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YAKINDA BAŞLIYORUZ. 

Prag Alman talebini reddedemiyor 

Büyük Şel Dil Kurultayında 

Dil Bayramı==:" 

Bugün bütün yurtta 
törenle kutlanıyor 

Bugün, ilk Türk Dili Kurultayının toplandığı günün altıncı yıl
dönümü ve yurdun dil bayramıdır. Bu münaıebetle, bugün, mem
leketin her tarafında büyük sevinç ve oayram tenliği vardır. 

Saat 18 de lstanbul merkezinde birlettirilecek olan Ankara ve 
l1tanbul radfolan, Türk Dil Kurumu adına verilecek olan söyle
vi netredeceklerdir. Memleketteki bütün Halkevleri de dil bay
ramı dolayısiyle toplanblar yapacak, bu toplanblarda bayramın 
mina ve ehemiyetini anlatan konferanslar verilecek, tiirler oku
nacaktır. Radyosu olan Halkevleri latan bul ve Ankara raclyola
nmn yaptıiı söylevi büyük aalonlarda takip edeceklerdir. 

Milli dil bayramı biit6D JUrda kutlu ol.un! 

Pıc 
4 l k r Atatürk. ilk Türk f Dil Kurultaymı 

azar ı Sız bundan altı yıl evel toplamı§tı. Egaiz 
Şef'in, kendi eliyle temelini attığı 

satıı 

baılıyor 

Dil Kurumu altı yılı dolgun ve verim
li çalıtmalarla geçirdi. 

Tarihinde ve dilinde milli kaynak· 
tarının ber~akhğına kavuşan Türki
ye için bu altı yıl içinde varılan neti
cenin değerini ancak biz türkler tak
dir edebiliriz. Milli kültürün iki ana 

Nasuhi Baytlar temeli bu ıuretle adım adım yabancı 
Penkencle alıperiflenle aatıcı ile tesir ve nüfuzundan kurtarılmıt bu

karp karpya olua halk, herhangi lunuyor. Bu, kültür zaferimizin ilk 
~tatmin için MllD alacaiı müjdesidir . 
.., nm hMriki fi7atmı doğru ola· Ve gene bu ıuretledir ki dilimizin 
a.k lt;a......dikçe paaarbktan nuıl ••· geniı varlıklarını bulmak için altı 
..- kalMMlir? Pazarl• iae sizli fi. yıldanberi yapılan ve yapılmakta o
pb meydana çlkumak inuı1eü7le lan araıttırmaların verimi yalnu türk 
a... sizli t1llmlık iracleai arHmcla dili lehçelerini aydınlatmakla kalma
~ hir mücaclele demektir: S.bcı mıı. bütün kültür dillerine ve genel 
malllb pahalı olmeea bile deier fiya· dil bilgisine bir ııık olmuftur. Türk 
ima aabaak, al1e1 deier fiyatı bul· dilinin yeryüzü dillerinin kültürel 
mut bile olu daha ucuza aatm al· varlıklarına ana kaynak olduğu bu
mak İlter. Şu halde, pazarbkta kar- gün artık dil ilminin kabul ve teıli
pblrh blı. aklabt ve aldanq tehlikui mine mecbur olduğu bir hakikat ha
cl.ima m~att .... Demek ki, bu sibi lindedir. Milli varlığımıza yeni bir 
abperiflerd• ;ktıaadi Ye ahlaki ba· gurur fır1atı kazandıran bu hakikat, 
..-...c&an ~ zarar beklenmek ölçüsüz bir dehanın epi.s Güneı - Dil 
ligndır. Pazarlııim W tekliJ'le teoriıiyle en güzel ifadesini bulmuı· 
matat oldaiu cemlyetlenle •tıcmm tur. 

Bir Cenevre haberine göre 

(ekler _Südet arazisindeki 
istihkamlar.1 vermiyecek 

Çek hükümeti diyor ki : 

Aldığımız tedbirler büyük devletlerin 
tavsiyelerine aykırı veya onların haberi 
olmaksızın ittihaz edilmiş değildir 

Belgrad, 25 a.a. - Çekoslovak radyosu saat 12.30 da Çeteka 
ajansının mühim bir tebliğini neıretmiıtir. 

Bu tebliğde, Çekoslovakya'nın bir kısım arazisini Almanya'ya 
terke hangi ıartlar altında muvafakat ettiğini, bu kabul üzerine
dir ki Çemberleyn'in yeniden Godeaberg' e gittiği hatırlatıldıktan 
sonra deniliyor ki: (Sonu 6. ıncı sayfada) 

Erkekler çarpışacaklar .• Fakat kadınlarla çocuklarm hali ne olacak? Çek veya ıüdet, 
bütün anneler ve .zevceler kendi .kendileri ne bunu soruyorlar, 

Çekoslovakya' da 
ı) l•I (ı) (ı) (t) (ı)(•l l•l (ı) (ı) (1) (ı) (ıJ (ıJ (ıJ (ı) (ıJ ( ıJ (ıJ (ıJ (ıJ (ıj (ıJ (ıJ (1)(1) (ı) fıJ 

17 sinden 60 ma kada.r 
herkea iı hiz•ııetine alındı 

Yabancılar Praa' dan ayrıllyorlar 
Londra, 25 a.a. - Çeka.lovak elçiliiinin bir beyannamesinde 

töyle denilmektedir: · 
''Seferberlik cumhuriyetin heyeti umumiyesinde tam bir inti-

zam ve heyecanla yapılmaktadır. (Sonu 6. ıncı sayfada) 

Alman devlet 
reisi B. Bitler 
Rayştag'da nu
tuk söylerken 

Son Dakika: 
111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ALMAN MUHTIWINlll METNi 

Bütün istihkcımloriyle, 
Bütün tesisleriyle 
Südet arazisini 

işgal etmek istiyorlar 
Alman nüfusu yüzde elliden az olan 

yerlerde plebisit teklif ediyorlar 
Bertin, 25 a.a. - D. N. B. ajanıı. bildiriyor- Prag hiikümetine tevdi edil· 

mck ric:aaiFJe Godesberg'te Bitler tarafından Çembcrlayn'a verilen alman 
mubtırMınm metni aynen ıudur: 

Alman ıüdet mmtakMıoa kaıJı yapılan tecavüzler ve hidiıeler haıkbn. 
da ııık ıık ve her uat gelen haberler, mezk'1r mıntakada vaziyetin artık ka
tiyen tahammül edilmez bir tekil aldığını ve binaenaleyh Avrupa ıulbu için 
bir tehlike tefkil ettiğini göstermektedir. Çekoslovak hilıkilmeti tarafından 
terkedilmc.i kabul edilen mezk'1r mıntakanm bili imha! terki katiym za
ruret halini almıttır. 

....ı.ati bami fi"tı ietemekte, (Soau 3. aaca sayfada) 

müftel'İDİll menfaati ~ari 67ab -~~~~~~----~~~------------------------------------------------~~~~ 
~eclir. Fakat azami ile aacari 
...-daki makul tevakkuf n~taamı 
ti7ia edecek olan amil. olaa ol-. 
lr.ir bir inat olabilir. 

Malmı •tmak zıaruretinde bula • 
nan •bcmm nihayet ..,...ıı• da e
tleceiini •• ibti7acmı tatmin zarure
tinde olan miifterinin de a,m uyaal· 
biı •Öllterec•iini. ve fazla inada lü
SWD kalmadan mütevaaaıt fiyatm 
kararlqac:aimı talwnin kabildir. 
Aac.k, bu takdirde alııverif paiko
lojiaine derin bir YUkuf iatemez mi? 
Ha•ıki, herkes ne mükemmel saba, 

BB. Stoyadinoviç oe Komnen gtJrtııttıler 

Macaristan tahrik edilmeksizin 
Cekoslovakya'ya taarruz ederse 

Merbut hart.ada. Almanya'ya doğrudan doğruya terki icabcden Midet 
toprakları kırmızı çizgilerle ve plebisit yapılması lazım gelen topraklar da 
yetil çizgilerle göaterilınittir. Kati hudut bu mıntakalarda oturan halkm ar
zuıuna uygun olarak çizilmelidir. Halkın bu arzuawıu teebit için bir hazır
lık müddetine ihtiyaç vardır. Bu devre teabit edilecek ve bu müddet içinde 
her türlü karıııklıkların önüne geçilecektir. Her iki taraf arnuıda müteva
zin bir vaziyet ihdas edilecektir. 

Merbut haritada göıterilen alman toprakları, bu toprakların bu veya 
öte tarafında plebiıitin çeklere ekseriyet verip vermiyeceği nazarı itibare 
alınmakıızm, alman kıtaatı tarafından iıgal edilecektir. 

Diğer taraftan, alman noktai nazarına göre bir alman ekseriyetinin el· 
de edilmeıi melhuz bulunan topraklar çek kıtaatı tarafından, bu topraklar 
içinde alman dili konuşan kesif kütlelerin bulunabileceği veya plebiaitte 
ıarih bir alman ckıeriyeti zuhur edecefi nazarı itibare alınmaksızın iKal 
olunacaktır. 

Romanya ve Y ugoılAvya 
ıef erberlik ilAn edecek 

ne kaaarauz al1C1dr. Alııveritte ta· . 
b ... -•-- t ·- kan" te Belgrat, 25 a.a. - Barekıl Dr. Sto· ı 11 -.. 197 sa ıcmm me,.... - • . . , · _..__ · ı ela uh• ...... oldu- yaduıovıç, Cenevre den gelen Roman-
man _ ..... ICllUD m ~ har' . K ·1 v· k 
i --• ld d hi olma • ya ıcıye nazırı omnen ı e m o-

u ıuaaa • amna an sa P 91 ... "rü k .. dü -'- Bel d vçı ue go pne uzere n -ıam · 
ırT. -•b!L .__.:_ 't k grat'tan hareket ctmittir. .... .. a ........ uue aı ararname-

aiyle bunu alakadarlara bütün te- B. Stoyadinoviç ile Romanya hari
feniiatiyie anlatan izabnameei bu- ciye nazırı K~nen ar~ında bu. gün 
aiinlerde çıkmıt olan pazarbkuz ... vuku bul~n mül&kata daır nlihıye~
tıı mecburiyetine dair kanun timdi- tar mahaf ılden beyan olunduğuna gö
lik Ankara l~anbul ve lzmir tehir· n• iki nazır kendi memleketlerinin 
ı · d ' akende ahıveritlenle çek meselesindeki hattı hareketini 
erın ~ i ~k nihayet Yermekte- bir ke.re daha tetkik etmiftir. Filha· 
~asar 1 

• kika küçük antanta menıup olan bu i-
r.B" tiin tel m ddeleri teahin ki devletin hattı hareketlerini ·teıpit 

mad;eleri, ~.:ır gi;... ve ~ifatu- e~leri, fevkalide. mühim b
0

ir keyfi-

tuh fi balı Ye kbimler tu. yettır. Huıuıiyle kı, Macarııtan da 
ra" • ye, ' P hüküm · d b" k l ' ristik 81,_ da .atan antikaa clükkin rag etın en ır ta nn metaı-
" matazalanndaki mallar üz..me batta bulunmaktadır. 

(Sonu 6
1 
ıacı sayfada) (Soaıı J. ilac' aylada) 

Macarlnstan' da 
müdafaa haıırllkları 

Üç sınıf 
altına 

silah 
çağrddı 

Budıapefte, 25 a.a. - Berhtesgaden· 
de B. lmredi, dö Kanya ve Hitler ara
ımda yapılen müzakerelerden 10nra 
Mac:ariıtaıı müdafaa buK'lıklaruıı i
tikar bir surette tesri etmiye bafla 

(Soııu 6~ lllCI sayladı) 

B. Mu.alini dün Vivence'de 
yeni 6ir natulı dalaa oamiftir. 
Nllhlk 6 ıneı 1ay_lamatladır. 

Alman hükümeti, ıüdet almanları meıeleıinin derhal ve kati olarak hal
lini tahakkuk ettirmek maksadiyle aıağıdaki tekliflerde bulunur: 

1 - Tahliye edilmek üzen ipretedilea topraklarda.ki biitün çek ar· 
dam, polisi, jandannuı, sümriik memurları ve •azeteleri 1 tepinievele 

• (Sonu 6. ıncı sayfada) 

Dalôdye ve Bonne 
gene Londraya gittiler 

Müzakere sabaha kadar sürdü 
B. Çemhrleyn'in Godeshrg'dea avdetinden sonra ingili.s ve f ransıs 

kabineleri toplanarak vaziyeti görüımüşler, Londra hükümetinin dlveti 
iiurine BB. Da/adiye ve Bone tekrar Londra'ya gitmişlerdir. GiSrüpııeler. 
müteaddit la~laları., :sababa kadar devam etmiıtir. Haberlerimiz 6 ıacı 
uy/adadır. 
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26 Eylül, Dil bayramı 
Tarihçi Naima bile tarihin nasıl yazılmak gerektiğini madde madde u

latan bir önsözünde ağdalı ifadelerin, biribirine zincir gibi bailaDIDlf, anlapl
mU. stiç terk.iplerin kullanılnwanu aahlı ftl'ir. Demek ki dilde eecWilır 
dileği, türk aydınlarının özünde aaırlardan beri için içia yanm abz bir kan
dil gibi Yqmıiflır. 

Fakat bu dileğe bir hız ve düzen verilemediği içindir ki osmanbcaya 
"fariıi ve arabiden iki tehper lazmı" geldiğine kanaat edenler, biraz özleı
tirilmif tirkçeye taraftar olanlarla, - kendi tabirlerini kullanalım - "Tür
kü buit" taraftarlariyle yıllarca "Ye asırlarca eilenclil•. 

Uaam Osmani'ye "Lisanı türkı.,, ve yahut biru aha ileri giderek "t\irlı. 
çe" diyebilen~, eski imlimızda üç harfle yuılan Türk kelimeaine ikinci 
harften soma bir "vav" ilave edenlere bidatlerin • kötüsünü itliyor nazari. 
le balaldıiın bilenler daha saidır. Hele "araptan aldıfımızı araN, İranll· 
cbın aldıimuzr İranlıya bınılıacalı olursak elimizde senit kollu bir Bahara lm
kaundan baıka bir tey kalma" diyen oemanlı edibinin ölümü üzerinden an
calc on sene geçmiıtir. 

Düıününüz ki 1908 inkılabından sonra Selinik'te Wr aade dil cereyanına 
bqlamak :ururetini duyanlar da bir "çocuk bUçeai" ne 11ğınacak kadar p. 
lıiqen cbınanmıılardı. 

M9f1'Utiyete kadar netretfilmiı sarf "Ye nahiv kitaplarnua bir listesini aör
müıtüm: Bunun içinde oamanbca yerine türkçe ismini kullanan ya dört, ya 
bet eser vardı 

Dolmabahçe sarayının büyük aalon•ıncbı Büyük Şef'in ele yüktek huzu • 
riyle ilk Dil Kunıltayı toplandığı zam11tı. fBİr ve öjTetmen dostum Halit 
Fahri, son toplantılardan biri"inde .c;, •tarak ayala kallmut ve bir "Dil 
INaynmı" kabul edilmesi teklifinde bulonmuıhl. 

8usün 26 eylul, itte o bayramı bir daha kutlıyacaiıma gündür. Özleten, 
eadeleten, yabana terkiplerin zincirinden kollanm " Qaidanna kurtaran, 
terimlerini bulan, teoriaini kuran dilimizin baynmau katlarken son elli ae
.;.nin fikir ·.e edebiyat tarihini habrlıyacak oluraanra J.i ile etkiyi loyuJa. 
malr v J bugünkü ifade va11tamız türkçenin dünkü "'Yautai ifade" oamanlıca-
711 nisbetle ne kadar eqin ve ıeniı bir dil halini alchimı görmek ve ıöster
melc imkanını bulursunuz. 

Kutlu olsun kamumuza bu ]Jayram I 
I Nurettin ARTAM 

On bir ayhk 
ihracatımız 

Lehimize 7 milyonluk 

bir fark ~·ar 
Bqhca mallarımıaın 1937-1938 ve 

1936-1937 seneleri araıındaki on bir 
aylık ihracat vaziyeti tespit olunmuş
tur. 1936-1937 yılının 126.427.000 lira 
olan ihracatına nazaran 1937-1938 yı
lının ihracatı 6.988.000 lira fazlaJiyle 
133.415.000 liraya baliğ otmuttur. Bu 
rakamlar Uıracatnnııın her gün bir 
miktar daha artmakta olduğunu göı
termektedir. 1937-1938 senelerinin on 
bir aylık ihracatı arasında bir evelki 
acneyc nuaran ihracatı artan malla· 
rımıa tütün, kabuklu "Ye kabu~aua fın
dık, pamuk, krom, ku' yemi ve arpa
dır. Maden kömürü, kercstelerimlzin 
bir C'Yelki seneye nazaran ihracatı az 
olmakla beraıbcr gelir noktasından c
hemiyetli bir fulahk auetmektedir. 

Köylere giden 

heyetler döndüler 
Ankara Halkevi köycülük kolu 

dün otomobille bir köy. gezintisi yap
mflır. Rei• Sezai, doktor Remzi ve 
köycülük kolundan diğer bazı halkev
lilerin i'tirak ettiği gezinti akşam 
geç vakte kadar sürmüı ve çok fay • 
dalı olmuftur. 

Halkevlilerin dünkü köy gezinti • 
sinin köylülerimizi ne kadar ae\tin -
dirdiğini anlatmak için 107 hutanın 
muayene edildiğini ve bedava illç da-

1 Bir Türk dostu şehrimizde 

ğıtıldığını, çocuklara kitaplar veril-

i 
diğini, köylerde öiretid filmler gös
terildiğini ve hastalrklar hakkında 

, kendilerine korunma çareleri öğretil
difini söylemek yeter. 

Puar cUnlerinde muhtelif iıtika
metlerde bu gezintilere devam edile -
cektir. 

Sabahleyin köylere giden heyetleı 
dU:n akf&lll tebrimiae dönmlltlerdir. 

Rakamlarla Türkiye 

Postalarımız .•• 
Biaim sao-talarımıa, dünyanın en 

muntaaam poata Ml"YYlerinden biri
dir. Bu, bir kanaat ve bir iddia de -
ğildir: 935 de Kahire'de toplanan 

Köylerde halk hizmetleri için 
köylü memurlar bulunacak 

Her köyün muhakkak bir korucusu olacaktır 
entıemaayonal poata kongresinde, 
1c,,.bolan, aahibiai bulamayan, far • 
maliteler bakmundan imzaamclan 
mütnellit ıecilaneler dolayıaiyle fİ· 
kiyetleri mucip olan vaziyetlere ait 
rakamların azlığı, cümhuriyet poa • 

Hükümetin köy itlerini esaslı olarak yoluna koymak iizen ha
zırlamıı olduju proje, klylbı idareli için köy memuru adını ala
cak olanlan tayin etmekte Ye bunlann vazifelerini tayin etınek
tedir. Yeni tedbirlerle köye ft köylüye ait olan birçok itler, köy 
encümeni tarafından halledilebilecktir. 

talarmın umumi bir takdir kazan • Katipler ve korucular da dahil 
masma vesile olmuttur. olduju halde bütün köy llMIDUl'-

lyi ifliyee müeaaue, daima inki • lan muhtar tarafından taJin ve 
tal ~ele. ol~: ~ ~talan~ tayinleri dernekçe tuclik oluna· 
da damaa inkitaf h~d~ır. Varı • caktır. Dernelin toplu bulunma· 
dat artmaktadır, yem teusler yapıl .. dıiı umanlar tayin olunana me
mak!adB'. 5?° aenel•de bilhaNa. e- murlarm tudHderi ilk toplanb· 
hemıyet verılen telefon ac»yetemız d lacaktır 
kıtalan biribirine bailamaktadır. a ~::~cuara de;nekçe t•dlk edil • 

927 • 928 aeneeinde posta, telgraf dikten ıonra kaymakam veya vali ta• 
ve telefon ~d-ı:e~in b~tün geliri rafından buyruku verilecektir. Kl • 
6.654.000 l .. a ıdı. Bu mıktar 93& • tiplerin tayini kaymakam ıveya valiye 
938 aen•inde 8.024.000 liraya yük .. bildirilecektir. 
.. ımiıtir. iki buçuk milyonluk bir Köy lflerlnde yuı. heaap ltlerlni 
fark ... içinde bulundufumuz yıla a· köy kltibl ıörecoktir. Kltip bu itler· 
it aylık rakamlar, geçen seneden de den dolayı muhtara kartı meeul bulu· 
fazladar. nacaktır. Nüfuıu bin ve binden fula 

P.T.T. nın aoa on senelik geliri, olan köylerde bir k&tip bulunmaeı 
ıu seyri takip etmiıtir: 937 - 938 de mecburidir. Nüfuıu binden qaiı köy· 
6.654.000, 928 • 929 da 6.505.000; lerde milfterek kltip kullanmak cab 
929 - 930 da 5.928.000; 931 • 932 de olacaktır. Katibin ücret veya maaı a-
5.378.000; 932 • 933 de 5.780.000; labilmesi için köyde oturma•ı .. rt o -
933 • 934 de 5.043.000; 934 - 935 de lacaktır. Katibi bulunmayan köylerde 
5.351.000; 935 • 936 da 5.589.000; öğretmen veya eğitmene, bunlar da 
936 • 937 de 8.024.000 lira... olmıyan köylerde imama katipli.k ya • 

P.T.T. idaresi, on aenedenberi üç zif.etıi verilebilecektir. 
•~ne hariç kir temin etmektedir. Koy·· memurları : 
Son senede maaraf yek\ınu 6.742.000 
lira idi. Varidatla masraf ara11nda 
en çok fark olan sene 93 l • 932 idi. 
Bu yıl idarenin yarnn milyona yakın 
bir gelir azlıiı olmuıtur. Buna mu • 
kabil, meeela son senede gelir fa. • 
lası; iki milyona yakındır. 

P.T.T. idaresinin gelirleri ıu kı -
sımlarda toplanmaktadır: Posta pu-

o 
lu Tiı kartpoatal, telgraf, telefon, 
telaia telgraf ve telefon, tehirler a • 
rası telefonu, sair ıelirler ••. 

Bunlarclua en çok ıelir temin eden 
kısmı, sao-ta pulu Ye kartpoataldrr. 
Meaell. 936. 937 aeneainin 8.024.000 
liralık ıeliri, ıu kaynaklardan te • 
min edilmittirı 2.426.000 Poata pulu 
Ye kartpoatal, 1.134.000 telıraf, 
714.000 telefon; 697.000 telaia tel
ıraf " telefon; 1.218.000 letanhul 

n.uy ın~mu1·1.u1 tercihan köy hal • 
.-..uıı...uı aunacak bu mümkün o!mUea 
yetıştirılecektir. Bunlar yetiş.tirilin -
w4/ ~ ........... r u1şa1 uan alınabılecektir. 

Köy öğretmen veya eğitmeni, kitibl, 
ebesi ve diğer köy memurları veya 
lüzumlu görülen aanatkirları için 
büdceai miısait köylerde dernek kara
riyle orta malı olan ev yapılma.ı caiz 
olacaktır. Memurlardan dernekçe tak· 
dir edilen icar bedeli alınacaktır. 

cuların yirmi iki yafından küçük ve 
altmıt yatından büyük olmaması. 
tUrkçe kaftutur bulwunuı, cinayetle, 
yahut yU. lmartacak bir ıuçla ceza
landırılmanuı bulwunaıı, namuslu 
olmam ve .arhot bulunmamMı lumı
dır. Korucular, köy muhtarının emri 
altında olacak reunl itlerde onun her 
emrini tutmrya mecbur bulunacaklar
dır. SiWıh olan koruculara lrafll ge· 
lenler jandarmaya kartı ıelmit gibi 
ceaa röreceklerdlr. 

Her k6>'de koruculardan bqka gö
ntU.lü korucular da bulunacaktır. Bu· 
nun isin muhtar, köyUlnUn eli ıiWı 
tutanlarından lU.umu kadarını gö • 
nüllü korucu ayırarak bunlarm iıim -
lerlnl ka)'m'kama bildirecektir. Kay
makamın taedlkl U.erin.e bu a&ıüllü 
korucular, uıl korucular libi lüzu • 
munda muhtar tarafından emniyet ve 
uayit iılcrinde kullanılabilecekler • 
dir. lı bafında gönüllü korucular da 
uıl korucular hak ve aalihiyetlerinc 
aahip olacak1-rdır. Koruculara veri· 
cek ıilihlar ve cephaneler hüktlnıet 
taraf uıdaıı muhtara makbuz mukabl • 
linde demirbaş olarak verilecektir. 
Korucular, silah ve cephaneleri ancak 
kendileri kullanacaklar, başkalarına 
veremiyeceklerdir. Korucular silih • 
larıru apğıdaki hallerde kullanacak
lardır: 

1 - Vuifeelni yaparken kendial.'le 
uldıran ve hayatını tehlikeye koyan 
kimselere karıı, hayatım korumak i· 
çin mecıbur kalırsa; 

2 - Vuifetaini yaparken ahaliden 
bir Jı:imsenin can veya ıraı tehlike al • 
tınaa k.aldığmı ıörür ve onu kurtar • 
mak için batki bM ç,u~ buJamana: 

3 - Cürmü IDC§ıhutta, yaai. ya_pıbc
ken veya yapıldıktan eonra henüz tzi 
meydandayken, bir cinayetin failini 
veya maznun bir fabaı yakalamak is
tediği halde o klmae slWıla kartı kıo • 
yansa; 

~,._.,,~,.t.leha•t ı.a••..ooo~....-. ~ 

Köy imamları köy derneğinin ae • 
çimi ve kaymakı.m buyrultu.su ile ta· 
yin olunacaklardır. İmam olacaklar, 
dernek laaaı olmak ,artlarını haia bu
lunacaklardır. Anc:ak köy hallucıdan 
olmaları ,art olmıyacaktır. İmam oı. 
mak istiyenler, orta mektep mezunu 
değillerse, kaymakamın tcmip cdcc:e. 
ğ~ birJıe.Ye.l hll:l.ı.ırıuula ilaıiihal he -
sap, Ttitkiyc cografyası, türıt ve is • 

4 - Tutulan bir cant kaçar w dur -a hd oını-.aes n onu tekrar~-

Tanınmış türk dostlarından Amerika Hariciye Nezareti Şark 
lıleri Umum Müdürü Mister Murrey dün sabahki ekspresle teh· 
rimize ıelmit ve garda Hariciye V eki.leli erkanı tarafmdan kar
tılanmııtır. 

Amerikalı dostumuz dün ıehrin muhtelif yerlerini gezmit ve 
bu meyanda yeni radyo istasyonunu da ıörmüftür. 

Mister Murrey bu akpmki Toros ekspresiyle lran'a gidecektir. 

Tramvay ve Tünel 

ıirkeileri 

Satınalma müzakereleri 
yakında ba~lıyacak 

Denizbank kooperatifi 
İıtanbul, 25 (Telefonla) - Deniz. 

bank, timdiye kadar yalnıa Deııbyol
ları idareaine münha11r kalan k"°J>e
ratifi bUtUn Demzbank memur ve 
milatahdemlerine fiUDll bir ,ekle eok· 
mayı muvafık gördUğilnden Deniz. 
bank kooperatifi hiaaedarları, gelecek 
ayın 11 inde fevkallde bir kongre ya
pacaklardır. Bu toplantıda Denizyol
larr kooperatifinin mahdut mcauli
yetli Denizbank kooperatifi haline 
getirilmesine karar verilec:ektir. 

Din hltı Wutlı n ıliı~ı aectl 
DUıı fOhrimiade hava çok bulutlu 

ve yalıflı ıeçmiı ve rU.slrlar eenubu 
garbiden, saniyede bir metre hızla es-

mı,tir. Dün gögede en yWcaek 191 18 
cantigrad olarak tesbit edilmiıtir. 

Yurtta hava Karadeniz kıyılariyle 
doğu Anadoluda çok bulutlu, yer yer 
yağrılı, orta Anadolu ile Kocaeli ve 
cenubun doğu kıemında bulutlu ve 
mevzii ,b'ağııtı, diğer bölgelerde bu
lutlu geçmlttir. 24 uatteki yağıılarm 
karemetrcye bıraktıkları au miktarı 
Zonguldak'ta 41, Rize'de 35, Pınarhi

ear'da 34, Turhal'da 27, Saımun'da 26 
ve diğer yağlfh yerlerde 1-23 kilo • 
gram arasındadır. 

