı· 
ları hayran hayran okuyorum. Bu 
hadiseler çoğumuz için kolay bir te· 
felaüf mevzuu olmuıtur. Bunlara 
dair mutlaka bir ıeyler yazmak la
zan idi iae Fikret'i hatırlıyarak; 

Hak kavinindir, demek seririndir; 
En celi hikmet; ezmiyen ezilir. 

Siyakında hükümler verilebilirdi. 
Bazılarına göre Çekoalovakya'• 

nın ıüdet bölgelerini Almanya'ya 
ilhaka rıza göstererek harbi önle
mek istemiı olan büyiik devletler 
tatlı canlarını kurtarmak dütünce
aiyle hareket etmiılerclir. Demek ki 
tatlı canlarını kurtarmak istememi§ 
olsalardı harbe mani olamıyacaklar
dı. Fakat, harp olsaydı netice ne o -
lurdu? 

Tefelsüfün hududu buraya kadar 
da gelememek li.zandır. Ancak, 
bunu çok gerilerde bırakanlaJ'llmZ 
vardır: Mesela §Öyle bir mütalea 
yürütüyoruz: ''Alman ekseriyetiyle 
meskun yerler Almanya'ya veriie
cek, diğer yerlerdeki ekaJliyetler 
müba-dele olunacaktır. Almanları 
vaktiyle çeklere tı.ağlıyanlar da, 
timdi onlardan ayırmak iatiyenler 
de büyilk devletlerdir. Dün ıuçın 
böyle yaptılar, bugün niçin böyle 
yapıyorlar?,, 

- Dün, yani on dokuz sene evelki 
lisanla ''ezmanm tegayyiirü ile ah
kam da tebeddül eder,, diyorduk. 
Bugün, "realite neyi emrederse onu 
yapmak lazımdır,, diyoruz. Prensip 
aynı prensiptir. Değitmiı olan yal· 
nız vaziyetler.dir. Prensipleri va:U· 
yetlere tatbik edince uysallık mı 

göstermek, dirsek mi çevirmek ikti
za ettiiini anlarız. 

Bir takımlarımıza göre de ıu su • 

alin cevabı öğrenilmek faydalıdır: 

"Cihan, daha doğrusu küçük devlet -

ler, büyük devletlerin elinde bir o
yuncak olarak mı kalacaktır?,, 

- Halbuki küçük ve · büyük dev
let yoktur; sadece devlet vardır. 

Devletler iae biribirinin oyuncağı 

değildir. Şayet Çekoslovakya'nm, 
teıekkülünden on dokuz aene sonra 

bugünkü muameleye tabi tutulması 
hoı ııörülmüyoraa, İngiliz - Fransız 

teklifinden ve bunu kayıtsız ve ıart

sız kabul eden Çekoalovakya'nm 
cevabından sarih manalar İ6tihracı 
kabildir. 

Bazılarnnız, ailıyan sefirlerden 
ve gülen milletle!"den bahıediyoruz. 
Hakiki teeüürlere hürmet etmek 
insaniyet timeaidir. Ve bütün mil
letlerin yüzleri gülmek de temenni 
edilecek bir teYdir. Ağlıyana giilee 
kastedilmek isteniliyorsa ondan e
min miyiz? Frenk meselinin dediii 
gibi ıon gülen iyi gülecektir. 

Bu hacHaelerden mütenebbih o
larak ileri sürülen mütalealar ara· 
aında, dünya ka:dar eski olmasma 
rağmen kıymetini muhafaza et -
mekte olan biri Üzerinde bir an du
ralım: Kendine güvenmek ve her 
ihtimale karıı hazır bulunmak ... 
Elbette. Dönüp dolqıp kürkçü dük
kanına gelen tilki gibi, politikacınm 
sığınacağı ıon prensip itle budur: 
Jlk Önce kendine ve sonra gene -ken
dine güveneceksin. Ve bafkaların
dan da bu güven ölçüsünde itibar 
&örec:eiini bileceksin. - N. Baydar 

rinde, ilk zevkinin müphem hatırası -
nı duyuyor. 

Ve belki de birdenbire, tamir edil

mez fey bir defa olduktan sonra mu • 

kavemetin ne fayda vereceğini kendi 
kendine sormuş olacak ki, kadın, vü -

cudunu saran kollara kendini bıralu -
yor. 

* *. 
Sabahleyin 'iddetli bir gürültü 

onları derin uykularından u andırı • 
yor: 

Yağmur .... 

Tufanasa bir yağmur yaı;ıyor. 
Kısa bir müddet sonra, üstlerini 

örten ve fırtrnanın esuen hayli yol

muş olduğu dal ve yapraktan kub· 
be, suları hafif hafif sızdırarak onlara 

kadar getiriyor. Biraz sonra sular bar

daktan boşanırcasına üstlerine dökü

lüyor. Fakat onlar, tutuşmuş göğüsle· 

rini ve kurumuş boğazlarmı bu serin
letici suya uzatıyorlar. 

Sağnağın birazdan kesileceğini ve 
o zaman arabalarını imale devam ede· 
bileceklerini umuyorlar. 

Fakat saatler geçiyor .... 

Ve yağmurun şiddeti azalmak bil
miyor. 

Sanki gök boşalıyor. 
Hava çok karanlık. Giln ortaıında 

sanki gece gibi. 
(Sonu var) 
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Karadeniz Ereğlisinde balık 
Foto: Avni Bilge 

avı 

Çankırı' da bir cinayet 

Bir köylü çarşı ortasında 
Karısına sarkıntılık eden, aynı köyden 

bir adamı öldürdü 

Katil, me~hul su~lar kanununa göre 

derhal 12 sene hapse mah um oldu 
Çankırı (Hususi) - Dün şehrimizde Aşağıpazar camii onun

de tüyler ürpertici bir cinayet işlendi ve bir genç adam bir taban
ca kurşuniyle öldürüldü. Hadise adliyeye intikal etti ve meşhut 
suçlar ka·nununa göre derhal hükmü verildi. Faciayı yazıyorum: 
Öğleden sonra 

çarşı içinde herkes 
işi ve gücü ile meş
guldü. Birdenbire 
patlayan bir ta
banca sesi halkı 

hayret ve dehşet i
çinde bırakmıştı. 

Halk sesin geldi
ği tarafa koştuğu 

zaman Aşağıpazar 
camii yanındaki 

musalla taşının di
binde genç bir ada
mın kanlar içinde 
y e r d e yattığını 

görmüştü. 

Kurşun bu zaval
lının sağ şakağın

dan girmi.ş ve ka
fasını delerek sol 
taraftan çı·kımıştı. 

Yaralı derhal öl-
müştü. 

Bir az sonra ha- dım. Koşmıya başladım sonra camiin 

Çukurovalıların çok sevdikleri spor: avcılık! dise anlaşılmıştı. Çankın kenarında durdum o hızını alamadı. 
Çankm'nın Çivi çarşısından Önüme geçmiş oldu. Bıçağı salladı. 
köyünden Ali A- bir "Öriiniis Ben <le ateş ettim ve kaçtım. ••• 44 

Adana avcıları 
Spor klübü 
• 

iyi çalışıyor 
Adana, (Hususi) - Şehrimizde bir sene e

vel teşekkül etmiş bulunan avcılık ve atıcılık 
spor kulübü muhitte göze çarpan bir faaliyet 

göstermektedir. Kulübe aza bulunan !"""""'""' ..... ._ 
faal yüzlerce genç hemen her hafta 'Adana avcıları 
av partileri yapmaktadır, Gönderdi- ve avlarla yapı-
ğim resimler avcılarımızla atıcıları- lan arma 
mızın bu hafta yaptıkları toplantıyı 
ve vurdukları avlarla yazdıkları ku-
lüp armasını göstermektedir. 

Avcılar önümüzdeki kış için sürek 
avları programı hazırlamaktadırlar. 

Bir yangında 

İkikardes 
J 

yandı 

1 . 

... ••• t y •• 

-

Balıkesir, (Hususi) - Taşkesiği 
köyünde feci bir hadise olmu~ iki 
~ardeş yanarak ölmüştür. Yapılan 
tahkikata nazaran hadisenin şöyle ol
duğu zannedilmektedir. 

Mustafa ve Bekir adında iki kardeş 
havaların soğuk gitmesi üzerine or- . 
mandan çam ağaçları toplamışlar ve 
evlerine yığmışlardır. lki kardeş ev
lerinin ocaklarını ateşlemişler, bu o
cağın karşısında bir müddet ısındık
tan sonra uyumak üzere yatmı)llardır. 
Biraz sonra ocaktaki dallar iyiden 
iyiye tutuşmuş, ateş pariıyarak evin 
içine de sarmıştır. 

Adana'da sıcaklar halô 

Derin bir uykuya dalan iki kardeş 
ateş dalgaları vücutlarını yalayıncı

ya kadar uyanamamışlar, Biraz sonra 
dehşet içinde kendilerine gelmişlerse 
de iş işten geçmiştir. Zavallılar ken
dilerini kurtarmak için alevlerin için
den geçmek istemişlerse de muvaffak 
olamamışlar ve feci bir şekilde yan
mışlardır. Yangın söndükten sonra 
enkaz arasında Bekir'le Mustafa'nın 
kül olmuş cesetleri bulunmuştur. 

Müddeiumumilik tahkikata devam et
mektedir. 

Ada na kız 1 isesi 
Adana, (Hususi) - Belediye tara -

fından tamir edilen eski adliye binası 
1.17. lisesine verilmiştir. Mektep bu -
rarla hazırlıklarını yapmaktadır. Mek
t ·plcr acılınca burada tedrisata baş -
::ınacakt.11. 

bunaltıcı 
Adana, (Husu-

si) - Şimdi An
kara'da, lstanbul'
da havalar şüphe· 

siz soğumuştur. 
Fakat Adana'da 
böyle değil. Bu
gün eylülün sonu
na yaklaştığımız 

halde terletici bir 
sıcak hüküm sürü
yor. Hararet 28 -
30 arasında. Ve bu 
vaziyet teşrinisani 
ortasına kadar da 
devam eder. 

bir vaziyette! 

Bunun için de, Seyhan kıyısında açık hava banyosu 
Adanalılar daha bir buçuk ay soğuk hem halkm banyo ihtiyacı temin edil
su banyosu yapmak ihtiyacındadır. miş ve hem de nehirde boğulma va
Karataş'taki plfijdan başka bu yıl A - kalarmın önüne geçilmiştir. Her yıl 
dana'da Seyhan kıyısında bir de a - Seyhan'da beş on boğulma vakası o
çık hava banyosu tesis edilmiştir. !urken bu yıl böyle bir hadise kayde
Gönderdiğim resimler bu banyonun dilmemiştir. 
soyunma ve giyinme yerleri ile neh
rin kıyısında banyo için çevrilen yeri 
göstermektedir. 

Bu açık hava banyosu önümüzdeki 
yıl daha asri bir şekle sokulacaktır. 

Böyle bir tesisatın yaP.ılması ile 

Yalnız şu mesele de göz önünde 
tutulmalıdır ki, hali hazırdaki açık 

hava banyosuna giren su hiç tasfiye 
edilmeden, doğrudan doğruya nehrin 
bulanık suyu olduğundan, banyodan 
sonra duş ihtiyacı görülmektedir. 

Fuarda 
Ankara Bira 
Fabrikası 
pavyonu 

a nı köyden ~ ~ - Niçin o seni bıçakla arkandan ko-
car, y 1 1 d ' 
Hamdi'yi öldürmüş ve kaçmıştı. Pohs va a 1 

• • •• .. •• ı .. 
ve ·andarma derhal katil zanlısının ı - ~~nı oldurup karımı almak ıçın .. 

J d b. Ben koyde yokken karıma :sa taşmıştı; 
peşine düşmüş1t.~. __ Çarşkı 0:1~sınk a ır sonra da köyde utancından durama-
adamm öldürü uşu ve atı ın açmı· . 

f k 1 _ h~d· · d d"k mış, şehre kaçmış. Bır sene kadar evel ya muvaf a o uı;u a ısenın e ı o- k.. . 
dusunu bir kat daha arttırıyordu. 

1 
°dJ".e

1 
geldıkten sonra bunu bana söy-

1 k.b. e ı er. 
Fakat zabıtanın devam ı ta ı ı ne- ÖJd'' d''k . . k 

. _ - ur u ten sonra nıçın açtın? ticesınde yakalanacagını anlıyan zan- Ak bal iL d 
1 0 1 

.:ı 
. - ra arı 'UUra a ar. n ar ... a 

lı bu sabah karakola teslım olmıya b . 
1 

d' k k k 
. h enı vurur ar ıyc or tum, açtım. mecbur oldu. Katıl zanlısının meş ut S ba.b 

1 
r. d . . 

cürüm kanununa göre hemen muha- ~rı a mcza.r 1tim a geceyı . geçır-
. . 1 - h' d d 1 • dım. Sabahleyın karakola geldım, tes-kemesının yapı acag~ şe ır e uyu ur lim oldum. 

duyulmaz meraklı hır kalabalık mah
keme salonunu doldurmuştu. Kalaba
lık o kadar fazla idi ki mahkeme sa
lonu ağzına kadar dolu idi. 

Zanlı tabancasını bir kaç sene evci 
aldığını söyledi ve bunda ısrar etti. 

Katil serbest bir tavırla, süngülü 
jandarmalar arasında maznun mevki-

Şahitler dinlenildi. Şahitler arasın
da Hamdi'nin bıçak elinde Ali'yi ko
valadığını ve Alinin de tabancasiyle 
ne 6Urette ateş ettiğini gören yoktu. ine dikildi. u 

Reis zanlının hüviyetini tespit etti. 
Reis zanlıya hadiseyi anlatmasını 

söyledi. Zanlı şöyle anlattı: 
- Her hafta olduğu gibi Çankm

nın pazarına geldim. Ekinimi sattillil. 
Peynirimi çarşılarda satarken Hamdi 
peşime dü,tü. Bana sert sert bakıyor, 
baş sallıyordu. Hayvanıma saman ver
miye giderken gene arkamda ayak 
sesleri duydum. Döndüm baktım, eli
ni koynuna sokmuş, bıçağının sapın
dan yapışmış koşarak arkamdan geli-

/ yor. Ben hemen ayakkabılarımı çıkar-

Aşağı yukarı şahitler şöyle söylü
yorlardı: 

- Bir pat oldu. Çocuklar mantar ta
bancası atıyor zannettik. 

- Musalla taşı yanına Hamdi yatı
verdi 1 

- Bir gök donlu cami köşesini do
lanıve'ı di 1 

Kezban'm zanlının 6 senelik karısı 
olduğu nüfus dairelerinden gelen ce
vapta anlaşıldıktan sonra müddei u
mumi karısı Kezban'ın da dinlenilme
sini istedi. 

Kezban kısa boylu güzelce bir ka
dındı. Ona soruldu: 

- Hamdi sana bir tecavüzde bulun
du mu? 

- Bana sataştı. Eşik bir lromşumdu. 
Yaslagaç istemiye gittim. Sabahtı. 
Teyze diye seslendim. Yukarıda, işi 
var. Gel yaslagacı al diye Hamdi ba
ğırdı. Sonra beni yakaladı. 

- Dava ettin mi? 
- Ettim. Ama kimsem yoktu. Eya-

lim (kocam) de yoktu. 
- Kocanın tabancası nasıldı? Ne 

vakit almıştı? 
- Bilmiyorum. Hiç görmedim. 
Mahkeme beş saat sürdükten sonra 

karar verildi. Cinayetin taammüden 
olmadığı, kasden yapıldığı ve türk ce
za kanununun 448 inci maddesine gö
re zanlının 18 sene hapsine, hafifleti
ci sebep olarak bunun 6 senesinin ter.· 
zili ile 12 sene hapsue ve 700 lira <la 
ailesine tazminat vermesine karar ve
rildi. - Kadri Karman 

Pavyonun görünüıü Gaziarıtep'te 
Meteoroloji istasyonu 

İzmir, (Hususi) - Fuarın bu seneki hususiyetlerinden biri de bira 
pavyonları idi. Bilhassa Ankara bira fabrikasının esas pavyonu çok güzel 
yapılmış ve iyi tanzim edilmişti, fuarın en çok ziyaretçi toplıyan köşele
rinden biri idi. Bu pavyonda teşhir edilen yazılarla dağıtılan broşürler 
Ankara birasının vasıflarını, gıdai kıymetini; ticaret odası pavyonundaki 

---, grafikler ve fotoğraflar da biranın 
j endüstri hareketimizdeki mevkiini 

U 1 Uda g"-J 'a I anl~tıyordu. Tür~ işçiliği ve türk ar
pasıyle yapılan bıranın bu sene fuar

ı da istihlaki pek fazla olmuştur. 1938 

k d 
bira imal programına göre, fabrika 

a r Ya g"-J 1 bir senede 30 bin hektolitre bira imal 
edecek, bunun için 1000 ton arpa ve 

Bursa, (Hususi) - Havaların so
6800 kilo şerbetçi otu sarfedecektir. 

ğuması üzerine Uludağ'm en yüksek tür. Son günlerde şehirde sürekli 
kısımlarına senenin ilk karı düşmüş- yağmurlar yağmıştır. 

Gaziantep, (Hususi) - Meteorolo
ji umum müdürlüğünce şehrimizde 
ikinci sınıf bir meteoroloji istasyonu 
açılması kararlaştırılmış ve istasyon 
memuru tayin edilerek şehrimize 
gönderilmiştir. 