Rüzgirlar Akdenla, cenubun docu 
kısmı ve doğu Anadolu'da garp vece

nubu garbiden saniyede S, diicr böl· 
gelerde ıimalden saniyede 7 metre 
hızla eamittir. Dün en yükıck 111 A· 
d .. 'da 27 ve Antalya'da 28 derece 
idi. 

ler •.. 
Polta, telgraf Ye telefonun bir ae

nelik olan bu ıelr rakamlannm ay· 
hk Yaaiyetleri tetkik ecliline ıu ıa· 
rip neticeye YanlmaktadD'l K11 ay • 
larmda, bilhuaa sao-ta pulu aarfiya· 
ti artmaktadır. Yas aylarında eksil· 
mektedir. Bu; hemen hemen bütün 
senelerde varittir. 

Bazı hldiaeler vardır ki, rakamlar 
bunların mevcudiyetini ispat etmek
tedir. Fakat biz, onlarm izahını ya
pamıyor ve mucip aebeplerini kolay
lrkı. bulamıyorua. 

Emniyet teşkilatında yapda
cak dejişiklikler 

• Emniyet itleri ıenel direktörlüğü, 
emniyet mensupları arasında nakil ve 
tayinler yapmaktadır. Bu husuı için 
hazırlanan kararname projeıi yüksek 
tasdika araedilmiftlr. 

İran tranılt etyasma yapılacak 
tenzilat 

İran tarnıit eıyaıına, lstanbul, İz
mir, Trabzon limanlarında vapurlar
da anbar hizmeti ücretinden yUsde o
tus, hamaliye ücretinden de yUzde 
yirmi bet niıpetlnde tenı:ilit yapıl· 
ması kararlaımııtır. 

lim tarihi sağlık iflerindcn ve yazı· 
dan imtihan edilerek buyrultu verile
cektir. İmamlara teamüle göre flm
dlye kadar ne veriliyorsa ıene o ve • 
rilecektir. Ancak bu para ister para 
ile ieter ayniyat ile ödenaln bildceyo 
konulacaktır. Muhtarlık kursunu mu
vaffakiyctle bitiren imamlara köy ki .. 
tipliği vazifesi de verilebilecektir. 

Muhtar, köy memur ve müatah • 
demlerine dotrudan dotruya ihtar, 
tC'vbih ve bir haftahta kader m&af 
keımıe cezaları verebilecektir. EncU • 
men karariylc maaıları bir aylığa ka • 
dar da kHilcbilecektir. 

Bütün köy memurları muhtara 
kargı mesul olacaklar ve muhtar kcn -
dl haklarında her türlü tahkikat ve 
takibat yapmak lalibiyetine malik 
bulwıawtır. Muhtar, itini yapmıya
cağına kanaat ettiği veya koy heubı· 
na zararlı gördüğü köy meaıurlarını 
her vakit itten çıkarabilecek; yalnu 
l9ten çıkarılan kblp, korucu ve ima • 
mı kaymaklığa bildlrec:ektir. 

Köy .abıtaaı ı 
Köy ımm içinde herkuin canını 

ve malıııı korumak kay korucularııım 
vazifesi olacaktır. Her köyde en aa 
bir korucu bulunacak ve en az befylia 
ki9iye bir koruc:u tutulacaktır. Koru· 

Memleketin bazı mıntakalarımla 
bir tetkik aeyahatine çıkmış olan Na
fıa vekilimiz B. Ali Çetinkaya teşri
nievelin ilk haftasında Ankara'ya 
dönmü' olacaktır. 
Nafıa Vekilimiz Ankara'ya döner 

dönmez, alakadarlar tarafından ha
zırl~ıı lstanbul tramvay, tünel ve 
bavagazı firketlerinin hükümet tara
fından satın alınması işi bakkım~a 

projeyi tetkik edecek ve satın alma 
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· müzakerelerine zemin teşkil edecek 
eauları hazırlıyacaktır. 

Gayri mübadil bonoları 

Gayri mübadi1Jere ellerinde bulu
nan bonoları İstanbul defterdarlığı
na vererek karşılık olarak tahvilat 
almak üzere verilen mühlet teşrinie
velin ıs inde bitecektir. 'Gayrimüba
diller cemiyetinin bütün muamele ve 
hesaplarının da İstanbul defterdarlı
gına devri işine bu ay !>aşında başla

nacaktır. 

İstanbul k.onservatuvanna 
rağbet çok fazla 

latanbul, 25 (Telefonla) - Kon
ıervatuvara yeni alınacak talebe için 
bu ayın yirmi dokuzunda bir mü,aoa
ka imtihanı yapılacaktır. Kadroya na
zaran otu• bef talebe alınması lazım 
gelmektedir. Buna mukabil iki yUz 
müracaat vardır. 

Ay başına kadar 
Jııtıer, Südet toprdlarılJln tab • 

/iyesi içia çeklere a71MJzaa kadar 
mühlet verdiği içia bitüa düaya, 
Avrupa sulbu1JUD, biç oJlmaua, ilk· 
teFiain biriaci süaüae kadar ftlDDİ• 
yette olduğuna bükmedi7oı. 
Şu halde sulh dostları da llJtubat 

meraklıları da beyecaa, merd ve 
teli.şla yeni ay başını bekliyor de • 
melctir. Bu ay baılarını beklemek 
de az heyecanlı bir ~y değildir: 

Borçlu iseniz, oglln elinize geçen 
parayı diJkkin diJlrHn dağıtacağı· 

nız için, alacaklı isenia borçluları • 
msdaa muayyea tdsitleri alıp ala· 
mıyacağınızdan f#Jplı• ettiğiniz 
için üzülür, heyecanlanır, bayı//a • 
mr. durursuauz. 

F_.at, hı gila aoan ••llp çata• 
cak olan ay baıında alacağını 25 tü· 
men askere dayanarak belcliyea ala
caklı urımıua en yıvu ıhıoaldısı
na benziyor. Onun lstKili feY, Çe
koslovalcya'nın ıildetlerle meskQn 
olan parçalarıdır. Fakat bunun ilk 
taksit olup olmadığını ve bu yavuz 
alacalclının bu borcun yirmi senelik 
faizini de lsteviTJ lstemiyecıflnl 

Al/ah bilir. - T. 1. 

l' olcaul çoculdar N oyunmlc 

E..&ki sün eoknıta üatü bqı 
pejmircle bir kıs çocuimaa rut 
selclim. Elinde kolu, bacalı kop
•111. elbu..l :rırblaut bir tat be
bekle~. OJDUken kendi ae
faletini, ,._.latanu anatarak 
sill6maÜJOI', M9İDİ,..d11. 

Bu manaara kartıamda aia de 
bulamama, benim aibi hüıkmed-
clinia ki oıwk" bebek,~ 
ve ftDSİDt laltin yaYl'Ular i9iıa bir 
.a., Wr lika delil, MIWi Wr ihti· 
pçbr. 

Me..ıe, ilk defa benim ıörime çarpma,_. Bandaa on iiç ... e 
önce, Nev1oak çocmı mabk.mle
rinden biriaincle bir vazifeai olan 
lda Kat. birçok çocuklara oyun
cak çalıcbldan için tevkif edildik· 
lerini ıörerek müt....W ohnuttu. 
Bua• iuriDe bu kacloaa 111 fikir 

geldi: Yokaul çocuklar, para ver
mek mecburiyetinde kal.-uzm 
oynıyacak oyuncak edinebilmeli, 
bımun için de bir tefkilat yapılma· 
lıcbr. lda Kaı bu fikri kafama 
koydu ve ötekine berikine okun
mak üzere kitap vwen lditiipane.ı 
ler ıibi bir ''oyuncak yurdu'' k•· 
mı)'a sirifti. Bir müddet aoma 
NeYyOl'k üni"1'1İteaine batlı bir 
müeaeaec:le dün,...mn ilk "oyun· 
cak yurdu" açılmııtı. Bayan Kat 
o aene bütün bir tatilini bu yurda 
ötekinden berikiDclen Oj1IDCak 
toplamakla ıeçirdi. Civanlaki 
1r•ç erk.ki• ve ludar, pek _. 
kimİf, yıpranmq oyuncakları 
büyiik bir aMkle boyadılar; ta· 
mir ettilw. G.. bu iti• ui....
ıönüllülw, bu elki ~aklan, 
yokaul çocuklara nrilmeclea ÖD· 
ce, dezenfekte ediyorlardı. 

Bu ilk o):lmC&k ,urdu Nev• 

york'ta 1933 aeneeincle kurulmut
tu. Şimdi aynı ,.Jürcle dört taaııe bu. 
na beaa• ymt .....ı ... Ottılri ame
rikan ,.ıürlerinde d• bana ben
zer yart1.., açılmak ilsereclir •.• 

Bizde de bir Bayan Kat çaksa 
da .... 

"H--._.~ .)! ıe • uuo 11u• rme•ın ••• ,, -
ÇekoalOYakya'T• dair türlü 

kaybaklardan selen haberlerin 
batl.a..-..ı okumMı bile İfİD ne 
kaclar k&nttıtııu anlem~a kafi 
ıeliyor ı 

"Leh ord11111 emir beldiJ*J"1 

''Macar ekalliyetleri de ayrılmak 
iatiyorlarl" v.a. v.a. ıibi. 

Bu bali ıöriince fil .-i be;rti 
babrlamamak elde cleiilclir ı 

Ablbba ılvel )'afmada mebbat e)'ler 
ldl:IL 

Huda cöıtermealıı uln inaibW 
bir :rerde. 

Hamam böceil N riiıubeı 1 

lki ark.adat otobüate kODUfUo 
)'Ol'lardı: 

- Azizim, :Ankara'da natal»et 
artıyor; bunu nereden anlaclıfı· 

mı~. En 7eDI ·~ 

lamak için ıilib kullanmaktan bafka 
çare kalmana; 

5 - E,ktya tlldbl ıırumda yatak 
olan yerlerden 'üpbeli bir adam çıkar 
ve korucunun dur emrine itaat etme
yip kaçana; 

Bu hallerden batka korucu aililu. 
nı kullandıiından dolayı c:c.za röre • 
cektir. Korucu ılıtıb kıullammya mec
bur olduğu zaman blleı mümkün oldu· 
ğu kadar, öldürmckaizin yaralryara.k 
tutmıya dikkat edecektir. 

Korucularm kıyafetleriyle eillh • 
laruwı tekil ve cimi DllıhiUye Vekl. 
letince teıbit olunacaktır. Köylerde 
bat ve bahçeleri ve çe,itll mahıulleri 
beklemek Uaere köy idaresince tutu • 
lan mevıimlik bekçiler de vuif eU bu· 
lunduldarı itlerin hqında n korueıı -
larm veya muhtarların emrinde diler 
yerlerde de ayıu l&liblyete malik ola
caklardır. 

Koruculara 'u itleri ıönnek ya • 
sak olacaktır: Koruculuktan batka ft 
yapmak; menll dükkan, kahvehane, 
han açıp itletmek veya bunlara ortak
lık etmek; köylüden hor hqi biri • 
nin veya kendi itini görmek U.ere 
blmla vulfeeinl terketme.k; korudu
ğu bat, bahçe ve ekinlerle diğer mah
ıullerden ke.adl heNbına fullMlan 
faydaluımak; kendi hayvanlarına ,,. 
köye çobanlık e-tmek; levha, reaml el· 
biae ıillh ve dlsdanııu Uaerin.de tafı· 
mamak YCya değiftirmek ... 

Silahını ve cephanesini kayıtaıalı· 
lı yüaünden kaybeden wya ieteği ile 
bafkaaının eline ıesmeıine sebep o • 
lan korucu, hemen çıkanlarak haklrm· 
da ayrıca Ceaa yapılmak üaere hUktl • 
mete haber verilecek: aillh ve cepba· 
ne paruı ödettiTilecektlr. 

Projede bunlardan batka. köy em
niyet ve uayiılnin temin tekli.ne ait 
birçok yeni bükilmler vardır. 

Bu sene mektep kitabı 

sıkıntlsı yok 
Maarif Vekileti talebenin kitapsız 

kalmamMı için bu sene çok ciddi ted
birler almıttı. Bu arada hayli evel ta
bedllmlye baflanan kitaplar tamamen 
bitirilmiı ve kitaplar aatıcılarıııa gön
derilmittlr . 

luda bile hamam böceii tünmiye 
ve üremiye batladı. 

- Hamam böceiinin tür.nesi 
dotrudur; ben de biliyor-, fa· 
kat bunlar, bana inan, lataal>ul· 
dan dönenlerle birlikte b•aya 
pldi. Biaim b&vuldaa bile tlört 
b-e--~ 



ULUS 

._[ _o_ı_ş _P_o_L_i_T_i_K_A_ı 
Orta Avrupa krizi 

ve İtalya Birleşik devletler Avrupa krizine 

lôkoyt kalacağa benzemiyorlar 

Askeri hazırlıklar 
hızlandırılacak ! 

İnliradcıhk hisleri gerilemeğe baıladı 

Ort& Anuıpa krizi, .ltalya'•• bu
günkü mu•azoae iç.inde müphem ai
bi görünen vaziyetini daha bari& o· 
larak teabit etmiftir. Gerçi ltalya 
Çelmelcnakya meHleai etrafmdaki 
ihtiliıfda bqüne kadar ikinci plan
da kalmlfUr. Fabt Afueolin.i, biri 
Tiryeate'de, diieri de Padova'cla 
aöytediji iki nutukt. auMa muhafaza 
edil-ecliği t.adirde ltalya'nm Al -
IDaDya ile beraber harp yapacağmı 

..nı. olanık bewirmiftir. Krizin çak 
J.W bir •fhasmıela Mwolini tara
fmdan verilen bu teminat, Alınan
ya'nın vaziyetini takviye etmİf Ye a
jana telgraflarına bakı&.cak olur•, 
alman matbuatmck k.lyıa lehine a- Vaıington, 25 a.a. - Nevyork - T aymis gazetesine göre, ordu 
kialer 11,Faadınaaktaa a-eri kalma- ve bahriyenin yüksek kumanda heyetleri askeri hazırlıkları tacil 
mqtır. ebnek üzere yeniden birkaç milyon dolarlık tahsisat istiyecek-

lJüacj defadır ki İtalya, orta A•· )erdir. 
napa'da Almaaya'nm ....._... . .. A 

babainde fimal komıuamaa karıı bu llk H ıtler - Çemberleyn mula- \ 
jeeti yapmalctadr. BiriDc:Mi A•ua- kabndan sonra Amerikan mat
ı.rya'mn Almanya'ya iltihakı sıra- buatırun infirat siyaseti takip e-1 
unda yapJbmttı. lkinciüni de timdi dilmesi lehindeki temayülü, ga
~"f*-'- zetelerin büyük bir kımımda 

Ahnanya'nm orta Avrupa'da he- Avrupa hadiselerinin inkiıafını 
CemoDY• k.......,... Fransa kadar, dikkatle takip Ye Fransa ile ln
battia belki de claha ziyade ltalya'yı giltere'ye karıı enditeli bir sem

Şimal denizi Sovyet 

filosunun manevrası 

Moskova, 25 a.a. - Şimal denizi fi-

Yugoslôvya' da 
toplantılar 

yasak edildi 
. Belgrat, 25 a.a. - Dahiliye Nuırı, 
bir emirname neşretmi,tir. Bu emir· 
namede ezcümle ,<>yle denilmekte
dir: 

"Milletin ıükfin ve emniyeti namı
na ve Avrupa'nın harici siyasi vazi
yeti dolayısiyle memleketin her ta
rafında bütiln toplantılar, alaylar ve 
caddelerde ve sair umumi ~rlerde 
tecernmülcı yasaktır. 

Vatandaşlara silkfinu muhafaza et
meleri ve etrafımızdaki fimdiki ciddi 
vaziyet karşısında. memleketin her 
tarafın~ &ulh ve sükunun ve medeni 
inzibatın mahfuz kalmuı ve her han
gi bir hadise zuhuruna mahal vuil
memesi için salahiyettar organların e
mirlerine itaat etmeleri ihtar olunur.ı, 

Çekoslovakya lehine ıezahüraı 
Belgrat, 25 a.a. - Dahiliye nezare

tinin yasağına rağmen, bugün öğleden 
sonra Belgrat eokakların~ Çekoslo
vakya lehinde tezahürat vuku bulmuş
tur. Üniformalı i«i bin kadar izci, 
Çekoslovakya elçiliğine gitmek için 
alay teşkiline tevessü) etrniıtir. Diğer 
taraftan üniversite talebeleri de mü -

alaka~a~ ettiği h9:lde 9:caba neden pati ıekline inlulip etmiştir. !osunun manevraları bitmiştir. Buma
Muaolını, bu genışlemıye mukaırc- Nevyork Taymia gazetesi ezcümle nevralar, donanmanın sovyet ıimal hu 
met etmek. '?yl~ ~~aun, netic:eclen diyor ki: dutlar.mı müdafaa hususundaki va- tir. 
memaam P• aonmtaJOI"? Bu auale .. Umumt olarak kabul edildiğine r:ifelerini ifa i~in tamamiyle hazırlan- Polis, bunları hadisesiz 

masil bir tezahüre teşebbüs eylemiş-

ceYap •e~~ İçİD ~ta~. clıt pol~- göre, bu sefer harp geçen seferki ka- mış olduğunu göstermiştir. fatsız dağıtmııtır. 
kaımm bu astihaleame Unil olan ha- dar devam edene ihtiras ve hurafe 

ve tevki-

dMel..i ~ l~mad... Ma- dalgalarına hiç bir beşeri set muka-
• Himdur ki bu onyantaa.ayonun bat· vemet edemiyccektir. 

laagJCJ, ltaJya'DJD HabeıiıM:an'da g.i- " 
riıtiii tıefebbüatiir. 1taıya, ı.. .. ı ln/iru,:wk lwleri geril.emiye 
Fransaaı ile anlaıtıktan aonra Ha.be- ~ 

Ji.tan'ı iatilaya baılar bqlam•z, Hariciye Nezaretinin yarı resmi 
lngiltere'niıı tiddetli bir mukaveme- mahfilleri, amerikan tezinde bir g<lna 
tiyb karplaflllıfb. Bir ar&llk Fruı - değişiklik vukua gelmemiş olduğu 
aa, İııgiJtere ile ltalya .....-da bir intibamı izhar etmektedir. Hariciye 

11 Mümkün sanılan şeyin 
fazlasını yaphk,, 

''i.darei maalabat,, aiyueti takip et-
Nezareti, çekoslO'Vak meselesi ile di- " Vukuatı aıı'm tikten aonra 1936 aeçimi yapılır ya-

l ğer bütün meselelerin müzakere yolu 
pılmaz, kayıtsız fariaız olarak ngil- ile hallcôiletiilcceği, yalnız müzake-

ve sikllnla bekliyoruz I,, 
lere tarafını iltizam etti. ltal:ra da relerin Hitler'in tazyikine benzer ha
Milletler Cemiyetini ~erine tali&· tin tazyikler altında icra edilmemesi Fransız tefsirleri rak kendiaiııe ltarşı miifte:rek bir ~ lm k d - kan · d laznn ge e te ol ugu aatın e-
cep)Mi te§kil iden lngiltere Te Fnuı- d" Paris, 25 a.a. - Lö Jurnal, yazıyor: "Bundan böyle hiç bir ib-
aa',.a luırıı Almanya ile anJ.apn•flr. 

1

~ariciye Nezareti, infiratçılık his- h h I 1......_ __ Süd ---1 • h lled"lm" ti" Dü" ff Bu aDlatmanm p.rtlan 0 z.MD8D bil- ama ma a yo~. · et meacıeaı a ı •t r. nyayı a ı 
dirilmemeılde hend>er, hidiMler iti- aini~, halea dehi.kim ol~kla ?era- imkinuz bw cüımün fecayiinden korumak için bizler, uzlqma 
(!'cL- :mabi-m: aydmlallmfbr: ber, ılerlememekte, belki bır mıktar ailmiyetimisia en 80D hududunun delillerini aöatermeie muvafa· 
ana ı-~ gerilemekte oldutu mntaleumdadır. i•Jmt ettik. 
Aı-ya aııiiat...a.ke " ona '-1· Bazen infirat siyaseti taraftarlarının 

la oa.. Akdeniz meeelesinde ltaııra•7!R _yapmakta olduklan _pro.paaan~m.- •~ Frawoa ile 1nailtere, mümkün zon- · .. -------------
yardmı edeceli. ltalya ela_.. AYnp9- Almanya'nın ekmeğine yağ sürmekte nolanan pyin fazlaaınr yapmıflardrr. f 
da ~ya'ya aııiizaMnıtte ....._._ olduğunun farkına varmıı oldukları Bizzat çekler de tlbi krlınmı1 oldu'k
aıktı. Ba düibdan itibaren ltalya elif söylcmnektedir. Bu sebeple Hitler a- ları mUthiş asabi gerginliğe rağmen 
politikaamm aiklet merkezi orta Avna- leyhindeki hissiyat her zaman oldu- Avrupa'nm sellmeti isiri kendilerini 
INl'duı Akdm.iz Ye timali A&ib'ya ğundan -daha ziyade şiddetlidir. kurban etmeği kabul etmişlerdir." 
;.tikal ebnİf tİr. Almaaya'cla aclma .dan 

Kinue Almanya' ya yoRfam.1 Fransa ve lngütere uyanık 
hedefine dotru yiriimiye '-tlamqbr. Ovr gazetesi, başmakalesinde şöy -

Poris'te mühim 
emniyet 

tedbirleri ahndı 
lki otoriter devlet arumda bu an- düıünmüyor le yazıyor: 

lapna yapıldıktan 90llra Ahı...,ıra he- Hiç kimse Almanya'ya yardım et- "Bizler ve lngiltere, milteyakkız İcabında halk ba-La 
define doğru hayli ilerlemittir. Silah • mek için ufak bir fCY bile yapmayı bulunuyoruz. Eğer Berlin'de veya fA 
lanmqbr. Ren nehrinin hoJl.-nu as- düşünmemektedir. İyi malfunat al· başka bir yerde muhtemel bir tehlike 
kerile!tlrmittir. Avuılmya'JI ilhak et- makta olan mahfillerin müşterek ka- kartısında Fransa'nın hareketinin ne 
ınistir. Südet mıntakaıını almak üzere- naati, Hitler'in faz~yı kabul etmekle olduğu suali sorulacak olursa hükü
dir. ltalya'ya gelince; henüz hedefi- sulhu istiyen milletlere müzakerelere met tarafından cuma akıamı ittihazı
nin van oyluna hile •armamıfbr. devam etmek ft askeri buırlıklarını na karar verilmiş olan emniyet ted-

Habeıi.tanın ilhakı henüz lngil- tamamlamak için vakit kazandırmış birlerinden sonra vukuatı nasıl bir 
h.re ve Fransa tarafmdan tanmm..nq- olduğudur. Buna nazaran çok Jiddet- aükfin ve azimle beklemekte olduğu
br. fapanya qi bulaşık bir haldedir. li olan infiratçılık dalgnı kınlmı,tır. muzun herkesçe anlqdmı§ olduğunu 
ltaly-. Avuaturya'nın Almanya'ya il- Bu da amerikan efkirı umumiyesinin aöyliyebiliriz.,, 

mutedil zimamdarlarma seslerini i- ç '-l S ··d '---tihalancı.uı memnun olmıya bilir. Orta eri er u eı mınlaftU3ını 
tittircbilmek imklnını bahtcdecektir. 

Avrupa'da heaemonya kurmaıından Umumt surette serdedilmekte olan OOfllltacaklar mı? 
belki el.ha az memnundur. Fakat bir mütalea, Almanya'nın karıısma çıkan Popüler gazetesinde B. Blum ya-
clakika İç~ samimi hiasiyatını ifade kualisyonla ba,a çıkamıyacağı ve zıyor: 
f"ftiiini farz-delim: O zaman İtalya' - Hitler'in hattı hareketinin bir blöfün "Şimdiki vaziyet, fransız • ingiliz 
nm vaziyeti n~ olur? Fransa ve İncil- idamesinden bafka bir ıey olmadığı planında derpi§ edilmit olan beynel-

milel garantiler sisteminin tam ıektere ile münaaebe.lerini henüz tanzim suretindedir. 
-------------- liyle muhafaza edilmesi pek o kadar 

etmecliii için siyasi yalnı:zhk içinde ehemiyeti haiz değildir. Yalnız Çek-
kalrr. ftalya Almanya ile öyle bir yol hareketini alloılamak mecburiyetinde - lerde ne adalete ve ne de aklıselime 
arbdatbima çrlamtbr ~ pdeceii ye-1 clir. muvafık olarak işlenilemiyecek olan 
re nrmcıya kadar A1man7a'nm her A. Ş. ESMER bir şey vardır ki o da çeklerin südet 

Çek- Leh hududunda 
vaziyet çok gergin ! 
Her tarafta çarpışma. var 

Var§ova, 25 a.a. - Çekoslovakya'daki Polonya mıntr: nsındn 
vıııziyel son derece gerginletmiıtir. Her tarafta ailihlı polonyalı 
grupiarla çekler arasında müsademeler olmaktadır. Bu müsade
meler daha ıimdiden hakiki bir çete harbi mahiyetini almıtbr. 

Henüz keıfedilemiyen gizli 
bir telsiz istasyonu polonyalılara 
seferberlik emrine icabet etme • 
ınelerini tavsiye etmektedir. 

Polonyalı çeteler, Karabina, mit
ralyöz ve el bombalariyle mücehhez 
bulunuyorlar. 

Polonya ile Çekoslovakya arasın
daki şimendifer münakalitı durınut
tur. İtalya ile Yugoalavya'ya gidecek 
olan beynelmilel trenler Berlin ve 
Viyana"dan geçmektedirler. 

Polonya hükümeti, Teschen Silez
yası hakkında 21.9 tarihinde Çeko.-
1· v:tkya hükümetine vermiş olduğu 
r >tanın cwabuıı bu gün beklemekte
dir. 

Çeko.lovak Hariciye nezaretinden 
Polonya elçiliğine yapılan beyanatta, 
bu cevabın arazi meselelerinin tetki
kini Çekoslovakya'nın prensip itiba
riyle kabul ettiği keyfiyetini ihtiva e
deceği bildirilmektedir. 

Çekler ıebip ediyorlar 
Prag, 25 a.a. - Çeteka ajansı, Po

lonya - Çekoslovakya hududunda çek 
askerleriyle Polonya gönüllüleri ara
sında müaademeler vuku bulduğu 

hakkındaki haberleri katiyen tekzip 
etmektedir. 
Aynı ajanım bildirdiğine göre, sü

det almanlarının i'galine geçmiş olan 
Varmsdorf ve Bruntal karakolları 
tekrar çek kıtaatı tarafmdan i"al o
lunmuftur. 

arazisini tahliyeye ve binnetice bu a
razinin ertesi günü kendilerine kar
şı yapılacak bir taarruz için hareket 
üssü te,kil etmiyeceği hususunda cid
di teminat vermeden aynı zamanda 
hem tabii hem de tahkim edilmiş hu
dutlarını terketmeğe davet edilmele
ridir. Çeklerden bu suretle elleri ve 
kolları bağlı olarak kendilerini tes
lim etmeleri talep olunamaz. Gar.an
tinin mahiyeti beni pek o kadar faz
la alSkadar etmez. Fakat garantinin 
hakiki ve sağlam olması lbımdrT.,, 

"Nevmit bir mUlet iyi bir 
komşu olamaz!'' 

Figaro gazetesi, yazıyor: 
"Hiç ıüphesiz çeklere ititafgirizlik 

denilen geyi tavsiye etmek niyetinde 
değiliz. Şayet almanlar, yalnız bugün 
için değil, aynı zamanda istikbal için 
de realitelerin manası ne demek ol-
duğunu bir kere daha kavrıyacak o
lurlarsa ezilmiş bile olsa nevmit bir 
milletin iyi bir kOIDfU olamıyacağmı 
anhyacaklardır.,, 

Hitler bu akşam 
nutuk verecek 

Berlin, 25 a.a. - Hitler, yarın : 
şam spor sarayında mühim bir si, .. 
ıi nutuk ıöyliyecektir. 

yerlere nakledilecek 
Paris, 25 a.a. - Dahiliye Nazırı Sa

ro, gazetecilere, her ihtimale karşı 

Paris'in asayişini temin ve fazla kala
balığın şehirden uzaklaştırılması için 
alınan tedbirkr hakkında umumi ma
lfimat vermiştir. 
Halkın Paris'ten uzaklqtmlmuı 

süratle mümkün olıacaktır. Hususiyle 
ki ferdi hareketler çoğalmıştır. Hü
kümet, bu ferdi hareketleri kolaylaı
tırmak içindir ki, benzini ciheti aske
riyece müsadereden istiana etmiftir. 
Halkın §ehirden ıuıaklaftırılması .za
manı geldiği vakit temin olunacak ve 
tespit edilen plan mucibince diğer vi
layetlerde bu halk barındırılacaktır. 

Paris itfaiyesi, altı bin ihtiyatla 
takviye edilmiştir. Bu suretle ayni 
zamanda bin noktada çıkacak yangın
la mücadele etmek imkanı vardır. 

lhrocı ymak edilen maddeler 
Paris, 25 a.a. - Hariciye Nazın 

Bone, japon sefiri Suginura ile Ame • 
rika sefiri Bullit ve Romanya sefiri 
Cctıi.ano'yu kabul etmiıtir. 

Resmi gazete bu sabah miııt mü • 
dafaa için lüzumlu olmaları dolayısiy
le ihracı menedilen maddelerin liste -
sini neşretrnektediT. Bu maddeler me
yanında bilhaıesa liatik, bqlıca ma -
denler, kimyevi ve tmbbi müstahzerat 
bulunmaktadır. 

Üç Sovyet kadın 
tayyareci si 

Moskova'dan Uzak 
şark'a hareket ettiler 
Moskovaı 25 a.a. - Kadın tayyare

ci Grizodulova, Ossipenko ve Raako
va üç motörlü bir tayyare ile hiç yere 
inmeksizin Moskova'dan uzak J&rk u
çuşunu yapmak tlzerc hareket etmit· 
lerdir. Bunlar, hareketlerinden evel 
Stalin'e bir telgraf göndererek, tui
matta bulunmuşlardır. Bu telerafta 

Dil bayramı 
(Bafı 1 inci sayfada) 

Giin.et • Dil teoriıi 1936 yılında 1a
tanbul'da toplamn üçüncü Türk Dil 
kurultayında bilyük tesahilrlerle ka· 
bul olunınUf ve daha geçen sene Bilk
r~te toplanan arsıulusal preistorik 
arkeoloji ve antropoloji konıgresiyle, 
gen.e İatanıbul'da toplanmıt olan ikin
ci Türk Tarih koncresine tebliğ olun
mak suretiyle bir kat daha kuvetlcn
miştir. 
Güneş - Dil teoriıinin milli ve bey

nolmilel ilim toplantılarmda yer tut
ması ve üzerine al&ka çekmesi, bunun 
dil bilgisindeki karanhkLan oruıdan 

kaldıracak parlak bir hakikat ışı~ı ol
masından ileri ıelir . 

Türk dilinde milli kaynakları araş
tırmanın büyük "terefinde bütün mil
letin payı vardır. Bu büyük dava için 
milletçe varılacak neticenin büyük
lüğü ölçüye ııfmıyacak nispettedir. 
Yabancı teıirleriıı yuı diline soktu
ğu iğretilikler, bu çalı'ma yolund:ı 
kendiliğinden tasfiyeye uğramıt ola
caktır. Yuı ve konupnıa dillerinin 
ayrılıiı gibi bizim ruhumu.u. ve ben
liğimi.ze tamamiyle yabancı olan bu 
garabete bu ıuretle ıon verilmif ol
ması da milli edebiyatımız için ayrı 
ve §Crefli bir kazolnç ol&caktır. 
Yazılarımızın halkça kolaylıkla an

laşılması için Dil Kurumunun giri§
tiği çalıflD&ları ve bu çallfDl&ların ve
rimli neticelerini de burada anmak bir 
vazifedir. 

İlk ve orta öğretim den kitapların
daki terimlerin ~dilimizdeki kartı
lıklarının ortaya konmut olması genç 
dimailarda yabancı ülkelerin anlaşıl
maz 11tılahlarma yer vermiyecektir. 
Geçen dera yılında bunlardan mate
matik, fizik, mekanik, kimya, biyolo
ji, zooloji botanik, jeoloji deralerine 
ait dört binden fazla terim karplıiı 

bütün orta t&hlil müeueHlcrimize 
.broşürler halinde dağıtılm1'tı. Dil 
bayramının yedinci yıdönümü bayra
mında biltUn terlmlerLn tUrkçe karşı
lıklarının bulunmuş ve ilim kitapları
na geçmiı olduğu müjdesini de vere
ceğiz. 

Millt dilimiz açık, sade, düagiln 
pürUzaUz ve gilael bir tilrkçedir. 

Tarihte ve dijde 6aUmUaU arıyoruz. 
Ve biliyorus kof, millt tilrık dili, milli 
tllrk tartbkıln slllnmez bir damgası -
dır. 

lsveç basını 
Polonya'yı 

tenkit ediyor 
StoJdıolm, 25 a.a. - Gueteler, Po

lonya'nın Çekoılovakya'ya kartı ta -
kınmıı olduiu tavrı . umumiyetle ıert 
bir eda ile tetrih ve tenkid etmekte
dirler. Muhafuak.lr "Nya Deglit All
handa" yuıyor: Polonya, Çekoslo
vakya'nın taksimine ittirakini pek 
pahalı ödiyecektir. Çekoslovakya, bil 
haaaa Polonya'nm menfaatine olarak 
alman llerlemeeine karıı bir yan teh
didi tetkil etmekte olan bir ılav dev
leti idi. 

Liberal "Dagenı Niheter,, Polonya
nm ittihaz etmit olduğu hattı hare
ketin bundan iki ay evel albay Bek'in 
bir ıulb ve bitaraflık havariai nikabı 
ile ziyaret etmit olduğu lsveç'te hay
retten bqka bir tey tevlid etmediği 
miltale•ındadır. 

Bu gazete Polonya nazırmm ihti
laflar haricinde kalacak "üçüncü bir 
Avrupa" tetkili için ıarfetmiı oldu
ğu meniyi hatırlatmaktadır. 
Aynı gazete, Polonya'nın bitarafh

ğmm ahval ve vukuata göre icabında 
müdahalede bulunmak ilzere intizar 
vaziyetini muhafaza etmek olduğunu 
beyan etmektedir. 

l 11'eç
1 ıe emniyet tedbirleri 

Stokholm, 25 a.a. - Hükümet, 
memleket müdafaa kuvetlerinin der -
hal tüviyeei hususunda verdiği ka
rar üzerine yeniden bir takım ihtiyat 
ıubay ve yaraubaylar ıila.h altıına ça -
ğmlmıftır. Bwılar bilhaaaa donanma
da ve ubil mil<lafauında kullanıla

caklardır. 

deniliyor ki: 
"Bu pnlerde dünya üzerinde bir

çok tayyareler u.çufuyor. Fatist tay
yareleTi, lıpanya'nın ve Çin'in açık 
tchirlerini ve sakin halkını bombar
dıman etmekte ve çe.koılovak cUmhu
riyetinin hudutları üzerinde tehdit 
edici bir tarzda uçuımaktadır. Fagist 
tayyareleri, dünyaya harp, ölüm ve 
kültürün imhasını uçıyoc. Sovyet 
tayyarecileri ıulhu korumak için ya
ratılınıttır. Bizim tayyarecilerimizin 
uçufl&rı, beıeriyetin terakki ve itill
sı uğrundadrr. Fakat mühlik an
da ıcwyet tayyareleri, düşmanın ü
zerine hiç ititilmemit bir kuvetle sal
dıracak •e eulh ve terakki namım mil
tecavial ,er yüzünden ıilip süpüre· 
cektir.,, 

Çekoslovakya 
sonu neye 

-3-

davasınm 

varacak 1 
SON POSTA'da ''Her gün, sü • 

tununda B. Muhittin Birgen bu ba.t
hlda yazdıiı bafyuıımda diyor ki: 

" lnailtere ba§vekilinin Hitler'Je 
yapbğı ikinci mülakatın ilk tema • 
amda koınuıulan ıeylere dair sızan 
haberler göateriyor ki Çeml>Eırleyn 
lnıiltere ile Franaa'nm bütün gay
retleri, Çekoalovakya etrafmdaki 
davanın aüdet meselesine burı ga • 
yelioe müteveccihtir. lngiltere baı • 
•ekili Führerdeıı, iki ,ey iıM:iyordu: 
Askeri bir müdahaleden tevakki; 
Lehistan'• harekete setirecek her
huıa'i diplomatik bir aıürpriz yar· 
dllDClan içtinap. 

Fakat aynı günlerde, artık hadi· 
seler, önüne geçilmez emri vakiler 
halinde biribirini takip ederek inki • 
taf halinde bulunuyordu. Lehi ... 
tan, nota Yeriyor, Macari.tan lııgil· 
tere ve Fransa nezdinde tetebbüeler
de bulunuyor, her iki memleket de 
bir aeale:, "Biz de isteriz'" diye ayaık
l&nnut bulunuyorlardı. 

Çeklere kartı bilhassa huaumet 
bealiyen • macarlar, Budapeıte'nüı 
.okaklarmı Ye meydanlarını doldu
ran genif kütlelerle nümayİfler yap
tılar ve bütün Macarilıtan heyecana 
diiftü. Y.nm milyond.n faala ma
car kesafetini ihtiva eclen bir arazi 
parçasını çeklerin elinden kmtar
mak fikri, MacarUıtan'ı birdenbire 
COflurmUfW. 

Bu vaziyet k&rfısmda Çekoalo
vekya'nm n• derecede mütkül bir 
meYkide bulunclufunu tasa.var et -
mek kabildir. 

Bu tehlike kM1rsmda çek milleti, 
aon kuvetiyle vaziyet almıya çalıtı -
y«. Cunlbur reiai Bay Beneı, "Ben 
plansız değilim 1 ,, cümleai)"I• batla -
yıp aynı cümle ile biten nutkunda 
çek milletinin bütün milli k.uvetleri
ni bir araya toplamak ve bir aiyaMt 
pliıu içinde, bütün aayretle~ini aarf 
etmek için harekete aeçti. ilk it ol
mak üzere, Pras bükümetine daba 
miHi, daha "çek" bir renk vennek 
üzere oaun tadilini temin etli. Bam -
dan • ...ua bükümetin batında ç.. 
koalovalqa':rı daha yum~ bir ai
yaaetle idare etmek Mtiyen .e milli
,- itibari71• Slcwak o&.n Hoclaa ba
lwau,.kea 7eni bükiimetia bat._ 
aJDİ samanda çek orduaunun mü
him bir aimuı olan bir çek milliyet-

iei eçıti. Dünkü hükümot '"daha 
Ç-!ıovak,, olduiu halde bqü*ü 
hükümet ''daha çek,, tir. Çelü.tan'
m bütün milli kuvetlerini bir araya 

toplayıp ODU fırtınadan aajlam kur· 
tarmıya çahtacaktır. 

Şimdi görüyoruz ki çek aiya~i 
de, canlı bir Iİyalet olarak yaııyabil
mek bakımmclan ayni mukaddera
tm N.tll'I altındadır l" 

BB. Stoyadinoviç oe 
Komnen görüştüler 

(Ba§ı ı. inci sayfada) 

Macarut.an taarruz ederse ... 
Belgrat, 25 a.a. - İyi malUınat alan 

Belgrat mahafilinde beyan olunduğu
na gC:>re, Stoyadinoviç'le Komnen a
rasında bu gün yapılan mlikatta, Yu
goslavya ile Romanya'nın Prag'a kar
•• kilçilk antant paktından mütevel
lit teahhiltlerinin ifaıında mutabık 
kalmışlardır. Yani, Çekoılovakya'ya 
karıı Macaristan tarafndan bili tah
rik bir taarruz vukuunda. Yugoslav
ya ile Romanya derhal sefetberlik i
lan edeceklerdir. 

Mezkfir mahafilde, böyle bir ihti
malin tahaddüs edeceği zannedilmi
yor. 

B. Stoyadinoviç, dün Amerika'nın 
Belgrat sefiri B. Bilı Lan ile ingiliz 
sefiri B. Kampbel ve franaız sefiri 
~- Briiger'i kabul etmiştir. 

Tehir edilen bir toplantı 
Yugoslavski Kurir'in öğrendiğine 

,-öre Yugoslavya ile Romanya ve Çc
.• oslovakya, küçük antant iktısadi 

konseyinin 3 teşrinievelde Split'de 
akdi mutasavver olan içtimaını alman 
- çek ihtilafı dolayısiyle tehir etmiye 
karar vermiılerdir. 

Macarİ3tan nezdindeki 
ıetebbüa 

Belgrat, 25 a.a. - Yugoılavya ve 
Romanya hükümetleri, maca.r hükü
meti nezdinde tetebbüte bulunarak, 
çekoslovak topraklarına karşı Maca
ristan tarafından bir tecavüz vukuun-
da, Yugoslavya ve Romanya'nın kü

çük antant i.ıuı •ıfatiyle Çekoslovak
ya'ya kartı gİt'ifltlif olduklaTı teah
hütleri tutmak mecburiyetinde kala
caklarını bildirmitlerdir. 
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Yazan: Röne Belbenua -4- Kısaltıp nakleden: Nurettin Artanı 

Senjozef adasında kaya içine oyulmuş 
bir hücrede tek başıma hapsedildim! 

Mahkumlar buraya ilk uru giyotin 11 derler 
İki gün sonra Maroni kıyıların

'da bir yerliler köyüne vardık. Bu
rada yiyecek te bulduk. Fakat bun
ları yiyip uykuya daldıktan sonra 
köylüler bizi felemenk memurları
na heber vermişlerdi. Çok geçme
den dört felemenk askeri, ellerin
de silahlarla ansızın üzerimize gel
mişler ve bizi yakalamışlardı. 

T ekrar zindana konuldum ve 
oradan çıktıktan sonra if

lah olmazlara mahsus olan Şarven 
kampına gönderildim ki burada 
malarya ile dizanteri ortalığı kasıp 
kavuruyor ve sivri sinek bulutları
nın altında çırıl çıplak çalıştırılan 

mahktimlar, kudurmuş hayvanlar
dan pek az farklı bir manzara arze
diyorlardr. Bereket versin, burada 
seksen gün azap ve çile çektikten 
sonra kendisine bir istida gönder
diğim yeni direktörün müsaadesiy
le nonnal hayata avdet edebildim. 

Fransız Güyanında kaldığım mü
teakip seneler içinde iki defa mu
vaffakiyetsiz firar teşebbüsünde bu
lundum. Ceza olarak ta Güyan'dan 
on mil açıkta ve ana toprakla mu
vasalasız bir halde bulunan üç a
dadan Ruayyal'e gönderildim. Di
ğer ikisi Sen Jozef ve şeytan adası
dır ki sonuncusu Dreyfüs hadisesi 
dolayısiyle meşhurdur ve buraya 
daha ziyade siyasi mücrimler gön
derilir. 

Bir müddet Ruayyal'ın kan ren
gine boyanmış ve en kötü mah
kilmlara tahsis edilmiş olan La Ca
se Rouge isimli hapishanesinde ça
lıştım. Her sabah gardiyanlar, bubi
nanın avlusuna o gece öldürülmüş 

bir iki kişinin vücudünü bulabil -
mek maksadiyle bakarlardı. 

Burada intikam ve eşkiyalık mak
ıadiyle yüzlerce cinayet işlenmişti. 
Gece geç vakit bu avludan geçerken 
ayağım bir cesede takılır ve çıplak 
tabanlarım kan lekesi içinde kalırdı. 
Burada hiç bir cinayetin şahidi 

çıkmazdı. 

Bu adalara hiç bir yabancının çık
masına müsaade edilmez ve burada
ki mahkilmlar arada sırada, ancak, 
resmi sebeplerle ziyaret olunurdu. 

Burada çektiğim eza ve istirabı an
latmıya imkan yoktur. Fakat etra • 
fmJda habire kan akar ve insanlar 
ölürken ben yaşamıya devam ede -
bilmiştim. 

8 ir müddet de Senjosef adasın

da kaya içine oyulmuş bir 
höcrede tek bapma hapsedildım. 
MahkQmlar buraya "La guillotine 
scche" kuru giyotin derler. Burada 
mahkumlar, güneş görmiyen bir ku
yunun dibinde 24 saatin yirmi üçü -

nü geçirirler. Burada mahktimun 
yapacak bir işi, kendini oyalıyacak 

hiç bir şeyi yoktur. 
Bütün duyacağı ses, dalgaların 

kayalara çarparak çıkardığı gürültü 

Viktoria bağırdı: 
- Fakat sen delisin! 

ile, çıldıranların feryadıdır. Bura -
da akıllı insanlar, fransız Guyan'
indaki faciaları dünya matbuatına 
ve yüksek fransız makamlarına bil
dirmesinler diye sersemleştirilir; 

çıldırtılır,. 

1927 ikinci teşrininde bu ceza sö
mürgesine geldiğimin altıncı yılın
da ilk defa olarak Kazen'e nakle -
dildim. Artık buradaki ceza sömür. 
n-esinin bütün yollarını öğrenmiş, 

yerleşmiş ve alışmış bir mahkum 
olmuştum. İdere sisteminin nası~ 
işlediğini de içinden anlamıştım. 
Bir takım mankfımların 25 frank ve
rerek güzel mevkiler satın aldı•kla
rını görmüştüm. Bir takım memur
lar hükümet elbise ve battaniyele -
rini sattıkları için mahkCımlar da 
aylarca çuval paçavraları ve paçav
ralar içinde kalıyorlardı. Gardi
yanlar, bir sistem dahilinde mah
kfunların sırtından geçiniyorlardı. 
Mahkumların çektikleri ıstıraptan 

daha ziyade bu haller beni isyana 
sevkediyordu. Çünkü kimsesiz, ha
misiz ve dostsuz olan bu zavallı 

mahkilmlarm hakkını yemek feca
atlerin en büyüğü idi. 

Kayen'i görmek, insan tercddisi
nin en derin noktasını görmek de -
mektir. 

Burası 300 senedenberi Fransa'
nın elinde bulunan bir sömürgenin 
merkezi olduğu halde 1931 de Pa -
ris'te açılan sömür~eler sergisine 
göndere göndere, ke1ebek kanatla
riyle içi doldurulmuş maymunlar 
gönderilebilmiştir. Gene burası, 

fransız bayrağının dalgalandığı en 
es.ki sömürge olduğu halde burada 
fransız sömürgecilerine tesadüf o -
lunmaz. 

O çüncü Napolyon zamanında 

burada ceza sömürgesi kurul
duğu zaman, mahkilmların, mahkil
miyet müddetini bitirdikten sonra 
da burada alıkonulmaları ve evlen· 
dirilmeleri sayesinde çoluk çocuk 
sahibi olacaklarr, burada çetin ve 
kuvetli bir kalabalık teşkil edilebi
leceği sanılmıştı. Bu maksatla mah
kilmiyet müddetleri iki misline çı -
karılmış oluyordu: Bir mahkilm, 
serbest kaldıktan sonra mahkilmi -
yet müddetine müsavi bir müddet -
de serbest olarak burada bulunmak 
mecburiyetindedir. 

Fakat bu serbest mah'kCimlarla 

hiç kimse münasebete gi,rişmek is -
!emiyor. Hatta zenci lµldınlar bile 
bunlarla evlenmiye yanaşmıyorlar. 
Sömürgenin kötü şöhreti, Fransa'

daki müteşebbis vatandaşların da 
cesaretini kırmıştır. Bu yüzden o -
gün bugündür, burası kanunsuzlu -
ğun, tereddinin, aht3.ksızlığın arttı

ğı ve fecaatte dünyanın bütün sö -
mürgelerini geride bırakan bir yer 
olmuştur. 

8 ugün fransız Guyan'ı harabe 

gibi bir yerdir. Bütün yolla
rının mecmuu elli mili geçmez. Bir 
mil bile kaldırımı yoktur. lİzerin -
de hiç bir endüstri, hiç bir fabrika 
ve demiryolu bulunmıyor. Ayda bir 
defa bir şilep lüzumlu malzemeyi 
getirir ve boş olarak döner. Bura -
daki bütün teşkilat, ceza ve mahpus
ları kaçırmamak teşkilatıdır. 

Fransa, burasını iyi bir sömürge 
yapmak için hazırladığı planların 

hepsinin akamete uğraaığını takdir 
etmiştir. Her vcili y-eni yeni bir ta· 
kun islahat yapmak ister. Birisi 
kahve yetiştirmiye kalkar, birisi 
davarlarla uğraşır; birisi Hindistan 
cevizi ticareti yaptırma•k ister. Fa· 
kat halktan bu kabil teşebbüsleri 

yürütecek kabiliyette kimseler bu -
lunmadığı için sonunda bir şey ola
maz. 

Merkez şehrinin nüfusu 700 mah
kum ile 300 serbest bırakılmış mah
kum da dahil olduğu halde 11.000 
kişidir. Mahkumlar, bütün gün şe -
birde dolaşırlar ve akşamları kendi 
ayaklariyle mahbeslerine girip ki
litlenirler. 

Bu adalarda bulunduğum zaman 
buradaki vaziyeti tafsilatiyle yaz -
mış ve gizlice yeni vali Siadus'a 
~öndermiştim. 

Vali, bunlarla alakadar olmuş, o
nun için Kayen'e geldiğim zaman 
beni sömürgenin arşivlerini tanzime 
memur etmişti. 

Aylarca buradaki dosyalar, kitap
lar, raporlar, mahkfunlar hakkında 
yazılmış makaleler arasında uğraş
tım, durdum. Burada bir çok notlar 
aldım. Bütün vesikaları, rakamları 
ve istatistikleri elde ettim. Bunlar, 
bu cehennemin fecaatini büsbütün 
gözlerimin, önünde canlandırdı. 

Vali Siadus'u ziyade11iyle takdir 
ettim. Bu adam, iki sene süren me
murluğu esnasında her şeyi bir ha
le, yola koymıya uğraşmıştı. Fakat 

esas ceza idaresinden hiç bir müza
heret görmüyordu. Beni burada tu

tan o olmuştu. O ayrılıp gittikten 
sonra beni tekrar Ruayal'a gönder -
diler. 

MahkQmiyetimin son üç yılını 

orada, mahpus olarak geçirdim. 
Burada yalnız başıma geçirdiğim 

her günü tırnağımla duvara bir işa· 
ret yaparak kaydediyordum. Niha -
yet, Guyan'a geldiğimin aşağı yuka

rı onbeşinci yılında 1934 son teşri
ninin açüncü günıi bir anahtar ka
pmnı açtı. ve gardiyan elime bir ka
ğıt uzattı. Gözlerim rütubetten o ka
dar harap olmuştu ki bu kağıdı müş

külatla okuyabildim. Artık mah
kQmluğum bitmişti; bundan sonra 
serbest mahktim olarak gene bura -
da yaşıyacaktı.m. 

(Sonu var 

Hamallar arasında 
çıkan sunturlu kavga 

Sorulan sualleri ya hakikaten duy
muyor, yahut "duymamazlıktan gel -
mek., gibi bir kurnazlık yoluna sapı
yordu. Sağ avucunun ayasını sağ ku -
!ağının kıkırdağına eklemiş, başını da 
h.difçe sola kıvırmıştı. Şu sual ken -
disine üç kere tekrar olundu : 
Mustafa'yı dövjüğün, hakaret etti

ğin, "Seni öldürürüm" diye korkut • 
tuğun doğru mu ? 

Nihayet üçüncü tekrarın sonunda, 
hele şükür, cevap verebildi 

- Dediğiniz kadar değil bakim bey, 
v<:akin kendisiyle bir ağız söyleşme
•• yaptığımız doğrudur. O da benim 
üstüme vardı. Beni öldürecek san -
dıydım. O arada belki... 

"Belki., ile yapılmak istenilen kapı 
malilm. Besbelli ki döğmüş de ... 

Davacı hamal ilk ifadesinde demiş 
ki : 

- Osman, cümle arkada:tlarımın 

içinde yanıma vardr • 
- Seni namussuz seni, utanman, 

arlanman mı, dedi. Ben, durup durur· 
ken Osman'ın ibu taarruzunıdan şaşkr -
na döndüm. 

- Ne oldu ciğerim, bir derdin mi 
var, ben ısana bir şey mi ettim, diye 
sordum. Ama Osman bu laflarımı din
lemedi bile ... Üstüme vardı, başıma, 
başıma yumruk sall,mıya başladı. Vü
cudümün alt tarafları da Osman'ın 

çivili kunduralarmdan yara bere için
de kaldı. Cümle arkadaşlarımın için -
de anama, arvadıma, sülaleme olmadık 
küfürler savurdu. Sebebini bilemem. 
Husumetim yoktur. Diyeceklerim de 
bu kadardır, davacıyım.,, 

İlk ifadelerin alındığı sırada göste
rilmiş bir ka~ şahit de - ki hepsi istas
yonda hamaldırlar - sebebin; bilme -
dikleri bir şekilde ikisinin arasında 

bir kavğa çıktığını gördüklerini, ayır
mıya koştuklarını, ikisinin de biribi · 
rine ayıplı küfürler ettiklerini söyle -
mişler. 
Şimdi mahkemede Osman, çatışının 

sebeplerini anlatıyor : 
"- Zanaatımız hamallık hakim bey. 

Eskidenberi bu işi yaparım. Üç beş 
kuruş da bırakır, geçim dünyası bu; 
idare eder aiderim. Yalnız bir le.aç ay 
eve! istasyonda çalışırken başıma 
bir kaza geldi. Eller, düşmannnı esir -
ge11in? ~ler mesleğin kazası bcla5ı var
dır ama, bizimki l iç birine benzemez.,, 

Osman "hamallık kazası., hakkında 
daha bir çıok lüzumsuz tafsilat vermi
ye kalkıştı. O teferruat üzerinde ge • 
velerken, ben: 

- Her mesleğin kendisine göre ka
zaları olduğu ınalilm. Fakat hamallı
ğın kazası acap nicedir, diye düşünüp 
duruyor, fakat bir türlü bulamıyor -
dum. 

Nihayet, Osman büyük faciayı an -
la ttı : 

Almanya boyuna 

petrol satın alıyor 
Tampiko, 25 a.a. - Nevyork'tan 

tüm, yük de üstüme yıkıldı. Tam iki Taymis gazetesine bildirildiğine göre 
biri yunanlı diğeri norveçli olmak ü
zere iki petrol gemisi Hamburg yolu 
ile Almanya'ya nakledilmek üzere 
dün petrol yüklemiye başlamışlardır. 

- Duz yükü taşıyordum, dedi, bir -
den mermerde ayağım kayıverdi. Düş 

yüz elli kilo, sonra, eş, dost vardı kur
tardr beni emme ayağım da kırılıver -

di. Hastaneye yattım. Alçıya kodular 

a;ağımı.. Bu gazete İngiltere'nin V enezüel-
Bir gün bana : la'nın petrol istihsalatmı çoğaltmak-
- İyi oldun gali Osman, hadi tabur- la meşgul olduğunu ilave etmektedir. 

cu oluyorsun, dediler, çıktım. Lakin Çünkü zannedildiğine göre, Londra 
ayağımda hala sızı vardı, ve bir türlü hükümeti bundan sonra hiç bir veçhi
eski kuvetini bulamadım. Ağır yük - , le Meksika petrolü satın almıyacak

Jer taşıyamıyordum, küçük bavullar - tır. 

Ankara : 

(Ô&le nt.·~riyatı tecrübe mahiyetinde 
lar'!k yeni stüdyoda yapılmaktadır.) 