Şehrimizdeki meteoroloji merke
zinin Atatürk bulvarında Kırkayak 
bahçeı;inin şarkındaki bostanlarda 
kurulmasına başlanmıştır. . 
İstasyon şehrimizdeki yağış mikta

riyle suhunet, rutubet derecelerini, 
rüzgarların estiği cihetleri tesbit e
derek Ankara merkezine bildirecek· 
tir. 
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11 İtalya daima Almanya 
ile beraber yürüyecek /1 

• 

lımir fuarında 

firmalar 
ve ziyaret~iler 

ULUS 

Hitler Südet arazisinin 
tahliyesi için ay sonuna 

kadar mühlet verdi 

-7-

Fransa' da seferberlik 
haıırhğı 

Musolini İtalya'nın vaziyetini 
yeni bir nutukla tekrar izah etti İzmir, (Hususi) - Fuarımızın ka

panışındaki veda ziyafetinde beledi
ye reisimiz doktor Behçet Uz söyle
diği nutukta fuarın son senelerdeki 
tekamülünü tebarüz ettirmişti. Fuar 
bu sene, umumi güzelliği, cazibesi, 
iştirak ve ziyaretçi adetlerinin fazla
lığı ile muvaffak bir eser olarak ka
bul edilmiştir. Doktor Uz'un nutkun
daki esaslar da gösteriyor ki, fuar 
Kemalist rejimin ekonomik sahada 
kıymet ve eserlerinden biridir. Bu
nun 1zmir'de kurulması da, iktrsadi, 
tarihi ve tabii güzellikler bakımından 
faydalı olmuştur. Fuar !zmir'in kal
kınma ve imarında da büyük bir rol 
oynamıştır. 

(Başı 1. inci sayfada) 1 den "büyük ve cesurane kararlar,. 
Esasen bilfiil istihsal edilen bir beklenmiş olmasına rağmen, alman 

hakkın sulhan tahakkuku için yapılan mahfilleri dünkü mütakatın netice
alman tekliflerinin kati mahiyette ol- sinden memnun görünmektedirler. 
duğu ve bunların Almanya tarafından 'Gelecek on gün zarfında südet mese
Prag'a yapılan son bir sulh teklifi te- lesinin ihtilata meydan vermeden 
lakki edilmesi lazım geldiği noktasın- halledilip edilmiyeceği anlaşılacaktır. 
da ısrar edilmektedir. Bugün cihana hakim olan bulanık ha-

(Başı 1. inci sayfada) 

Başvekil Daladiye, bu sabah gene
ral Gamlen'i kabul etmiştir. 

B. Dalatliye Londra'ya 
gideceh mi? Padova, 24 a.a. - Stafani ajansı bildiriyor: 8. Muaolini bu 

sabah büyük bir halk kütlesi önünde fasılasız alkıtlar arasında 
söylediği nutukta ezcümle demiıtir ki: 

"- Avrupa vaziyeti bu sabah ka- Duçe, italyan milletini esasen gös-

Çekler, şayet alman tekliflerini va bu suretle izah edilmektedir. 

Paris, 24 a.a. - Başvekil Daladiye
nin Çemberleyn ile görüşmek üzere 
bugün Londra'ya gideceği hakkında 
Londra'dan gelen haberler selahiyetli 
fransız mahfillerinde teyit edilme
mektedir. 

ranlıktı, fakat güneş görünebilir. terdiği sükuneti muhafazaya davet 
Prag tarafından fransız - ingiliz pla- suretiyle tahkir etmek istemediğini 
nının kabulü üzerinde, meselenin ne- bildirmiş doğrudan doğruya halka hi
ticeye doğru yürüdüğü kanaatinde bu- taben ilave etmiştir: 

reddedecek olurlarsa bütün netice le- l'rag' a yapılan teklifler 
rin mesuliyetinin kendilerine teret- Paris, 24 a.a. _ Son saatte Bn. Ta-
tüp edeceği ilave edilmektedir. Çek- bui, övr gazetesinde şöyle yazıyor: 

Hariciye nazırı Bone, saat 12.10 da 
harbiye nezaretinden ayrılmıştır. Na
zır, gazetecilerin suallerine cevap ve
rerek Başvekil ile her zamanki gibi 
beynelmilel vaziyeti gözden geçirdik
lerini söylemiştir. Gazeteciler, nazıra 
bahis mevzuu oJan Londra seyahatin
de Daladiye'ye refakat edip etmiye
ceğini sormuşlardır. Bone, henüz Lon 
dra kabinesinden bu hususta bir da
vet vuku bulmadığı cevabını vermiş, 
diğer cihetten akşam ve gece Çekos
lovakya•da sükunet hüküm sürdüğü • 
nü ilave eylemiştir. 

lunulabilirdi. Fakat nihayet demokra- "- Her 'türlü hadiseyi karşılamıya 
tik rejimlerde ekseriya vaki olan şey hazır bulunduğunuzu biliyorum . ., 
vuku buldu: Bu planı kabul etmiş o- Halk buna müttehit bir "evet" le 
lan hükümet bunu normal olarak tat- cevap vermiş ve Musolini Okyanus gi
bik mecburiyetinde iken istifa etti. j bi muazzam olan bu se .. in bütiın dünya 
Yerine herkesin pek çok hatta lüzu- tarafından ; şitildiği.ıı kayJ•.1mı~tir. 

ler, bu teklifleri kabul ettikleri tak- "Hitler'le yaptığı son mülakat esna-
tirde sulh idame edilmiş olacaktır. smda ingiliz başvekilinin alman dev-
A.lmanl.arın ileri sii.rdiikleri let reisi ile Prag'a son bir teklifte bu-

talepler lunmıya karar verdiği Londra'dan 
Godesberg, 24 a.a. _ Havas ajansı- bildirilmektedir. Çek hükümetine sü-

mundan fazla Moskova dostu dediği • 
yeni hükümet geçti. Çeklerin Sovyet 
topraklarında kurdukları tedhiş reji
mine inzimam eden bu vakia karşı
sında, Almanya yüksek bir itidal gös
terdi. 

l uılya harba lıazır 
1933 fuarında devlet müesseseleri 

ile vilayet, ticaret odaları ve yerli fir
malar yekOnu 150 idi. Rakamlar şöy
le yükseldi. 

nın muhabiri bildiriyor: detlerle meskun erazinin tahkimat sa-
Alman mahfillerinde, südet mesele- hasına dahil olmıyan bir kısmını tah

si hariç olmak üzere Çekoslovakya'ya liye etmesi teklif edilecektir.,. 

Altı gün uakit var! 
Frag'a muhtıra gönderdi. Ve cevap 

için de 1 teşrinievele kadar bir müh
let verdi. Buna göre Frag dirijanları
nın kiyaset yolunu bulmaları için tam 
6 gün vakit vardır. Zira sadece B. Be
neş'in malikanesini idame maksadiy
le milyonlarca avrupalınm biribiri ü
zerine saldırması manasız ve hatta 
caniyane bir şey olur. Fakat Alman
yanın bu sabırlı hareketinin yanlış 
bir surette tefsir edilmesi hatalı hem 
de çok hatalı olacaktır. Demokrasi re
jimlerinde m'esuliyetsizlik hakimdir. 
Zira herkes mesuliyeti mukabil veya 
en yakın tarafa atmağı düşünür. 

lki memleket, bir tek blok! 
Şimdi milletlerin vicdanı önünde 

ortaya çıkan mesele tam ve kati bir 
şekilde halledilmelidir. Bu hal tarzı 
için öniimüzde müddet vardır. Fakat 
ihtilaf mutlaka zuhur edecekse bunun 
mevzileştirilmesi imkanları mevcut
tur. Ancak batı memleketlerinde ha
kim olan temayüller zamanın totaliter 
devleHerle hesap görm:k :çin müsait 
o!rluğu k~·naatinde bulunabilirler. Bu 
takdirde bu temayüller karşısında iki 
ayrı memleket değil, bir tek blok teş
kil eden iki memleket karşısında bu -
lunacaklardır. Eğer İtalya'da, haset 
peşinde bulunan baylardan, manen 
burjuva adını verdiğim kimeelerden 
mevcut ise, bunların derhal mücadele 
edemiy.ecek hale konulacağım beyan 
ederim.,, 

Bolluno, 24 a.a. - B. Musolini mü
him bir kalabalık önünde saat 17 de 
söylediği nutukta ezcümle demiştir 

ki: 
"- Bütün devirlerde kıymetini is -

bat etmiş olan eski ve çok kıymetli 

bir ırka mensup bulunuyorsunuz. Bu
na binaen tamamen faşist olmak için 
en iyi vaziyettesiniz. Zira faşizm dai
ma vazife, fedakarlık hissi ve tehlike
yi istihdaf etmektedir. Alp'ların öte
sinde hala eski ideolojilere bağlı olan 
muhasımlanmız bizi tanımıyorlar ve 
tehlikeli olamıyacak kadar akılsız

dırlar. Bunlar en az dörtte bir asırlık 
geride olduklarını isbat etmektedir -
ler. Bu dörtte bir asır zarfında İtalya 
dört harpte tecrübe gördü. 

Müstakbel lıarpl.arı da 
•'k w ,,, 

·azanacagız. 

Bu sebepledir ki, müstakbel harp -
leri de kazanacağız. Ve gene bu se
bepledir ki Cenevre'de 52 devlet Çe
koslovakya'nın şimdiki cumhur başka
nının reisliğinde İtalya'ya karşı zecri 
tedbirler kararlaştırmak üzere top
landığı vakit, italyan milletinin mu
zafferiyet ve cesaretinden bir şüphe 
etmedim. O zaman şu iki gülünç şık 
ortada dönüyordu: 

Tereyağı ve yahut top. Biz topu 
intihap ettik, fakat, iyi yapılmış top
ları ... İyi su verilmiş çelik, arkasında 
ayni madenden insanlar olmasa hiç 
b.ir ite yaranıu. Bu insanlar mevcut
tur. Alp'lardan adalara, çöllere kadar 
bu insanlar daima muharebeye hazır -
dırlar.,, 

1934 de 166, 1935 de 194, 1Q36 da 
475, 1937 de 502, Bu sene 527. 

Ecnebi firmalar. 1933 de 23, 1934 de 
30, 935 de 38, 936 da 98, 937 de 104, bu 
sene 140 olmuştur. 

Ziyaretçiler; 933 de 240 bin, 934 de 
286 bin, 935 de 311 bin, 936 da 361 bin, 
937 de 608 bin, bu sene 800 bini bul
muştur. 

Fuarın faydalarından biri de Ke
malizmin memleket dahilinde yarat
tığı eserleri ve yeni Türkiye'nin bün
yesini tanıtmakta oynadığı roldür. 

Fuar günlerini ve bu esnada bütün 
İzmir'i hareket ve heyecan içinde bı
rakmak hususunda ordu ve donama
mızın büyük rolü olmuştur. Şehir, 
orduya ve donanmaya karşı derin bir 
şükran duymuştur. 

Kardinal Paç~lli bir 

kaza geçirdi 
Vatikan, 24 a.a. - Hariciye nazırı 

Kardinal Paçelli, Kastel-'Gandelfo'
dan getiren otomobil, Appien yolun
da diğer bir otomobille çarpışmıştır. 

Kaşından yaralanan kardinah Vati
kan'a nakledilmi-9 ve Papanın dokto
ru tarafından tedavi altına alınmıştır. 

hududu g~ipe de tardedilmiştir. 
Müdafaa nazırı, çek ordusunda gö

nüllü olarak hiızmet etmek iatiyen bir 
çok kimselerin milracaatını şimdiye 

kadar reddetmiş olduğunu bildirmek
tedir. 

ait diğer meselelerin talep şeklinde Sembolik bir işgal yapıl.acak 
değil de tasviye şeklinde alman muh- "Bu kısım, bu suretle memlekette 
tırasında derpiş edilmiş olduğu işrap kargaşalıklar çıkmasının önüne geçil
edilmektedir. mek için, alman ordusu tarafından 

Südetlere gelince, bu mıntakaların sembolik bir şekilde işgal edilecek
çekoslovak kıtaları tarafından tahli· tir . ., 
yesi ve alman kıtalarının buralarını Diğer cih,stten Bn. Tabui, şu haberi 
işgali i~in muhtırada on günlük bir vermektedir: 
mühlet verilmiş ve tahliye, tespit edi- "Perşembe sabahı Hitler, çek hudu
len tarihte tamamlanmadığı taktirde dundaki erazide bulunan istihkam!ar 
Almanya'nm meselenin sulhen halli alman ordusunun eline geçmeden hiç 
hususunda hiç bir teahhüde giremiye- bir muahede imza etmiyeceğine dair 
ceği de ayrıca tasrih edilmiştir. kurmaya teminat vermiştir. Hitler, 

Yeni çekoslovak devletinin müstak- fon Ribbentrop'a şöyle demiştir: 
bel hudutları için Almanya'nın hiçbir J stihkaml.arı alma<lan 
teahhüde girişmiyeceği de anlaşılmış-
tır. 

.Almanlar memnun 
gifrünüyorla.r 

Söylendiğine göre ,alman muhtıra
sı, Çekoslovakya'nın ahalisi kısmen 
alman, ve kısmen çek olan erazisi hak
kındaki ingiliz - fransız planının bazı 
mühim noktaalrmı tekrar etmektedir. 

Avrupa meselelerinin geniş bir 
planla halledilmesi meselesinin iki 
devlet adamı arasında görüşülmediği 
anlaşılmaktadır. İngiliz başvekilin-

imzamı vermiyeceğim'' 
"İstihkamlar elime geçmeden Çem

berlayn benim imzamı alamıyacaktır. 
İstediğim olduktan sonra imza edece
ğim metin hakkında bir karar verece
ğim . ., 

Fakat diğer cihetten büyük askeri 
şeflerin imzasını taşıyan bir nota şark 
ordusu kurmayına gönderilmiştir. No
tada harbiye nezaretinin aynı zaman
da Ü~ cephede yapılacak müdafaanın 

mesuliyetini alamıyacağı bildirilmek -
tedir." 

Hatay' da Af ve Tecil 
Kanunu meriyete girdi 

(Başı 1. inci sayfada) 1 gasyan, başmüddeiumumi Cemil Ba-

Çekoslovakya seferberliği 
Çekler hududa uzun menzilli 

toplar yerle§tiriyorl.ar 
Rayhenau, 24 a.a. - D. N. B. bil

diriyor : Bu sabahtan beri Kratzau -
Rendenhöhe - Ednardsbach - Tem -
merch - Ferdinana - Vittinghaus hat
tındaki çek istihkamlarına uzun men -
zilli toplar yerleştirilmiştir. Yüzde 
yüz alman olan bu bölge halkı büyük 
bir endişe içindedir. Zira bütün hat 
yeraltı irtibatları ile mücehhezdir. Ve 
24 saatten beri de çekler bütün hattı 

icabında havaya atmak için torpiller 
yerleştirmişlerdir. Bu takdirde mm -
takanın bütün ~hir ve köyleri tama -
men berhava olacaktır. 

Bu münasebetle tahliye mera- hadırh, balıklara Hikmet Çinçin ve 
simi yapılmıt, Adliye Vekili Ce- Ali Rıza, aza muavinlik!erine Rasim 
mil Yurtman Antakya hapisane- Amık, Ahmet Sırrı, Sunı Attar, Meh-

s. 1 k · h d b. met Cerep tayin edilmişlerdir. m :: anunu ıza e en ır nu-

HÜKÜMET BEYANNAMESİNDE DİYOR Ki : 

KATİ AN GELMİŞTİR 
cesur ve sadık olunuz: 

(Başı 1. inci sayfada) ı riyor: Çekler Tetving'den hududu ta-
dilmittir. Her türlü sivil hava k~.ben a.lman topra~~nd~ Leor.eldz ~ö
nakliyatı menedilmiştir. Askeri 1 yune gıden yolun uzerıne mıtralyoz
haberler sıkı bir sansüre tabi tu- le ateş açmışlardır. 
tulmaktadır. Bir Çek askeri tayyaresi aynı böl-

"Kati an geldf' 
Radyo ile neşredilen beyanname 

aşağıdaki cümle ile bitmektedir 
"Vatandaşlar, kati an gelmiştir. 

Muvaffakiyet herkesin göstereceği 

faaliyete bağlıdır. Herkes bütün ku -
vetiyle vatana hizmet etmelidir. Ce -
sur ve sadık olunuz. Gayemiz adalet 
ve hürriyet için mücadele etmektir. 
Yaşasın Çekoslovakya." 

Südetler seferberlik emrine 
itaat etmiyecekler 

Berlin, 24 a.a. - Südet alınanları 
na hitaben neşrettiği bir beyanname -
de Henlayn, Prag h.ükümetinin sefer
berlik yapmak hususunda verdiği ka
rara itiraz ederek' ezcümle şöyle de -
mektedir: 

"Hiç bir alman bu seferberlik em -
rine itaat etmiyecektir. Hiç bir al
man, almana karşı, hiç bir macar, ma
cara karşı, hiç bir polonyalı polonya
hıya karşı silah kullanmıyacaktır. 

Yakında serbest olacaksınız." 

Tayyare seferleri kesildi 
Londra, 24 a. a. - Parg hüküme -

tince isdar edilen seferberlik karar -
namesi mucibince hava nakliyat ser -
visleri durdurulmuş olduğundan b'1 
sabah Londra ile Prag arasında ser -
vis yapılmamıştır. 

Bir tekzip 
Prag, 24 a.a. - Çeteka ajansı Rei

chenberg'de dört almanın kurşuna di
zildiği hakkında bu sabah alman rad
yosu tarafından verilen haberi tekzip 
etmiye mezundur. ~ 

Hrtdutw lıii'iliseler 
Linz, 24 a.a. - Alman ajansı bildi-

gede hududu aşarak Freistadt'a kadar 
ilerlemiştir. 

Lelı - Çek hududu kapalı 
Varşova, 24 a.a. - Seferberlik dola

yısiyle çek hududu çekler tarafından 
sıkı bir surette kapatılmıştır. Tele
fon ve şimendifer servisi kesilmiştir. 

Yugoslavya' dan gidenler 
Belgrad, 24 a.a. - Seferberlik em

rine dahil olupta Belgrad'da bulunan 
bin kadar çek bugün hususi trenle ve 
Romanya yolu ile Çekoslovakya'ya 
hareket etmişlerdir. 

1'evki/ edilen alman 
gazetecileri 

Prag, 24 a.a. - Alınan ajansı bil
diriyor: Berlin'deki Seheri matbuat 
müessesesinin hususi muhabiri Vag -
ner ile bir kaç büyük alman gazetesi
nin Budapeşte muhabiri olan Riedel 
çek polisi tarafından bu sabah tevkif 
edilmişlerdir. Bunlar Çekoslovakya -
da transit olarak bulunmaktaydılar. 

Son hiidiseler 
Prag, 24 a.a. - Devlet radyosu dün 

gece hudutta vuku bulan bir kaç ha -
diseyi kaydediyor. Gece yarısından i
ki saat sonra leh hududundan gelen 
üç kişi hududun iki tarafındaki Te -
şen "leh ve çek" şehirlerini bağhyan 

köprüye üç bomba atmışlardır. 
Kraslice'de i1ki amele Varmsdorf' -

ta da bir çek jandarma zabiti alman -
lar tarafından yakalanarak Almanya -
ya götürülmüşlerdir. 

Cenup Moravyasında südet lejyo -
nerlerinin bir müfrezesi silahlı olarak 

Tayyare UÇU§ları 

Dresd, 24 a.a. - Üç motörlü bir çek 
tayyaresi Zinnvald civarında alman 
toprakları üzerinden uçmuştur. 

Bernhardstal yakınında diğer bir 
alman tayyaresi 150 metre yüksekten 
uçmuştur. 

Alman muhtırası Prag' a 
tebliğ ediliyor 

Frag, 2· a.a. - Çekoslovak matbu
at bürosunun yarı resmi tebliğinde, 

halk Hitler - Çembcrleyn mülakatı 

münasebetiyle ortaya çıkabilecek her 
türlü faraziye ve sergüzeştçu kombi -
nezonlara karşı ihtiyatlı davrarunı·ya 
davet edilmektedir. 

Tebliğde deniliyor ki: 
"Alman muhtırası bu a.kşa.m çek hü 

kümetine verilecektir. Avrupa barışı
nın mevzuu bahis olduğunu müdrik 
olan bu hükilmet muhtırayı itina ile 
tetkik edecektir. Bu tetkikin sükfuıet 
içinde yapılacağını ümit ediyoruz. E
sasen alman tedbirler herhangi sürp
rize karşı teminat teşkil etmektedir." 

Çek - macar hududu da 
kapandı 

Budapeşte, 24 a.a. - Çek - macar 
hududu bu sabah tamamen kapatılmış: 
tır. Macaristan ile Çekoslovakya ara
sında telefon görüşmeleri kesilmiştir. 
Çekler beynelmilel trenlerin transit 
olarak geçmesini yasak etmişlerdir. 

Leh lejyonuna kaydolunanlar 
Varşova, 24 a.a. - Leh lejiyonuna 

kaydedilenlerin adedi artmış.tır. Yal -
ntz Vall<>va'da dün Çekoslovalçya' -
daki lehlerin silahla kurtarmak için 
10.000 gönüllü müracaat etmiştir. 

tuk söylemiıtir. 
Af ve tecilden yüzlerce mahkum 

istifade etmiş, şenlikler yapmışlardır. 

Kanunun metni 
Kanunun metni şudur: 
1. - Hatay Millet Meclisinin te

şekkül tarihi olan 2-9-938 tarihine ka
dar umumi ve hususi kanun ve karar
namelerde yazılı kabahat efalinden 
maznun ve mahkum olanlar affedil
miştir. 

2. - Zimmet ve ihtitas ve adam öl
dürmek cürmiyle ahzu gasp ve nehbu 
garet ve adabı umumiye aleyhine iş

lenen cürümler müstesna olmak üze
re cünha ve cinayet efalinden maz
nun ve müttehem veya mahkum olan
lar affedilmiştir. 

Tecil edilen hükiimler 
3. - İkinci maddede zikredilen a

dam öldürmek cürmiyle ahzu gasp 

Bir gazete tekrar çıkıyor 

Antakya, 24 a.a. - Evelce kapatıl
mış olan Elliva gazetesi İskenderun'
da intişara başlamıştır. 

Kansını öldüren adam 

On iki seneye 
mahkum oldu 

Balıkesir, (Hususi) - Bir müddet 
evci Küçük Bostancı köyünde bir se
nedir ayrı yaşadığı karısı Haticeyi 
öldüren Şahabettin'in muhakemesi 
bitmiştir. Katil zanlısı on iki sene iki 
ay, 20 gün hapis cezasına mahkum 
olmuştur. 

ve nehbu garet ve adabı umumiye a-ı ~--------------.... ., 
leyhine işlediğ~ cürümlerden maznun 
ve müttehem olanlar hakkındaki ta
kibat ve cürümlerden mahkum olanlar 
hakkındaki hükmün infazı tecil edil
miştir. 

4. - Üçüncü madde ahkamından is
tifade edenler tecil müddeti içinde 
aynı neviden veya daha ağır bir cü
rüm işledikleri takdirde haklarındaki 
tecil kararı kaldırılır ve eski ve ye
ni cürümlerden dolayı haklarında u
mumi hükümler dairesinde takibat 
yapılır ve mahkum olanların eski 
mahkumiyeti müddetlerinin bakiyesi 
infaz edilir. 

5. - Cürmünden mütevellit hukuk 
şahsiye ve tazminata müteallik dava
lar işbu kanunun şümulü dairesine 
giremez. 

6. - İşbu kanunun icrasına Adliye 
ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

Devlet reisinin tetkikleri 
Antakya, 24 a.a. - Devlet Reisi ek

selans Sökmen, fevkalade murahhas 
Cevat Açıkahn'la birlikte Ordu ve 
Kesep'te bir tetkik gezisi yapmışlar
dır. 

Yüksek mahkeme kuruldu 
Antakya, 24 a.a. - Yüksek mahke

menin teşkili hakkındaki kanun yük
sek tasdikten çıkmış ve mahkeme şu 
şekilde kurulmuştur. Reis avukat A-

... 

Ankara Borsası 

ÇEKLER 
24 Eylül 1938 Fiyatları 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrit 
Varı50va 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrat 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Açılış 

6.7 
126.5425 

3.4-0 
6.65 

28.5875 
68.045 
50.50 
21.37 

1.1075 
1.49875 
4.355 

6.07 
23.6925 
24.9075 

0.915 
2.8425 

35.4375 
31.2925 
23.7475 

Kapanış 

6.7 
126.5425 

3.40 
6.65 

28.5875 
68.054 
50.50 
21.37 

1.1075 
1.49875 
4.355 
6.07 

23.6925 
24.9075 

0.915 
2.8425 

35.4375 
31.2925 
23.7475 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 türk borcu I 

.. " .. ili 

1933 ikramiyeli 
Ergani 

Sıvas - Erzurwn 
hattı İs. II 

19.20 19.20 
(Peşin) 

19.20 19.20 
(Peşin) 

19.20 19.20 
(Adedi) 

20.29 20.20 
(Adedi) 

Birle§mi§ Fran..~ 
Faris, 24 a.a. - Figaro gazetesi ya

zıyor: 

Sulhu ve şerefi kurtarmak zamanı 
henüz geçmemiştir. Bunu yapmak i
çin her çareye baş vurmalıdır. Fakat 
her zamandan daha sıkı bir surette 
birleşmiş olan Fransa ile İngiltere 
şiddet ve harp kuvetlerinin kati bir 
mukavemetine maruz kalırlarsa, insan 
lığın bu büyük inhilali karşısında va
zifelerini yaparken hiç olmazsa vic
danen müsterih olduklarım söyliye
bilirler. 

Fransa, tamamiyle vatanın etrafın
da toplanmış sakin ve kuvetli tek bir 
aile gibidir.,, 

''Dalgalar sedde çarpmıya 
ba§ladı" 

Epok gazetesi şöyle yazıyor: 
"Nihayet Hitler'in ölçüsüz ihtiras· 

ları karşısında İngiltere Başvekili bir 
red cevabı vermiştir. Hitler, iyi ma
lfımat alıyorsa, birkaç gündenberi 
fransız ruhunun büyük dalgalarla ka
.bardığını da biliyor demektir.,, 

Ordr gazetesi şöyie yazıyor: 
"Londra konferansında bir muka

vemet hattı çizilmiş idi. Hitler, şid
detli tedbir almak hususunda göster
diği istigna ile bu mukavemet hattı 
meselesini yeniden ortaya atmış bu
lunuyor. Sed, zevahire göre dalgalar
dan pek uzak bir yerde inşa edilmiş 
idi. Uç gün sonra dalgalar bu sedde 
çarpmağa başlamışt ır.,, 

B. Daladiyc'nin beyanatı 
Paris, 24 a.a. - B. Daladiye matbu

ata aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
"- Bu sabah alınan lüzumlu emni

yet tedbirleri bütün Fransa•da hükü
metin beklediği bir soğukkanlılıkla 
karşılanmış ve öyle bir azimle tatbik 
edilmiştir. Memleketimiz bu suretle 
mühim diplomatik müzakereye süku
net ve vekarla devam edebilecektir. 

Barışın muhafazası bu müzakerele
rin neticesine bağlı bulunmaktadır." 

Tedbirler ,]onanmaya da 
te§mil edildi 

Entransijan gazetesi ordu için alı
nan ihtiyat tedbirlerinin donanmaya 
teşmil edildiğini bildirmektedir. 

B. Bone Sovyetler Birliği büyük 
elçisi B. Suritz'i kabul etmiştir. Mü
lakat yarım saat sürmüştür. 

Nazır bundan sonra Türkiye Bil -
yük elçisi B. Suat Davaz'ı kabul et
miştir. 

Almon mulıtırası tetkik 
ediliyor 

Faris, 24 a.a. - Alman muhtırası 
hakkında hiç bir diplomatik görüşme 
başlamamıştır. Muhtıra hükümetler 
tarafından tetkik edilmektedir. 

İyi kaynaklardan alman malllmata 
göre, Almanya südet bölgelerinin çek 
kuvetleri tarafından tahliyesini ve 
alman kıtaatı tarafından işgalini iste
mektedir. Bu muhtıraya göre, ekseri
yeti yüzde 75 den fazla alman olan 
bölgeler derhal Berlin hükümetinin 
idaresine geçecek ve ahalisi karışık 
olan bölgelerde ise plebi~it yapılacak 
tır. 

Hava seJerlcri 

Faris, 24 a.a. - Fransız hava kum
panyası bütün seferlerinin normal bir 
şekilde yapılmakta olduğunu yalnız 

bu sabah Paris - Prag seferi inkıtaa 
uğramışsa da bunun da sonradan mun 
tazam bir surette tekrar başladığını 
bildirmektedir. 
Hataya ilave 

Bugünkü maçlar 
Bugün saat 14 de Ankaragücü saha

sında Demirspor'la Galatasaray, son
ra da Güneş - Ankaragücü birinci ta
kımları karşılaşacaklardır. 
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Yabancı memleketlere 
talebeler 

gönderilecek 1 

KÜLTÜR BAKANLICINDAN: 

Bu yıl Hükümet hesabına okumak üzere yabancı illere gönderilecek talc -
be sayısı, bu talebenin okuma kolları, hangi okul mezunlarından olacakları, 

hangi memleketlere ve hangi bakanlıklar veya genci dircktörlüklcr hesabına 
gönderilecekleri aşağıda gösterilmiştir : 

Gönderilecek Okuma kolu Gideceği Hangi Ba· 
talebenin memleket kanlık veya 

sayısı G.D. hesabına 
okuyacağı 

2 

2 

ıs 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

15 

s 

Kimya mü -
hendisliği 

Hidrografi 

Almanya 

.. 
Mühendislik 
(İnşaat, elektrik) 
(Makine, mensucat) 
Türk ve islam 
sanatı 

.. 

.. 

Etnoloji .. 
Altay dilleri Fransa 

:rnıphanecilik Almanya 

Linguistik .. 

Preparatör 

Mimar arkeoloğluk ,. 

Mimarlık 

Maliye ve 
iktisat 

Hukuk 

İngiltere, 
Fransa, 

Belçika. 

İtalya, 
/-.!manya, 

İsviçre. 

Askeri Fab. 
Genci D. 
Harita Genci 
Direkt. 
Kültür Bakanlığı 

Kültür B. 

Kültür B. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

Finans B. 

Tüze B. 

GENEL HÜKÜMLER 

Hangi okul 
mezunu olacağı 

Lise olgunluk 
mezunu .. .. .. 
.. .. .. 

Edebiyat Fa • 
kültesi Tarih 
ıubeıi mezunu 
Edebiyat Fa • 
kültesi Tarih 
şubeıi mezunu 
Edebiyat Fa -
kültesi Tür • 
koloji şubesi 

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

mezunu 
Gazi Terbiye 
Enstitüsü Rc
rim - İt şube· 
ıi mezunu 
Güzel sanatlar 
Akadesisi Mi
mart Şubesi 
mezunu 
Güzel sanatlar 
Akadesisi Mi
mari Şubesi 
mezunu 
Siyasal· Bilgi· 
!er Okulu, yük 
sek ticaret ve 
iktisat okulu, 
Hukuk Fakill
teleri mezunu 
Hukuk Fa -
kültclcri me -
zunu 

1 - Bütün kollardan seçme sınavlarına iştirak edeceklerin mezun olduk -
)arı kurum tarafından sınava aday olarak seçilmiı olmaları lizımdır. 

2 - Sınavlara aday olarak seçilenler, sınav gününden üç gün evel ıınava 

girecekleri kurumda sıhht bir muayeneye tabi tutulacaklar ve ancak bu mu
ayene neticesi müsbet olduğu takdirde sınava iştirak edebileceklerdir . 

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

4 - Seçme sınavlarına iştirak edeceklerin başka bir makama kartı mecbur? 
hizmetle bağlı olmamaları şarttır. 

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

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

MÜHENDiSLiKLER VE HiDROGRAFi SINAVLARINA 
GiRECEKLER iÇiN ÖZEL HÜKÜMLER: 

1-1935 - 36, 1936 - 37, ve 1937 - 38 ders yılları mezunlarından olmak. 
2 - Liselerde hariçten olgunluk sınavlarına girerek muvaffak olmu§ o · 

!anlardan aday seçileceklerin olgunluk sınavlarını pek iyi veya iyi derecede 
bitirmiş olmaları. 

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

4 - Lise olgunluk mezunları aday seçilip seçilmediklerini mezun oldukla
rı liseden öğrenecekler ve arzularına göre ya İstanbul'da Pertcvniyal Lise · 
sinde veya An!<•ra'd:ı Gazi Lisesinde sıhhi muayeneye tabi olarak unavlara 
gireceklerdir. 

TÜRK VE ISLAM SANATI, ETNOLOJi, ALTAY DiLLERi, 
KÜTÜPHANECiLiK, LINGUISTIK SINAVLARINA GiRECEKLER 

iÇiN ÖZEL HÜKÜMLER 
1 - Bu kollardan türk ve isliim sanatı sınavı- Genel tarih'ten, etnoloji sı -

navı: Genel tarihten, Altay dilleri sınavı: Linguistik ve Türk dili ve edebi· 
yat tarihinden, Kütüphanecilik sınavı • Metinler şerhinden, Linguistik sına
vı: Linguistik ve Türk dili ve edebiyat tarihinden 10 birinci teşrin 1938 pa -
zartcsi günü İstanbul Edebiyat fakültesndc yapılacaktır. 

2 - İlgililerin aday seçilip scçilmediklr,ri Edebiyat fakültesine müracaat 
ederek öğrenmeleri 15.zımdır. 

PREPARA TÖRLÜK SINAVLARINA GiRECEKLER 
iÇiN ÖZEL HÜKÜMLER 

1 - Bu kolun sınavları Gazi Terbiye enstitüsü resim - iı şubesinin pratik 
derslerinden ve bu enstitüde 10 birinciteşrin pazartesi günü yapılacaktır. 

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

MiMAR ARKEOLOCLUK VE MİMARLIK SINAVLARINA 
GiRECEKLER iÇiN öZEL HÜKÜMLER 

1 - Bu kolların sınavları İstanbul'da Güzel Sanatlar Akadcmi:ı.inde 10 
birinci teşrin 1938 pazartesi günü yapılacaktır. 

2 - Mimar Arkcoloğluk sınavı, adaylardan arkeolojiyi ilgilendiren bir c
ııcrin rekonstrüksiyonuna veya reprodüksiyonuna ait bir proje istenmesi 
suretiyle yapılacaktır. Mimarlık sınavına gireceklerden de artistik mimari
yi alakadar eden bir proje istenecektir. 

3 - İlgililerin Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğilne başvurmaları. 
MAi.iYE VE iKTiSAT SINAVLARINA GiRECEKLER 

iÇiN ÖZEL HÜKÜMLER 
ı ~ Bu sınavlara girecek olan Hukuk Fakültesi mezunlarının hukuk tah· 

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

zımdır. 
2 - Maliye ve iktisat sınavları medeni hukuk, maliye, iktisat ve yabancı 

ULUS 

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

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

HUKUK SINAVLARINA GiRECEKLER 
lÇIN ÖZEL HÜKÜMLER 

1-Bu sınavlara gireceklerin Hukuk fakültelerini yedi senelik idadi veya 
lise tahsilinden sonra yapmış olmaları garttır. 

2 - Hakimler kanununu ikinci maddesi hükümlerine uygun evsafı haiz 
bulunmak, icabcder. 

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

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

Odun ve kömür alınacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

Kapalı zarf usulile ihalesi 19-9-1938 günü yapılacağı evelce ilan 
edilmit olan kömür ve odun eksiltmesi, mikdara yapılan ili.ve ve 
tartnamede yapılan değitiklik dolayıaiyle 26-9-1938 pazartesi gü
nü saat 11 e talik edilmittir. Alınacak sömikok mikdarı 350 ila 
450 ve odun mikdarı da 13 ili 25 tona iblağ edilmit olup fazlala
şan mikdar T. H. K. Merkez binasına teslim edilecektir. ilk temi· 
natı 957.12 liradır. 

lsteklileri·n belli gün ve saatte müracaatları. 6667 

Stajyer alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğ\inden : 

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 
bulundukları vilayet P. T. T. Müdür
lüklerine tevdi eylemeleri lazımdır. 

1 - Türk olmak; 
2 - 18 yaşından aşağı ve 30 dan 

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 ). 

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

6 - Hüsnü ahlak sahibi olmak (ma
halli zabıtasından) ve mahkfuniycti 
sabıkası olmamak (mahalli C. Müd
dei Umumiliğindcn) alınacak birer 
vesika ile tcsbit etmek. 

7 - Aşı kağıdı, 
8 - Nüfus hüviyet cüzdanı ve (4) 

kıt'a vesika fotoğrafı, 
9 - Stajiyerliğc tayini halinde nü

muncsinc göre Noterden tasdikli bir 
teahhütnamc vcrmcği şimdiden kabul 
ettiğini dilekçesinde bildirmek. 