ÖGLE NEŞRİYATI: 12.30 Alatur 
plik neşriyatı - 13 Haberler - 13.15-
Karışık pl5.k ve son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 6 ıncı Tü 

dili bayramı müna~t:betiyle İstanbul'd 
naklen konşma ve karışık pliik neşriyatı 
19.15 Türk musikisi ve halk sarkıları (H 
lfı.k Recai - 20 Arapça ne!jriyat ve saat ay 
rı - 20.10 Haberler -20.15 Türk mnsik 
si ve halk şarkıları (Mustafa Çağlar v 
Müzeyyen Scnar) - 21 Şan pliikları 
21.lS Stüdyo salon orkestrası: 1· Dcliba 
Pes des Pleurs. 2- Haydn: Oie Himmet e 
zahlen des Ehre sottes. 3- Kalman: Graf' 
Mariza. 4- Suppe: Leithte Cavallcrie -
Haberler ve hava raporu - 22.15 Ya 
program ve son. 

İstanbııl : 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18 Konferaruı 
Altıncı Türk Dil Bayramı: Türk Dil Kur 
mu adına - 19 Türk musikisi (Plak) 
19.25 Konferans: Prof. Salih Murat (F 
musahabeleri) - 19.55 Borsa haberleri 
- 20 Saat ayarı:· Hamiyet Yücescs ~e ar 
kadaşları tarafından türk musikisi ve h 
ş~rkıları - 20.40 Ajans haberleri - 20.4 
Omer Rıza Doğrul tarafından arapça söy 
]ev - 21 Saat ayarı. Orkestra: 1- Suppe 
Poet e peyzan. 2- Artemiyef: Porpuri gr 
tesk. 3- Grevv: Vals - 21.30 Oarüttali. 
musiki heyeti: Fahri Kopuz ve arkadaşla 
tarafından - 22.20 Hava raporu - 22.3 
Keman konseri: Liko Amar. piyanoda Sa 
bo - 22.50 Son haberler ve ertesi günün 
programı - 23 Saat ayarı. 1stikl3.l mars.ı. 
son. 

Avrııpa : 

OPERA VE OPERETLER: 15.30 V;ya. 
na - 16 Münib - 18.10 Varsova - 21 Mila
no - 24 Stutgart, Frankfurt, Viyana. 

ORKESTRA KONSERLER! VE SEN
FONiK KONSERLER: 16 Doycland
zender - 19.40 Hamburg - 20 Droytviç 
- 20.10 Hamburg - 20.15 Frankfurt, Stut· 
gart - 20.30 Paris - 21.20 Münib - 22.5 
Lüksemburg. 

ODA MUSİKİSİ: Zl Pads - P.T.T. -
22.15 Stokholm - 22.30 Doyc;landzender, 
Kopenhag. 

SOLO KONSERLERİ: 13.30 Stokholm 
- 14 Ştutgart - 15.25 Hamburg - 17 .40 
Prag - 18 Hamburg - 18.20 Breslav, Mü
nib - 19 Königsberg, Paris - 19.30 Stok
holm - 19.55 Beromıinster. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.): 6.30 
Frankfurt - 19 Sarbürk - 20.35 Tuluz. 

ORG KONl!IERLERl: ıo Pads - P.T.T. 

HAFiF MÜZiK: 5 Breslav- 6.10 Ham
burg - 6.30 BresJav, Kolonya - 8.SC Al· 
man istasyonları - 9.30 Bertin ... 10.30 
Hamburg, Viyana - 12.30 Bresla..,-, Ham· 
burg, Laypsig - 13.15 Münib - 14 Layp
sig - 14.10 Frankfurt, Kolonya, Viyana -
18.30 Frankfurt - 18.40 Viyana - 19 Ber~ 
tin, $tutgart - 19.15 Münih - 20.10 Kö
nigsbcrg - Zl.30 Hamburg, Kolonya -
.,., ?n u;;.,;h. ~ <;1.0 u ...... ,,, .... o- Kol~· 
22.35 Königsberı:. 

HALK MUSİKİSİ: 8.30 Kolonya -
11.30 Ştutgart - 17.5 Stokholm - 18.50 
Laypsig - 23.10 Budapeste (Sigan müzi· 
ğ;). 

DANS MUZİÖİ: 22 Floransa - ZZ.15 
Belgrat, Budapeşte - 22.25 London • Rec
yonal - 22.50 Lüksemburg - 23 Milano. 
Roma - 23.15 Droytvic;. 

- İ(TEN DISTAN - "' = 
Yazan : 

= Hasan - Ali Yücel = = - * - ---= = = Kıymetli edibımız ı:azete111izde : 
: içten. dı!jtan başlığı altında neş- E 
- rettiği fıkraları bir kitap halin- : 
: de neşretmiştir. Bu kitabı her- :;: 
: kesin büyük bir ze'lkle okuyaca- : 

§ Kı muhakkaktır. E -':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

- Ne zararı var. Bence müsavi. Böyle yapaca· 

ğım. 

Viktoria bir hal çareai dütündü: 
- Belki gelmez, değil mi 1 

ViKTORiA l 
oluyor. Viktoryanın yüzüne bakmıyor, batını arka 
tarafa çeviriyor. Sonra, eline küçük bir dal alarak 
kabuğunu kemiryor, öteki eline vuruyor. Nihayet, 
ne yapacağını bileın•diğınden ıslık çalmıya b&§lı· 

yor. 
- Gidelim, eve dönmiye mecburum, diyor. 
Viktoria ona elini uzatarak cevap veriyor:, 
- Allahaısmarladık. 

- Gelecek. 
Viktoria acele acele sordu 

- Buraya mı 1 
- Evet. 
Viktoria kalkıp mağaranın deliğine yakla§ıyor. 
- Gel. lyiai mi çıkalım. 
Kendisi de sapsarı olan Johannea : 
- Acelesi yok, dedi. Zira bu gece gelecek. Ge

ce yarısı. 
Emniyet hasıl edip Viktoria yerine oturmak İs

tiyor. Fakat Johannes, husule getirdiği korku his • 
sini yenmek hususunda bizzat kendisi zahmet çeki
yor; mağara ona timdi çok tehlikeli imİ§ gibi görü
nüyor, ve ona diyor : 

- Mutlak dı1arı çıkmak istiyorsan turada bir 
lafım var ki üzerine ismin kazılmııtır. Sana onu 
gösterebilirdim. 

İkisi de sürüne aürüne mağaradan çrkıyor ve taıı 
buluyorlar. Viktoria onu görmekle mağrur ve me· 
auttur. Johannes heyecan içinde ve ağlamıya hazır; 

- Onu ırörd.üğÜn zaman, uzaklarda olursam, 
bazan beni diifünm~li, bana bio- doatluk hatırası 

göndennelİ.sİlı. 
Viıktoria cevap veriyor: 
_Elbette. Tekrar buraya geleceksin değil mi? 
_ Ah kiDI bilir ... Zannedersem gelmiyeceğim. 
Eve doğru dönüyorlar. Johannes ııözler:inin 

daldnjiwrn hissediyor. 

Yazan: Knut Hamaun -5- Çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Viktoria : 
- Öyle iae tekrar görüıelim, diyor. 
- Dur hele. Seninle biraz daha beraber yürü-

yebilirim. 
Oh! Viktoria ondan böyle ayrılmıya nasıl im

kan buluyor! Bu onu somurtturup yaralı dimağını 
gazapla dolduruyor. Hemen durup hidd<>tle bağı

rıyor: 

- Sana bir ıey söyliyeceğim, Viktoria: Bil ki 
hiç kimse ıana kar§ı benim kadar nazik davrana
maz. Bunu sana haber vereyim. 

öteki itiraf ediyor: 
- Fakat Otto da Nazik. 
- iyi. Öyle olsun. Onunla doıt ol. 
Sessiz, aadasız birkaç adnn atıyorlar. 
- Ben dehıetli bir ömür süreceğim; korkma 

aen: Zira bana ne ücret verileceğini bilmiyors1111. 
- Hayır. Ne ücret verilecek 1 
- Ülkenin yarısını. Ve birden. 
- Sahih, bu sana veriledı: mi? 
- Bundan bafka preo11eııi de uacağan. 
Viktoria dunıyor. 
- Doğru mu söylüyorsun, ha? 
- Eevt, b.- böyle dedi. 
Susuldu. 

Vjktoria, hülyalara dalını§ gibi: 
- Onun nasıl olabileceğini dütünüyorum ... 
- Oh 1 buna gelince; o dünyadaki bütün ka-

dınlardan gÜzeldir. Zaten bunun böyle olduğunu 

da çoktan biliyoruz. 
Viktoria bu sözlerden müteessir olmıya batlı· 

yordu •. 
- Demek ki onu istiyorsun 1 
- Evet eninde sonunda onu alacağım. 
Fakat Viktoria'nın hakikaten meyus olduğunu 

görerek ili.ve etti: 
- Günün birinde geri gelebilir, yeryüzünde 

§Öylebir dolaıabilirim. 
Viktoria : 
- Fakat prensesi getirme, dedi. Zaten ne diey 

getirec.ksin ki? 
- Nihayet, yalnız da gelebilirm. 
- Vadediyor musun? 
-A, elbet, sana bunu vadedebilirim. Fakat 

bunun senile ne alakası olabilir? Bilirim ki bu sen
ce müsavidir! 

- Ah, Johanııea!... Eminim ki o seni benim ka
dar aevm.ez. 

Bu sözler onun kalbini sevinçle çarptırıyor. Sa
adetinden ye çekingenliğinden yere geçecek gibi 

il 
Değinnencinn oğlu gitti. Uzun zaman gorun

medi. Mektebe devam ederek birçok ıeyler öğren
di. Şehir uzak ve seyahat pahalıYodı. Tasarrufa ria· 
yet eden değirmenci oğlunu, kı§ ve yaz, uzun yıl • 

!ar orada bıraktı. Çocuk, bütün bu müddet zarfında 
tahsil etti. 

Ve işte kocaman, gürbüz bir delikanlı olmuştu: 
Ost dudağını ince bir tüy tabakası kaplıyordu. O 
ıimdi on sekiz, yinni yaşındaydı. 

Bir ilkbahar gününün sonunda vapurdan çıktı. 

Şato sahiplerinin oğlu da tatil müruuebtiyle sılaya 
gelmekte olduğundan tatoya bayrak çekilmi1ti. 
Onu rıhtımda bir arba bekliyoNiu. Johann"" §alo 
sahibini, karısını, Viktoria'yı seli.ınladı. Viktoria, 
ne kadar da boylanmış, boslanmışb! Johannes'e 
baktı ve selamına mukabele etmedi. 

Johannes kasketini tekrar çıkardı ve onun kar-
deıin•den şöyle sorduğunu işitti: 

- Ketilef, söylesene bana, bu selim veren kim? 
Kardeşi ona ıöyle cevap verdi : 
- Johannes, Johannes Möller .• 
Viktoria ona bir daha baktı, fakat o bir kere 

daha selamlamaktan sıkıldı, ve araba hareket etti. 
Johannes evine gitti. 

(Sonu var) 
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HAYAT ve SIHAT j 
............. , .......................................................................................... .. 

Sakatların sayısı 
Yurdumuzdaki &akat insanların 

aayılarını geçen gün bizim gazetede 
okurken bu yurttaşlara, sizin 1ribi, 
ben de acıdım. Hiç sakat olmayıp da 
bü•bütün sağlam kalsalardı elbette 
daha iyi olurdu.... · 

Fakat onlara acıdıktan sonra 
kemiilerini içimden tebrik ettim ve, 
daha ziyade, bizde ıakat insanların 
ıayııı az olmasına acıdım. 

Bu &Özüme belki taaccüp eder ve 
beni zalim olmakla ittiham ederai
niz. Halbuki aebebini dinlerseniz 
bana hak vereceksiniz. 

Tabiidir ki bir inaan durup durur
ken sakat olmaz. Ya annesinin kar
nındayken yahut doğduktan ve bü
yüdükten sonra bir hastalığa yahut 
bir kazaya tutulur da ondan sakat 
kalır. Bu hastalık veya kaza geldiği 
vakit İnsan iyi bakılmazsa, tedavi 
edilmezse onu ~ötürebilir de. lnsa -
nı aakat bırakan hastalıkların ve 
kazaların götürmek ihtimali yalnız 
sakat bırakmak ihtimalinden daha 
çoktur. 

Demek ki sakat kalmı§ bir insan 
daha büyÜk bir ihtimali atlatarak 
daha küçük ihtimal sayesinde sağ 
kalmııtır. Ondan dolayı sakat kal· 
mıt insanlar bir taraftan da tebrik 
edilebilirler. 

Sonra, o büyük ihtimalden kur -
twmak her vakit kendi kendine ol -
maz. Herhangi bir hastalıktan kur
tulmak için insanın kendi bünyesinin 
büyük tesiri olmakla beraber, İn&anı 
sakat bD'akmak ihtimali bulunan 
hastalıklardan kurtulmak için ba
kımm, tedavinin ve aabrm da büyük 
tesirleri vardD'. 

Meaela, gazetenin yazdığı sayı
lar araamda önemli bir yer tutan 
topallık kırıklardan ileri geldiği gi
bi, daha ziyade kemik hastalrklarm
dan, bilhaua kemiklerde ve oynak 
yerlerinde verem hastalığından ileri 
•elir. Bu hastalıkla..dan 'nsanı kur
tarmak iç.la aeiile ce dikkatli, ihti -
mamlı tedavi ister. Yalnız bünyenin 
istidadı yetipnez. Böyle yıllarca te
dayive devam için de hem hastanın 
ailesinin, hem de hekimin pek çok 
sabırlı olması lazundır. 

Bizi~ köyde bir bacağından to • 
pal bir delikanlı vardır. Topal ama, 
durdugu vakit arslan gibi, kırmnı 

yanaklı, y&kıııkh bir delikanlı. Çok 
da bilgili. Bu delikanlı çocukluğun
da kemik veremine tutulmuş ve o 
vakit kendisini ailesinin sabrından 
batka, lstanbul'daki çocuk hasta
nesinde operatör rahmetli doktor 
Raif'in yıllarca süren devamlı teda· 
visi kurtarmııtı. Bu delikanlıyı her 
defa görütümde, memleketimizde 
de böyle muhakkak ölümden kurtu
larak sakat kalan insanların bulun
duğW1dan dolayı koltuklarnn ka
barır. Çünkü bir memlekette sakat 
kalan - yani ölümden kurtulmuı 

olan - İnsanlar o memlekette mede
niyetin, ilmin ilerlediğine delalet e
der. 

Ve herhangi memlekette medeni· 
yet, ilim ilerlemitse o memlekette 
aakat insanların sayıaı çok olur. Av· 
rupa'da usta 'hekimleri ve haatane • 
leri çok olan yerlerde topalların, sa
katlarıh sayıları göze çarpacak de • 
recede ç6"tur. Bunu gören, fakat se· 
bebini anlı:tamıyan halk hekimlerle 
alay ederken insanları hekimler sa
kat bırakıyor, d~r. Vakıa onları he
kimler sakat bırakır, fakat ölümden 

kurtararak ... Bir memlekette &akat 
insan bulwunazaa, takat bırakacak 
haatahklara tutulanlarm hiç biri 
kurtarılamıyor demektir. Bunun ak
şine olarak, sakat inaanların çoklu • 
ğu da o hastalıklara tutulanlardan 
çoğunun kurtarıldığını gösterir. Bir 
memlekette ıakat insanlar mevcut 
sağlam insanların heaabına zarar 
değil, ölümden kazanılmıt bir kar
dır. 

Elbette, aakat inaan ne iıe yarar, 
demeuiniz. Sakat inan pehlivan o· 
lamaz, futbol oynıyamaz. Fakat vÜ· 
cudunun ıailam kalmıt uzuvlariyle 
çalııabilir. Fikir adamı olur, dütün· 
ceıiyle dünyaya hizmet eder. Küçük 
çocuk mekteplerine öğTebnen ola· 
masa bile, yüksek mekteplerde pro
feaör olur, talebe yeti~tirir. Bizim o • 
kuduğumuz üniverıitede tefrih pro
feaörü kemik vereminden- kurtarıl 
mıf bir topaldı, bugün Paris üniver
sitesindeki meıhur tepih profeaörü 
onun yeti§tirdiği talebesidir. 

Daha aonra sakat insanın &ağlam 
çocukları olabilir, kendisi aa.kat ol -
sa da memleketine sağlam neıli ka-
lır... G. A. 

An nam İmparatoru 

Kaplanların 
hücumuna 

maruz kaldı 
Annam, Hindiçini'de bir imparator

luktur. Yarımadanın şark kıyılarında 
bulunan bu memleket 1883 scnesin
denberi Fransa'nın himayesindedir. 
Merkezi Hile şehridir ve altı milyona 
yakın nüfusu va dır. 

Bu memlekette sayısız dağ silsilele
ri, baştanbaşa yüksek ormanlarla kaplı 
dır. Bu ormanlar vahşi hayvanlarla 
doludur. Son zamanlarda bu memle
kette, bazı ilerleme işaretleri belir
miştir. Bir taraftan buraların başına 

bela kesilen sıtma ile mücadele edil
miye, ehli hayvanlar çofaltılmıya, bil
ha&aa Hindiçini'nin belkemiği adde
dilen bir ticaret yolu yapılmıya baş
la..m.ıftır. Bu yola bü:yül.ı: bir ehemiyct 
verilmektedir. 

Geçenlerde, Annazn imparatoru, Ba
odai, Annam umumi valisi ve fransız 
fcvkal5.de komiseri olduğu halde yeni 
yolun geçeceği yerlerde bir ıeyahat 

yapmıştır. 

Bu seyahat esnasında, bir çok garip 
manzaralarla karşılaşılmış, beklen
miyen hadiseler olmuştur. İmparato
run orta taraflarına ilk defa gittiği i
çin, bu seyahat Mois aşiretleri arasın
da çok büyük bir hadise olmuştur. 

İmparator günlerce beklenmiş, davul
lar, .zurnalar çalınarak karşılanmıştır. 
İmparator bu balta girmedik orman

lardan, şehre kadar uzanan yolda ara
ba ile gelirken ormanlardan ne kadar 
vahşi hayvan varsa, araba sesini du
yunca yola hücum etmi~lerdir. Aslan, 
kaplan gibi vahşi hayvanlar kül:reye 
kükreye yolun kenarına kadar gelmiş
lerdir. Hatta, bir pars, imparatorun a
rabasına hilcum etmi,tir. Yırtıcı hay
van arabaya atılmış, fakat çıkamayın
ca arabanın tekerleklerinin arasından 
öbür taraf geçmiştir. lmprator ve ya· 
nındakiler çok korkmuşlar, hayvanın 
arkasından silah bile atamamışlardrr. 

G Ü N O N POLITI K M E S E L· E L E R 1 

Sulhu kurtarmak için 
acele etmeli ! ....... ,.~~·;·;·;~·;~: .... ·~;~~·~~ .... ~~ ...... 

f Sovyetler BirliOinin müşterek 
İ müdahaleleri karşısında 1 
! Almanya geriliyebilir mi? 1 

K orku, pek beşerf, fakat aynı 

zamanda pek yorucu bir 
korku bu kati mahiyetteki günler 
esnasmda Avrupa'yı kasıp kavuru
yor. Asıl endişe Hitler'in söyledik
lerinden ziyade yapmıya muktedir 
olduğu şeyleri düşünmekten geli
yor. Bu tehditlerle dolu nutuk ha
len doğum halinde olan hadiseler 
menşurundan tefsir edilmek lazım
dır. Nutuk daha kötü ihtimallere 
kapıyı kapamıyor. Hazırlıkların ta
mamlanacağı zamana kadar yerinde 
sayıyor. Vaziyete hakim olan hadi
seler askeri bir karakteri haizdir. 

Almanya çok geniş ölçilde sefer
ber edilmiştir. Donanma seferber
dir, hava kuvetleri emre amade bu
lunmaktadır ve ordunun üçte ikisi 
harbe hazır bir haldedir. Memleke
tin ekonomik ve endüstriyel orga
nizasyonu, halkın umumi yaşayışı 
harp haline pek yakındır. Nasyonal 
sosyalist rejimi şefleri bu muaz
zam zaruretleri memleketlerine 
empoze etmişlerdir, ve evlcce sulh 
:tamanında buna benzer bir şey as
la görülmemiştir. Bu müfrit şart
ların bugünkü gerginlik vaziye
tinde uzun zaman devam etmesi 
imkansız gibidir. Bu şartlar bir 
neticeye vararak ortadan kalkmak 
zaruretindedir. Kış yaklaşıyor; ilk· 
teşrinin yarısından sonra, hava 
şartları çok götüleşebilir. Bu bü
yük kuvetlerin ya harbe atılması
na, yahut ta evlerine gönderilme
sine kadar geçecek müddet her 
halde pek kısa olmak lazımdır. Bu 
kuvetler elle tutulur bir zafer elde 
edilmeden dağıtılacak olursa, şim
diden Almanya'da çok tenkit edi
len nasyonal sosyalist rejimi müs
takbel hayatına zarar verecek bir 
darbe yemiş olabilir. 

I• nanılmıya Hiyık birçok mü

şahadeler, sarih surette tes
bi t edilmi§ bir programın madde 
madde tatbik edildiğini söylüyor
lar. Orta Avrupa'dan ehemmiyetli 
miktar-O, kıtaların R n üzerine 
nakledildiğine ve Çekoslovakya et
rafında s;ok kuvetli askeri tahşidat 
yapıldığına göre, askeri hareketler 
bu ayın sonundan evel son safhası
na girecek olan bir planın tatbikatı 
gibi görünmektedir. 

Seferber edilen kıtalar, ihtiyat
ları, teşekkülleri içinde, fili bir 
harp kudretini ihraz -edecek tekil
de massetmek için, geçen zaman{ çok 
iyi kullanmışlardır. Takip edecek 
on gün zarfında Çekoslovakya'ya 
karşı nasyonal sosyalist partisinin 
ezici telakki ettiği kıtalar ve si
lahlarla bir dairevi taarruzun yapıl
ması için her şeyin hazır olduğunu 
farzetmemiz lazımdır. İlerleme em
rinin verilmesi için manasız bir 
hAdiseyi, veya muayyen zamanın
da Hitler tarafından tahrik edile
cek bir isyan hareketini beklemek
ten başka yapacak şey kalmamıştır. 
Almanya tarafından bir ültimato
mun gönderilmesi muhtemel değil
dir. Hitler bir sene evel artık hiç 
hatırlanmıyan bir nutkunda demiş
ti ki "Ben vuracağım zaman, Muso
lini gibi münakatalarla vakit kay-

................................................................................. _ ................. .i 
Yazan: 

Vinston Çörçil 
• ••••••••••••••••• 

betmiyeceğim. Karan!" •.a çakan 
şimşek gibi vuracağım." 

Çekoslovakya cümhuriyetinde 
mevcudiyet ve hüriyet uğrunda 
harp etmek için mutlak bir azim 
vardır. Bütün hudutlar, hatt§. A
vusturya'ya karşı olanlar da dahil 
iyice tahkim edilmiştir. Kuvet
li ve sadık bir ordunun mu
hafazası altındadır. Nazilerin, bu 
küçük komşularına taarruz husu
sundaki tasavvurları, üzerine her 
taraftan büyük kuvetler saldırtmak, 
alman motörlü fırkalarını Çekos
lovak müdafaa hattında husule ge
lecek bir gedikten içeri sokmak, 
Prag'la Çekoslovakya'nın eski şe

hir ve sitelerini havalardan yağa
cak bir bomba tufanı altında hava
ya uçurmak, ve bu ıuretle birkaç 
giln içinde bütün müdafaayı yık
mak olacağını tahmin ediyorum. 

Eğer tasavvurları hakikaten 
bu merkezdcyse, nahoş bir 

sürprizle karşılaşabilirler. Hava 
bombardımanları Prag'm ibidele
rini kökünden kazıyabilir, çocuk ve 
Jtadınları feci bir şekilde öldürebi
lir, fakat bütün müdafaa kıtalarmı 
mevkilerine geçmekten menedemez 
ve itina ile hazırlanmış istihkamla
rından cesur adamları koğamaz. 

İspanyol cümhuriyetçilerinin, 
mukabele etmek imkanına malik ol
madıkları hava bombardımanlarına 
ne kadar inaUa mukavemet ettikle
rini görüyoruz. Fakat Çekoslovak 
ordusu dünyanın en iyi techiz edil
mi3 ordularından biridir. Dikkate 
değer tankları, antitank topları ve 
havaya karşı müdafaa topçusu var
dır. Bu kahraman millet uzun za
mandanberi bugün için hazırlan

mıştır. Beton iıtihkam şebekeleri, 
sağlam siperler, eğer iyi müdafaa 
edilirse, ilk hamlede zaptedilemez. 

Meçhulü tahmin etmiye kalkıt
mak daima ihtiyatıızhktır, fakat, 
eğer çeklerin maneviyatı, tahammül 
etmek zorunda kaldıkları gürültü
ler ve tazyikler neticesinde azalma
diyse, mütecavizin kan• ve zaman 
olarak ödiyeceği asgari bedel üç 
dört hafta, ve üç dört yüz bin insan 
olacaktır. 

Medeni dünyanın bu manzaraya 
sükunla şahit kalacağını zannetmi
yorum. Almanya'nın dışında, nas
yonal sosyalist propa.gandasiyle al
danan insanlar pek azdır. Tecavüz
den evel vukua gelmesi icap eden 
karrşıkhkların askeri hare.ketler 
kadar dikkatli bir ihtimamla hazır
lanmış olduğuna şüphe yoktur. A-

vusturya için hazırlanan pl!nda ol
duğu gibi, südet almanlarından her 
hangi biri üzerine bir suikastın sah
neye ko.nulmaaı mümkündür. Fakat 
alman kıtaları Çekoslovakya hudu
dunu aşmrya kalkar kalkmaz bütün 
sahne değişmiş olacaktır. Dünyanın 
hür milletlerinde bir hiddet f eve
ranı olacak ve bu milletler müteca
vize karşı bir haçlı sef-eri istiyecek
lerdir. 

B ütün memleketlerin işçiler 

kütlesi için, daha yakınlara 
kadar kulaklarının alışkın olmadığı 
"Çekoslovakya .. kelimesi şimdi ken
di "emniyet'' ]eri manasını almıştır. 

Şimdi saatten saate o kadar mer
hametiizce tahakkuk ettirilen bu 
derin tasavvurlar, önceden kararlaş
tırılmış olan son merhaleye varırsa, 
nazi Almanyasının bir ,umumi harp 
karşısında kalacağını sarıyorum. 

Hitler'le şeriklerinin çeklere kar
şı şiddet istimalini hatırdan geçire
miyeceklerine inanmıya meyyal in
sanlar hala vardır: onlara göre bü
tün bu haı:ırlıklar tamamiyle nor
mal karakterde mahalli manevralar
dan başka bir şey değildir ve kıta· 
lar yakında mutat yerlerine döne
ceklerdir. Eğer bu doğru çıka~a 
biz ancak sevinebiliriz. Fakat doğ· 
ru çıkmıyacağmı ve cinayetin ha
zırlanmış olduğunu farzedersek, 
önümüze çıkan dava, bunu durdu
rabilir miyiz? ve Nasıl? sualidir. • 

İngiliz hükümeti, bütün milletin 
tasvibine istinat ederek, mahdut 
kalmıyaC. ak bir harp çıktığı taktir
de derhal önilne g~ilemez bir şe
kilde kendisinin de bu harba sürük
leneceğini sarih surette. bildirmi!
tir. Fakat çıktığı taktirde bir harl>e 
gireceğimizi ıöylcmek kifi de&il
dir. Her şeyden evci 1hım olan, bu 
harbin çıkmasına mani olmaktır. 

B. Çemberlayn'in şahsi müdaha
lesi ve B. Hitler'c müliki olmak için 
~er~t6gaden'e hava yoluyle yaptı
gı zıyaret bugünkü vaziyetin dra
matik karakterini hiç bir suretle 
değiştirmiyor. 

Fakat bu mütehassis edici müda
hale garp demokrasilerinin nazi 
Almanyasının tehdit ve tiddetleri
ni mukavemetsiz karııladıkları za
manın geçmiş olduğunu bize ümit 
ettiriyor. 

Nasyonal sosyalizmin her ıeye 
amade şefleri karşısında diplomasi
nin nazik ve ölçülü cümleleri bir 
fayda vermez. 

A ncak en sarih, en kaçamaksız 
ve hatta en tiddetli bir li

san tesirini gösterebilir. üstelik, 
kullanılacak tabirler ne olursa ol
sun, en büyük bir ciddiyetle söy
lendiği kanaatini vermelidir. 

(Sonu 9. uncu sayfada) 

-5-

Bir küçük kızın ıstırabı 
~liı '1ıll .... ,, -il UIJ : 

- Bu tatiıı kaıaırmalı; kızım uay
jaz oldu. 

- Halbuki ıimdiye kadar a.ıQ&fla

rını pekiyi derece ile geçmişu. ıki 

tatil ayında çocuk tenbelleıir mil üaf
b sebepler arayınız: Onlugü mu edci, 
kitapları nu ekıık, çantası nu yu·tık, 
ıınıftaki yeri mi fena, yanındaki arka
datlarından mı şikiyetçi? 

Sevimli küçük kızın akrabamdan. 
olan anası ile, ilk mektepler açıldıktan 
birkaç eün sonra, işte böyle konut
luk. 

Dün sabah, biraz yürümek makaa
diyle yaz sonu bahçelerini aeyrede ede 
Y eniıehir sokaklarında doJaıırken 
çantası koltuğunda mektebine giden 
küçük kıza rastladım. Gözleri dolu do
lu idi. Dudaklarında belirip kaybolan 
caJi bir gülümıeyişle beni aelamlunıı 
oldu. 

- Nereye böyle Aliye? 
- Mektebe ııidiyonmı. 
.... Kardeşinle kavııa ettikten aon • 

ra rm yola çıktın? 
- Ben kardeşilmle kavga etmem 

ki! 
- Annenden pay mr iıittin? 
- Annem beni pay)amaz kil 
- Rahatsız mıaın? 
- Hiç bir feyim yok. 
- Öyle iae halindeki bu 9inirHlik 

neden? 
- Hiç! ... 
Bu son kelime aizından bir bıçkı -

rık l'İbi çıkb: Küçük kız muıt.aripti. 
Zeki ve çalııkan bildiğimiz yavnmaa 
bu 11tını1Hna sebep iki tatil ayından 
sonra mekteple ünıiyeti kaybetmeli 
olamazdı. Onunla doatça, aı4'ac:lafça, 
mülayemetle, anhyacaiı dille konut -
tuk: Yüreğini sızlatan, onu mektebin
den uzaklattıran, anasına haylazlq
mıt zehabını veren bir korku idi; 
öğretmeninin korkusu .... 

Şöyle anlabyordu : 
- Bayan öfrebnen bağınyor, ça -

ğırıyor, dövüyor. Ders anlatırken ba
tınnzı çevirsek hiddetleniyor; arkada
ıınnza bir ıey söylesek hakaret edi
yor; kusurumuz bir parça büyük olsa 
dövüyor. 

- Sana hakaret etti mi, aeni döv-
dü 111ü7 

- Hayır. 
- Öyle iıe? ... 
- Ya hakaret ederse, ya dövene? 
Aliy<ı'yi tatmine çalııtım. Elli alt

mıt çocukla birden meıgul olan öğ -
retrnenlerin asabiyetlerini ona tahii 
gösterdim. Kendiıi yaramazlık etn.z
se öiretmenden bir korkusu olA1mya. 
cağını izah ettim. 

Bence bidise !Uydu: Genç öğret • 
men belki tecrübesizliği n her halde 
çocuk pıikolojiıine vukufıuzluğu yü • 
zünden bu küçük kız için sevimsiz ol
muıtu. 

Otorite zeki eseridir. A..W otori
te ona tabi olanı önce sevgisizliğe, son
ra saygııızhia, ve nihayet isyana aev
keder; hele hiılerinden ilham alan ço
cuklar Üzerinde kurulacak olan oto .. 
rite! 

Nesiller üzerinde izlerini bırakan 
öğretmenler, güç vazifelerini, temkinli 
bir sevgiden kuve~ alarak yapmak ce
saretiyle nıhlanm teçhiz etmemiılene 
kendileri kadar ellerine mevdu çocuk
lara da yazık olur. 

Küçük kızın ıstırabı kimbilir kaç 
yavrunun mütterek ıabrabıdır. - N. 
Baydar 
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Mühendisle, kadın, yataklamnn 
yaprakları vücutlarına birer vantuz 
gibi yapışırken, aylardanberi kızan 

toprağın, bütün çatlaklariyle ı;uyu e -
mişini dinliyorlar. 

Hava çok serinlemiştir. Bundan ha -
kiki bir ferahlık duyuyorlar ve hare -
kete geçmek arzusunu duyuyorlar. 

Vidal karar veriyor : 

- Yağmur uzun müddet devam ede
bilir!... Gidip işimize devam edelim. 
Kadın razı oluyor, çünkü artık yega

ne arzusu bu hazin yerden ~zaklaş -
maktır. 

lp merdivenden iniyor, ağacın nisbi 
melceini terkederek, sert bir kamçı gi
bi inen yağmura çıplak vücutlarını ar
zediyorlar. Gögüsleri, omuzları bu 
kamçının darbeleri altında kızarıyor. 

Fakat gene dönmüyorlar : 

- Buradan! .. Büyük kayanın ya -
nındayız ... 

- Hayır, bu taraftan 1 ... İşte akasya 
kümesi ! 

Birbirlerine, tahminle yol göaterl -
yorlar; çünkü yağmurdan bir metre 
mesafeyi görmiye imkan yoktur. 

Nihayet çalışma yerlerine varıyor -
lar. 

Vida! teklif ediyor : 

- Arabayı hemen dün büktüğümüz 
saç levhalarla örtelim .. Yağmur de -
vam ederse bu akşam burada yatabi -
liriz ... 

İş kolay değildir. İsabet ki, havamn 
serinliği gayretlerini arttırıyor. 

İlk önce kadın, elleriyle başını ör -
terek şikayet ediyor: 

-Ah l yoruldum ... Çok yoruldum ... 
Kamış bir iskelet üzerine tavanın 

ilk katını germiş oldukları için Vidal; 
- Bunun altına oturun, diyor. 

Kadın emri memnuniyetle yerine ge 
tiriyor. Arabanın içinde büzülerek o· 
turuyor. Saçının kıvrımları arasında 
birikmiş olan sular alnına, şakakları -
na sızarak çenesinden damlarken ilk 
defa olarak bir ürperme geçiriyor. 

Vida!, hiç bir §eye aldırış etmeden 
i'ine tek başına devam ediyor. Fakat 
mütemadiyen yağmurla kamçılanan 

kolları bazan kımıldamaz oluyor. Bir 
saç levhayı yerleftirmek için gözleri· 
ni yaklaştırdığı zaman şiddetle çar -

pan yağmur damlalarının sıçrayışı, 

ocak başında sıçnyan kıvılcımlar kar
şısındaki demirci gibi, gözlerini kör -
letiyor. 

Birden, başı dön.erek yerinde sal
lanıyor. 

Kadın onun bu halini görerek, düş
mesine mani oluyor ve mühendisi ya
nma çekiyor. 

Sığınağın altında, Vidal, hala baş -
dönmesinin tesiri altında mınldanı -
yor : 

- İfler yolunda! .. Daha iki saat ça. 
lışırsak i~imiz bitmiş olacak 1 

Bir lahza istirahat etmiye razı olu -
yor. 

Sonra ikisi birden tekrar çalışını -
ya koyuluyorlar. Arabayı örtmeyi ta -
marnlamak tazım. Kadın yağmur al -
tında çahşmıya fazla dayanamıyor, ve 
çarçabuk, sığınağa iltica ediyor. Vi -
dal, elleri titriyerek çalışmasına de -
vam ediyor. 

Yemek yimeye karar veriyor. Çün -
kü karınları çok acıkmıştır. Bir gün 
evel üç sincabı pişirmiılerdi. Bir ta 
nesi, en büyüğü duruyordu. Tırnak -
lariyle parçalıyarak onu tuzsuz yi -
) orlar. Çünkü tuz hokkasını fırtına 

götürmüştü. 

Fakat susuzluklarını gidermek için 
bugün taze suya maliktirler. Vidal'ın 
dört yanını yukarı doğru bükmüş ol
duğu bir saç levhanın çukurunda yağ
mur suyu süratle birik~iştir. İki ka -
zazede, birbiri ardından, hayvanlar 

gibi, başlarını içine ıokarak ağızları 
nı şapırdatarak ıu içiyorlar. 

Pek mahrumiyetli bir hayat yaşa -
mak mecburiyetinde kaldıkları ıçın, 
zamanla muaşeret uıullerinj birer bi -
rer terk etmişlerdir. Şimdi hu mahru
miyetin son haddini bulma'>ı onları 

daha iptidai hareketlere mecbur edi -
yor. 

Nihayet, çalıırnıya bir kaç defa fa -
sıla verilip tekrar başlandıktan sonra, 
araba, akşama doğru ha:ıır olmu,tur. 

Teyyare tekerlekleri üzerine yer -
leştirildiği için oldukça alçak olan a
raba dar ve uzundur. Vida!, dar geçit -
lerden de geçmek icap edeceğini dü -
:, nerek kasten onu geniş yapmamış -
tır. İptidai bir fekilde yapılmış olma
sına rağmen araha oldukça sağlamdır. 
Malesef üstilnü örten aaç levhalar o -
nu bir hayli ağırlaştırıyor. 

Onu çekmek için bir çift at gibi 
yan yana koşula.caklarlır,. 

Fakat bu araba öyle işlerine yarıya
cak ki 1 

Yağmur durmamıısa da fiddeti biraz 
sükunet bulur gibi olmuştur. Şimdi 

daha styrek düşüyor, fakat o kadar 
yeknesak bir şekilde ki hiç kesilmiye
cekmiş hissini veriyor. 

Yola çıkmak için vakit çok geç ol
masına rağmen Vidal yatmak için a -
ğaca dönmemiye karar veriyor. Su o
rada yaprakları adem akıllı mlatmıt -
tır. Onun için arabada kalacaklardır. 

Yırtıcı haY.vanlar tarafından iafil av-

lanmamak için, sil!h elde olarak, sıra 
ile nöbet bekliyeceklerdir. 

Vidal tayyarenin içinde tahtaları 
sökerken yağlı bir bet çıkını bulmuş
tur. 
Kıymetli keşif ! ... 
Kaqın, derhal, çıkını almıf, ve tava· 

nın kenarından çeşme gibi akan su -
yun altında uzun uzun yıkadıktan son 
ra bez parçalarım kurutmak için ara -
banın içine atmııftır. 

Vidal ağaçtan ipi alouya gidiyor. A
rabayı çekmek için bu ipler-den istifa
de edeceklerdir. 

• * * 
Hararet bir hayli düşmüştür. Şimdi 

hava adeta serindir. Erkekle kadın, 
dar arabanın içinde sert tahtaların ü
zerine uzanıyorlar. Vücutları değmek
tedir. İnsiyati ıbir hareketle, ısınmak 
için bir kat daha biri.birlerine soku -
luyorlar. 

Her hangi bir hayvanın beklenme -
dik ııçrayıtına en.gel te,kil etmesi i -
çin, sığınakların,m her ucunda tayya -
re enkazını yığmıtlardır. Tabancaları 
da el yurda.mında duruyor. 

Fakat karanlıklarda korkulu haykı
rıtlar, güğremeler işiltilmiyor. Yal -
nız saç levhalar üzerinde- yağmurun 

yeknesak patırdısı ve suya doymuş 
topraklar üzerinde akan sellerin ta -
kırtısı ağır sükutu dolduruyor. 

Rütubet acı nebatı kokularla dolu -
dur. 

Onlar, uzun müddet, birbirlerine so
kulmuş vaziyette, se~iz duruyorlar. 

Vidal, birden, alçak sesle mırılda -
nıyor : 

- Şarka doğru ... Durmadan ... Dur -
madan gidersek belki on beş güne ka
dar meskun bir ülkeye varırız. 

Sonra düşünceli bir tavurla ilave e
diyor : 

- Yürümek, mütemadiyen yilrü -
mek icap edecek ... Allah vere de, su -
dan mahrum kalmasak ... 

Teessüfle söyleniyor : 

- Kaaırğa su fıçııını yere devirip 
parçalamış olmasaydı ... 

Sonra biraz müsterih oluyor : 

- Çok şük-..ır, yağmur mevsimi gel -
di. 

Fakat derhal hatırlıyarak esefleni • 
yor: 

- Fakat yağmurlar yürüyüşümüzü 
bir hayli güçleştirecek. 

Ve birden bire kızıyor : 

- İşte eıeriniz ! ... İftihar edebilir ~ 
siniz 1 ... Bakalım yiyecek bulabilecek. 
miyiz? Ha, &Öyleıenize? ... Yiyecek bu
labilecekmiyiz? ... Belki de açlıktan 
gebermiye mahkum olacağız ... 
Kadın cevap vermiyor. 

O zaman erkeğin hiddeti büsbütün 
artıyor. Onu boğazından yakalıyor : 

- Ah pis mendebur, mendebur ! ... 
Fakat çıplak vücutlarının sıkı te -

muı, bu hiddeti, çarçabuk arzuya kalp 
etmekte geçikmiyor. Ve zevk nidala -
rına küfürler karışıyor. 

(Sonu var) 



Musolini hergün nutuk 
. 

verıyor: 

11 Biz, hiç bir askeri 
tedbire başvur01adık /1 

Fakat başkaları, ihtiyat/an hudutlara 
tahşid ederlerse biz de ayni şeyi yapacatız 

Vicence, 25 a.a. - ltalya'nın §İmali şarkisindeki seyahatine 
devam etmekte olan B. Musolini öğleden sonra buraya gelmiştir. 
B. Musolini yarın Verone'ye gidecektir. Orada da bir nutuk ver
mesi muhtemeldir. 

B. Musolini burada siyah göm- ı 
leklilere hitaben söylediği nu-
tukta demi§tir ki: ı Macaristan' da 

müdafaa hazırhklart 
"- Eğer söylemekte olduğum nu-

tuklar, bu kelimenin mutad manasın
da olsaydı, sizin şehrinizde söz söyle
mekten içtinap ederdim. Benim bu 
nutuklarım, daha ziyade milletin ru
hu ile doğrudan doğruya bir temas 
tesisinden başka bir şey değildir. Fil 
hakika dündenberi Avrupa'nın "inti
zar,. haftası başlamış denebilir. Bu -
gün bütün cihan 1919 sulh muahede
lerinde bir takım hatalar yapılmış ol
duğunu anlamışt •. . Ben bunu 1921 de 
anlamıştım. Bu hu•alar karşısında ne 
yapmak lazımdır? Tamir etmek mi? 
"halk, tamir etmek lazımdır,, diye 
bağırmıştır. 

(Başı 1. incı sayfada) 
mıştır. Oç sınıf silah altına davete
dilmiştir. Son manevralara iştirak et
miş olan ihtiyatların ekserisi terhise
dilmemiştir. Hali hazırda siHih altın
da yüz altmış bin kişi vardır. Buda
peşte'de halk son derece sakindir. 

Teukif edilen naziler 
Serbest bir askeri kıta teşkiline te

şebbüs etmiş olan altı yüz nasyonal 
sosyalist, Çekoslovakya hududunda
muntazam kıtaata iltihak etmek üze
re harekete hazırlanırlarken Buda
peşte'de tevkif edilmişler ve orada a
lıkonulmuşlardır. 

Musolini sözlerine şöyle devam et
miştir: 
"- Evet. Fakat Çekoslovakya'yı i

cabından fazla şi,irmiş olan bu hata, 
tamir edilmek istenilmiyor. Bilakis 
bu hata idame edilmek isteniliyor. 
Ve bunun için de Avrupa milletleri 
biribirlerinin üzqine saldıracaklar 

öyle mi? Fakat biz aksi sabit olun
cıya kadar beşeriyet tarihinin en fe
ci bir hadisesinin vuku bulacağını 

hala zannetmek istemiyoruz. 
Bugüne kadar İtalya, askeri mahi

yette denebilecek hiç bir tedbire te
vessUI etmemiştir. Ancak, diğerleri 
ihtiyatlarını toplamakta ve hudutla -
ra tahşit etmekte devam ederlerse, 
keza donanma tahşidatı vuku bulur
sa, ltalya'nın da aynı tedbirlere te
vessül etmesine hiç bir kimse hayret 
etmemelidir. Dünya 1talya'nın karar 
ve azmine bundan evci de şahit ol
.muıtur.,, 

I tal ya tedbir almadı 
Roma, 25 a.a. - Selahiyetli bir 

kaynaktan bildirildiğine göre vaziye
tin inkişafına rağmen İtalya askeri 
mahiyette hiç bir tedbir almamıştır. 

l'edi şilep miisadere oluTUlıı 
Budapeşte, 25 a.a. - D.N.B. ajansı 

bildiriyor: Tuna üzerinde macarlar 
yedi şilepi tevkif ve müsadere etmiş-
lerdir. · 

Beyanname mucibince bu şileplerin 
muhteviyatı buğday olmak Hizım ge
lirken, hakikatte iki yüz vagonluk 
tayyare edevatı ve topçu mühimmatı 
olduğu yapılan araştırmada tespit e
dilmiştir. Bunlar, Sovyetlerden Çe
koslovakya'ya geliyordu. 

Tayyarelerin uçması yasak 
ya ... ak 

Budapeşte 25 a.a. - Bu akşam neş
redilen bir tebliğde, kati olarak çizi
len hattın haricindemacar toprakları 

üzerinden herhangi bir tayyarenin 
uçması yasak edilmiştir. 

Bir ihtardan sonra memnu mınta

kalar üzerinde uçacak tayyarelere 
derhal ate' açılacaktır. 

Çekoslovakya' da 
17 sinden 60 ına kadar 

herkes İş hizınetine alındı 
(Başı 1. inci sayfada) 

Yalnız Henlayn•ın nüfuzu al
tmda bulunan mıntakalarda ba
zı ayaklanma vakaları cereyan 
etmittir. Bütün cumhuriyette in
tizam hüküm sürmektedir. Hadi
ıeler nihayet bulmuştur.,, 

Yeni başlmmandan 
Prag, 25 a.a. - General Krecjy, Çe

koslovak ordusu başkumandanlrğına 
tayin edilmiştir. 

Seferberliğin Slovanya'da panik 
husule getirdiği hakkında bir alman 
menbaından verilen haber radyo ile 
tekzip edilmektedir. Radyo diğer ci
hetten ecnebi memleketlerde telefon 
ve telgrafla yapılan muhaberelerin 
muvakkaten durdurulduğu ilave edil
mektedir. 

Hükümet, sermayelerin ihracını 
menetmittir. 

Almanlar da tte/erberlilt· emri. 
ni be.kil~·orlar 

Prag, 25 a.a. - Çekoslovak radyo
sunun bir tebliği, nasyonalist alman 
halkının Henlayn'rn mükerrer davet
lerinin tesirine kendini kaptırmamak
ta olduğunu ve büyük bir ekseriye
tin seferberlik emrine riayet etmek
te bulunduğunu bildirmektedir. 

17 tJinden 60 ,·aşına kadar 
her~·es lıi:mette ! 

Prag, 25 a.a. - Cumhur Reisi Be-
neş, "devletin müdafaa vaziyetine ko
nulması,, hakkındaki kararnameyi 
imza etmiştir. Bu kararname ile mec
buri iş hizmeti tatbik mevkiine ko
nulmaktadır. 17 yaşından 60 yaşına 
kadar kadın erkek bütün vatandaşlar 
bu hizmete tabi tutulmaktadır. 

lngilizler Pra~' dan ayrılıyorlar 
Sieszin, 25 a.a. - Çekoslovakya'yı 

terketmek emrini alan Prağ'daki in -
giliz kolonisi bu sabah hususi bir va -
gonla Sieszin'e gelmiş ve köprüden 
yaya yürümek suretiyle geçmiştir. 
Koloni Stokholm yolu ile İngiltere' -
ye dönecektir. Londra ve Paris ile 

muhabere temin edemiyen birçok ec -
nebi gazete muhabirleri Çekoslavak
ya'yı aynı şekilde terketmişlerdir. 

Diğer cihetten alman radyosu 
Prag'da bulunan alınanlara bir mesaj 
neşrederek bugün saat 22,40 da Ege
r'e gitmek üzere Prag'dan hususi bir 
trenin kalkacağını bildirmiştir. 

Siideı asker kll(·akları 
at4ılacak 

Prag, 25 a.a. - Prag radyosu yap -
tığı bir tebliğde, Üzerlerinde çekoslo
vak ünifonnasiyle yakalanacak südet 
gönüllü müfrezesi efradının hemen 
yakalandıkları yerde asılacakları bil
dirilmektedir. 

Prag radyosu, silahlı bir südet müf
rezesinin Spicak askeri karakoluna 
karşı bir baskın hareketine teşebbüs 

ettiğini ve fakat bu postadaki çek as -
kerlerinin bu müfrezeyi tardettiğini 

bildirmektedir. 

SeJerberlikte Paris - Londra
nın rolii ı·ar· mı? 

Berlin, 25 a.a. - Çekoslovak sefer -
berliğinin İngiliz ve fransız telkinatı 
üzerine yapıldığına dair Prag'ın ver -
diği haberlere Berlin'de katiyen ina -
nrlmıyor. Berlin mahafili, bu çek id -
dıasının resmi ingiliz mahafilince 
tavzihini beklemektedir. 

Çekoslovak· seferberliği üzerine 
dün Çekoslovakya'dan Almanya'ya 30 
bin erkek g~miştir. 

Alnuınya'ycı ilticalar devam 
ediyor 

Seifhennersdorf, 25 a.a. - Bir çok 
çek askerleri Almanya'ya iltica et
miştir. Varnsdorf civarında vuku bu
lan bu ilticalardan başkaca diğer bir 
çok noktalarda da çek askerlerinin 
almanlar tarafına geçtiği görülmüş
tür. 
Yapılan muayenelerde, bunların ü

zerindeki kurşunların ekseriyetle 
dumdum kurşunu olduğu görülmüş

tür. 

Prag Alman 
talebini 

reddedemiyor 
(Başı ı. inci sayfada) 

Pazarlıksız 

" Godesberg'te, alınanlar Çember
leyn'e, Çekoslovakya'nın sulhu koru -
mak için kabul etmiş olduğu hususat
tan çok daha aşırı yeni tekliflerde bu-
1 unmuşlardır. Bu yeni teklifler, Çem
berlayn'rn Çekoslovakya hükümetine 
göndermeyi kabul ettiği bir muhtıra
ya konulmu~tur. 

satış 

başlıyor 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

bundan böyle etiket konulacak ve 
bunlar pazarlıksız aa.tdacaıktır. 

Sütten im&J edilen yağlarla zey
tinyağları ve diğer nebati yağlar, 

içilecek menba aulariyle kesilmiı 

hayvan etlerinin de vasıflan ilan e
dilecektir. Bu nevi yağların vasıfla
rı hakkında belediyelerce verilmiş 
kararlar vardır. Bu kararlar ise bi -
ribirinin eşi değildir. Mesela, bazı 

belediyelerce karışık zeytinyağları

nın satılması yasak edilmi§ olduğu 

halde bazı belediyelerce muayyen 
nisbette nebati yağlarla karıırk ola
rak satılmasına müsaade olunmak -
ta.da. Nitekim Anka.ra'da karışık 
zeytinyağı satılması yasaktır,• la
tanbuJ'da diğer nebati yağlarla mu
ayyen nisbette karı§ık zeytinyağı 

satılması yasak değildir. Halk eti
ketlerde yazılı fiyatlar gibi bu ci
hetlere de dikkat edecektir. 

Cuma akşamı, bu muhtıranın tevdi
inden eve] Fransa ve İngiltere elçile
ri Prag hükümetini bu muhtıranın 
kendisine tevdi edileceğinden haber
dar etmişler ve ancak bu muhtırada 

ileri sürülen şartlar evelce kabul edi
lenlerden daha aşırı olması münase
betiyle Çemberlayn'ın Hitler'e Fran
sa ve İngiltere hükümetleri namına 
bu yeni şartların kabulünü Çekoslo
vakya hukümetine tavsiye edemiyece
ğini söylemiştir. 

SelerlJerliğe nasıl karar verildi 
lşte bu şartlar altında, fransız ve 

İngiliz elçilerinin çekoslovak hükü
meti nezdındeki bu teşebbüsleri üze -
rinedir ki cuma akşamı saat 20 de 
çekoslovak hükümeti toplanmış ve u
mumi scferberlige karar vermiştir. 

Bu vahim karar, bütün manasiyle 
yerindeydi. Hususiyle ki, alman top
raklarından gelen silahlı çeteler çe -
koslovak huuut karakollarına doğru
dan doğruya hücıim etmiye başlamış
lardır. Halbuki, çekoslovak hudut 
muhafızları katiyen silah kullanma
mak ve hiç bir vesile ile alman toprak
larına geçmemek emrini almış bulunu
yorlardı. 

Alman tedbirlerin mahiyeti 
Çekoslovak hükümeti, fransız ve 

ingiliz elçilerinin mezkür teliebbüsü 
üzerine ve hudutta geçen bu hadiseler 
karşısında şu kanaate varmıştır ki, 
daha fazla durmak bir ihtilafa mey
dan vermek olacaktır. Binaenaleyh 
seferberliğe karar vermiştir. 

Alınan tedbirlerin hiç birisi büyük 
devletlerin ne tavsiyeleri hilafında ne 
de onların malUınatı haricinde ittihaz 
edilmemiştir. 

Prcıg istilıkiiml.arı teslim 
etmiyor 

Cenevre, 25 a.a. - Cenevre'deki 
resmi çekoslovak mahfiJleri Prag hü
kümetinin Londra konferansı müna
sebetiyle daha bugünden ingiliz ve 
fransız nazırları.na B. Hitler'in muh -
trrasrnda dermeyan edilmiş olan prt
ları bilhassa Almanya tarafından ga -
ranti gösterilmek.sizin istihkamların 

teslimine müteallik olan şartı kabul 
edemiyeceğini beyan etmektedirler. 

Cevap Londra'ya bildirildi 
Lon<.ıra, 25 a.a. - <_.:ekoslova.Kya 

orta elçisi Mazarik, bu akşam saat 
18.15 de, alman muhtırasına .t"rag hü -
kümetinin cevabını Çemberleyn'e tev
di etmiştir • 

Çek cevabının muhteviyatı haklan· 
da henüz hiç bir şey sızmamıştır. Bu 
cevabın ancak fransız - İngiliz müza
kerelerinin hitamında neşredilcceği 

bildirilmektedir. 

l'rag iki ıaraJlı bir siyaset 
takip ediyor 

Berlin, 25 a.a. - Yarı resmi Kores
pondans Politik, hadiselerin seri in -
kişafına rağmen, Prag hükümeti tara
fından takip edilen siyasetin iki ta -
raflı bir si·yaset olarak kaldığını ve 
bu siyasetin bizzat devletin mevcudi
yetini tehlikeye koyduğunu yazmak
tadır. 

Bu gazete, Prag hükümetinin, Sü
det mmtakalarmın terkini kabul et -
tikten sonra bu mmtakalar üzerinde 
hiç bir hakimiyet iddia edemiyeceği
ni kaydettikten sonra çeklerin südet
ler mıntakasındaki vaziyetini alman 
ordularının mütarekeden sonra Al -
sas - Loren'deki vaziyetine teşbih e -
didiyor ve diyor ki: 

"Nasıl ki almanlar mütareke mu -
cibince Alsas - Loren'in terkini ka -
bul ettikten sonra bu mıntaka halkı -
nr seferber etmiye hakkı yoktu, çek -
terin de bu mrntakadaki alınanları se
ferber etmiye ve oralarda durmıya 
hakkı yoktur. Binaenaleyh, çeklerin 
bu yoldaki her türlü suiistimalleri ce
zasız kalamaz." 

lngiltere ~e/erberlilt· ıavsiye
.ıcinde bulunmamış 

Bertin, 25 a.a. - İngilterenin Ber
lin büyük el~isi, bu akşam alman ha
riciye nezaretine giderek, İngiltere
nin Çekoslovakya'ya seferberlik ila
nını tavsiye etmemiş olduğunu bildir
miştir. 