Talipler arasında 10 Teşrinievvel 
938 tarihinde villiyctlcr P. T. T. mü
dilrlüklcrinde saat 10 da müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 
İmtihana girebilmek için istekliler

den istenilen evrakın noksansız ola
rak dilekçeleriyle birlikte nihayet 
S-10-938 akşamına kadar P. T. T. mü
dürlüklerine verilmesi lazımdır. 

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

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

Stajlarını muvaffakiyctlc ikmal e
derek muhabere ve muameleye vu
kufları sabit olanlar münhal mcmu -
riyetlcre tayin olunurlar. (3883) 6850 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. --
Ürek = - Dr. Bôsit - --- = -- Cebeci Merkez Haıtaneıi --- -= 

= iç Hastalıkları mütehassısı = 
= Her rUn hastalarını Yeniıchiı --Meşrutiyet caddesi Urck apartı· - -- -- -manında aaat 15 ten sonra kabul --- eder Tel · 1694 = -
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,. 

Tapu ve Kadastro 

Elbise yaptırılacak 
Tapu ve Kadaatro Umum Müdür

lüğünden: 

İdaremiz odacı ve müvezzilcrine 
yaptırılacak elbiseler için 23 - cy!Gl 
- 938 cwna günü komisyona müracaat 
edenler arasında yapılan eksiltmede 
beher takımın 19 lira 50 kuruşa tali
bi uhdesine ihalesi yapıldıktan sonra 
% ıs eksiğine başkaca talip çıkmış ol· 
duğundan yeniden eksiltmeye konul -
muştur. % ıs noksanına talip olanlar 
varsa eksiltme günü olan 28 - cylGI • 
938 çarşamba günü saat 10 da levazım 
müdürlüğüne müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (3977) 6976 

Demir dolap yaptırılacak 
Tapu ve Kadaatro Umum Müdür

lüğünden: 

İdarci umumiye mahzenindeki de
mir istor dolapların Üzerlerine yaptı
rılacak on adet sürme kapaklı demir 
dolapların eksiltmet;ine talip çıkma -
ması üzerine pazarlıkla yapılmasına 

karar verilmiştir. İsteklilerin tama -
mınm muhammen bedeli olan 2000 li
rayı % 7,5 dan (150) lira teminatı 

muvakkatesiyle eylillün 26 ıncı pa -
zartesi günü saat onda levazım mü -
dilrlilğilnc müracaat eylemeleri. 

(3958) 6972 

6 dolap yaptırılacak 
Tapu ve Kadastro Umum Müdür

lüğünden: 

Umum müdilr!Uk zat işleri dairesi
ne yaptırılacak altı adet ahşap dola
bın 24 - cy!Ql - 938 cwnartcsi günü 
saat onda açılan eksiltmesinde talip 
olanlar arasında yapılan açık pazarlık 
neticesinde sürülen son pey layık 

hadde görülmiycrek eksiltme kanu
nunun 43 üncü maddesi mucibince 
on gün daha uzatılmıştır. 

İsteklilerin tamamının muham
men bedeli olan 690 liranın% 7,5 pey 
akçesiyle 5 - tcşrinicvel - 1938 çar
şamba günü saat onda levazım müdür
lüğünde toplanacak komisyona mil -
racaatları. (3978) 6977 

Jandarma 
69 kalem tıbbi malzeme alınacak 

Jan.W.nna Genel Komutanlığı 
Ankara Satın Alma Komisyonundan· 

1 - Jandarma Genci Komutanlığı 
sıhiye deposu ihtiyacı için (69) kalem 
tıbbi malzeme açık eksiltme usuliylc 
isteklisinc ihale edilecektir. Eksilt -
mesi 6.10.938 perşembe günü saat (10) 
da yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan alına
cak olan bu eksiltmeye girmek isti -
yenlerin (3S6) !ita (25) kurnşluk ilk 
teminat ve şartnamede yazılı belgele
riyle birlikte tam vaktinde komisyo • 
na baş vurmaları. 

(3784) 6788 

Sığır eti alınacak 
Jandarma Genel KomutanlığıAnkara Satın Alma Komisyonun : 

dan: 
1 - Müstakil jandarma taburu ihtiyacı için satın alınacak sığır eti mik

tarı alım usulü ilk teminat ihale tarihi aşağıda gösterilmiştir. Bu alıma 
ait ıartname parasız komisyondan alınabilir. 

2 - Eksiltmesine girmek iıtiycnlerin kapalı zarf eksiltmesi için şartna
mesinde yazılı belge ve ilk teminat makbuz veya banka mektubu içinde 
bulunduracaktır. Teklif mektubunu en geç vaktinden bir saat evci ko-
misyona vermeleri. (3684) 

Cinsi Miktarı Tahmin bedeli tlkteminat Eksiltme İhale T. Gün Sa. 
kilo kuruı Lira K. usulü 

Sığır eti 1500()..2SOOO 30 S62 SO Kapalı z. 1-10.938 C.crtesi 10 
660S 

Lôgom yaptırılacak 
Kastamonu Belediyesinden : 
1 - 1103 lira bedeli keşifli Demir

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

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

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

4 - Dellaliyc resmiyle bilfunum 
masarifat müteahhide aittir. 

5 - Keşifnameyi görmek şeraitten 
fazla malumat edinmek istiycnlerin 
belediyeye müracaatları ilan olunur. 

6868 

Bah{e dıvarları yaptırılacak 
Diyarbakır Nafia Müdürlüğünden : 
1 - İhaleye konulan iş: "9973.30" 

liralık D. Bakırda yapılacak B. U. Mü
fettişlik binalarının bahçe duvarları 

inşaatı "açık,. eksiltmeye konulmuş
tur. 

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

leri genel şartnamesi, 
D - Bu evrak Nafıa dairesinde görü

lebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 4 ilktcşrin 938 

sah günü saat 11 de açık eksiltme ile 
Nafıa müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
"747.99" liralık muvakkat teminat, ca
ri senet, ticaret odası vesikası. 

A - Bu eksiltmeye girebilmek için 
Nafıa müdürlüğünden alınmış müte· 
ahhitlik vesikası. "Bu vesika ihale gü 
nünden en az sekiz gün evci istida ile 
Nafıa müdürlüğüne müracaatla alına
caktır. Ve bu zaman zarfında vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
giremiyeeeklerdir.,, 

5 - Taliplerin zarfları ihale saatin
den bir saat eve! komisyon reisliğine 
makbuz mukabili vermeleri. Posta ge
cikmeleri kabul edilmez. 

(6S50-3820) 6754 

Lise pavyonu yaptırılacak 
Diyarbakır Nafia Müdürlüğünden . 
1 - Eksiltmeye konuıan iş: Birin

ci defa 9.9.938 cwna günü ckı>iltmcyc 
konulduğu halde !alôp çıkmıyan 

40268.83 liralık bedelli Diyarbakırda 
yapılacak lise pavyon binasıdır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek, hususi ve fenni şartname -

!er. 
D - Bayındırlık ve yapı işleri ge -

nel ve fenni şartnameleri 
H - Bu evraklar ndıa dairesinde 

görülebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 3.10.938 pazarte

si günü saat 10.30 da k3palı zarf usu
liyle Diyarbakır nafıa dairesinde ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
"3020.16" liralık muvakkat teminat 
vermek ve aşağıdaki vesikaları ibraz 
etmek lazımdır. 

A - Nafıa müdürlüğünden alınmış 
on bin liralıktan yukarı müteahhitlik 
vesikası. 

B - 938 mal! yılına ait ticaret oda
sı vesikası. 

S - Taliplerin tck!if mektuplarını 
perşembe günü ihale saatından bir sa
at evel komisyon reisliğine makbuz 
mukabili vermeleri. P<ısta gecikmesi 
kabul edilmez. 

. 6 - 4 nücil maddenin A fıkraunda· 
kı müteahhitlik vcaikası eksiltmeye 
~'.karılmış olan hangi ış için isknildi
g~ açıkça yazılmak suretiyle eksiltmc
nın ya?ıl_ac~ğı günden en az sekiz gün 
eve! bır ıstıda ile nafıa müdürlüğün _ 
den_ isteııilccc.k ve bu zaman zarfında 
v~ıka talebinde bulunn.ıyanlarm ek • 
sıltmeye giremiyecekleıi. 

(6551/3821) 6?55 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Kayseri C. H. P. llyönkurul Baı
kanlığından : 

. 1 - Eksiltmeye konulan iş Kayse
rıde yapılacak Halkcvidir. Keşif be
deli (105243) liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev
rakı saire şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
A. B) Eksiltme şartnamesine ek şart
name. 

B) Mukavelename projesi 
C~ Bayındırlık işleri genci şartna

mesı 

D) Keşif cetveli, silsilci fiat cetve
li, metraj cetveli. 

E) Proje ve sair evrak 
İstiyenlcr bu şartnameleri ve evra

kı saircyi Kayseri parti Başkanlığın
da görebilirler. 

3 - Talip çıkmamakla beraber be
şinci maddede yapılan tadilat dolayı
siyle 19-9-938 tarihinde yapılacak iha
le on be~ gün temdit edilerek 3.10.938 

25 - 9 - 1938 

tarihine rastlıyan pazartesi saat 11 de 
vilayet parti merkezinde ilyönkurul 
tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye iştirak edebilmek 
için komisyonu mahsusundan alınmış 
ehliyet vesikasiyle ticaret odası ve -
sikasını ibraz etmesi ve bir mühendis 
veya fen memuru bulundurulması 

şarttır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı 

(626S) liradır. 
7 - Teklif mektupları yukarda ya

zılı gün ve sattcn bir saat evveline 
kadar Parti başkanlığı sekreterliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Pos 
tada vuku bulacak gecikmeler kabul 
edilmez. 6991 

Kazalar 
Elektrik tesisatı 

Dört Yol Belediye.sinden : 
1 - Su ile müteharrik Dörtyol şe

hir elektrik tcsisatx projesi mucibin
ce 12. 9. 938 tarihinden itibaren kapa
lx zarf usuliyle c1"ıiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İhale günü 13. 10. 938 pcrşctT.• 
be saat lS de. 

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

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

S - Proje ve şartnamelerini gör
mek istiycnlcr belediye yazı işleri bü
rosunda görebilirler. Taliplerin ihale 
saatından laiikal bir saat evci kapalı 
zarflariyle belediyeye yatırmış olduk
ları ilk teminat akçesine dair makbu
zu encümene vermeleri ~rttır. 

6 - Taliplcriıı kanunda yazılı rcs
mt vesikaları ibraza mecburdurlar. 

7 - Belediyenin bu tesisat ve inşa
at için her hangi bir taliple bedeli 
mukasscten tediye edilmek suretiyle 
de anlaşmasx kabildir. Ancak bu gibi 
taliplerin ihale gününden 10 gün evci 
beled>y<oye müracaatla anlaşması la-
zmndır. 6677 

Elektrik tesisatı 
Ulukııla Belediye Reisliğinden : 
Elektrik tesisatı ihalesi temdit edi

lerek 19-10-938 çarşamba günü saat 
14 de yapılacağı illin olunur. 

6986 

.., •..................................... \.. . 
Berlin'de 

HOTEL TEMPO 
Kurfürstendamm'ın 

En modem otell 
.Adres: Kurfürstendamm 59760 
: Telefon : 32 39 11 
• . 
:sahibi: Türk vatandaşı 

Cemil Mum 
Oda kiraıarı 

.l3 oda tek yataklı 2,40 Mark 

: 4 " .. .. .l,40 .. 
: 2 " .. .. .l,90 .. 
:ıı .. .. .. 4,40 .. 
=ıı .. çift .. :;,90 .. 

.. 

6 .. .. .. 5,90 .. 
1 .. .. .. 8,-

" 
Odaların hepsinde akar sıcak 
ve soğuk 11u ve telelon vardır. 
Bazılarında humsi banyo var
dır. 

Kahvaltı: 1,10 Mark 
Türk vatandaşlara lisan hu

susunda azami kolaylık. Misa
firlerden daha önce gelen 
mektub ve saire memnuniyet
le muhafaza edilir. 

-- •....................................• ,. 

r 

lı 
~ 
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tı .Jlik 1 -

Kinhk daireler - Y enlfe1ılr Ko • 
eokak No. H 't'eklletlere yalı:m 

flllnaanlı n ucu Uçer odah 1. tqrin• 
itibaren Tl: S6Z9 &782 

Kiralık n - Yenlıehlr Maltepe 
ur IOkak No. 13 iç oda, 1 hol, ban
z. ci kat. içindekilere milracaat. 

: 3929 &822 

Küçük ilan ıartlar1 
D6rt •tırhk kllçUlı lllnlardaD ı 

Bir defa için IO. Kanat 
!ld defa için 51 K1m11 
Uç defa için 70 Kwıat 
Dört defa için 80 Kwıat 

Denmh ldlcflk lllnlardan ber defası 
için ıo kanat alınır. llesell ıo defa 
netndllecek bir UID için 140 1mr111 
almacaktır. Blr kola71ık olmak bere. 
ber 1&tır, kelime aralanadald botluk· 
lar mllstema SO barf itibar edllmletlr. 
Bir ldlçü ilin 120 barftm ibaret ol
malıdır. 
Dört 1&tırdan fula ber Atar için anı• 
ca ıo karat almu. 

bol, kalorifer ayda ylb lira. Milraca • 
•t telefon 1915. &957 

Ki...ı.k - Bakanhk1ar kupmda • 
ki tepede Kızılırmak aokağında 4 nu • 
marada her tarafa hlkim manzaralı ıe
nit darder odab her tilrlii konforu 
mevcut ild daire ile iki odah çatı katı. 
Telefon: 3046 6959 

Günün politik 
. hôdiseleri 

~11111111111111111111111111111111111~ 

IHASi 
(B• s. iaci •ylaa) - -

::::v:z:::..~mımıı..ıpda- ~ TİRA$ Bl(Ail ~ 
Nihayot Türkiye Sovyetler Bir- 5 5 

liiine ve Franea'ya dostluk muabe- 5 5 
deleriyle bailıdır, dijer taraftan : : ,__ - -....._ikere'ye dikkate dejer bir fO • : : 
kilde yakml&pmftır. 5 5 

lıte Avrupa'da umumi vuiyet 5 5 
atalı yu.karı budur. Buna. Belçika- 5 · 5 
IQll bitaraf oldutunu, bununla be. : : - -raber Ojen, Mabedi, ve Llyej ta • : : 
rafında uked ıt.edbirler aldıfını i • 5 5 
llvıe etmek lbmıdır. : : - -Holanda mildafuaını kuvetlen • : : - -diriyor. : : 

lniçre hudut yollarma dinamk 5 5 
k - -oyuyor ft hanları •kerl bir mu • : : 
hafua altına alıyor. 5 5 

Yani, bütiln Avr- ailih altın- : : 
~- - -

mc1ır. = = - -BU.tün bunlar Almanya'yı ted. : : 
birli davranmıya awketmekten ge • 5 5 

:!lıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııl!:. - . -- -
§ Tüıcar ve esnafın nazarı dikkatine ~ - -- -- -§ Belediye Reisliğinden: § 
~ = 5 Belediyece lelciline devam edilmekte olan Tüccar ve 5 
§ esnaftan iıimleri qapda yazdı olanlann 28 Eylül 1938 p&• 5 = zarteai aününden itibaren bir hafta zarfında Kontrat, kü· = 
5 tadiye ve eair Te1ikalariyle birlikte kayıtlannı yaptırmak 5 
5 üzere Belediye lktıeat Direlliörlüiüne bizzat müracaatlan 5 = ilin ohmur. 5 = -5 Billuriye ve Züccaci19 5 - -= Mobil•acı = - ı · -5 FJanek ve ıimitçi fmnlan 5 
5 Yufkacı ve kadayıfçılar 5 = Ekmek bayı

0

i = - -5 Kuru J'9111İtçi 5 
5 Şekerci, Put11e1 5 = Tatbcı = - -55 Tmcu. Kilci 5 
5 Hırdantçılar 5 
55 ltriyatçılar 6953 i:i 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ri kalama. Mantıki olarak· CUMn : : ----------------------------------Kinlik - Swnanpuan Kurtunlu Kiralık - Halkevl karpamda Sat· Ftihrerin de .ayledlii gibi • milza • 5 5 
Jrarpaı Alim B. Ap. 1 daire hava- lık Yurdu ap. 3 oda, 1hol,1 landık~ kerelerin devam etmesi lbımclır. : : s 

1 1 1 
Ok 

1 konforlu. Doktor muayenehanesi duı, mutfak, banyo, kalorifer, aıcak Çeklerle Sildetler ayııı hUuıiiniye. 5 5 ı· ya sa B ı· g ı· er u u 
ya.abaneye elverif1L ita~ &824 au, h• tilrlU konfor. Tel. l91S 6961 te aabip oldukları takdirde, bu mil- 5 Bu kadar ucuz 5 
Aoele ldnllk.., _ Kavaldıdere'de Kirabk " - Yenitehir'in mutena zakereler devamlı bir anlqımayla __ :_ bı•r braf bı~a.)(,. :_=_ b k ı • 

11efareti karpmda bahçe içeri- yerinde bmet İnönll ve Khım Özalp neticelenebilir. Fakat bu ancak ıU- ~· mu•• sa a a g Ün e rı 
de No. &5• Asfalta 1 da1rika, yolu ufalt cadclelerinin blrleftiği noktada kanotıi bir hava içinde bbil olabi- -~-=·ıe bu kadar tath:§ 

ç çamur g(Srmes, 5 oda, 1 banyo, 1 yedi oda mutfak, banyoyu muhtevi lir. =• Siyual Bilailer Oblu Dinıktörli iünden ı 
tbak elektrik" •uyu vardır. iyi bir kaloriferden bqJra her tilrlü konforu = ük mmJ = Siyasal Bilıiler Okuluna cirmeif! talip olan namzetlerin müsabaka lm-

'tdir. Aynı Dumanda bap Ali•ye cami ev hemen kiralıktır. t.tiyenleriıı _..,.._ .__ .. __ --= ve m e -= tiL--'arı latanbul'da yısL....-k ÖA.---n Okulunda ve Ankara'da Siyual tracaat. &825 ll&Z numaraya telefonla mOracaatla • -n- ay aonuna A&uaT gayet ucuz sa- umu ua.c .... ....._ 

n. 69&6 tılıktır. Toptan ve perak~ 6958 i_ brsa a olac3leı.DlJ i_ Bl11iler Okulunda 2&-9-938 puart~I gilnU aut(38:)batlıya=ır. Kiralık daireler - Yenlfehir Sal- Kiralık - Dart oda, 1 hol bany s.t.hk - Dikmen Uveç baflum - _,, 5a 
~ aolrak No. & Saim Demir Ap. kon- mutfak ve her tilrlil konforu havi O: da 2 katlı 1Z odah kar'"r ev 7 d&ıilm : bi : -------------------------------------------

lu 3 '"4 odalı daireler uygun ftat. Demirtepe Akabay IOkak No. 4 ıöriif- bağı ile acele satılıktır~-Hali arui U.- § Ç zannetme • § 3 • k k 1 k 
tapıcıya milracaat. &827 mek için üst kata müracaat. &978 tUndedir. Telefon 10&2 Nevzat Am- : • • : ' çeşit ya aca a ınaca 

Kinhk - Kavaklıdere Güven ma· alanı barcı. • 69&& §IDlftim. § Eambet u..- MücHirlQGnden 1 
leainde bet btlyilk, lld kllçtık oda, Kinbk - Yenlıehlr Atattlrk : : Cinai Miktarı Beherinin ~ 7,5 teminatı 
ca sandık odaaı bulunan mupmba Çiftçi apartımanı No. 

5 
dairede 

4 
oda f n] : H A s : Kilo fiyatı ltr. LL ltr. Tarihi Gün6 Sut 

. li, kalorifer, mk •u teslaatı ve radyo konfor mobilyalı. &9H !. vere er : S 5 Sömikok 

tün konforu bais bir ev möbleli ve- Kinim - Yilbek Ziraat emt.itil • Teqihtar ALucak - Tuhaflyeci • ~ . ~ k&nilrtl ton 250 ~ 
mab1eais kiralıktır. Telefon 3703 si brpamdald yem mahallede 3 oda. ilkten anlayıflı bir teq&btar alm.calı:- Kuru meıe 534 19 1. 10. 938 Cumartesi ıt 

&829 mutbak banyo bava palı senit blıbçe- tır. ~ pazarında 55 numarada tu- 5 B ki ı • ı 5 odun lı:llo 25000 2,25 
Kinhk -- .. Wiçik daireler - li. AalataD Wri eri. içindekilere mü- bafiyeci Mehmet Atalay'a mönıcaat. 5 111 arın yıs Ye 5 Manpl D. kilo 1000 & 

a oda. 1 hollU n 2 odalı z daire kira- racuıt. 6990 &884 - - 1 - Ankara polis enatitDaU ihtiyacı için miktar, clna, muhammen bedeJ-

.t.llaltepe'de bakkal ~8 •• 31mtı- Sa--1-L 1 Kunlar 1 _§_ uıuıudur 5___ leriyle ilk teminatları. ihale ınn ve ... tleri yukarıda yazılı mahrukat ka· 
u uua palı arf uaullyle mUnab .. ya lı:onulmuıtur. - -Kinıldı- llqrutiyet n Sellnik o.ktilo kama- Sl lncl denalne : ıo .___1 ıs .. _._ : 2- Bu ite alt prtnameyi almak latiyeıılerin emniyet umum mtldtlrlllii 

tacldesl aramnda Türe eokak yeni a- Sabbk - t.tuyon arfaıemda ft ilktqrin1n ilk haftamda bqlıJor. 2 § -;p; § satm alma komisyonuna mliracaatları. 
hrtmwı daireleri 1 T. Evelden Ozen jandarma mektebi civarmda ve Anka. ayda diploma verilir. JlllDllliar Koo • i 

6498 
,= 3 - Eksiltmeye Prmek iıtiyenlerin teminat makbus veya banka mekta-

..,.. Gmçler puuma mllnıcMt. ra'nm ber tanfmtla lnp•tıl elnrftll peradft u.tlnıdıe bt ı Tel: S7l4 6814 • bu ile 2490 ayılı kaıuman 2-3 cll maddelerinde yanlı belgelerle birlikte 
6870 • analar. Tel: 2406 Nqet &eren • &349 Stw kana - 5 inci detralne iJk.. 111111111111111111111111111111111111 tayJG edilen giln "mttı komilyona celmelerL (3705) &&lS 

-. '' ..,._ •an•ı ı • ..._....... 1 s '' - Ankrıe'IUD ller taqfpı • teıı:iııln ilk haftamda~· G !1 · 
ev. Yeoifebir. Hawsbql da Irat getldr beton ahpp n w apu- da dlpıc- ...ai-. M'iilliii•lir lt'.ôoPt -

tannfi1 --No. 12 aynı eve milra- tnnanlarla bahçeli evler yapı lı:oopera- ratlft •tlHde ~ ı Tel: 1714 • 35 Ankara devlet konservatuvarına Mahkemeler 
llllt. &890 tifi hiueleri. Tel: 2406 Nefd Şeren. • Ankara Birinci Sallı Halmk Hl- 1 

ICinıhk ..... düklEbı - Yenlfehlr •-&.LL - Ankara'nm her~ • _ı,_an __ ,._nı_ar_ı Jamlifincl .. 1 Si navla parasız ve yatll ı talebe a 1 n ıyor 
..... ___ 0-' _ .. A .... _.__,_ manay ... uua Hacıdox.. .. maballe.f 4 No: da D. a.-L-.- u.::-.:L lb-nd?S0 ftl-...L- ft!-W:-ı=a.::..ı-1 ~ -P llitlUo -s -.. da ev, a ... Phwdı.. ana almak ve sat • O.... ............... - 20 -n...ıe ..... _.. ..-vs.- --·---·-. .... -.._ ı...---nwnda .. -ı. :.ı..ı.. depolu'-·'- ..-- 5 YU'6 D. Y. marangozhancainde kitip Mell- J lHTtsa..s B0L:O~ER1 
"'!:: -.. ı- ~ ..,..oı::a u-&· mak latiyeııler. Tela 2406 Nefet le • mBkemmel ... ___ •.ır.---s. J-ti•- • - n _...., : 
~ dUkklm. Aynı apartımana milra - ma. u.&19 va•v- • 1 -- met Aliye: Tepıuıl. Piyano, Be1tektrlık, Keman, Viyola, Vlyolomel, FWUt, <>bat, 
....... Ti.· 331" .:•83 &!5l nıs "Ulu•" ta B. O. namusuna mek • Ankara defterdarlr~ı vekili avulrat . 
~ ~ uv 5 Fqot, Trombon " diler Orlı:e1tra lletlerl. 

Satılık ......... - Yen1tehir•cte B!l- tupla milracaat edinlz. Den eYlermt. H. Rqk YlllDMl tarafından aleyhinl· 
Kinhk o.ireler - Ymifehlr oto· yUk Millet Meclial inpatı yanmda iki de verDlr. H40 se açı1an 231 lira 9 kurut alacak dl· 11 - Seçim amavma girme prtları: 

bu. pajı brımmda Enoy apartmwı- H. Dllman it A vumm yapılmakta o1an durllflDUm- a) - Bn u ilk okulu bitlrmlt olmalı:. 
larlDda TL: 3&54. 3710 &885 parça ucuz ana. oç p. l..Pisce .... - A.Derilra Gniver • b) Tepnnl tubelerl için 1& yqmdan •Miı olmamak. 

No: 4 Ti: 2181 6&42 ..ı .. .....ı_..a_ -·un bir~ h·-·-• :-..ı . da adre.inizin meçhul olmuma bine-
KiNlık - Yeıı!tehir'de Yilkael cad

de1i O.senli sokak No. 3 ikinci kat, 4 
Oda 1 bol konforlu 3 cil kata milra -
._._ &889 

~ - Yeniıebir•de l)ik.aen cad
desi prayıdevlet arkuı H/1 Gilneı a
hrtımnı 5 bOyilk oda 1 boL Uçüncü 
~ta milnıcaat. &901 

Kinhk - Güzel möbilyab kalori· 
ferli oda bir kiti için kiralıktır. Ipk -
ltr c:addeai Nafu Apart. kapıcıya mü
t&caat. &903 

Kinhk Ew - Kavaklıdere Gilvenya
~ kooperatifi 29 nuaa.ra lkl oda. bir 
'-nelik odalı, bol, çamqırlıldı mutfak, 
"1ıpmba döfell, mU.takil daire, w da· 
lan 30 lira. Telefon 3773 &904 

KinıWl Dlıiaoa - 5 oda t bol elektrik, 
vapsı, banyo. aaturıra. alifranp 2 

be1a. Önde arkada biri çok genlt iki 
lıalkoa. TMaimat, nuaret. bava mi • 
-....ı. JtManJ•ı.nn. ufaltm yam 

Parke ka1dmm. Yenifeblr, De • 
~ Akbay aokajı. No: 9 orta kat. 

80 Ura &921 

kinhlr- Yenftehlr'de Sellnik cad. 
o. 51 hanede 5 bilytlk oda. balkon. 

yo, baftpn, ctlzel bahçeli fevb-
mmsarah bir Irat Tel 1347 • 2953 

6922 

Kini* .ta kat - 5 oda tam lı:on· 
, prajl varıdır. Y enifebir Kocatepe 
epııdyet caddeli yeni Kalık aokağı 
o, ıo alt kata mUracaat. &924 

IClr.ı. - Yenlteblr t.net İnönü 
ealDde 74 numaralı apartımanda 
odalı Dd daire. Telefon: 2731 

&HG 

IClnlııls - Y eniphlr'in ea slZel 
idi olan Yllbel caddeainde 9 No. 

Genbuir apartnmnmda 4 ye 5 ocla
ber tlrltl konforla katlar ftl'Cbr. Ya-

.,. mtlraacat. &955 
..... - Maltepe UJadaf aokafm· 
blyUk 4 oda bir holG haYl Udnd 
Wr c1alre ldrabktır. içindekilere 
raeut. G95G 
n.Mr - Attf11 eaddeti HSaıJltk 

..... apartunanmcla 5 btlyilk oda. 1 

mK~-. - •~ - ""5.- en usulün 141 inci maddesi mucibin· 111 - Seçim amavları latanbul"da 4 • 8 birlncitqrln 1938 de Galataaa· 
Sabbk - Nazmı B.M. ltoyunpuan. hce den vermektedir. P. it. 500 tele- ce illnen ve 20 gUıı m6ddet1e tebll· ray llaeainde nya AnJı:ara•da 11-15 blrinclteırin 1938 de Müsllı: Ölz'etmea 

Sa1ıpuan ve Balakpuan'nda " " fon 2&7& &988 fat yapılmuına mahkemece karar ve- okulunda yapılacaktır. 
dillı:Jclnlar. H. Dllman. ltaraollan Koç rilmit ve durupnada Jl-10-938 ·cuma iV - tatelı:lllerlD dilekçe ile latanbul'da ftya Anlı:ara'da ac!ı pçesa 
Ap. 4• Ti: 2l81 &&43 6 --ryor ı .... n .. u aut 9,5 a bırakıl--ır. Mezt-Ar L... ..__, '-dar n 1 l '•--~-

IU-all ..... .....,. ını oaullara en seç ımom ._..ıyacatı ıüne - murac:aat etme er Ula&llMA!r• 

Sabhk ana - lteçiören'de ufalt günde mahkemede bizzat hazır bulun- Dilekçeye bailuıac:ak ve.lkalar: 
bulvar üzerinde 3000 MZ cenlt cephe. Kirahk ..... ,_ - Atatarlı: buln· madığmıs veya blr vekil göndermedi- a) NUfua teskeresi nya taadilı:ll ameli. 
Yanında baraj auyu. Gazinoda bekçi n nya Bakanlıklarda e ay lbmet için tiniz takdirde mahkemenize gıyaben b) Okul dlplomaı veya tadlldi Bnıeil, 
AH•ve müracaat. &&75 mobil-'- n blorlferB 2 oda aram- bakılacatı tebliğ !Ukamma kaim ol-

1 T-- k ıs- ·ııı- 1 c) Sallık raporu. 
yro. Banyoluau tercih edilir. Ti: 3&28 ma ~ere ı a11 o un ur. &962 

a..ı.ı. ç ,_ cadd d) HDanlhll naikaaL (3766) 6692 
Sauua ana - an&aya nlnde &552 llsu Sulh Hak'* Mah._......_ --~--------------------------------------San kesp karııamda köte bap B. M. ... .. , 

M ..ıd k 50 lik dd in ~ - Birindteırin nibaye • a ·ne•• ece metre ca en lloazm Yeni mahalleaindec MuMa-
ka---"· M"--- 'U'-. ı.... Ka tlııde kiraya ftrilecek mGltaJd1 m ve- • .,. ... - .u-t .naYU ~ • fa ojlu Hüseyin Ortakçı tarafından 
ranfll --'--'- A .. _, __ ... -.n. No 10 ya•-"--" dalnıll olaalaraa, Ulua'ta 

-- ~ a..-- · r-- o mahalleden Jrar,d-: Murat ve Murat &&82 E. A. rumuzuna mektupla mllrac:aat· -r 
ın. 6598 karısı lerife ve Nuik'iıı cvlitları 

Satılık n et~ - Stil yatak oda· &evıket, Ayıe. Rukiye ve Ortakçı otlu 
11, piyano, radyo, büfe, kanape ve kol- Bani " IUdık ....,,_ - Çok bacı Mehmedia evli.tları Mehmet ve 
tuklar YenİJChir ltaranfU aokak No. aailam ~ aancl* ve bani aranıyor. Hayriye ve ortakçı oilu Muatafanm 
30 daire No. 6 ya müracaat. Tel: 2995 satmak latlyenlerln 24&5 numaraya te- torunu Fatma ve HU.Cyin oilu lllDllil 

&801 lefon etmelerl 15828 aleyhlerinde 1lp.z aulh hukuk mah-

2 OcWı om. A-• _ Tercihan kemeaiae açılan aynı mahallede kAin 
Acele aabhk - Ayvalı Tutlu men· .--•7 salı yol; aolu Girdap oilu Ali; Unü 

'-- ·· t -H•tf 1 bi llkt Yenf•alol.,tde 2 oda 1 boı a-- a • ..,. auyu mq eıuu. Y e r e uy- raaaa ..-- yol; arkası Hauncık oilu Ali Rua 
gun flatla aatıhktır. Ve kiraya da ve· ranıyor. Posta kutun 2& Yenlteblr. ile ımbdut bir evdeki ıüyuun izaleai-
ril kti Ti . &888 

ece r. : 2406 &803 ne mütedair davanm yapılan dunıt-
~ - Yenifebk•de her tilrlll maaında: 

Satılık .. ya - 5 parça mobilya konforu haYi ild odalı dalre aranmak • Dava olunanlardan t.mailin meUe-
bıdm elbiaeai kürk manto ve halılar. 
Atatilrk bulnn Ali Numi apartımanı ı.dır. Tel: 3011 &891 ni meçhul kaldığmdan kendisine ita-
57 birlnd Jı:at. &832 ----------------- nen dlvetiyeoin teblil edUmeaine 

..111111111111111111111111111111111111111&. mahkemece karar verilmelı:t. beimuci-
S.bldr otomoWl - 31 model kapa- - - bl karar dln olunan 1amail'iıı duııat • 

b 4 ailindirli ekonomik çok ~. kulSa-- ._-lr inalliz ıalllllıln hlhrıl•e_= ma gOnü olan 13. 10. 938 pel"fCIDbe cU
lanılmıf Pord otomoblH aatılıaur nil aaaıt dokmda mahkemeye gelmeai 

~~7~ıar tenievine m0racaa;g5{et §Plevne müdafaası§ :~':!~.~ki~~~~; 
Sabhk .. P - t:pi bir yatak tala. 5 1877 de tUrk ordmanda 5 verileceli ilin olunur. &984 - -mı ve mutelif eıya aatıbktır. Gasi bul- : bir blhik kumandam olarak : -------------------- -nn Balcılar apartımuu No. 3 her ft • : Plnnecle harb ebDİf olan : 

kit ıörillebillr. &869 § Jizbqı F. Von Herı..t'ln § A._ı &uf C•lyetlerl 
ln•I llllpllllmea: Sablık - \nkara'nm her tarafında ! ıGul bir lllObla ıudılı, S 

parçaJ•nmıı analar beton abpp ev a· 5 arbdqmm N-.nm AR· 5 
partman alıp aatmü istiyenlere. Tel ~ 5 T AM'm da dllimbe çnlrdi· ! Sıncı, Nakkaf ve Kalemlı:trlar Ce-
3563 Ali Cencb Dayımı cad. No: 1 5 ti ha ldtah, ukerliiiml:ıdn 5 !Diyetinin ZM-938 tarihinde yapıluı 

&902 5 ... m aafhalanndaa birini 5 toplantıda ekseriyet olmadıtınclaa i-
- 1an..w __ , ..... _dır • clare he.yeti intlıabiyle cemiyetin par-

ıl'I-...._._ Mo...._...11..11-a. Trl__. = ı:an UU111a&U1 • = t• m.ır.1 .__,_,_ .ıı-.a.ı l'-in ı 
..-.... -- - T- i Alkerlerin bir meelek iri· i ıye • anmuı ...aam- a c 

marka iki bir çeyrek kuvetlnde peıln toplantı 25-9-938 puar cilnll IUt 20 
Sat 150 lira uıu. matbaam guete tev- i taln, ulrer olmı,.nlarm da S de lt*Jar cadde.indeki cumhuriyet 
si lı:11n1nıcla Bay MU9llıla'ya mlna i he,4ftnlı bir lükl,.. sihi • i Hallı: Partlal binamda yapı1Kalm. 
11t. &923 5 lm,abilecelderi ba ldtab. 5 dan muayyen olan ciln ve mtte ea

Satıhlr 91,. - Maltepe son durak 5 cılctı. 100 kunı1a 1ablıyor. 5 nafın behemehal Halk Partili blna-ı 
ViUI Ali Himmet No. 1 de Otel ve ev :111111111111111111111111111111111111111: ım• ıelmeleri llln olunur. 69&3 · 

Fikir biraz cüretkôrane görülebilir 
Fakat neticeleri şayanı hayrettir. 
F EMİL 
F EM 1 L 

n BAOI bdm olmaılm yeıtnı 
mahsunınu unutturur. 
ft BACI icat edilince, kadm lnanılmıyacalı: 
derecede bllyiik bir aerbeatiye ve eıma1sis bir 
rahata kavuftu. 