Sovyet Uza kşa rk 

denizalh filosu 
Viladivostok, 25, a.a. - Beş ·~ 

dcnberidir ki, sovyet uzak şark de
nizaltı filosu yaratılmış bulunuyor. 

23 eylill 1933 te uzak şarkta ilk 
sovyet harp bayrağı çekilmişti. Bu
gün uzak şarkta yenilmez dehşetli bir 
denizaltı filosu mevc:.ıttur.. 

Bilhassa kaydetmeliyiz ki pazar
lıksız aatış kanunu memleketimizde 
kökleşmiı kötü bir itiyadın taafiye -
sini ve perakende aatıılarda yeni bir 
alııveriı ahlakının tee"üsünü istih
daf etmekle beraber, Bayar hükü
metinin teıekkülündenberi, hayatı 

ucuzlatmak için almakta olduğu 

tedbirler arasında mütalea edilmek 
lazrmgelir: Halkın yiyeceği, giye
ceği, ısınmak için kullanacağı eşya 

en hafif ihtikara dahi mevzu teıkil 

edememeli, bunlardan bilhassa yi
yeceğe tealluk edenlerin vasıfları 

hakkın-da müstehlik tereddüde dii§ -
memelidir. Pazarlıksız aatıı kanu
nu, tüccarın bizzat teabit edeceği, 

ve fakat belediyelerin de murakabe
sine tabi olduğunu bileceği fiyatları 
açıkça müşterilerine arzetme&ını 

mecburi kılmakla rekabetin ser • 
bestçe cereyanına ve dolayısiyfo de 
fiyatların normal surette teessüaüne 
imkan vermektedir. 

Bu kanunun hakkiyle tatbikinde 
en ağır hizmet belediyelere tevec
cüh etmektedir. Onlaraı halk men
faatini korumak için gösterecekleri 
iti.na hayatımızı daha rahat hale ge
tİı"ecektir. Ancak, belediyelerin bu 
müıkül hizmetini kolaylaıtırmak da 
halka dü v.11i.fol.....l-öör.~~-

Ankara, İstanbul ve lzmir'de e
dinilecek tecrübeler, kanun hüküm
lerinin yavaı yavat bütün Türkiye'· 
de tatbikine imkan verdikten aonra. 
memleketimiz ticaret ahlakına gü
venilir nadir memleketlerden biri o
larak dünya piyasasında layık ol
duğu mevkii alacaktır. Bu kanunun 
itiyatlarımız üzerindeki müstakbel 
akislerini bu kadar derin görmek 
kabildir. 

N '"ulai Baydar 

İzmir' de 

Sonbahar at 
yarışları 

İzmir, 25 a.a. - Sonbahar at yarışları 
nın ikinci hafta koşularına bu gün 
Buca koşu alanında devam edildi. Bi
rinci ~u üç ve daha yukarı yaştaki 
yerli yarımkan İngiliz at ve kısrakla
ra mahsustu. Mesafesi 1600 metre o
lan bu koşuya dört hayvan girdi. İb
rahim Nalcı'nın Alceylan'ı birinci, 
Karaosmanoğlunun Lüksbar'ı ikinci 
geldi. İkinci kOlu üç ve daha yukarı 
yaşta ve 1938 senesi zarfında 500 lira
dan fazla mükafat kazanmamış halis
kan ingiliz at ve kısraklara mahsus o
lup mesafesi 1800 metre ve ikramiyesi 
de 245 lira idi. Dört hayvanın iştirak 
ettiği bu yarış oldukça heyecanlı oldu 
ve Asım Çırpan'ın Dandi'si birinci, 
Salih Temel'in Springbord'u ikincı 

oldu. Üçüncü koşu dört ve daha yuka
rı yaştaki haliskan İngiliz at ve kıı>
raklarına mahsustu. İkramiyesi 600 
lira ve mesafesi de 2600 metre olan bu 
ko~uya dört hayvan girdi. Koşu çok 
heyecanlı oldu. İkinci koşuda ikinci
liği alan Salih Temel'in Springbord'u 
güzel bir koşu ile rakiplerini geçerek 
birinci ve Burhanettin'in komiseri de 
ikinci geldi. Beşinci koşu dört ve da
ha yukarı yaştaki haliskan arap at ve 
kısraklarına mahsustu. Mesafesi 3500 
metre olan bu koşuya iki hayvan gir
di. Üçüncü koşuda ikinciliğe düşen 
Musul bu defa Ünlil'yü mağlUp ede
rek birinci geldi, Ünlü de ikinci oldu. 

Yarım kalan bir hava seyahatı 
Lizbon, 25 a.a. - Lieutenant de 

Vaisseau Paris tayyaresi Avrupa'da 
cereyan eden hadiseler dolayısiyle 

tetkik se-yahatini yarıda bırakarak 

saat 8.15 de Biskaros'a hareket etmiş-
tir, · 

Dalôdye ve Bonne 
gene Londraya gi tiler 

Müzakere sabaha kadar sürdü 
Londra, 25 a.a. - Dün akşamki ingiliz kabinesinin içtimaında 

Çemberleyn'in Hitler ile yaptığı ikinci mülakat hakkında etraflı 
malumat verdiği tasrih edilmektedir. içtima esnasında hiç bir 
karar ittihaz edilmemiş ve bu sabah ikinci bir toplantı yapılmıştır. 

Diğer cihetten bugün yapıla
cak olan kabi·ne toplantısından 
evel yarı resmi makamların hü
kümetin kanaatine tercüman o
amıyacaklan zannedilmektedir. 

Kabine saat 10.30 da Çemberleyn'in 
riyasetinde başvekalet binasında top
lanmıştır. 

B. Çemberleyn, saat 13.35 de başve
kalet dairesinden çıkarak Bukingam 
sarayına gitmiştir. Oğle yemeğinde 

orada kıralrn misaifri olacaktır. Bu 
mülakat dün akşam için tertip edil -
miş, fakat başvekil çok yorgun oldu
ğundan bugüne tehir olunmuştu. Ka
bine saat 15 te ikinci bir toplantı yap
mıştır. 

BB. Dcıladiye ve Bone. Londra
wı diivet edildiler 

Başve.kaletten aşağıdaki tebliğ neş-
redilmiştir: 

"Fransız Başvekili Daladiye ile 
Hariciye Nazırı Bone pazar gunu 
Londra'ya gelerek başvekilden Go
desberg mülakatı hakkında malômat 
almak ve bu hususta görüşmek üzere 
İngiltere tarafından yapılan teklifi 
kabul etmişlerdir.,, 

A uam Kanıara.tJı toplanıyor 
Londra, 25 a.a. - Parlfimentonun 

gelecek hafta başında ve ağlebi ihti
mal pazartesi günü içtimaa davet edi
leceği zannedilmektedir. 

Fran14ız habinesinin toplantısı 
Paris, 25 a.a. - Başvekil Daladiye, 

general Gamlen ile görüştükten sonra 
maliye nazırı Marşando ile de olduk
ça uzun süren bir mülakat yapmıştır. 

Saat 14.30 da nazırlar Daladye'nin 
riyasetinde toplanmışlardır. 

Kabine toplantısı saat 16.50 de. ni
hayet bulmuştur. 

Kabine toplantısından sonra aşağı-
daki tebliğ neşredilmiştir: · 

Kabine, Daladye ve Bnone'nin Hit
ler tarafından Çemberlayn'e verilen 
muhtıra hakkındaki izahatını dinle
miş, ve Londra'ya İngiliz hükümetini 
ziyaret etmek üzere gitmekte olan 
Başvekil ve Hariciye nazırının bu 
baptaki izahatlarını ittifakla tasvip 
eylemiştir. 

Başvekil Daladiye ve Hariciye na
zırı Bonne d erhal Lö Burjet tayyare 
meydanına gitmişlerdir. Saat 17 .30 da 
da tayyare ile Londra'ya hareket et
mişlerdir. 

Londra'da 
Londra, 25 a.a. - Fransa Başvekili 

Daladiye ile Hariciye Nazırı Bone, 
saat 18.52 de buraya varmışlardır. 

Fransız nazrrlan, Kroydon tayyare 
meydanına inerken halk tarafından 

"yaşasın Fransa, yaşasın Çekoslovak
ya,, avazeleriyle karşılanmışlardır. 

Gazetecilerin suallerine Daladiye 
şu cevabı vermiştir: "- Avrupa'dan 
henüz ümidimizi kesmedik.,, 

Daladiye ve Bone, derhal fransız 
elçiliğinin otomobiline binerek İngi
liz nazırlarına müUiki olmağa gitmiş
lerdir. 

Fransız nazırlar elçilikte bir müd
det müzakerelerde bulunduktan son
ra, saat 20.50 de Başvekalete gitmiş
ler ve tam saat 21.23 de de fransız -
İngiliz müzakereleri başlamıştır. 

JUiizakereler de·l'am etliyor 
Londra, 25 a. a. - Fransız - İngi

liz konferansı, saat 23,50 de, üçüncü 
defa olarak toplanan ingiliz kabinesi -
nin müzakerelerde bulunmasına im -
kan vermek üzere kısa bir müddet içita 
tatil edilmiştir. 

Son Dakika: 
1111111111111111111111111111111111111111111111111 ···~·---

ALMAN MUHTIRASININ METNİ 

Bütün istihkamlariyle, 
Bütün tesisleriyle 
Sadet arazisini 

işgal etmek istiyorlar 
(Başı 1. inci sayfada) 

kadar geri alınacak ve mezkur tarihte Almanya'ya teslim edilecektit'. 
2 - Tahliye edilecek arazi olduğu gibi, lahikada işaret edildiği iize. 

re teslim olunacaktır. Alman hükümeti tahliye işinin teferrüatını tan· 
zim için çekoslovak hükünıeti ve ordusunun salahiyeti tammesini haiz 
bir murahhaaınrn alman ordusu başkumandanlığı nezdine memur edil
mesi hususunda mutabıktır. 

3 - Çek hükümeti, bütün çek arazisinde bulunan ordu ve polisteki 
südet almanlarmı derhal terhis edecek ve kendi memleketlerine gönde • 

recktir. 
4 - Çek hükünıeti, siyasi sebeplerden dolayı hapse atılml§ olan alman 

kanından bütün mevkufları tahliye edecektir. 
5 - Alman hükümeti, daha yakın·dan tayin olunacak arazide niha

yet 25 tetrinisaniye kadar plebisit yapılmasrırda mutabıktır. Yeni hudut· 
ların plebisit neticesinde yapılacak tahdidi bir Alman • Çek veya enter
nasyonal bir komisyon tarafından ifa olunacaktır. 

Plebisite iştirak edecekler, 25 ilkteşrin 1918 de mezkur topraklarda ika
met edenlerle mezkur topraklarda 28 ilkteşrin 1918 tarihine kadar doğmuş 
olanlardır. Mezkur arazi Almanya'ya veya Çekoslovakya'ya reye hakları 
olan kadın ve erkeklerin alelade ekseriyet reyi ile ilhak olunacaktır. Plebi
sit sırasında her iki t-araf kıtaatı plebisit yapılan topraklardan çekilecek
tir. Alman ve çek hükümetleri bu kar şılrkh çekilmenin zamanını ve deva
mını tespit edeceklerdir. 

6. - Alman hükümeti, icap eden teferrüatı tan:dm için salahiyettar bir 
alman - çek komisyonunun teşkilini teklif eder. 

Tahliye edilecek südet toprakları askeri. iktısadi veya nakliyat 
tesisatı katiyen tahrip edilmeksizin ve bozulmaksızın teslim olu
nacaktır. Bilhassa tayyare meydanları ve radyo tesisatı mevzuu 
bahistir. Ekonomik levazım ve bilhassa demiryolları ve vagon ve 
lokomotifler iyi bir hale konulacaktır. Aynı şey gaz fabrikaları
na, elektrik santrallarına ve saireye de şamildir. Diğer taraftan 
her türlü yiyecek. eşya, hayvan, iptidai maddeler ve saire tahliye 
edilmiyecektir. 

İngiliz - Frans1.2 plônının mahiyeti 
Londra, 25 a.a. - Royter ajansı, alman muhtırasının metnini neşrettik

ten sonra, ingiliz - fransız planını da neşretmiştir. 
Bu plan, yüzde elliden fazla almanın bulunduğu südet arazisinin plebi

sit yapılmaksızın Almanya'ya ilhakını, çek ve almanlar arasında ve muay
yen bir müddet zarfında halkın serbest arzusuna müstenid mübadele ya
pılmasını ve askeri ve karşılıklı mahiyette mevcut muahedelerin yerine 
kaim olmak üzere Çekoslovakya'nrn yeni hudutlarının herhangi bir taar
ruza karşı İngiltere'nin de dahil olacağı umumi ve enternasyonal garanti· 
sini tazammun eylemektediı-.. 
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ASKERLİK BAHİSLERi 1 

in illere ne kadar kuvellidir ! 

lngiltere Kır11lı S. M. Altıncı Jorj nutuk söylerken 

HAVADA DENİZDE .... 

Bir ay içinde 
230 tayyare 
imôl ediliyor 

Hôkimiyet diretnotlarla, 

kruvazörlere dayanıyor ! 

T ezgôhta bir çok 
yeni harp 

gemileri vardır? 
1940 ta bu miktar 
üç misline cıkacaktır .,. 

19 38 in başlangıcında Britanya'da ve dün
yanın diğer memleketlerinde tez

gahta bulunan harp gemileri ikmal edilince, mu
harebe zırhlıları, kruvazörler ve destroyerler ol
mak üzere, her katagoride, Britanya donanması • 
dünyanın en muazzam donanması olacaktır; yal
nız denizaltı gemilerinde İtalya birinciliği mu
hafaza edecek, ikinci olarak Fransa gelecek, İn
giltere üçüncü kalacaktır. Bu mülahazada, domin
yonların küçük donanmaları da hesaba katılmıştır. 

Gerek havada gerekse diğer sahalarda, her 
şeyden evel, bir harp göz önünde tutularak 

yüksek ölçüde bir istihsal kabiliyetine varmak 
Britanya hükümetinin esas gayesidir. Bunun için 
ise, fabrikalara, makinelere ve hususiyle yetişmiş 
işçiye ihtiyaç vardır. 

Britanya'nm deniz hakimiyeti, dritnotlarla mu
azzam muharebe krovazörlerine dayanmaktadır. 

Kendilerinden ufak olanlar, bu devletin ateş kud
retine katiyen mukavemet edebilecek mevkide ol
madıkları gibi, tehlikeli de olamazlar. Cihan har-

Bu programın gerçekleşebilmesi için, hükümet, 
hususi sermayenin malı olan fabrikalara kendi 
nam ve hesabına olarak tayyare fabrikaları ilave 
etmiştir. Hususi fabrikalar bile kendi işçi ekip
lerini çalıştırarak hükümete tayyare yapmakta
tırlar. Hükümet bütün masraflardan mada, ayrıca 
bir de komisyon ve prim vermektedir. Bu fabrika
larda en ehemmiyetli nokta, önceden mevcut olan 
endüstri kısmındaki işçiler delaletiyle, tayyare 

binden sonra yapılan "N elson" ile 
''Rodney" dritnotları, techizat ba
kımından dünyanın en kuvetli harp 
gemileridir. Hiç bir yerde bu ge
milerin karşısına çıkabilecek bir 
hasım yoktur. Bu dritnotlar, kendi 
sınıflarından olan hasımlarının ço
ğunu muharebeye zorhyabilecek bir 
sürattedirler. Bu tipteki dritnotlar 
çok pahalıya mal olduğundan, dün
yanın en zengin memleketleri bile 
bunların benzerlerini yapmak hu
susunda çok düşünmek zorundadır
lar. Bundan dolayı, lngiltere'de, 
dritnot bakımından daima bir üs
tünlük temin edilebileceği sanıl
maktadır. 

Yukarıda adı geçen iki · dritnot 
ile, dünyanın en büyük harp gemi
si olan "Hud" cihan harbinden son-
ra tezgahtan indirilmiştir; geri ka
lan 12 tane büyük muharebe zırhlı
sı, harp esnasında ve harpten evet 
inşa edilmişlerse de, bugün mali
yet fiyatlarını bile aşan bir mas
rafla son sistem bir hale sokulmak
tadırlar. 

Cihan harbinden evel Britanya'
nın harp gemileri adet itibariyle 
daha çoktu; 1914 de 58 muharebe 
zırhlısı varken bugün bunların sa
yısı 112 dir. O tarihlerde 14 tane 
muharebe zırhlısı tezgahta olduğu 
halde, bugün yalnız 7 tane tezgah
tadır; gene, o zamanlar 9 tane zırh

h kruvazör inşa adilmekte olduğu 
\-ıalde simdi 3 tane zırhlı kruvazör 
inşa ha"lindedir. Hizmette bulunan 

11! kruvazör ile tezgahta bulunan 
z 1 kruvazöre mukabil, bugün hiz
mette 40, tez~filıta da 17 kruvazörü 
vardır. Britanya'nın torpedobot ve 
deatroyer adedi 1914 de, hizmette 
166. tezgahta da 36 olduğu halde, 
1938 ilkbal:arıncla hizmette 89, tez
gahta da 40 destroyeri vardı. 

H arp gemilerinin muharebe 
kudretleri esaslı bir deği

şikliğe uğramıştır. Bugünkü donan
malarda mevcut olan dritnot dev-

leri, 1914 de yoktu. Buna mukabil, 
bugün 10.000 tonu aşmıyan krova
zörler o zaman hem daha çok ve 
hem de daha kudretli ve büyüktü. 
Modern destroyerler, 1914 deki tor
pedobotlar ile torpedo muhriple
rinden hem daha büyük hem de si
lah ve techizat bakımından daha 
kuvetlidirler. 

Diğer taraftan, Britanya'nın ra
kipleri olabilecek devletlerin de 
donanma kuvetleri azalmıştır. Ci
han harbinde Almanya'nın 38 tane 
muharebe zırhlısı, 1ngiltere'nin 58 
tane muharebe zırhlısı karşısında 
hatırı sayılır bir varlıktı. 

İngiltere 1914 de Akdeniz'de A

vusturya'nın 14 tane muharebe zırh
lısını hesaba katabilirdi. Bugün o
nun karşısına yalnız İtalya 4 tane 
muharebe zırhlısı çıkarabilmekte-

• dir. tngiltere'nin yalnız Büyük 0-
kyanos'ta vaziyeti bir parça müş
külleşmiştir. Çünkü, 1914 de, Ja-

ponya, 14 muhareeb kruvazöriyle 
İngiltere'nin müttefiki iken, bugün 
9 muharebe kruvazöriyle, artık bir 
dost tetakki edilemiyecek bir var
lıktır. 

B ritanya lehine kaydedilmesi 
lazımgelen hususiyetlerden 

biri de, Fransa'nın bugünkü günde 
6 dritnotla, 1914 deki 21 muharebe 
zırhlısiyle olduğundan çok daha 
kuvetli oluşu meselesidir. Bundan 
başka, Birleşik Amerika'nın bugün
kü günde bir harbe katılması im
kansız olduğuna göre, onun 15 drit
notuna da Britanya donanmasının 
ikinci safı göziyle bakılabilir. 

Cihan harbini andıran ikinci bir 
harp çıkacak olursa, Britanya do
nanması, 1914 den 1918 yılına kadar 
olduğundan çok daha büyük bir 
serbestlikle hareket edebilecektir. 
Bahusus, şimal denizinde artık bir 
muharebeye tutuşmak korkusu kal-
mamıştır. (:4z~ var) 

inşasında teknik bilgili yeni ekipler 
yetiştirilmekte olması meselesidir. 
Askerlik mükellefiyetinde iki yıl 
hizmet gördürülerek muallem asker 
yetiştirildiği gibi, işçiler dahi en
düstrici olarak yetiştirilmektedir. 

Bu fabrikaların normal tayyare 
fabrikalarının istihsal derecesine 
varmıyacakları aşikardır; çünkü, bu 
fabrikalar aynı zamanda mektep va
zifesini de görmektedirler. 

Bugünkü Britanya tayyare en
düstrisinin istihsal kabiliyetine da
ir resmi rakamlar mevcut değildir. 
Fakat tahmine göre, bu miktar ay
da 230 tayyareye varmaktadır. Res
mi beyanata bakılırsa, bu istihsal 
miktarı 1940 başında üç misline çı· 
karılacaktır ki, bu suretle, İngilte
re, o tarihten itibaren ayda 700 
tayyare yapacaktır. Fakat, zaruret 
hasıl olunca, yalnız bugün faali
yette bulunan endüstri değil, mu
allim işçilerden mürekkep harp e
kibi de fa~liyete geçecektir. Bun
dan başka, üç ekip halinde çalışıla
cağı gibi, hususi endüstrinin yeni 
fabrikaları da tayyare fabrikalarına 
ifrağ edilecektir; bunun neticesin
de istihsal kat kat yükselecektir. 
Bugünkü modern tayyareler, eski 
tayyarelerle kıyas edilmiyecek de
recede komplike şeylerdir; ancak 
muallem işci yetiştiren fabrikaların 
kadroları yavaş yavaş genişledikçe, 
cihan harbinin istihsal miktarı da 
aşılmış olacaktır. İngiltere, 1940 yı
lında 24 saatlik mesai saatiyle, 
25.000 modern tayyare imal edecek
tir. Buna nazaran her ay 2000 yeni 
tayyareyi imal etmiş olacaktır. 

Asıl kuveti endüstri olan bir 
memlekette, korunma tertibatı, ha
va müdafaasiyle çok yakından ala
kalrdır. Son beş ay içinde hava ko
runma organizasyonu bakımından 
Britanya'da çok büyük bir terakki 
vardır; fakat, bu henüz tamamlan
mış değildir. Hükümet, hava korun
ma organizasyonunda gönüllü ola
rak bir milyon yardımcıya ihtiyacı 
olacağını göz önünde tutmaktadır; 
Bunun 400.000 i temin edilmiştir. 

Mocoriston'ın kuveti nedir? 
Küçük anlaşmanın, Trianon muahedesi askeri hükümlerini kaldır

mıya karar verdiği şu esnada, bu yeni keyfiyetin Macar ordu
sunu hangi şartlar içinde bulduğunu kısaca gözden geçirmek faydalı 

olabilir. Milletler Cemiyeti tarafından, 1937 sonunda neşredilen yıllığa 
baş vurulursa, harpten sonra konulan memnuiyete hala tabi olan bu or
dunun, azami 35 bin kişiden ibaret olduğunu ve münhasıran asgari on 
iki senelik bir taahhüt imzalıyan gönüllülerden müteşekkil bulundu
ğunu öğreniriz. O malOmata göre bu küçük meslek ordusunun gerek ka
lite gerek kantite itibariyle sıkı surette mahdut silahları varmış ve harp 
esnasında teşekkül etmiş olanlarla her sene muntazaman terhis edilmiş
lerden mada ihtiyatları seferber edemezmiş. 

Hakikatin bu izahata hiç te tevafuk etmediğini göstermekle, Maca
ristan'ın, mağliıbiyetinin neticelerini tasfiye etmek için yapmış olduğu 
gayretleri tenkit etmek hatırımızdan geçmez. Kanaatimizce son derece-
de vatanperver ve bu itibarla da 1 
sempatik bir milleti bu hareketin-
den dolayı muaheze etmek doğru 
olmaz, fakat tarihi hakikat endişe
sinin bizi masallarla mücadeleye 
mecbur ettiğini sanıyoruz. Mesela 
Almanya Veresay muahedesine kar
şı mücadelesinin Macar mukaveme
tine modellik etmiş olduğunu ima
dan hoşlanır. 

Halbuki bundan daha yanlış bir 
şey olamaz. Asıl Berlin Budapeş
te'nin verdiği dersten mülhem ol
muş bulunabilir. Müttefiklerin ta
leplerine karşı almanların israrlı 

muhalefeti yedi sene müddetle bir 
kontrol komisyonunun Almanya'da 
idamesi neticesini doğurmuşken, 
Macaristan ayrı bir taktik takip 
ederek on iki sene geçmeden kon
trollerinden kendini kurtarmıya 
muvaffak oldu. 

Meslekten ordunun toplanma 
şekli bu iddiayı teyide ya

rar. Macar hükümeti, başlangıçta, 

haklı olarak, uzun askerlik müdde
tinin köylüleri arasında rağbet gör
miyeceğini ve muahedenin icabet
tirdiği gönüllü kıtalarını toplama
sına imkan olmıyacağını ileri sür
dü. Berlin'de tatbik edilen muka
vemeti bir kaç ay taklit ettikten 
sonra, müttefiklerin bu nokta üze
rinde gerilemiyeceklerini anladı ve 
z·ahiren mutavaat etti. Ancak üç bin 
gönüllü tophyabileceğini birçok 
defalar söylemiş ve yazmış olma
sına rağmen, hükümet, birdenbire 
otuz beş bin asker toplıyacak mev
kide olduğunu ilan etti. Bu deği
şikliğin izahı basittir: Hepsi nor
mal hizmet yaşlarında olan yeni as
kerler, on iki senelik bir taahhüt 
imzalamak mecburiyetinde kalmış
lardı, fakat azami iki sene zarfında 
terhis edileceklerine dair kati vait 
almışlardı. 

Meseledn mükemmelen haberdar 
olmasına rağmen, kontrol komis
yonu istikbalde hileyi meydana çı
karmıya elverişli tedbirleri al~ma
dı. Esasen müttefikler, tatbiki hu
susunda o kadar israr etmiş olduk
ları bu gönüllü hizmetine karşı a
lakalarını devam ettiremediler ve 
asker miktarının kontrolu için en 
küçük bir talepte bulunmadılar. 

Öyle ki, vaktinden evel terhis usu
liyle, harp bakanı, sahte gönüllü
leri hizmete çağırılan yeni erlerle 
istediği gibi değiştirmekte, harp 
materyellcrini artırmakta ve sene· 
lerdenberi pilotları hususi bir ü
niforma taşıyan bir askeri havacı
lık tesis etmekte serbest kaldı. Ga
ribi şudur ki, küçük anlaşma bu 
muahede hükümlerine aykırı bu ha
reketlere karşı en küçük bir pro
testoda bulunmadı. Macaristan'ın 
arazi taleplerine muhalefet etmek 
maksadiyle kurulmuş olan bu an
laşma ihtimal miktar itibariyle ezi
ci bir üstünlüğe sahip olduğu için 
Macaristan'ın talim görmüş kuvet
lerinin bu suretle artışına fazla e
henuniyet vermedi. 

Sı maklar henüz yapılmamıştır. 

İstenilen 275 milyon kum çuvalının 
henüz 32 milyonu yapılabilmiştir. 

Sivillerin talimi için de henüz 300 
bin gaz maskesi tevzi edilebilmiştir. 

S ığınak yapan endüstrinin ver
gi ve resimleri indirilmek

tedir; büyük şehirlerdeki kadın ve 
çocukların kısmen başka yerlere 
nakilleri için planlar hazırdır. Lon
dra'daki resmi dairelerin, hava hü
cumundan masun ve tamamiyle giz
li tutulan hükümet karargahı da 
ikmal edilmiştir. Hükümet, yeni 
binaların ve hususiyle fabrikaların 
ileride bombardımana karşı emin 
bir vaziyette inşa edilmesini isti
yor. Harp olunca, hava taarruzla-
rında intizamı temin ve hasarları 
tamir için bir kısım ordu mensup
ları polisin emrine verilecektir. 
Hükümetin projeleri bu bakımdan, 
diğer devletlerin projelerinden çok 
daha mükemmel ise de, henüz tat
bikine geçilememiştir. .................................................... 

lngüiz donanmasının en 
mühim cüzütamlarından biri. 

Royal Soı>ereyn zırhlısı ................... " ............................. .. 