. " BAOI her ay tekerrilr eden mllfldll ve llri· 

F .E M 1 L en gilnlerde kadını bütün dUtilnce ve uiyet
lerden kurtardı. Hayatın~ ve aile aaadetini 
ıiıorta etti. 
n BAOI en ince elbiae ve en dar banyo ma
yoları altmda auilmu. ~ullanan kadın bile 
mncudiyetinl katiyyen farketmez. 
ft BAOI mlkroblu bezlerin Ye paıuk tam-

F E M 1. L ponların kadınların bütün hayatlarına ma1 o-
ı.n nhlm " tenu611 ıztırablarmı ortadan Jı:al. 
dırır. 

" BAOI lwıı emici ve muhafua edici beyaz 
ft kırmızı h111ual iki cina pamuktan kimya ha
rlblarlyle mlkrobauz bir tekilde yapılmıftır. 

F E M 1 L 
n BACI bayuılarm (aylık temizliklerinde) 
eıı biri.Del yardımcısıdır. Sıbatlnl aeven her 
bdm, 

ve BAGI 
kullaDmalıclır. ırBJıdL ktlçtUr n 71J1DUPk olduiundan el 
nıada bile tqaur. Her ecane Ye tlcantbamlerde bulunur. 
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RESMi iLANLAR 
Askeri Fabrikalar .. 

50 metre mikabı diıbudak 
tomruğu ahnacak 

Dış işler Bakanlıoı 

Kok kömürü alınacak 
Hariciye Vekaletinden : 
1 - Satın alınacak 190 ton kok kö -

mürü kapalı zarfla münakasaya ko -
nulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 5.700 lira 
ve muvakkat teminatı 427 lira 50 ku -
ruştur. 

3 - Münakasa 6. T . evel 938 perşem
be günü saat 17 de Ankara'da vekalet 
satın altnıl komisyonunda yapılacak -
tır. 

4 - Taliplerin teminatlariyle tek -
lif mektuplarını mezkur tarihte ko -
misyona tevdi etmeleri ve şartnamesi
ni almak istiyenlerin vekalet levazım 
müdürlüğüne müracaatları. 

(3804) 6791 

· -.,E.konomi BakanlrOı 

Elbise diktirilecek 
iktisat Vekaletinden : 

1 - Vekalet hademeleri için (84) 
takım erkek kostümü ile (2) takım 

kostüm tayyor ve (84) adet palto ile 
(2) adet manto diktirilecektir. 

2 - Kostümlerin tahmin edilen di
kiş bedeli (1008) lira muvakkat temi
nat parası (75) lira (60) kuruş ve pal
toların tahmin edilen dikiş bedeli 
(588) lira ve muvakkat teminat parası 
(43) lira (10) kuruştur. 

3 - Münakasa 6-10-938 tarihine te
sadüf eden perşembe günü saat (10) 
da Vekalet satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Taliplerin şartnameyi görmek 
ve % 1,5 muvakkat teminat paralarını 
yatırmak üzere Levazım Müdürlüğü
ne müracaatları ilan olunur. 

(3872) 6846 

Tarim Bakanhoı 

Saman ah nacak 
Etlik'de Merkez Bakteriyoloji ve 

Seroloji Müe&aeaea.i Müdürlüğün • 
den: 

ı - Müessese hayvanatı için 40.000 
kilo saman pazarlık suretiyle satına
lınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 800 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 60 lira olup 
banka mektubu veya vezne makbuzu 
ve devletçe kabule şayan hazne tahvili 
teminat olarak alınır. Yalnız bunun 
da makbuz mukabili hazneye teslimi 
şarttır. 

4 - İhalesi 30.9.938 cuma gün~ saat 
15 tedir. Buna ait şartname müessese
den bedelsiz olarak verilir. 

5 - 2490 sayılı kanunda ya~ıiı şart
ları haiz olan istekliler muayye-!'l olan 
gün ve saatte Ziraat vekaleti muhase· 
be müdürlüğünde toplanan komisyo 
na müracaat etmeleri. (3724) 6626 

l Milli Müdafaa Bakanlığı 
·-~ 

Havlu alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
1) 10.000 adet havlu açık eksiltme ı

le satın alınacaktır. 
2) Hepsinin tutarı 3.500 lira olup ilk 

teminat parası 262 lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 3 birinci teşrin 938 pazar

tesi günü saat 14 dedir. 
4) Evsaf, nümune ve şartnamesi ve

kalet satın alma komisyonunda görü· 
le bilir. • 

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

Muhtelif kamyon malzemesi 

ah nacak 
M. M. Vt.kalcti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

68529 lira olan muhtelif cins ve mik
tarlarda zıs kamyonları malzemesi 
kapalı zarf usuliyle satın ahnacaktrr. 

2 - Eksiltme 1 birinci teşrin' 938 
cumartesi günü saat 11.30 da Ankara
da M. M. V. satın alma Ko. da yapı
lacaktır. 

3 - tık teminat 4676 lira 45 kuruş 
olup liste ve şartnamesi 343 kurup 
Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat evveli
ne kadar Ankara·da M. M. V. satın 

alma Ko. reisliğine vermeleri. 
(3080) 5686 

Mendil ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
1) 20.000 adet mendil açık eksiltme 

ile satın alınacaktır. 
2) Hepsinin tahmin edilen bedeli 

3.200 lira olup ilk teminat parası 240 
liradır. 

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

4) Evsaf, nümune ve şartnam::si ve
kalet satın alma komisyonunda görü
lebilir. 

5) İsteklilerin belli gUn ve saatte ilk 
teminat mektubu veya makbuzlariyle 
komisyona müracaatları. (3717) 6622 . 

Harç paketi alınacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

altmış dokuz bin lira olan iki yüz bin 
tane harp paketi kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 12 - birinci teşrin - 938 
çarşamba günü saat 15 de Ankara'da 
M.M.V. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3-llk teminat 4700 lira olup şartna
mesi 345 kuruşa M.M.V. satın alma ko
misyonundan alınır. 

4 - Eksiltmiye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden behemahal bir saat eveline 
kadar Ankara'da M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(3245) 5972 

Oişd Fölöyü vesaire alınacak 
M. M. Veki.leti Sabn Alma Komis

yonundan: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

6250 lira olan on tane dişçi Fötöyü ile 
on tane Kreşuvar kapalı zarfla satına
lınacaktır. 

2 - Eksiltme 10-birinciteşrin- 938 
pazartesi günü saat 15 de Ankara'da 
M. M. V. satın alma Ko. da yapılacak
tır. 

3 - İlk temint 468 lira 7 5 kuruş 
olup §'lrtnamesi bedelsiz olarak ko
misyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden behemahal bir saat eveline 
kadar Ankara'da M. M. V. satın alma 
Ko. reisliğine vermeleri .. {3226) 

5892 

Kablo ve elektrik 

malzemesi alınacak 
Ankara M. M. Vekaieti Satın Alma 

Komisyonundan: 
1) 800 metre yeraltı kablosu ile 8 

kalem elektrik malzemesi açıık eksilt
meye koıunuftur. 

2 - Hepsinin tahmin edilen bedel
leri 3050 lira olup ilk teminat parası 
228 lira 75 kuruştur. 

3) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatında M. M. V. satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

4 - Yukarda yazılı yeraltı kablosu 
ile 8 kalem elektrik mal zemesi hepsi 
birden bir talibe ihaleedileceği gibi 
ayrı, ayrı taliplere de ih.ale edilebi
lir. (2962) 5562 

Cerrahi alôt alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

yüz dokuz bin üç yüz on beş lira olan 
217 çeşit cerrahi alat kapalı zarf u
~uliyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 4 birinci teşrin 1938 
salı günü saat 11 de Ankarada M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - tık teminat 6715 lira 75 kuruş 
olup şartnamesi 547 kuruşa Ko. dan 
ahnxr. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatından behemehal bir saat ev
veline kadar Ankara'da M. M. V. sa
tın alma Ko. reisliğine vermeleri. 

(3079) 5685 

Top koıum hayvam ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Ahna Ko.: 
1 - 1000 ila 1500 baş top koşumu 

beygir ve kısrak kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 - Behe--: baş hayvana tahmin eli
len fiyat 350 liradır. 

3 - Eksiltme 30 eylUl 938 cuma 
günü saat 16 da Ankara'da M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat (24750) yirmi 
dört bin yedi yüz elli lira olup prt
namesi 26 lira 25 kurup Ko. dan a
lınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki 
ve 3. cü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatından behemehal bir saat eve
line kadar Ankara'da M. M. V. sa-
tın alma Ko. na vermeleri. 

(3013) 5595 

Top koıum kahrı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 
ı - 2300 ila 2500 baş top koşumu 

katı r kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır 

2 - Beher baş katıra tahmin edi
len fiyat 450 liradır. 

3 - Eksiltme 30 eylCtl 938 cuma 
günü saat 15 de Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat (47500) kırk yedi 
bin beş yüz lira olup şartnamesi elli 
lira mukabilinde komisyondan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatından behemehal bir saat eve
tine kadar M. M. V. satın alma Ko. 
reisliğine vermeleri. (3014) 5596 

Guinruk ve t n. B. . . . 

iki bina • 
ınşası 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür. 
lüğü Sabn Alma Komisyonundan : 

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

19 kalem muhtelif malzeme 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü -

ğü Merkez Satın Alma Komisyonun
dan: 

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 mezkur 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 

3 ton sanlralif alınacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdaremizin Yavşan tuzlasında 

şartname ve projesi mucibince yaptı
rılacak Revir - doktor evi ile ilk mek- Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü -
tep binası inşaatı her iki iş birden ka- ğü Merkez Satın Alma Komisyonun
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul- dan : 
muştur. Tahmin edilen bedeli (7500) lira o-

2 - Keşif bedeli Revirin 7238.25 li- lan 3 Ton Santralit Askeri Fabrika
ra ve ilk mektep binasının 10475.52 li- lar Umum Müdürlüğü Merkez Satın 
ra ki heyeti umumiyesi 17713 lira 77 Alma komisyonunca 9-11-1938 çar
kuruş ve muvakkat teminatı 1328.54 şamba günü saat 15 te kapalı zarfla 
liradır. • ihale edilecektir. Şartname parasız o-

111 - Eksiltme 3.10.1938 tarihine larak komisyondan verilir. Taliplerin 
rastlıyan pa2:artesi günü saat 11 de muvakkat teminat olan (562) lira (50) 
Kabataş'ta levazım ve mubayaat şube- kuruşu havi teklif mektuplarını mez
sindeki alım komisyonunda yapıla- kur günde saat 14 de kadar komisyo
caktır. na vermeleri ve kendilerinin de 2490 

iV - Şartname ve projeler 89 kuruş numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
bedel mukabilinde İnhisarlar levazım deki vesaikle mezklir gün ve saate 
ve mübayaat şubesiyle Konya ve An- komisyona milracaatları. (3753) 6836 
kara başmüdürlüklerinden ahnabilir. 

Gümrük Muhafaza 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isti

yenlerin fenni evrak ve vesaikini iha· 
le gününden 3 gün eveline kadar inhi
sarlar inşaat şubesine ibraz ederek ay· 
rıca münakasaya iştiraıt vesikası dl- Yazlık elbise alınacak 
maları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ve ve 5 inci maddede 
yazılı inşaat şubemizden alınacak el:
siltmeye iştirak vesikası ile muvakkat 
güvenme parası makbuzu veya banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarfların eksiltme günü en geç 
saat 10 a kadar yukarıda adı geçen ko
misyıon başkanlığına makbuz mukabi
linde verilmesi lazımdır. 

(6493-3797) 6723 

Tahta alınacak 
lnhıı.arlar Uıpwn MuduruiğÜn· 

den: 
1 - Şişeli içkilerin anbalajında 

kullanılmak üzere şartnamelerine ekli 
listelerde ebad ve mikdarı yazılı 

4572.63 metre mikabı kesilmiş sandıık
lık tahta 16-8-938 tarihinde ihale edi
lemediğinden yeniden ve pazarlık u -
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedeli beher met
re mikabı 36.30 lira hesabiyle 165986 
lira 47 kuruş ve muvakkat teminatı 

9549.32 liradır. 
III - Pazarlık 10-10-938 tarihine 

rastlıyan pazartesi günü saat 16 da 
Kabataş'ta Levazxrn ve mübayaat şu -
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartnameler 830 kuruş bedel 
mukabilinde İnhisarlar Levazım ve 
mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir 

Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için ta -
yin edilen gün ve saatte muvakkat 
teminat paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (6732 - 3953) 6970 

. · Okullar 
İskarpin alınacak 

Siyasal Bilgil« Okulu Satın Alma 
Komisyonu Reisliğir.den : 

Talebe için satın alınacak en az 330 
ve en çok 370 çift iskarpin a~ık ek -
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 4 
teşrinievel 938 salı günü saat onda 
Ankara mektepler muhasebeciliği bi
nasında yapılacaktır. Beher çift için 
muhammen fiyat beş liradır. tık temi
nat 138 lira 75 kuruştur. İskarpin nü
munesi ve şartname her gün mektepte 
görUlebilir. _(3729) 6653 

Gümrük Muhafaza Genel Komu -
tanlığı İstanbul Satın Alma Komia • 
yonundan: 

1 - Gümrük muhafaza eratı i~in 
4294 takım yazlık elbisenin kapalı 

zarfla eksiltmesine istekli çıkmadı
ğından 10.10.1938 pazartesi günü saat 
11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 22328 lira 81) 
kuruş ve ilk teminatı 1675 liradır. 

3 - Şartname ve evsafı komisyon
dadır. 'Görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatiade ilk 
teminat makbuzları ve kanuni vesaik
leriyle birlikte Galata eski ithalat 
gümrüğü binasındaki komisyona gel-
meleri (6526-3816) 6795 

Hava Kurumu 

Bolu hava kurumu şubesi i~in 
bir bina yaphnla<ak 

Türk Hava Kurumu Bolu Şubeıi 
Başkanlığından : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Bolu'
da hükümet konağı karşısında cüm
huriyet meydanında yapılacak olan 
Türk Hava Kurumu Bolu şubesi bi
nasıdır. 

2 - Bu binanın keşif bedeli (9991) 
lira (57) kuruştur. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A) Münakasa şartnamesi 
B) Mukavelename 
C) Plan 
Ç) 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 
uzatılmxştır. !hale, 27. 9. 938 salı gü
nü saat on beşte yapılacaktır. 

S - 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 kayıtk bulun
duğuna dair vesika. 

B) Vilayet Nafıa direktörlüğün

den verilmiş 938 senesi tarihli ehliyet 
vesika6ı. 

7 - İstekliler yukarıda dördüncü 
maddede yazılı saatte Türk Hava 
kurumu Bolu şubesinde hazır bulun
malıdırlar. Veya gönderecekleri tek
lif mektuplarım mukarrer saatten bir 
saat evetine kadar eksiltme komis
yonu reisliğine göndermelidirler. 
Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. 6867 

Devlet Hava Yolları 

Bir daktilo alınacak 
Devlet H. Yollan Umum Müdür

lüğünden : 
Umum müdürlüğümüz Üiin 75 lira 

aylık ücretle bir daktilo alınacaktır. 

Taliplerin: 
1 - En az orta mektep mezunu ol

ması, 

2 - Çok iyi ve süratli daktilo yaz
ması, 

3 - Memurin kanununun gösteroi
ği evsafı haiz bulunması, 

4 - 1.10.1938 tarihine kadar idare
mize müracaat eylemesi Iazımdır. 

Lisan bilenler tercih edilecektir. 
(3915) 6909 

Fakülteler _ 
Yemek münakasası 
Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fa

külteıi Direktörlüğünden : 
1 - Fakültenin 1938 mali yılı ye • 

mek münakasası 10-10-1938 pazartesi 
günü Ankara mektepler muhasebecili
ğinde saat 15 de kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

2 - İstekliler her gün fakülte hesap 
işyarma müracaat ederek şartnameyi 
görebilirler. 

3 - 1532 lira 25 kuruştan ibaret o. 
lan ilk teminatın ihale günü saat 14 e 
kadar mezklir mühasebecilik veznesine 
yatırılması lazımdır. 

4 - 11an ücreti müteahhide aittir. 
(3805) 6792 

· Demiryolları . . - - - ,_ 

Döküm koku ahnacak 
D. D. Y oUan Sabn Alına Komİı -

yonundan ı 

Muhammen bedeli (23100) lira olan 
700 ton döküm koku 3.11.938 perşembe 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usulil'! 

1 Ankarada idare binasında satın alı -
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1732.50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerim 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılmaktadır. (3752) 6772 

Kayaş büveti kiraya 

verilecek 
Devlet Demiryolları İkinci İıletme 

Müdürlüğünden : 
1 - Yeni açılan Kayaş Büveti ve 

bahçesi 3 sene müddetle ve açık artır
ma ile kiraya verilecektir. 

2 - Senelik muhammen kirası 120 
liradır. 

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

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

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

istasyonunda parasız verilir. 
6 - Arttırmxya iştirak için arana

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

varakası, 

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

Jc.ra ve İflôs 
Gerede icra Memurluğundan: 

Gredede Settar Sevime 312 lira bor
cundan dolayı Kabiller mahallesin -
den İbrahim oğlu İbrahimin, Kabiller 
mahallesinde Sağ tarafı Pelvan oğlu 
Mustafa hanesi, sol tarafı sahibi se
ned hanesi, arkası Hacı İbrahim mah
dumu Rıza ve Mustafa arsaları ve ö
nü yol ile mahdut hanesiyle prkan 
İbrahim, şimalen hacı İbrahim evlat
ları Rıza ve Mustafa arsaları, garben 
ve cenuben yol ile mahdut müfrez 
arsasının açık artırma suretiyle para
ya çevrilmesine karar verilmiştir. Ha
ne iki katlı olup ahşaptır. Zemin katı 
toprak ve bir ahır ve bir oda ve bir 
kilerden ve üst katı da üç oda, hela 
ve karidordan ibarettir. Ayrıca etrafı 
açık bahçesinde samanlık ve fırını 
vardır. Arsa 143 metre ve 661 desi -

25 - ~ - 1 .... "'\ 

metre murabbaı olup etrafı duva 
muhat ve hanenin müştemil3.tın 
mahdut olup tamamına yeminli üç 
li vukuf tarafından 800 lira kıy 
takdir edilmiştir. Yukarda hudut 
evsafı yazılı gayrimenkulün kırk 
kiz sehim itibariyle on dokuz se 
7-11-938 salı günü saat 14 de 15 e 
dar hükümet binasındaki dairede 
tılacaktır. Satrş bedeli % 7 5 ni b 
duğu takdirde gayri menkul en fa 
artırana ihale edilecek ve aksi takd 
de en son artıranın teahhüdü b3 
kalmak üzere on beş gün temdit e 
!erek 21-11-938 tarihine tesa<lüf ed 
sah günü aynı saatte ve aynı mah 
de ikinci açık artırması yapılacak 
artırma bedeli yine muhammen kı 
metin% 75 ni bulmazsa 2280 No. 
nun hükümlerine göre beş müsa 
taksitte ödenmek üzere tecil edil 
cektir. 

Satış bedeli peşindir. Taliple 
artırmaya girmezden evvel muha 
men kıymetin % 7.5 nisbetinde p 
akçesi ve~meleri veya Milli bir B 
kanın teminat mektubunu ibraz et 
leri lazrmdır. 

Belediyeye ait tenvirat ve tanzif 
ve dellaliye alana aittir. 

2004 No. icra ve iflas kanunun 
126 cı maddesinin 4 cü fıkrasınca, 
gayri menkul üzerinde ipotekli al 
caklılar ile diğer alakadarların ve i 
tifak hakkı sahiplerinin bu haklar 
ve faiz ve masrafa dair olan iddiala 
m bu ilanın neşri tarihinden itibar 
20 gün zarfında evrakı müsbiteleri 
le bildirmeleri ve aksi halde hakla 
tapu sicilliyle sabit olmıyanların sM 
tış bedelinin paylaştırılmasından b 
riç kalacakları ve şartnamenin 15-1 
938 tarihinden itibaren açık bulund 
rulacağı ve fazla izahat almak istiye 
!erin 937 / 1040 dosya No. ile daire} 
müracaatları ilan olunur. 6985 

Ankar:a icra Dairesi Gayri Mel' 
kul Satıt Memurluğundan : 

lpotek olup satılmasına karar~ v 
len Yenişehird' SeJanik caddesin' 
1048 ada 10 parsel numaralı apartı 
aşağıdaki şartlar dairesinde açık l'fı 
tırma ile satıp çıkarılmıştır. 

Evsaf ve müştemilatı: 

Apartıman dört kattır. Beher kat~ 
iki daire vardır. Daireler üç oda b 
hela, mutbah ve banyoyu ihtiva e 
mektedir. ÇatISı terasa halindedi 
İnşa tarzı beton anne ve merdive~ 
leri mozaiktir. Elektrik havagazı ~ 
tesisatı vardır. Binanm heyeti um\I 

miyesi mükemmel tarzda inşa edilrnt 
muntazam yağlı boya ve badanası .J 
dır. Banyo ve helalarda birer Javatıf 
mevcuttur. Banyolar kompledir. Pa1 
sel 415 metre murabbaı olup 151,,. 
metre m_urabbaı kısma apartıman iıı' 
p edilmiştir. Heyeti umumiyesiıı' 
yirmi yedi bin sekiz yüz lira kxyın~ 
takdir edilmiştir. 

Satış şartları: 

1 - Satış peşin para ile olmak üıt' 
re 27-10-938 tarihine müsadif perşeıııl 
be günü saat 10-12 ye kadar icra d~H 
resi gayrimenkul satrş memurluğu~ 
da yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olıı 
yukardaki muhammen kıymetin 

7,5 ğu nisbetinde pey akçesi ve 
milli bir bankanın teminat mektub 
ile kanunen teminat olarak kabul ed• 
len hazine tahvilleri getirecektir. 

3 - Satxş günü artırma bedeli ta 
dir edilen kıymetin % 75 ini buldu 
tan ve üç defa nidadan sonra mezl( 
günün on altıncı saatında en çok a 
tıran talibine ihale olunur. 

4 - İşbu tarihteki artırmada tekli 
edilen bedel muhammen kıymetin 'ft 
75 ini bulmadığı takdirde 11-11-9 
tarihine müsadif cuma günü saat 10' 
12 ye kadar yapılacak ikinci artır 
da en çok artırana ihale edilecektir· 

5 - Birinci ve ikinci artırmalar 
ihale bedeli ihaleyi. müteakip veril 
mediği takdirde üzerine ihale edile' 
nin talebi üzerine ihale tarihinde~ 
itibaren kendisine bedeli ihaleyi tef 
limi vezne eylemesi için yedi gün 1'1 

dar mehil verilecektir. İşbu müdd' 
zarfında ihale bedeli yatırılmaoıı 
takdirde ihale bozulacak ve bu tarill' 
ten evvel en yüksek teklifte buluı1r' 
talibe teklif veçıhile almağa razı ol~! 
olmadığı sorulduktan sonra te1<l1 

veçhile almağa razı ise ihale farkı b~ 
rinci talipten tahsil edilmek üzere lı 
talibe ihale edilecektir. Teklifi ,,ef 
hile almağa razı olmazsa gayri rneır 
kul yeniden on beş günlük ikinci '~ 
tırmaya çıkarılacak en çok artıl'8 

talibe ihale edilecektir. 
6 - Her iki artırmada gayri rnt" 

kul talibine ihale edildikte tapu 1181" 
cı müşteriye ihale tarihine kadar otP' 
müterakim vergi ve dellaliye ret~ 
ise satış bedelinden ödenecektir. il' 

7 - Atakadarların gayrimenkul 1 
zerindeki hakları ve hususiyle f•1 

ve m~.sra.fa da~r ola~ id?ialarını. e."~e 
kı musbıtelerıyle yırmı gün ıçıı1 ~· 
dairemize bildirmeleri lazımdır. ~ 
si takdirde hakları tapu sicilliyle ,r 
bip olmadıkça satış bedelinin payt•f 
masından hariç tutulacaktır. , 

8 - Artırmaya iştirak edecek1' 
5-10-938 tarihinde 38/12 No. ile dair; 
mizdeki yerinde herkese açık bul" 
durulan şartnamemizi okuyabilirtet• 

~ 
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Parmakhk yaptlrılaeak 
Ankara Valiliğinden : 
Ankara Etnografya müzesi önün -

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

Keşif bedeli 7 56 lira 32 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 56 lira 72 kuruş

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

6479 

Parke kaldnım yaphrllacak 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara - İstanbul yolunun 5s+ooo 
inci kilometresinde Ayaş kasabasına 
rastlıyan kısımda yapılacak parke kal
dırım inşaatı 26.9.938 pazartesi günü 
saat 15 de vilayet binasında daimi en
cümende ihalesi yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 7245 liradır. Muvakkat 
teminatı 544 liradır. İstekliler teminat 
mektup veya makbuzu ve ticaret oda
sı vesikasiyle birlikte sözü geçeıı gün 
ve saatte encümene mUracaatları. 

Bu işe ait keşif ve şartname her 
Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

(36SO) 6480 

Maden blok kömürü 
Ankara Valiliğinden : 

Nafıa dairesi silindirleri için alına
cak (180) ton maden blok kömürü 26. 
9.938 pazartesi günü saat on beşte Vi
liyet binasında daimi encümende iha
lesi yapılmak üzere açık ek1ıiltmeye 

konulmuştur. 

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

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

Bu ite ait keşif ve şartnameyi her
gün Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

(3651) 6481 

Hükümet konağı yaphrllacak 
Ankara Valiliğinden : 
Polatlı kazasında yapdacak bükü -

met konağının 10289 lira 18 kuruıluk 
kısmın inşaatı; 26-9-938 tarihinde 
Ankara viliyeti Nafıa MüdUrlilğU o
dasında toplanan Nafıa eksiltme ko· 
misyonunda ihalesi yapılmak üzere 
kapalı zarf usulile eksiltmeye kon -
muştur. 

Muvakkat teminat 771 lira 69 ku
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını; te
minatı mektubu veya makbuzu, Tica
ret odası vesikası ve eksiltmenin ya
pılacağı günden en az sekiz gün ev
vel referans ve diğer vesikalarını 

raptetmek suretile Ankara vil~yetine 
istida ile müracaat ederek bu işe ait 
alacakları ehliyet vesikalariyle bir -
likte yukarda adı geçen günde saat 
ona . kadar eksiltme komisyonu reis
liğine tevdi etmeleri. 

Ehliyet vesikası için eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün 
evvel vesika talebinde bulunmıyanla
rın eksiltmeye giremiyecekleri buna 
ait keşif evrakı ve şartnamenin naha 
müdürlüğünde görebilecekler. 

(3622) 6430 

Dıvar inşası 
Ankara Valiliğinden : 

Etnografya müzesinin ihata divar 
inşaatı 26-9-938 pazartesi günü saat 
on birde vilayet binası lahilinde nafia 
komiayonunda ihalesi yapılmak üze
re pazarlığa konulmuştur. 

Keşif bedeli (1393) lira 73 kuruş • 
tur. Muvakkat teminat (104) lira S3 
kuru§tur. İstekliler teminat mektubu 
veya makbuzu ve ticaret odaıımm ve -
sikasiyle birlikte sözü geçen gün ve 
saatte Nafia komisyonuna gelmeleri. 
Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafia müdürlüğünde görebilir · 
ler. (3648) 6478 

Muhtelif erzak ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 
Etimesğut yatı okulu talebesinin 

iaşeleri için muktazi erzak (8912) li
ra (5) kuruş muhammen bedel üzerin
den kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muş vakti muayyeninde encümende 
hiç bir talip zuhur etmediğinden 2490 
sayılı kanunun 40 ıncı maddesinin 2 
inci fıkrasına tevfikan bir ay mü<ldet
le pazarlığa konulmuştur. İstekliler 
her pazartesi ve perşembe günleri sa
at 15 de vilayet daimi encümenine ve 
teminat akçelerini muhascbei hususi
ye müdürlüğü veznesine yatırmaları. 

(3957) 6971 

Matbaacılara 
Ankarft Valiliğinden : 

Muhammen bedeli 1646 liradan iba
ret bulunan 62800 adet at yarışları 
duhuliye bileti ile 19500 adet progra
mın bastırılması 29-9-938 P.erşembe 

günü ihale edilmek üzere açık eksilt
meye konulmuştur. Taliplerin matba
acı vesikası ve teminatlariyle birlik
te daimi encümene ve şartnamesini 
görmek iıtiyenlerin de husust muha
sebe müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (3917) 6968 

Vilôyet konağı 

tefrişi 
Ankara Valiliğinden : 

Yenişehirde Necatibcy caddesinde 
Hususi idareye ait vilayet konağının 
tefriş işi 10 Teşrinievel 938 pazartesi 
günü saat ıs de vilayet daimi encü
meninde ihalesi yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konmuştur. 

Keşif bedeli (3500) liradır. Muvak
kat teminat 262.50 liradır. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası 
teminat mektup veya makbuzu; ve i
hale tarihinden en az 8 gün evvel vi
tayet makamına müracaatla alacakları 
ehliyet vesikasiyle birlikte, yukarda 
adı geçen gün ve saatte encümene 
müracaatları. 

Ehliyet vesikası için ihale tarihin
den 8 gün evvel vuku bulmıyan mü
racaatların nazarı itibare ahnmıyaca
ğı ve bu gibilerin eksiltmeye giremi
yecekleri ve buna ait şartname ve ke
şifnamenin Ankara Nafıa MüdürlU-
ğünde görülebileceği. (3983) 6981 

Bahk avuhğı müzayedesi 
Ankara Defterdarlığından : 
Manyos 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 suretiyle müzaye
deye konulmuştur. 

29-9-938 perşembe günü saat 15 de 
ihalesi yapılacaktır. Muvakkat temi
natı bedel muhamminin % 7 buçuk -
tur. Talip olanların Bandırma mali
yesinde müteşekkil komisyona müra
caat etmeleri ilan olunur. (3922) 6910 

Ankara Belediyesi 
·.• 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Mezbaha binasın.da yapılacak 

olan bazı tamirat on beş gün müddet· 
le açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 1467,74 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 110 lira
dır. 

4 - Keşifnamesini gfümek latfyen-
lerin her ıUn yazı i§leri kalemine ve 
isteklilerin de 4. 10. 938 günü saat on 
buçukta belediye encümenine müraca-
atları. (3795) 6721 

Depo yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Gazhaneye gelen gaz, benzin ve 

ispirtolann muhafazası için yaptırıla
cak depo on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (4951,S7) li
radır. 

3 - Muvakat teminatı (332) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 4. 10. 938 saat 10,30 da 

3 - Muvakkat teminatı 740 lira-
dır. 

4 - Keşif projesini görmek isti
yenlerin her gün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 4. 10. 938 günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü
racaatları. (3792) 6718 

Sahlık hayvanlar 
Ankara. Belediyesinden : 
Başı boş olarak yaıkalanan dört 

merkep, iki öküz, bir tay ile bir kıs -
rak satılacaktır. İsteklilerin 27-9-938 
sair günü saat tam sekizde mezbaha 
civarında hayvan pazarındaki heyete 
müracaatları. (3968) 6973 
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Yulaf veya arpa alınacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - İslahiyedeki kıtaatın senelik 

ihtiyacı olan 654.000 kilo yulaf veya 
bu mikdar arpanın kapalı zarf usuliy
le eksiltmesi 19 eylill pazartesi güni 
yapılması lazım gelmekte ise de is
tekli çıkmadığından 19 eyliıl 938 tar.i 
hinden itibaren bir ay içinde pazarlı 
ğa bırakılmış ve ilk pazarlık 29 eyllıl 
938 perşembe günü saat 15.30 da yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 29430 lira
dır. 

3 - İlk teminatı 2208 liradır. 
4 - Şartnam~i İs15.hiyede Tugay 

ve İstanbul Ankara levazım amirlik -
leri aatm alma komisyonundadır. 

5 - İstekliler vaktinde komisyon-
da bulunmaları. (3979) 6978 

Kuru fasulye ah nacak 
Ankara Levazun Amirliği Sabn 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birlikleri 

938 senesi ihtiyacı için kapalr zarf 
usuliyle eksiltmeye konularak 15.8.938 
günü ihalesi yapılan 120,000 kilo ku
ru fasulyaya teklif edilen 14 kuruş 

14 santim fiat kor komutanlığınca pa
halı görüldüğünden yeniden kapalı 

zarflla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Beher kilosunun muhammen 

fiatı 15 kuruş olup ilk teminatı 1350 
liradır. İhale.i 27-eylUl-938 salı günü 
saat 16 dadır. İstekliler şartnamesini 
her gün tüm. Sa. Al. Ko. da görebi -
lirler. İstekliler kanunun 2, 3 cü mad
delerindeki vesaik ile teminat mek -
tuplarını havi zarflarını belli gün ve 
saatten en az bir saat evetine kadar 
tümen satın alma komisyonuna ver-
meleri . (3641) 6477 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonun·dan : 
TUmen birliklerinin ihtiyacı için 

29 ton sade yağı satın alınacaktır. Ka
palı zarfla ihalesi 10-10-938 pazartesi 
saat 10 dadır. Muhammen bedeli 24650 
lira ilk teminatı 1848 lira 75 kuruş -
tur. Şartnameyi okumak istiyenlerin 
her giln eksiltmeye iştirak edecekle -
rin 2490 sayılı kanunda yazılı vesika
lariyle birlikte belli gün ve saatte Lü
leburgaz Tüm. satın alma komisyonu
na müracaatları ilan olunur. (3970) 

6975 

Yulaf alınacak 
encümene müracaatları. (3793) 6719 Ankara Levazım Amirliği Satm 

k Alma Komisyonundan : 
4 at Satı laca 1 - Tümenin Edremit'teki ve Ay-

Ankara Belediyesinden : valık'taki birliklerinin ihtiyacı için 
Temizlik müdürlüğüne ait dört at 430 ton yulaf kapalı zarf usuliyle alı

satılacaktır. İsteklilerin 8-10-938 cu - nacaktır. 
martesi günü saat tam sekizde Mez : 2 - Tahmin edilen bedeli 22S75 li-
baha civarında hayvan pazarındakı radır. 
heyete müracaatları. (3969) 6974 3 - Eksiltmesi 10-10-938 günü sa -

at 9 dadır. İştirak edecek taliplerin 
Muhtelif ~içek tohumu ahnacak teminat mektup1ariy1e birlikte teklif 

mektuplarını muayyen saatten bir sa-
Ankara Belediyeainden : at evel Edremit Tüm. Sa. Al. Ko. na 
1 - Belediyeye alınacak çiçek to-

humları on beş gün müddetle açık ek- verilmiş olmalıdır. Teminatı 1693 li -
ra 12 kuruştur. (3980) 6979 siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1229) lira- Pirinç alınacak 

dı~. _ Muvakat teminatı (92) liradır. Ankara Levazım Amirliği Satın 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle- Alma Komisyonundan : 

Tümen Birliklerinin senelik ihti -rin her gün yazı işleri kalemine ve is-
teklilerin de 30.9.938 cuma günü saat yacı olan 103400 kilo pirince teklif 

edilen fiat pahalr görüldüğünden kaon buçukta belediye encümenine mü-
racaatları. (3680) 6535 palı zarfla ihalesi 7-10-938 salı günü 

saat 16 dadır. Muhammen bedeli 24816 
Hipodrom sahasmda inıaat lira iık teminatı t861,5o kuruştur. 
Ankara Belediyesinden: Şartnamesi her gün komisyonda gö

rülebilir. 
1 - 29 teşrinievel 938 cümhuriyet İsteklilerin ilk teminat makbuz ve-

bayramı için Hipodrom sahasında ya- ya mektuplariyle 2490 sayılı kanunda 
pılmasına lüzum gösterilen tribün, yazılı vesikalarile beraber ihale gü
peyke, parmaklık, bayrak sütunları ve nü ihale saatinden bir saat evveline 
saire inşaatı 15 gün müddetle açık ek- kadar Lüleburgaz Tüm Sa. Alma ko
siltmeye konulmuştur. misyonuna müracaatları. (3862) 6819 

2 - Muhammen bedeli 9869 liradır.---·------------

Satılık an kaz 
Ankara Belediyesinden : 

Muhamen Muvakkat 
Cinai: Mahall~11i: Ada: Parsel: bedeli: teminatı 

Lira Kuruş Lira : Kuru§ 
Kargir Cebeci: 522: 64 170 00 12 75 
hane 
enkazı : 
Yukarıda evsafı ve muhammen bedeli yazılı kargir hane enkazı bilmü-

zayede ihale edileceğinden taliplerin 7. 10. 938 cuma giinü saat 15 de imar 
müdürlüğünde müte§ekkil komisyona müracaatları. .(3909) 6878 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma KomisyonWl'dan : 
M. M. V ekfileıtine 5/ 29 kurup pa -

halı görülen Pınarhisarın 770 ton yu
lafı yeniden eksiltmiye konulmuştur. 
Eksiltmesi 18.10.938 saat l 7 de kapalı 
zarfla yapılacaktır. Muhanunen bedeli 
40425 liradır. Muvakkat teminatı 3032 
liradır. Zarflar saat lf> ya kadar alı
nır. 