Orta Avrupa 
muvazenesinde 

Macaristan'ın 

rolü büyüktür 
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General Baratye ................................ 
B azan hizmet müddeti altı 

ayı bile aşmıyan kısa dev
relerle, Budapeşte hükümeti, ku
vetlerinin zahiri hacmini artırma
dan, yalnız askerlik çağındaki va
tandaşları talim etmekle kalmıya
rak, seferberlikten beri hiç bir as
keri hizmet görmemiş bütün erkek
leri kışladan geçirmiye muvaffak 
oldu. Askeri hizmet müddetinin 
böyle kısaltılması, çok ileri ~ötü
rülmüş bir önaskerlik organizasyo
nu tarafından yetiştirilmiş gençler
le kolaylaşmış oldu. Bu askerliğe 
hazırlık kuvetli bir sivil cemiyet 
tarafından temin edilir. Bu cemi
yetin faaliyeti memleket toprakla
rının her tarafına şamildir, ve ce
miyet her pazar 17 ila 21 yaşında
ki bütün gençleri bir araya toplar. 

Askerlikten sonraki talim işi de 
muhtelif teşekküllerin yardımiyle 

inkişaf etti. Bu teşekküller, sık sık 
tekrarlanan toplanmalarla, önasker
lik ve kışla hizmeti esnasında elde 
edilmiş bilgileri idame etmek vazi
fesiyle mükelleftirler. Sonradan, 
ihtiyat kuvetleri, hükümet tarafın
dan talim devreleri için muntaza
man çağırıldı. 

Daha o zamandan, mükellefi on 
yedi yaşında ele alarak ancak as
kerliğe yaramıyacak çağa gelince 
yakasını bırakan tam bir askeri ha
zırlık devresi, Almanya'da teessü
sünden çok evel, Macaristan'da tat
bik sahasına konmuş bulundu. Bu 
sistem otokratik bir rejime sahip 
bütün memleketler tarafından ka-
bul edilmiş bulunuyor. 

H ali hazırda sözümüzü teyit 
edecek hiç bir kanun ve ka

rarname metni bulunmamasıan rağ
men, hizmet müddetinin on sekiz 
ay olduğu ve ordu hazer mevcudu
nun 70.000 kişiye yani 'rrianon mu
ahedesiyle tespit olunan rakamın 
iki misline baliğ olduğu söylenebi
lir. Bunun için, evelce terhis edil
miş olan pek çok subaylar yeniden 
faal hizmete alınm:ştır. Ordunun 
umumi manzarasına gelince, bu, 
fazla değişmemiştir. Çünkü yol şe
bekesinin oldukça bozuk bulunma
sı motörleşmeyi yavaşlatmıştır . 
Eski devrin yedi muhtelit 1ivası 
fırkalara tahavvül etmiş, bir yan-

Macaristan 

Muahedelere rağmen 

silôhlardan yana 

Hazırlıklıdır 
•••••••••••••••••• 

dan ağır topçu, havaya karşı müda
faa vasıtaları, tanklar, tanka karşı 
silahlar ve havacılık inkişaf etmiş

tir. Seferberlik halinde, 9 milyon 
nüfusa malik olan Macaristan mü
kemmelen talim görmüş 800.000 yi
ğit asker çıkarabilir. Bu büyük ku
vet, alacağı istikamete göre, icabın
da Almanya'nın şarka doğru geniş
lemesine yardım edebileceği gibi, 
istiklallerini muhafaza etmek isti
yen memleketlerin mukavemetini 
kuvetlendirebilir. 

Onun içindir ki, Almanyc:. Ma
caristan 'nın yardımını elde ~tmiye 
gayret etmektedir. Ote yar.dan kü
çük anlaşma devletleri, Macaris
tan'dan geçmeden aralarında ko
laylıkla irtibat temin edemiyecek -
lerini idrak ettikleri için ona kar
şı eski sertliklerini terked'iyorlar. 
Garibi şudur ki, evelce küçük an
laşma ile münasebetlerini ıslaha ilk 
teşebbüs eden Macaristan olmuştur. 
1922 ye doğru, oldukça mutedil 
hudut tashihleri yapıldığı takdirde 
eski topraklarını istememeyi taah
hüt edeceğini fransız hükümetine 
bildiriyordu. Küçük anlaşmanın bu 
tekliften haberdar edilmiş olduğu 

da muhakkak değildir. Çünkü, ken
disini harbe girmiş olmakla itti
ham eden fransa bu teşebbüse ce
vap vermemişti. 

Bu yakınlarda Tan'da, şarki 

Avrupa'da harp ihtimalleri
ni gözden geçirirken, B. Jak Bardu 
şöyle yazıyordu: "Polonya ve Ma
caristan'a istinat ederek, hariçten 
mühimmat tedarik ederek, Çekos
lovakya sulhta ve harpte devam e
debilir, ticaret veya müdafaa yapa
bilir. Bu çifte üsten mahrum ka
lırsa, yeni Almanya tarafından ta
mamiyle ihata edilen Çek yarıma
dası, şimal ve cenupta bütün müna
kaleleri kesilerek, kolayca boğula
bilir." Ekonomik mülahazaları bir 
yana bırakarak, meselenin yalnrz 
askeri safhasiyle iktifa edelim. 

Polonya ve Macaristan'ın, coğra
fi mevkileri itibariyle Avrupa'da 
sulhun idamesi hususunda oynıya
cakları rolün ehemiyetini istatis
tikler münakaşa götürmez bir şe

kilde meydana koyuyor. Küçük an
laşmanın üç milleti, birlikte, 49 
milyon 780 bin nüfusa maliktir. Po
lonya ile Macaristan'ın nüfus ye
kunu ise 43 milyon 220 bin kişi-

dir. Bu iki kütleni birleşmesi 93 

milyonluk bir heyet vücude geti
rir ki, bu set karşısında 75 milyon 
almanın Tuna boyunca yayılma 

projeleri her halde gerilemek mec
buriyetinde kalır. Ne Polonya'nın , 

ne de Macaristan'ın, Çekoslovak
ya'nın zararına olarak derhal elde 
edilecek menfaatler s erabına kapıl
mamalarını temenni edelim. Yoksa 
bu o muvakkat avantajları istiklal
lerinin kaybiyle ödeyebilirler. 



Türkkuşuna 15 genç alınacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

Türkkuşu teşkilatında motörlü ve motöraüz tayyareler 
üzerinde öğretmen olarak çalışmak makaadile yetiıtirile
cek 15 gence ihtiyaç vardır. Aranan beUi batlı tartlar ıun· 
lardır: 

1. - Türk (soyundan) olmak 
2. - İyi hal ve şöhret sahibi bulunmak 
3. - Sağlık durumu tayyareci olmağa elveritli olmak 
4. - . Boyu 1,58 den aşağı olmamak 
5. - En az lisenin onuncu sınıfını bitirmiş olmak 
6. - En az 18, en çok 22 yaşında olmak 
7. - lki vesika fotoğrafı ibraz etmek 

Öğretmen namzedi olmak üzere alınacak gençlerden 
Türkkuşu teşkilatında uçuculuk öğrenmiş bulunan planör
cülük B veya C bri>velerile işe başladıkları tarihten, hiç 
uçmamış bulunanlara da planörcülük B brövesi aldıkları 
tarihten itibaren nizamname mucibince yatmak, yemek ve 
giyim masraftan Türkkuşuna ait olmak üzere ayda lise 10 
tahsilini görmüşlere 25, liseyi bitirmit olanlara 30 lira üc
ret verilecektir. 

Gelecek seneler içinde uçuculuk kudretlerinin artış de· 
recelerine göre görecekleri zamlar hususi bir talimatla tes
bit edilmiş bulunmaktadır. 
Türkkuşuna bu suretle seçileceklerin Öğretmen Muavİ· 

ni dluncaya kadar. normal olarak beş sene evlenmemeyi 
ve hususi bir teahl.ütnameyi imza ederek Türkkuşunun 
vereceği vazifeleri on sene müddetle görmeği kabul ve te· 
ahhüt etmesi şarttır. 

Bu hususlar hakkında fazla tafsilat almak isti yenler 
Türkkuşu Talim Terbiye Bürosu Direktörlüğüne doğrudan 
doğruya şahsen veya yazı ile müracaat edebilirler. 
Kayıt muamelesine •cumhuriyet Bayramına kadar de

vam olunacağmd~n müracaatların bu tarih~ kftdar yapıl-
ması sarttır. 6343 

Yabancı memleketlere gönderilecek 
talebeler 

KOLTOR BAKANLICINDAN : 

Bu yı l Hükümet hesabına okumak üzere yabancı illere gönderilecek tale • 
be sayısı, bu talebenin okuma kolları, hangi okul mezunlarından olacakları, 

hangi memleketlere ve hangi bakanlıklar veya genel direktörlilkler 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 

2 

2 

15 

5 

Kimya mü -
hendisliği 

Hidrografi 

Almanya 

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

Etnoloji 

.. 
" 

" 

" 

Altay dilleri Fransa 

Kütphanecilik Almanya 

I,inguistik .. 

Preparatör .. 

Mimar arkeoloğluk .. 

Mimarlık 

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

Kültür B. 

Kültür B. 

,, ,, 

.. ,. 

,, 
" 

.. .. 

" " 

.. 

Maliye ve 
iktisat 

İngiltere, Finans B. 
Fransa, 

Belçika. 

İtalya, Tüze B. 
Almanya, 

İsviçre. 

GENEL HOKOMLER 

Hangi okul 
mezunu olacağı 

Liıe olgunluk 
snezunu 

" .. " 

" •• " 

Edebiyat Fa · 
kill tesi Tarih 
ıubeıi mezunu 
Edebiyat Fa · 
kültesi Tarih 
şubesi mezunu 
Edebiyat Fa -
kültesi Tür -
koloji ıubeıi 
mezunu 
Edebiyat Fa -
kültesi Tür • 
koloji §ubesi 
mezunu 
Edebiyat Fa -
killteıi Tür -
koloji şubesi 
mezunu 
Gazi Terbiye 
Enıtitilsil Re
rim - İ§ şube
si mezunu 
Güzel sanatlar 
Akadesisi Mi
mari Şubesi 
mezunu 
Güzel sanatlar 
Akadesisi Mi
mari Şubesi 
mezunu 
Siya.sal Bilgi
ler Okulu, yük 
ıek ticaret ve 
iktisat okulu, 
Hukuk Fakül
teleri mezunu 
Hukuk Fa -
külteleri me · 
zunu 

1 - Bütün kollardan seçme sınavlarına iştirak edeceklerin mezun olduk • 
ları kurum tarafından sınava aday olarak seçilmiş olmaları lazımdır. 

2 - Sınavlara aday olarak seçilenler, sınav gününden Uç gün evel sınava 

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

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

4 - Seçme sınavlarına iştirak edeceklerin baıka bir makama karıı mecburi 
hizmetle bağlı olmamaları şarttır. 
· 5 - 788 sayılı memurin kanununun dördüncU maddesinde ve bu maddenin 
zeyillerinde yazılı vasıfları haiz olmıyanlar bu sınava giremezler. 

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

MOHENDlSLIKLER VE HiDROGRAFi SINAVLARINA 
GiRECEKLER iÇiN OZEL HOKOMLER: 

1 - 1935 - 36, 1936 - 37, ve 1937 - 38 dera yılları mezunlarından olmak. 
2 - Liselerde hariçten olgunluk sınavlarına girerek muvaffak olmuı o -

ULUS 
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Satılık : 

Satılık - İstasyon arkasında ve 
jandarma mektebi civarında ve Anka. 
ra'run her tarafında inşaata elverişli 
arsalar. Tel: 2406 Neşet Şeren . 6349 

Satılık - An.kara'run her tarafın • ı 
da irat ıetirir beton ahşap ev ve apar
tımanlarla bahçeli evler yapı koopera
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 
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Küçük ilôn şartlan 

Dört satırlık küçük illnlardau: 
Bir defa için 30. Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Uç defa için 70 Kurut 
Dört defa için 80 Kurut 

Devamlı kilçilk Ulnlardan her defaaı 
ic;in 10 kurut alınır. Meaell 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kurut 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere. 
her satır, kelime aralarındaki boeluk· 
!ar müstesna 30 harf itibar edilmittir. 
Bir kUçUk llln 120 harften ibaret ol· 
malıdır. 
Dört satırdan fazla her utır için ayrı
ca 10 kurut alınır. 

Sabhk - Ankara'nın her tarafın • f 
da ev, apartıman, arsa almak ve s~t • f 
mak istiyenler. Tel: 2406 Neşet Şe - .J ren. 6351 \ : .... ____________ _. 

Kiralık ev - Yenişehir Maltepe 1 
Onur sokak No. 13 üç oda, 1 hol, ban
yo 2. ci kat. İçindekilere müracaat. 
Ti: 3929 6822 

Kiralık - Yenişehir Atatürk alanı 
Çiftçi apartunaru No. S dairede 4 oda 
radyo konfor mobilyalı. 6989 

Kiralık - Yüksek Ziraat enstitU -
sU karşısındaki yeni mahallede 3 oda, 
mutbak banyo hava gazlı geniş bahçe· 
li. Aıiatan Sadri evi. İçindekilere mO-
racaat. 6990 

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

26 - 9 - 1938 

Okullar · 
Kayıt, kabul muamelesinin 

temdidi 
Yük.ek Mübendiı Mektebi Müdür

lüğünden : 

1 - Liseler olgunluk imtihanları
nın 19 eylül 938 de bitmesi dolayısiy
le evelce 22 eylül 938 akşamı nihayet 
bulacağı ilan edilmiş olan 938 - 939 
tedris sene11i kaydı kabul muamelesi
ne 27 eylül 938 akşamına kadar devam 
edilecektir. 

Satılık arsalar - Yenişehir'de B'l
yük Millet MecJisi inşaatı yanında iki 
parça ucuz arsa. H. Dilman Koç Ap. 
No: 4 Ti: 2181 6642 

Satılık Motosiklet Triyomf 

Acele kiralık ev - Kavaklıdere'de 
alman sefareti karııaında bahçe içeri
sinde No. 65. Asfalta 1 dakika, yolu 
hiç çamur görmez, S oda, 1 banyo, 1 
mutbak elektrik ve suyu vardır. İyi bir 
evdir. Aynı numarada kaaa_p Ali'ye 

2 - Mektebe girmeğe talip olanlar 
araaında yapılacak müsabaka imtihan
ları eylülün 29 ve 30 uncu perıembe 
ve cuma günleri ıaat 9 da başhyacak
tır. 

Satılık - Nazım B.M. Koyunpazarı, 
Salıpazarı ve Balıkpazan'nda ev ve 
dükkanlar. H. Dilman. Karaoğlan Koç 

marka iki bir çeyrek kuvetinde peşin 
fiat 150 lira Ulus matbaası gazete tev
zi kısmında Bay Mustafa'ya müraca • müracaat. 6825 

3 - Bu hususta fazla maHlmat al
mak istiyenlerin tatil gUnleri hariç 
olmak üzere her gün s·~t 9-16 ya ka
dar mektep ic;laresine müracaatları. at. 6923 

Ap. 4. Tl: 2181 6643 

Satılık arsa - Keçiören'de asfalt 
bulvar üzerinde 3000 M2 geni~ cephe. 
Yanında baraj suyu. Gazinoda bekçi 
Ali'ye müracaat. 667 S 

Sablık eıya - Maltepe son durak 
Villa Ali Himmet No. 1 de Otel ve ev 
eşyası ay sonuna kadar gayet ucuz sa
tılrktır. Toptan ve perakende 69S8 

Kiralık daireler - Yeniıehir Sağ
lık sokak No. 6 Saim Demir Ap. kon
forlu 3 ve 4 odalı daireler uygun fiat. 
Kapıcıya müracaat. 6827 

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

(6571-3822) 6756 

Ankara Valiliği 

Satılık arsa - Çankaya caddesinde 
Sarı köşk karşısında köşe başı B. M. 
M. ne gidecek 50 metrelik caddenin 
kar~ısında. Müracaat Havuz h'aşı Ka· 
ranfil sokak Adalar apartmanı No. 10 

Satılık - Dikmen Uveç bağların -
da 2 katlı 12 odalı kargir ev 7 dönüm 
bağı ile acele satılıktır. Hali arazi üs
tündedir. Telefon 1062 Nevzat Am-

racaat. 6831 

Kiralık - Meşrutiyet ve Sellnik 
caddesi arasında Türe sokak yeni a
partıman daireleri 1 T. Evciden Özen 
karşısı Gençler pazarına milracaat. 

Parmaklık yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

668.2 
Satılık ev eşyası - Stil yatak oda· 

sı, piyano, radyo, büfe, kanape ve kol
tuklar Yenişehir Karanfil sokak No. 
30 daire No. 6 ya müracaat. Tel: 2995 

6801 

Acele aatılık - Ayvalı Tutlu men· 
ba suyu müştemilatiyle birlikte uy

barcı. 6960 

Kiralık : 

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

gun fiatla satılıktır. Ve kiraya da ve - · Bir bay için - Möble konforlu oda. 
rilec..ektir. Ti: 2406 6803 Yenişehir Tuna caddesi Yiğitko1un 

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

Satılık - \nkara'nın hu tarafında 
parçalarunıı arsalar beton ahpp ev a
partman alıp satmak istiyenlere. Tel : 
3563 Ali Cengiz Bayram cad. No: 1 

6902 

sokak No. 15. 6411 

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

Kiralık daireler - Yeni şehir Ko -
nur sokak No. 16 vekaletlere yakın 
manzaralı ve ucuz üçer odalı 1. teşrin-
den itibaren Tl: 3629 6782 

lanlardan 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 İstanbul' da Per
tevniyal Lisesinde yapılacaktır. Bu arnavlara 10 birinciteşrin 1938 pazartesi 
gUnU saat 9 da başlanacaktır: Sınav programları ilgililerin her koldan sınava 
girmelerine milsait bir şekilde tanzim edilmiştir. 

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

TORK VE JSLAM SANATI, ETNOLOJi, ALTAY DiLLERi, 
KOTOPHANECILIK, L1NGUISTIK SINAVLARINA GiRECEKLER 

iÇiN OZEL HOKOMLER 
1 - Bu kollardan türk ve islAın sanatı sınavı. Genel tarihten, etnoloji sı -

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

2 - 1lgililerin aday seçilip ıeçilmedikleri Edebiyat fakUltes.ine müracaat 
ederek öğrenmeleri lhımdıı-. 

PREPARATÖRLOK SIN~ VLARINA GiRECEKLER 
. lÇIN OZEL HOKOMLER 

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

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

MiMAR ARKEOLOCLUK VE MiMARLIK SINAVLARINA 
GiRECEKLER iÇİN ÖZEL HOKOMLER 

1 - Bu kolların ıunavları İstanbul'da GUzel Sanatlar Akademi~nde 10 
birinci teırin 1938 pazartesi günü yapılacaktır. ' 

2 - Mimar Ark~oloğluk sına•ı, adaylardan arkeolojiyi ilgilendiren bir e
serin rekonstrüksiyonuna ~eya reprodilkıiyonuna ait bir proje istenmesi 
suretiyle yapılacaktır. Mimarlık sınavına gireceklerden de artistik mimari
yi al1kadar eden bir proje istenecektir. 

3 - İlgililerin Güzel Sanatlar Akademiıi DirektörlUğUne başvurmaları. 
MALiYE VE IKTISA T SINAVLARINA GiRECEKLER 

iÇiN OZEL HOKUMLER 
1 - Bu sınavlara girecek olan Hukuk FakUltesi 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 
dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) den İstanbul'da Üniversite Hukuk Fa -
kültesinde ve Ankara'da Siyasal Bilgiler Okulunda 10 birincite§rin 1938 de 
yapılacaktır. 

S - Bu koldan aday seçilip seçilmediklerini ilgililer mezun oldukları ku • 
rumlardan öğrenecekl'erdir. 

• 
HUKUK SINAVLARINA GiRECEKLER 

İÇiN OZEL HOKOMLER 

1-Bu sınavlara gireceklerin Hukuk fakilltelerini yedi senelik idadi veya 
lise tahsilinden sonra yapmıı olmaları §arttır. 

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

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

4 - Bu koldan aday seçilip seçilmediklerini ilgililer mezun oldukları Hu· 
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Kiralık ev - Konforlu dört odalı 
müstakil ev. Yenişehir, Havuzbaşı 

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

Kiralık bakal dükkanı - Yenisehir 
Kazım Özalp cad. Ataç sokak m~nav 
ve kasap yanında çok işlek depolu bak
kal dükkanı. Aynı apartımana müra -
caa~ Ti: 3319 6883 

Kiralık Daireler - Yenişehir oto -
büs grajı karşısında Ersoy apartıman-
Jarında Tl.: 3654, 3710 6885 

Kiralık - Yerı:şehir'de Yüksel cad
desi Özenli sokak No. 3 ikinci kat, 4 
oda 1 hol konforlu 3 cü kata müra -
caat. 6889 

.Kiralık - Yenişehir'de Dikmen cad
desi şurayıdevlet arkası 16/1 Güne§ a
partmanı S büyük oda 1 hol. UçUncü 
kata müracaat. 6901 

Kiralık - Güzel möbilyalı kalori -
ferli oda bir kişi için kiralıktır. I§ık -
lar caddesi Nafız Apart. kapıcıya mü
racaat. 6903 

Kiralık Ev - Kavak1ıdere Güvenya
pı kooperatifi 29 numara iki oda, bir 
sandık odası, hol, çamaşırlıklı mutfak, 
muşamba döşeli, müstakil daire, su da
hil 30 lira. Telefon 3773 6904 

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

başı. Parke kaldırım. Yenitehir, De -
mirtepe Ak bay sokağı, No: 9 orta kat .. 
kira 80 lira 6921 

Kiralık - Yeniıehir'de Selanik cad. 
No. Sl hanede 5 büyük oda, balkon, 
banyo, havagazı, güzel bahçeli fevka
lade manzaralı bir kat Tel. 1347 - 2953 

6922 

Kiralık orta kat - S oda tam kon
for, garajı vardır, Yeniıehir Kocatepe 
Meşrutiyet caddesi yeni Kalık sokağı 
No. 10 alt kata müracaat. 6924 

Kiralık - Yeniıehir İsmet İnönü 
cadlesinde 74 numaralı apartunanda 
üçer odalı iki daire. Telefon: 2731 

6926 

Kiralık - Y eniıehir'in en güzel 
mevkii olan Yüksel caddesinde 9 No. 
lu Genbark apartımanmda 4 ve S oda
lı her türlü konforlu katlar vardır. Ya-. 
nındaki eve milraacat. 6955 

Kiralık - Maltepe Uludağ sokağm
da büyük 4 oda bir holü havi ikinci 
kat bir daire kiralıktır. İçindekilere 
milracaat. 6956 

Kiralık - Attila caddesi "Sağlık 
Yurdu" apartımanında 5 büyük oda. 1 
hol, kalorifer ayda yüz lira. Müraca -
at telefon 191S. 6957 

Kiralık - Halkevi karıısında Sağ
lık Yurdu ap. 3 oda, l hol, ı aandık o
dası, mutfak, banyo, kalorifer, sıcak 
su, her türlü konfor. Tel. 1915 6961 

Ketif bedeli 1440 liradan ibaret o
lan Ankara Vilayet fidanlığında yapı
lacak olan parmaklık inf18tı açık ek
siltmeye konulmuftur. 

Eksiltme 10 teşrinievel 938 pazarte
si günü saat ıs de Ankara Vilayet dai
mi encümeninde yapılacaktır. Talip
ler bu inşaata ait keşif ve şartnameyi 
vilayet ziraat müdürlüğünde görebi· 
lirler. 

İstekliler muhammen bedelin yüzde 
7,S tutarı olan meblağa ait teminat 
mektubu veya hususi muhaıebe vezne
sine yatırılmış depozito akçesi mak
buzu ile birlikte gösterilen saatte vi
Hlyet encümenine gelmeleri ilan olu· 
nur. (3947) 6948 

Kurslar: 

Daktilo kursu - 51 inci devresine 
ilkteırinin ilk haftasında başlıyor. 2 
ayda diploma verilir. Memurlar Koo • 
peratifi üstünde kat 1 Tel: 3714 6834 

Steno kursu - S inci devresine ilk
te§rinin ilk haftasında ba§lıyor. 6 ay -
da diploma verilir. Memurle.r Koope • 
ratifi üstünde Kat 1 Tel: 3714 6835 

iş verenler : 

Tez"ahtar Alınacak - Tuhafiyeci
likten anlayışlı bir tezgahtar alınacal
tır. Koyun pazarında 5S numarada tu
hafiyeci Mehmet Atalay'a mürac;aat. 

6884 

iş anyanlar : 

Danı meraklılanna - 20 günde 
mükemmel dans öğrenmek istiyorsa -
nrz "Ulus" ta B. G. rumuzuna mek • 
tupla müracaat ediniz. Ders evleriniz-
ae verilir. 6640 

İngilizce ders - Amerika üniver -
sitesinden mezun bir genç hususi ingi
lizce ders vermektedir. P. K. soo tele-
fon 2676 6988 

Aranıyor: 

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

Bavul ve sandık aranıyor - Çok 
sağlam b~ sandtk ve bavul aranıyor. 
satmak istiyenlerin 2465 numaraya te-
lefon etmeleri. 6826 

2 Odalı Daire Aranıyor - Tercihan 
Yeni§ehir'de 2 oda 1 hol apartmana -
ranıyor. Posta kutusu 26 Yenişehir. 

6888 

Aranıyor - Yeniıehir'de her türlil 
konforu havi iki odalı daire aranmak -
tadır. Tel: 3011 6891 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. -- ·- -- Dr. -- Bôsit Urek -- -- --- -- Cebeci Merkez Hastanesi -- -- --- -- iç Haıtahklan mütehasaraı -- -Kiralık ev - Yeni§ehir'in mutena 
yerinde bmet İnönil ve Kazım Özalp 
asfalt caddelerinin birleıtiği nok~da 
yedi oda mutfak, banyoyu muhtevi 
kaloriferden başka her türlü konforu 
cami ev hemen kiralıktır. İstiyenlerin 
1162 numaraya telefonla müracaatla -
r~ 6966 

-- Ht'r ~n hastalarım Yenitehir - -- -
: Me,rutiyet caddesi Urek apartı· : 
: manında saat 15 ten aonra kabul : 
: eder Tel: 1694 : -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 
Kiralık - Dört oda, 1 hol, banyo : BUYUK ŞEHİR _ 

mutfak ve her türlü konforu havi ev : L Ra' s T : 
• - . ıner - . racy -

kuk Fakültelerinden öğreneceklerdir. (3864) 6860 
Demırtepe Akabay sokak No. 4 ıörüş- : : 
mek iç.in ilet kata müracut. 6987 .,1111111111111111111111111111111111111ır 



H 1 K A Y E 
Kır adamı !e 

TreA küçük köy istasyonunda dur· 
du. Suaan telaşla yavrularını indirdi. 
Etrafma pfkın tatkın bakınıycrdu. 
Bugün geleceiini bildikleri halde, O· 

nu karıılamağa niçin çıkmamışlardı? 
Biraz ileride dolqan bir köylü çocu· 
ğuna ıealendl : 

- Oğlum!. .. Uzunyayla çiftliği bu
raya unk mı? 

Kö}•lü çocuiu bir saniye dUtUndU. 
Sonra mütereddit bir tavurla cenp 
-·:-rdi: 

- Pek iyi bilmiyorum ama, usak 
.1lmasa gerek. Sen bir yol ıuracıkta 
bekle. Beıı kahveciden bir anlıyayım. 
Her halde o bilir. 

Genç kadın, lıtuyon binurnın IS· 
nündeki banklardan birine oturdu. 
Tren ~oktan ıitmifti. Sabınıshkla 
k6y1U çocuiunun getlreceil haberi 
bekliyordu. Çiftlik ne bdır yakın 
olea, pne en u bir IUt yUrilmeal it• 
zıtndı. Bunu takdir ediyordu. Fakat, 
dai batında bilmediği yollarda tek 
bafma naıl ıldecektlP Buna U.ttlli· 
yordu. Biran buralara geldiğine pi,. 
man oldu. Kıs Jıııardetl Melihatı altı 
senedenberi görmemiıti. Kendisi ko
cu\ylı A'lfllpa'da bulunuyordu. Me· 
llhataıı bir çlftllk ıahlblyle evlendi
ğini orada iken haber almıt Ye lrııı 

çok acmııttı. Mellhat gibi ince, has
IU bir kısın kırlarda yetltmlt blr a· 
damla anlapnuına lmk&n vır mıydı? 
Anneei damadı pek methediyordu •· 
rna, anne.inin ıc'\'klne, gtsrU9lerine 1· 
tlmat edebilir miydi? Ne de oı.a eski 
kafalı blr kadındı. Kın yazık ettiır. 
lerl muhakkaktı. 