Taliplerin bildirilen gün ve saatıte 
komisyonda hazır bulunmaları ilan o-
lunur. (3980) 6969 

Saman ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizonunun muhtelif 

birlik ve müesseseler için 30.000 kilo 
saman pazarlıkla ve şartname evsafiy
le 26.9.938 saat 15.30 da Ankara leva
zım amirliği satın alma komisyonun
da mübayaa edilecektir. 

2 - Şartnameyi görmek üzere her
gün ve pazarlık için belli vakitte ko
misyona müracaat edilmesi. (3931) 

6913 

Et ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Erzurum garnizon ihtiyacı için 

150000 kilo koyun veya keçi eti kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. Tatı

min bedeli 4SOOO lira ve ilk teminat! 
337 5 liradır. 

2 - Şartnamesi E rzurum'da leva
zım amirliği Sa. Al. Ko. dan parasız a· 
lmabilir. 

3 - Eksiltmesi 10. I. ci teşrin 938 
pazartesi günü saat 11 de Erzurum' da 
Mtist. Mv. binasında Erzurum Lv. a
mirliği satınalma Ko. da yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları ihale gün \•c: 

saatinden bir saat evel satın Al. Ko 
Bşk. ne verilmi~ olacaktır. 

5 - Şartnamenin yedinci maddesi
ne istinaden vesikalar teklif mektup
lariyle birlikte komisyona ibraz edil· 
miş olacaktır. (3824) 6797 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kağızman garnizonu için 

800.000 kilo arpa kapalı zarfla yeni
den eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 32000 lira, 
ilk teminatı 2400 liradır. 

3 - !halesi 7 birinci teşrin 938 cu
ma günü saat 11 de Karakösede ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
Ko. da görülebilir. 

4 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü saat ona kadar vermiş ola
caklardır. 

5 - tık teminat ve kanuni vesika
lariyle isteklilerin müracaatları. 

(3861) 6818 

Saman ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonun•.:lan : 
1 - Muhafız alayı hayvanat ihtiya

cı olan 324 ton samanın kapalı zarfla 
eksiltmesinde teklif edilen fiyat pa
halı görüldüğünden pazarlıkla eksilt
mesi 28 eylül 938 saat 15 de Ankara 
Lv. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5670 lira ilk 
teminatı 425 lira 25 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görlülür kanuni ve
sika ve teminatla belli vakitte komis
yonda bulunulması. (3722) 6625 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümenin Bergama 'daki birlik

lerinin ihtiyacı için 315 ton yulaf ka
palı zarfla alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 16537 lira 
50 kuruştur. 
3- Eksiltmesi 10. 10 938 günü saat 

11 dedir. İştirak edecek taliplerin te
minat mcktuplariyle birlikte teklif 
mektuplarını 10,30 geçerek Edremit 

Tüm SA. AL. KOM. verilmiş olma
ları. Teminatı 1240 lira 30 kuruştur. 

(3981) 6980 

Hangar yaphralacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Adanadaki kıtaatı askeriye için 

yeniden inşa edilecek hangarın 15. 9. 
938 den kaplı zarfla yapılacak ihale
sine talip çıkmamıştır. 

2 - 2490 sayılı kanunun 40 maddesi 
mucibince bir ay içinde pazarlıkla 

münakasası yapılacaktır. İlk münaka 
sa (30) eylw 938 cumartesi günü saat 
16 da Adanada Tüm. komutanlığı bi 
nasında yapılacaktır. 

3 - Plan, şartname ve keşif Ankara, 
İstanbul levazım amirlikleri ve tü -
men satın alma komisyonunda mev
cuttur. 

4 - Yapılacak hangarın beş bin ti -
rası 938 mali yılı bütçesinden ve 7S 
bin lirası da bonoya tahvil edilerek 
938 senesinde tediye edilecektir. 

5 - Muhammen bedeli 80 bin lira -
dır. Muvakkat teminatı 5250 liradır. 

6 - İşbu eksiltmiye girecekler 2490 
sayılı kanunun 2, 3 maddelerindeki 
şeraiti haiz olmalrı lazımdır. (3870) 

6967 

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

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

• 

Para birikti~enlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

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

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

40 
100 
120 
160 

.. 

.. 
" .. 

250 
100 
50 
40 
20 

.. 1.00'• .. 4.0CIO 

" 
5.000 

.. 4.800 
.. 3.200 

• 

.. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan a~ağı düşmi}'enlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
faz/asiyle ''erilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, ı Birinciklinun, 1 Mart ve 
ı 1 Iaziran tarihlerinde çekilecektir. 

Adana Milli Mensucat fabrikası Ud. Soıyetesinden : 
Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebiyle 20 

temmuz 938 tarihinden itibaren kabot bezlerimizin aşağıdaki fi
ratlarla satılacağını ilan ederiz. 

Genişlik Top Kuruş 

Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 670 
,, ,, 6 90 ,, 36 n 700 
n n 5 85 n 36 N 697 
.. ,. 5 90 .. 36 .. 728 

Arslanlı " 2 90 ., 36 ,, 729 
ı - Yukarıdaki fiyatlar fabrikamız teslimi bedeli peşin tediye

lidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 

% 2 zam yapılır. 

3 - Tip 2 bezin balyası (20) top tip 5 ve 6 bezin balyası (25) 
toptur. 

4 - Kabul edilen siparişler sırasiyle gönderilir. 
5 - Sipariş kabulü ve sevki fabrikamızın 1 mayıs 938 tarihli 

tamimine milstenittir. 4952 

Muhtelif elektrik ve demirbaş eşyası 
ah nacak 

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

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

Eksiltme 7 birinci teşrin 938 tarihine tesadüf eden cuma günü aşağıda 
yazılı saatlerde vekalet levazım ve daire Müdürlüğü odasında toplanan ko
misyonda yapılacaktır. 

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

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

Şartnameler vekalet levazım ve daire Müdürlüğünden parasız alınabilir. 
Teminat Tahmin 

Eksiltme Miktarı edilen bedel Kalem Şartname 

Saati Li. Ku: Li. Ku. No: 

14 
ıs 

16 

56 5 
76 

13 50 

751 11 
1012 25 

180 

27 
51 

2 

1 (Elektrik malzemesi 
2 (Temizlik malzemesi 

(kalorifer demirbaşı
(na müteallik eşya ve 
(saire. 

3 (İnce ve kalın bez 
(3853) 6815 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

1 - Tümen birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan aşağıda miktarları, 

tasınlanan fiyatları ve ilk inançları yazılı 39900 kilo sadeyağı kapalı zarf
la eksiltmesi 26 eylül 938 pazartesi günü saat 15 de İzmit'te tümen satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilecektir. Şart
namesi İstanbul, Ankara, Eskişehir Lv. amirlikleri satın alma komisyo
nunda her gün görülebilir. İsteklilerlin belli gün ve saatinde teklif mek
tuplarının İzmit'te tilmen satın alma komisyonuna vermeleri. 

Mevkileri 

İzmit 
Adapazarı 
Bolu 
Tuzla 
Gebze 

Miktarı 

Kilo 
12000 
9000 
9000 
4500 
S400 

39900 

(3639) 6476 
Tasınlanan F. 

K. S. 
95 00 
95 00 
95 00 
95 00 
9S 00 

Tutarları Lira 
11400 
8550 
8550 
4275 
5130 

3790S 

İlk inançları Lira 
856 
642 
642 
321 
385 

2846 



• 
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Y ağb ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yanm yağlı gece ve gündüz 

SA KRE ERi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 
Hasan ismine ve markasına dikkat .• 6511 

,.-: ÇOCUGUNUZ 

1 Sık sık hastalanmamahdır: 
Zayıf, çelimsiz; sık sık keyfi bozulan huysuzlanan çocuk
ların daima besilenmelerinde ve gıdalarında kusur arayınız, 

FOSFATIN FAL E 
yedirilen çocuklarda bu ku
surlardan eser bulunmaz, 
bünyeleri kuvetli, sinirleri 
sağlam, sıhat ve neşelerı 

her zaman yerindedir. Has
talık onların mukavim bün
yeleri için pek müstesna 
bir haldir. 
Çocuğunuza, devamlı bir 

surette, Fosfatin Falyer 
yedirmekle aile tabibini
zin de arzusunu yerine ge
tirmiş olursunuz. 

Çünkü: 
- O sizin en büyük ve 

en yakın dostunuzdur. 

- Sıhatiniz ve yavrularınızın sıhati ona emanettir. 

.::!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

TÜRK HAVA KURUMU 
BOYOK PİYANGOSU 

= 6 cı Keşide : 1 l /Birinci Teşrin/938 dedir - -- -- -

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hutane&i Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No.9 D.5. 6377 

ÇÜNKÜ 
RADYOLİN 

Diş doktorunun bütün hastalarına 
söylediği gibi dişleri sadece parlat
makla kalmıyarak onları mikroplar
dan muzır salyalardan ve hamızlar

dan temizleyip çelik gibi seğlarnlık 

veren yegane iksirdir. 
Her sabah - ber öğleyin - her akşam 

HASAN H. ÖGÜNÇ 
BAYRAK YAPIM EVİ 

1111il1111 tll l l l l l il l l 11 

Kanuna tamamen uygun ay yıldızı dikişsiz İmal olunan Türk ve 
PARTi bayraklarımız diğer bayraklar gibi yağmurdan katiyyen 
solmaz ve fiat itibariyle de emsaline muhakkak rekabet eder. 

Bayrak mübayaasında bir defa da müessesemizin fiatlarını 
isteyiniz. Toptan, perakende satı§ merkezi: İstanbul Mısır Çarşısı Erzak 
ambarı No. 3 Telefon 23723 6821 

Satılık kiralık arsa 
Hamamönünde asfalt cadde ü

zerinde yirmi dört metre cephe 
ile spor alanına bakan her türlü 
inşaata müsait 471 metre murab
baı arsa uygun fiyatla satılık ve 
kiralıktır. İsteklilerin Anaf> r 
talar caddesinde Akman pasta 
salonunda Bay Vehaba müraca-
atleri. 6965 

Yılhk kongre 
C. H. P. Sakarya Kamunu Yön

kurul Batkanlığından : 

Kamunumuza bağlı Yenidoğan semt 
ocağımızın yıllık kongresi 25.9.938 ta
rihine rastlıyan pazar günü saat 10 
da bu ocağımızın Yenidoğan mahal
lesindeki kurağında toplanacaktır. 

Bu ocağımıza kayıtlı bütün partili 
arkadaşların kongrede hazır bulun-
maları rica olunur. 6954 

Kö ür 1 tısı 
Çekmeyiniz. Kömürünüzü şimdiden alınız. 

Vehbi Koç 
Ve ortağı 

6200 Telefon: 3450, 3451, 3452 

Fransızcayı çabuk ve kolay öğretirim: 

Oyalanmak İ&tiyenler değil, Fransızcayı mutlak surette öğ
renmek ve konuşmak istiyenler bu metodun temin ettiği 
kolaylıktan asla müstağni kalamazlar. 1 Klavuz, 1 Konu§· 
ma ve 6 Kitap ciltsiz: 135, cildli 160 kuruştur. Genel Satıt 
yeri: ÖGRETMEN FUAT GÜCÜYENERin (ANADOLU 
TÜRK KlTAP DEPOSU) dur: Yeni postahane karşısında 
meydancık hanında. 6983 

;;Büyük ikramiye 200.000 liradır - yemekten sonra --------------

Bundan batka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 =: 
liralık ikramiyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet = 
mükafat vardır... -

Dikkat: Bilet alan herkes 7 Birinciteşrin 938 günü ak- -
..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!::. 

şamma kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. - ~ 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 iri=' 

~- ;~ .. ~. ~ = 

Sayın Ankaralılara •ı==-
Ucuzluğu ile az zamanda muhterem Ankara halkının rağbetini kazanan 

Sakarya Eczanesi 
İş Bankası karşısında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. Ti: 2018 5197 

-= NURKALEM -= 
= 
= 

= _ Kurşun kalem fabrikasında her ; 
: nevi kalem imal edilmektedir. : 
: Mümasili ecnebi kalemlerine : 
: çok faiktir. -
: Fiatları ecnebi kalemlerinden : 
: % 50 ucuzdur. : 

--- Kurşun kalemler : 
= -::::-::::_------~--·---------------~---....:~ : Süperyör 

.::!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ~ ~oi:"~a~lı Mektebli 

; Tamirat yaptırılacak = ~ Po~r Altı derece sertlikte : 

= 
Marangoz kalemi 
Taşçı kalemi 

= -- = 99 
En iyi cins 

Dağdelen 15 derece sertlikte 

= 
= 

Müessesemiz binasının muhtelif kısımlarında çatı tami- = 
_ ri kiremit aktarma ve sairesi yaptırılacağından mevcut = = ıartnameye göre bu işleri yapmak istiyenlerin Ulus Basım- = 
_ evi idare Müdürlüğüne müracaatları. = : Kopya kalemleri 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııri=' 

MİKROSKOP 6ÖSTERİYORKİ: 

BI06ENINE· 
T 

nın en birinci devasıdır. 

Çünkü sivrisineklerin iğneleriyle kanımıza aşılanan sıtma para
zitlerini derhal öldürür ve bu sayede sağlığımızı sıtma afetinden 
kurtarır ve korur. Sıtmanın devası kinindir. BİOGENİN'de ise 
kininin kuveti. Çelik, Arsenik ve daha birçok acı nebatat ile arttı
rılmıştır. Sıhhat vekaletinin müsaadesini haiz bulunan BİOGE
NİN kanı tazeleyip çoğaltır. Kırmızı yuvarlacıkları artırır. Adale 
ve sinirleri kuvetlendirir. İştahı açar. Dermansızlığı giderir, sıt
ma parazitlerini öldürür. Tali olarak hususen sıtmalı mıntakalar
da ademi iktidar ve bel gevşekliğinde mühim faydalar temin eder. 
BlOGENİN büyük ve küçükler için sıtmaya yakalanmamak ve ya
kalananları }curtarmak için en birinci devadır. Kutuların içinde 
kullanış ta~zı yazılıdır. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 6493 

: 299 Ulus 
; 701 - A Yumuşak 

= = 
: 701 • B Orta sert : 
; 701 - C Sert ; 
_ Iyi cins : 
: 71 - A. B. C. Uç dereceli : 
: 702 • A. B. C. D. E. Beş renkli = 
: 702 - A. B. Mavi - Kırmızı : 

72-A.B.C.D.E. Beş renkli iyi cin•~ 

--
= 1315 
- 1325 

Pasteller 
6 renkli 

12 renkli 
: 1301 12 renkli iyi cins 
: 24 renkli iyi cins 
_ 901 Kırmızı - Mavi 
- Stabilli 12 renkli iyi cins 

= = 
= 
= = = = _ " 24 renkli iyi cins : 

: Dermetograf Uç renkli kalem 
: 311 Grafit ve renkli Minlen : 
: 231 - 232 Kırmızı ve mavi tebeşir: 
_ Çeşidlerimizi her kırtasiyeci- ; 

= den isteyiniz. : 

~~Jurkalem Ltd. Sirkelj~ 
= lstanbul, Sirkeci 

Mühürdar zade han No. 1 • 2 ; --
= 5869 --

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

~] 
ULU S - 19. uncu yıl. - No.: 6163 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

~============================~ 

H. 
TİCARETHANESİ 

TESlS T AR1H1 1860 

NFAR 

Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 
BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

Bozuk bir miğde, bozuk bir hazım 
ve muhakkak yorgun bir dimağ 

Bunlar biri birine pek sıkı bir su rette merbutturlar. Hayatınızın muhtelif tecrübeleri sırasında bunu siz 
de muhakkak isbat etmişsinizdir. Şu halde, sıhhatinizi bu lirızalardan korumak sizin için esaslı bir vazife 

olmalıdır. Buna vasıl olmanın en kısa ilmi ve ideal yolu, hem gıda, hem de deva olan: 

YENİ 

o TJ 1 u asasını 
Umum eczanelerde bulunabilirsiniz. 6982 

SİNEMALAR 
.1111111. = -- = = = 
= 

HALK 
Zigfild Revüler Kıralı 

Baş rolde: Virginia Bruce 
Gündüz iki film birden 

1 - Uçan Kovboy 
Pek yakında 938 - 939 

Sinema mevsimine başlıyor 
-- = 

= -
2 - Zigfild Reviiler Kıralı 
Bat Rolde: VlRGlNlA BRUCE -= = --.,111111" 

Sean&lar: 2.30 - 5.30 Gece 21 de 
Ayrıca: 11 ve 1 de ucuz matineler 

FIA TLAR : 20 • 15 

BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SİNEMASINDA 
ZENDA MAHKUMLARI 

Baş Rolde: RONALD COLMAN 

939 Modeli Blaupunkt Radyoları geldi Kôzım Rüstü 
.:> 

Ankara Adliye Sarayı caddesi 
Gençağa apartımanı 
No. 6 Ti. 2208 6242 