Bir hafta evel, ilel ayllık bir izinle 
Avrupa'dan lstanbul'a gelmltlerdl. 
lstanbul'da uıakı yakın bUtUn ıkraba
lırlyle &8rUtmUı, yalnız Mel!hatl bu
lımamıttı. ı<ı:ı: kardeılne kartı aene
lerdenberi duyduğu ha .. ret, birdenbi
re dayanılmaı bir ıteıle kalbini Hr· 
rnrştı. Annesinden, Metlhatı lstan
bul'a çağırmalarını rica etmişti. An
nesi çiftliiin tam iş zamanı olan ıu 
aıralarda Mellhatr, kocasının btan
bul'a göndermiyeceği cevabını ver
mişti. Bu ıılaler Susan'ın ruhunda e
:ıiştesine karıı derin bir nefret uyan
dırmıttr. Demek; bu adam kır11ına 
bir etlr gibl muamele yapıyordu. Zı· 
vallı Melahat, arzu ettiği zaman ını
unın Hine eitmek eatlhiyetlne bile 
malik değlldt. Bu vaziyet karıı11nda, 
kız kardeflni ~rmek Uzere kendile
rinin çiftliğe gitmeleri icıbediyordu. 
Hayatınm mUhlm bir krtmrnı bUyUk 
tehirlerin kılıbahf ı arasrnda geçir· 
mit olan kocası Ahmet, ·HleY blrkıç 
rtın lçln otıun klSy hayatına taham
mUl edemlyece!lni, b111lt düıUncell 
bacanağlyle gUnlerce kartı ktrfıya o
turamıyacafını sHytlyerek bu teklifi 
kabul etm!yordu. Nihayet kar111nın 
lsrarlarma dayanamadı. On, on bet 
gllnden fazlı kalmamak prtlyle, Su· 
zan'ın yalnıs olarak çlftlllı glbneai
ne razi oldu. 

Suzan sabırsızlıkla ayaia kalktı. 
K8y1U çocuıu koflrak geliyordu. Ço
cuk soluk soluğa anlatmağa baıladı: 

- Çiftlik buraya epeyeı çekermiş. 
KahYecl, eğer bansnı lıtenı ona bir 
öküz arabası buluverelim, diyor. 

Genç kadınm renıl aarırdı. Bir 
ldJylU kadını glbl ökUı araballyle mi 
ıeyahat edecekti? Ofkeslnden dudak
larmı kemiriyordu. Tllll bu ııradı, 
yolun 4önemeclnden çift Mir bir 
fayton kl'tl'ıldı. KöylU çocuıu telltla 
haykırdı: 

- ftte çlftlltln yaytıer geliyor 1 
8unn batmı çevirdi. Faytona bak

tı. Bir l1rl dakika ıonn arıbl lıtn
yomın arkasında durdu. SuRn heye
canla fayt<>na doin& koftu, Arabadan 

Yazan: F. Zahir TöriJmküney 

batı ince kreple sarılmı9 genç ve gil
zel bir kadın indi. İki kardeı blr aa
niye birbirlerini ıUzdiller. Sonra g82 
yaşları arasında kucaklaştılar. K8ylil 
çocuğu Suıan'ın bavullarını arabacı
nın yanına yerlettlrdl. Arabaya bin
diler. Fayton ıUratle hareket etti. 
Mellhat abluından af diliyordu. 

- Kusura bakma abla, ıenl bl raz 
beklettim rıliba. Saat durmuı da vak
ti tayin edemedim. 

Sunn kız kardetini tekrar kucak
ladı: 

- Ehemmiyeti yok gUselim, dedi. 
Sana kavuıtum ya ... Kocan nerede? 

Melthat kısardı: 
- Harman samını ... itleri pek çok .. 

Seni kırtılamata gelemediği için ö
sUr diledi. 

Suıan, Mellhatın kulafına eflldl. 
Yavqça sordu: 

- Meeut muıun? ... ~ocan naııl bir 
alam? ... 

M•IAlılıtln gSzlerinde bir ıtık par
ladı: 

- Çok meıudum abla, dedi. Gö
rUrttn her halde belen4rtln. 

Suaan bu andı duydulu hayreti 
Melabata göetermemek için bqını çe
virdi. Ceftp yermedi. Fayton ıık a
ğaçların g8lgelediği dar peden iler
liyordu. Genç kadın, nal ıeslerlnden 
UrkUp havalanan lcu9lıra bakıyordu. 
lçin, için Melahata acıyordu. Kocar 
klmblllr ne kaba bir adamdı? Zavallı 
kıs bayatı anlamadan "lendlli için 
henU• dUnyanm farkında dellldl. 
K8y1Ulerin aruındı kocuını mükem
mel ve kuıunuı bir intan olarak gö
rüyordu. Ne kadar müddet ıuıtular, 
onu bilmiyordu. Yalnra Mellhatın ne
§eli sesiyle kendine geldi. Mellhat, 
ellyle yetllllikler ıraıından ılvrllen 
kırnusr danıh binaları gts.tererek: 

- Abla, diye ıeslendl. itte çiftli· 
ğimil. 

Biraz ıonrı fayton, genit blr bahçe 
kapısından girdi. KUçUk çakıllarla 
d8,enmiı yolun iki tarafı renk, renk 
çiçeklerle ıüslenmi§ti. Köşk, park de
necek kadar bakımlı ve büyük bir 
bahçenin ortııına yapılmı,tı. Araba· 
dan indiler. Temiz giyinmiş bir köy· 
lU kııı onları kapuları önünde karşı· 
lıdı. Eve girdiler. Suıan, hayret ft 

takdirle evin içini tetkik ediyordu. 
EY, ince blr sevkle ve paraya acmma-
dın dtsıenmlıtl. Bllhaın kiltUphane 
nuarı dikkatini celbetmltti. Yarı 
ktsylU denecek blr adamın evinde 
b6yle bir kUtUphıne bulunmaıı hay
retti dofruıu. Mellhat, odalardan bl
rinl kapısını açtı: 

- Ablacığım itte odan, dedi, belki 
rahat edemezain ama, artık hoş grUr
sün. Ne de olsa buruı bir çiftlik evi. 
Senelerle Avrupa'da yapmıı bir se
faret müstetarının bayanı için kl!i 
derecede konforlu de&il. 

Suzan, Mellhatın yanaiını okp· 
dı: 

- Çapkın, dedi. hnimle alay mı 
ediyonun? 

Mellhat, hemen atıldı: • 
- Rica ederim ablacıtım. Seninle 

alay etmek haddim ml? Samimi söy
lüyorum. MUıaade edenen ben blru 
aptı lnlp blr ortıhlı dolıt1yım. Ba· 
kalrm yemek hurr mı? Neredeyte 
ŞükrU de gelir. 
kapıyı kapayıp çekildi. Yarllll sa

at tonra koşarak yukarı çıktı. Abla
ımı balkonda buldu: 

- Ablacıfım, gel aflğıya inelim. 
Yemek hazır. Şükrü gelinciye kadar, 
ıeni blru da bahçede dolattıraymı. __ ...... _ 

ULUS 
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(HAVA SEFERLERi) 

Ankara • latanbul araamda 
Pazardan mada her elin ı 

YeıilkSy'den hareket ı.so 
Ankara'dan hareket l.SO 

Nöbetçi Ec:aaneler 
Pazar : Ege ve Cankaya eczaneleri 
Pazarteel ı Sebat Ye Yeniıebir • 
Sah : ı.ıanbul ecaaneıi 
Careamba : Merkez 
Pereembe : Ankara .. 
Cuma : Yeni Ye Cebeci eczaneleri 
Cumartesi : Halk ve Sakarya 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihban: (1521). - Telefon, müra
caat, ıehlr: (1023-1024). - Sehirlerara
ıı: (2341-2342). - Elektrik •e Havacazı 
iruıa memurluiu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirli cami civan: (2645, 
1050, 1196). - Samanpuan civan : 
(2806. 3259). - Yenişehir, Havuzbaşı, 
Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: Oll· 
ven ukıi: (3848): Birlik tak&i: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulu• ukei: (1291 ). 
İstanbul taksisi: 3997 

Otobüelerin ilk •••on 
aeferleri 

Sabah Akşam 
tık Son 

aefer eef er 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Uluı M. dan Çanka7a'ya 7 25 23.00 
Cankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulue M. dıın Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Uluı M. na 7.00 20.31 
Ulu• M. dan Kec;iören'e 6.00 21.00 
Keçiöreo'dea Ulus 111. na 6.30 21.30 
Uluı M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'teo Ulu• M. na 7.00 21.30 
Ulue M. dan Cebeci'ye 1.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den As. fabl.ra 7.00 -.-
Aa. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenlıehlr'den \Jluı M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeni•ehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprii'ye 6.15 7.00 
Akk6prU'den S. pazan'na 7.30 9.45 

1 U. Meyd&nıJ'le iataayon anunda her 
bet dakikada bir sefer olup tren za. 
manları 1eferler daha ukur. 

!l U. Meydanıyle Yenlsehlr, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı araeında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her bet dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on daki· 
kada: saat 7 den 1 • Ye 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

!$ Akeamlan Ulu• Meydanı'ndan nat 23 
deki aoıı aeferlerle bunların Ulus mey
danı'na döniiıltrl sinemalano datılıe 
saatlerine tibidirler. 

Poata Saatleri 

TeahbtltlU 11 e kadardır. 
Poeta eaat 19 a kadar lstanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 

Hıydırı>atı'ya : Her 1at.ıb 1.20. Her 
akeam ıg,15 "' lg,50 
de ( Puaıtni. Per
•embe, Cmnarteal 
Toroe silrat.) 

Falih Rıfkı Atay 

Zeylin Dağı 
- Yeni badq -

Remzi Kitabevi 

Fiyatı '15 lcuruf 

Günün pollllk 
HADİSELERİ 
(Ba~ı S. nci sayfada) 

Sulh u~runda bu kadar sabırla 
çalışmıı olan devlet adamları bü
tün dünyanın sempatiıini kuana
caklardır. Fakat onlar, henüz .ıama· 
nryken, hiç bir yanlıf tefsire ma
hal vermiyecek bir tekilde beya
natta bulunarak tehlikelerimizi ar· 
tıracaklar mıdır? suali hatıra sele
bilir. Meaeli, ln&iltere, Fransa ve 
Rusya, hatti timdi bile, f&haen Hit
ler'e müıterek veya aynı zamancia 
bir nota verdikleri ve Çekoılovak
ya'ya kartı bir tecavüzün derhal 
müıterek bir müdahaleye sebebiyet 
vereceğini bildirdikleri; ve aynı za. 
manda Cumhur Reisi Ruzvelt Bir
letik Devletlerin bu noktaya mane· 
vi tasvibini verdiğini beyan ettiii 
takdirde, medeniyetimizin kolay• 
ca mahvini intaç edebilecek fell· 
keti katiyetle değilae bile büyilk 
ihtimallerle önlemek mümkün ola· 
caktır. 

Tehlikeleri 18ze almak için en 
kötü vaziyetle karşılaşmayı neden 
bekliyellm? Bu en klStU vaziyet 
meydana çıktı~ı takdirde filen ma
ruz kalacağımız tehlikeleri ıulh uğ
runda göze alamaz mıyız? 

Bu an, tereddütlerle kaybedilir
ıe ye harp çıkana, muahaze ve te
essüfler ne kadar beyhude olacak, 
inaanlığın faciuı ne muazzam ola
caktır!. 

Sameun hattına : Herıtın 9.SS (KSYH· 
rl, SrYıa. Amasn bu 
bat ilaerindedir.l 

Diyarbakır battı : Herıltn O.SS 
Zonpldak battJ ı • U.00 
Kınkkale'ye rayotoblla • 16.05 

GUndelikı 

Hicri· 1H7 
Şaban: ı 

S. D. 
Güneı S 49 

Rumi - 1154 
Evlül: ı.s 

S. D. 
Aktam 18 Ol 
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Malatya bez ve iplik fabrikası 

T. A. Sirketinden : 

Şirketimiz Adana fabrikası mamulatı 

Kaput bezi fiatlan: 

Cinai Tip' No. Ge~itlik L Beher top m. Beher top 

Çiftçi 2 75 36 630 

Aıtarlllc 14 8S 38 677 

20 toptan aşağı siparişlere yüzde 2 

zam yapıhr. 
856 

Satıhk bağ 
Ankara Defterdarlığından ı 

Muhammen 
Miktarı bedeli Depozito 

Mahalleıi Mevkii Cinai M2. Kapu L. K. L. K. 

Dikmen Omer pınarı Bal 19912 12 240 00 18 00 

Yukarda cinıl enaf ı, miktarı ve muhanr.·.,;:·\ h,.t\.ii ile teminatı yuılı 
bağın mülkiyetinin ihale&i S-10-938 tarihine mUaadif pazartHi günü nat 
14 de defterdarlıkta mOte9ekkil satıı komisyonunda açık artırma ile yapı· 
lacaktır. 

lıteklilerin ıartnameaini görmek üzere ihale gUnUnden bir gOn evveli· 
ne kadar defterdarlık Mi111 Emllk Müdürlüğüne müracaatları. (3837) 6805 

..... ,,,,,,,,,,,,,,, .............................................................. ... ---S Kireçli auJann tahribatından ------------------------i -------------

Kalörifer kazaDlarile teaisatlanm 

Lokomobiller Ye alelGmum buhar kazanlarını 

kurtarmak için kireçli suyu tasfiye eden 

VEBOLID 
CIHAZLARILE TEÇHiZ EDiNiZ 
Cihular t•mamen ıarantilidir 

--------------------------------------------Ankaragücü - Güne~ hususi maçı --------- Saatte 300 litre tasfiye eden portatif cihazlar -------------------i ------= -----------------

25 liradır 
Müfettitler ve Zabitan için seyahat cihazlkl; 

15 liradır 
Saatte 150 litreden 600 tona kadar portatif,, 

aabit cihazlar ve tesisat. 

Tediyatta kolaylık 

lıYip-e Webbolite A. C. Türkiye ve prkı ka!!h 
vekili umumiıi · · · 

Vebolid Ltd. Şti. 

-s Yeni adrese dikkat : -

----------------------= -------------= -------------
• lstanbul Galata Billur tokak No. 7-9 P. K. ~ 
• No. 1094 

--
~ '~~rkezi ----s . ubesi : --

Telefon: 44507. Telgraf: Vebolid 
Ankara Bankalar cad. No. 22 P. K. No. 4S 

Telefon: 2681, Telgraf: Vebolid 
--- lzmir umumi acentaıı: Mimar Kemaleddin cad. --- No. 15 P. K. No. 72 --§ Protpekttlt Ye mlihendiılerimisi isteyiniz. -

----= -------------------

Gelecek hafta tik maçları başlıyor .. Bunu nazarı dikkate alan takımla
rımız hazırlık çalıımalarr yapmaktadırlar. Bu hafta Ankaragücü ve Günef 
kulüplerimiz bu çalıpıaya 6nayak olarak aralarında huıuıi bir maç yap
mışlardır. Dün öğleden sonra AnkıragUcü ıtadmda yapılın bu maçta An· 
karagüçlüler 1·2 galip gelmitlerdir. Ankaragllcllnün ıollerinl Fikret ve 
Fahri, Güneşin golünü de İakender yapmıftır. Oyun zevkli cereyan etmiş, 
hakem ımçı ıüael idare etmiıtir. Oyun bir ekzeraiz maçı olmasına rağmen 
dört bet yiia meraklı tarafından alaka ile takip edilmittir. reamimiz maçtan 
bir enstantaneyi göstermektedir. - -

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -
i&ir ingiliı zabitinin hat1ralır.§ 
~Plevne müdafaası~ - -
: 1877 de türk ordusunda ~ 
: bir bölük kumandanı olarak : 
5 Plevnede harb etmiı olan 5 yÜzbatı F. Von Herbert'in 
: ııüzel bir üalilbla yazdrlı. 
E arkadaınmz Nurettin AR- : 
: T AM'ın da dilimize çevirdi- : 
: ği bu kitab, askerliğimizin = 
5 ~erefli safhalarından birlni 5 
E ~anlandrrmaktadır. E 
: Askerlerin bir meılek ki- : 
E tabı, asker olmıyanlann da E 
i heyecanlı bir hikaye gibi o- E 
S l<uyabilecekleri bu kitab. : 
5 cıktı. 100 kuruşa sablıyor. = 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııi;: 

.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .......•...................................... ,,,,,,,,,,,. 

Tababetin yGzGnO aUldllren ft mnum doktorlanmnı tarafmclan takdirle milyonlarca Y&· 

tandap tavıiye edilen emaalais kan, lmYet. lıtiha fU"lbuclur. Bir ıit• ıizlere hayatın bütün 
·evk ve net' elerinl tattıracak ve J&taclıtnm müddetçe halılzlik. yeiı, rabrap, dütünce, kor
' '<Irk, tembellik g8ıtermlyecektir. 
FOSFARSOL'u diler bntiln kuTYet il&çlanndan •JD'&n bqln:a haua; devamla bir ıurette 

"\n, kunet, iıtlha temin etm•i 'ft ilk defa kullananlarda bile asaml bir hafta içinde te
. "ini töstermesidir. 

FOSFARSOL; muhakkak Wr mrette ha.,atm eaaamı tetkil eden kanı, daima tazeleyip 
"'lialtır. Tatlı bir ittiba temin eder, adale ft ılnlrlerl lmnetlendirir. Uykusuzlufu, fena 
m,ünceleri, yorpnlufu giderir, mide " bareak tembelliiinden dolan inkıbazlan geçirir. 

vücuda daima ıençlik ve dinclik ftl'lr, zeki Ye hafna71 parlatır, belıeyteklili ve ademi ildi· 
darda büyük faydalar temin eder. v.ıbud bal&D malcin .. ine llzım olan bütün kuvetleri ve
rerek tam manbile ba;ratm snlr Ye net'elerlni tatbnr. FOSFARSOL; ıünet aibidir. Cir-
dilf yere 11hhat, saadet "n .. 'e eaçar. H• ecADede bulanur. 6512 
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RESMi iLANLAR 
günü saat 16 da Tophanede lst. Lv. A. 
satınalma komisyonunda kapalı zarf· 
la eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 30352 lira 50 kuruştur. 

İlk teminatı 2276 lira 44 kuruştur. 
Şartname ve nilmuneleri komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi
kalariylc beraber teklif mektuplarını 
ihale saatindt:n bir saat evci komiıt-

marteei günü saat 11.30 da kapalı zarf. 
la alınmak üzere münakasaya konul · 
muıtur. 

2 - Muvakkat teminatı 4007 lira 23 
kuruf olup prtnameai her gün komis
yondan 276 kuruş mukabilinde alına
bilir. 

kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 14. 11. 1938 pazar· 
tcsi günü saat ıs tc kapalı zarfla iha· 
le edilecektir. Şartname (5) lira mu· 
kabilinde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (6250) 
lirayı havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 14 de kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin· 
deki vesaikle mczk(ir gün ve saatte l Milfi Müdafaa BakanlıOı J 

Tayyare imdadı s~hıye paketi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 

1 - 100 adet büyük 150 adet kil· 
çük tayyare imdadı sıhiye paketi açık 
eksiltmeye konmuştur 

2 - Tahmin edilen bedeli 3150 li· 
ra olup ilk teminat parası 236 lira 25 
kuruıtur. 

3 - İhalesi 27 eylUI 938 salı günü 
saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ıayılı kanunun 2, 3 üncü maddele· 
rinde istenilen belgeleriyle ihale gün 
ve saatmda M. M. V. satın alma ko
misyonunda hazır bulunmaları. 

(3015) 5597 

Portatif ~ad1r bezi ahnacık 
M. M. V ekileti .f -.tın Alma Ko.: 
1 - Müteahhit .,am ve hesabına 

(350000) üç yüz el!: :..\n metre portatif 
çadır bezi açık ekr.i!trne suretiyle mü
nakasaya konulmuftur. 

2 - Beher metresine tahmin cdılen 
fiyatı (50) elli dokuz kuru§ (90) dok· 
san santimdir. 

3 - İhalcıi 29 eylül 938 perfembe 
günü aaat (11) onbirdedir. 

4 - ilk teminatı (11732) on bir bin 
yedi yüz otuz iki lira (50) elli kurut· 
tur. 

5 - Evıaf ve ıartnamcsi (10) on U
ra (SO) elli kuruf mukabilinde H . M. 
V. satın alma komiıyonundan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin l490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösı rilen veaaikle ve temi· 
natiyle birlikte belli güo ve ıaatında 
M. M. V. satın alma komisyonuna gel-
meleri. (2961) 5585 

3 pavyon yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

miıyonundan : 
1 - lzmir'de Uç erat pavyonu inp

sı kapalı zarfla eksiltmeye konmut
tur. 

2 - Hepsinin bedeli 68.787 (altmıt 
sekiz bin yedi yüz seksen yedi) lira 
olup ilk teminatı (5.160) liradır. 

3 - Eksiltmesi 10 ilktetrin 938 pa
zartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Şartnameıi 344 kuruı mukabi
linde M.M.V. satın alma komisyo
nundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
nun 2, ve 3 üncü maddelerinde mu
aarrah vcsaikle birlikte teklif ve te
minat mektuplarını ihale aaatından 
en geç bir saat cveline kadar M.M.V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3844) 6858 

Utamarin n sömikok kömürü 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko • 
miayonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 
(21199:Z) iki yüz on bir bin dokuz yüz 
dokıan iki lira (50) elli kuruf olan 
(10004) on bin dört ton lavamarin kö
mürü ve (2529) iki bin bet yüz yirmi 
dokuz ton sömikok kömürü kapalı 
zarf uıuliyle münakasaya konulmuf
tur. 

2 - İhalesi 6 birinci tetrin 938 pcr
ıembe günü saat 11 onbirdcdir. 

3 - Uk teminatı (11849) on bir bin 
sekiz yüz kırk dokuz lira 63 altmıf ku
ruftur. 

4 - Evsaf ve ıartna.mcai (lO)on lira 
60 altmıt kuru' mukabilinde M.M.V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vcaaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evci M.M.V. satın alma 
komiayonuna vermeleri (3842) 6809 

50 adet mikromop ahna<ak 
M. M. V ek&leti Satm Alma Ko -

miı)'Oftundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

10.570 Un olan 50 tane mikroskop ka· 
palı zarfla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 3 ikir.ci teşrin 938 
perfembe günü saat 11 rie Ankarada 
M. M. V. ıatın alma KO. da yapıla • 
caktır. 

3 - İlk teminatı 792 lira 75 kurut
tur. Şartnamesi bedelsiz olarak KO. -
dan alınır. 

4 - Ekıiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cil maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını eksiltme aa -
atıa<hln behemehal bir ıaat eveline 
lmdar Ankarada M. M. V. satın alma 
ıco. oa yermeJu• (S719) 6651 

80 tane otokliv ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma KomU

yonunclım : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

16000 on altı bin lira olan sekten tane 
otoklav kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuftur. 

2 - Eksiltme 14 ikinci teşrin 938 
pazartesi güniı saat 11 de A11karad.ı 
M.M.V. satın alma Ko. da yapılacak
tır. 

3 - İlk teminat 1200 lira olı:ıp Frt
names.i komisyonda görüJ~r. 

4 - Eksiltmeye girecekieı kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazdı vesika
larla birlikte teklif ı'nektuplıumı ek· 
ıiltme saatindçn behemehal bir saat 
evcline kadar Ankara'da M.M.V. sa
tın alma Ko. na vermeleri (3943) 7002 

Montaj atelyesi yaphrllacak 
M. M. V ekileti Salın Ahna Komis

yonundan : 
1 - Kayseri tayyar~ fabrikasında 

bir montaj atclyeai yaptırılacaktır. 

Tahmin bedeli (87369) lira (20) ku
ruş ve ilk temınatı (5618) lira (50) 
kuruftuı. 

2 - Eksiltmesi 14.10 1938 cuma gü
nü saat 15 de V ckalet satın alma ko
misyonunda kapalı zarfla yapılaca~
tır. 

3 - Şartnamesi ( 438 kuruş mukabi
linde alınabildiği {iibi ketif , proje 
ve resimler her gün komisyonda gö
rülebilir. 
. 4 - Ekıiltmeyc girecekler kanu

nun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı ve· 
ıikalarla birlikte kanuni teklif ve te
minat mektuplarını ihale saatinden 
bir ıaat evetine kadar komisyona ver-
meleri lazımdır. (3941) "000 

Hastane yaptırılacak 
M. M. V ekileti Sabn Ahna Komİs

yonunclan : 
1 - Eıki,ehirdc 3CO yataklı bir 

hava hastanesi yaptırılacaktır. Ketif 
bedeli (99276) lira 10 kuruş ve ilk te
minatı 6214 liradır. 

2 - İhalesi 15.10.1938 cumartesi 
günü ıaat 11 de Vekalet satın alma 
komiayonuncla kapalı aarfla yapıla
caktır. 

3 - Şartnamem 497 kuruş mukabi
linde komisyondan alınabilir. 

4 - İatcklilerin belli saatten bir sa
at eveline kadar kanunda yazılı ve.i
kalarla teklif ve ilk teminat mektup
larını kıomisyona vermeleri lazımdır. 

(3940) 6999 

Ameliyat gömleği ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komia

yonunclım : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiatı 526 kurut olan 250 adet amc!\yat 
gömleği açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. · 

2 - Ekıiltmc 12 birinci tcırin 1938 
çarpmba günü Jaat 10 da M.M.V. sa
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Nümune ve ,artname her gün 
öğleden sonra komisyonda görülür. 

4 - İlk teminat 99 liradır. Eksilt
meye girecekler kanuni teminat "c. 
2490 sayılı kanunun i:tı ve üçüncil 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te eksiltme gün ve ıaatinde M.M.V. 
satın alma Ko. da bulunmaları. 

(3944) 7003 

Seyyar isterlizasyon 

takımı alınaca:~ 
M. M. Vekaleti Sabn Ahna K.omis

yonunclım : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

59.000 elli dokuz bin lira olan yirmi 
tane ıeyyar iıterlizaıyon takımı ka
palı zarf eksiltmesi ile satın alınacak
tır. 

2 - Eksiltme 15 ikincı teşrh 938 
salı günü saat 11.30 da Ankarada M. 
M.V. satın alma Ko. da yapıl.tcaktır. 

3 - İlk teminat 4100 lira olup ,art
namesi 295 kurup M.M. V. satın alma 
Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanunt 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını ekıilt
me saatinden behemehal bir ar.at eve
tine kadar Ankara'da M.M.V. ıatın al-
ma Ko. na vermeleri. (3942) 7001 

Ankara Levazım Anıirlili 1 
Arpa ah nacak 

Ankara Levazım Amirliii S.bn 
Alma Komisyonunclan: 

1 - D. Bakır garnizonu birlikleri 
hayvanlarının senelik ihtiyacı için 
660.000 kilo arpa kapalı zarfla eksilt-

meye konularak mukavele4Si yapıla

caktır. 

2 - Tahmin bedeli 26400 lira mu 
vakkat teminatı 1980 lindır. 

3 - lstklilcr her gün mesai saatle
riııtle evsaf ve 9artnameaini D. Bakır 
levazım imirliği satın alma komisyo
nunda görebilirler. 

4 - 12. birinci tefrin 938 çarşamba 
günü saat onda D. Bakır levazım a
mirliği satın alma komisyonu salo
nunda yapılacağından istekliler usu
'·"'.:: tevfikan teklif zarflarının mu
ayyc:ıı günde ihaleden bi.r ıaat cvel 
koıniayvna vermeleri ilin olunur. 

\J972) 7008 

Un ahnacak 
Ankara .a..evazım Jo\IDU'llgı .:sabn Al

ma Komisyonundan : 
1 - Viranşehirdcki askeri birlik i

çin 174.000 kilo askeri evsaftaki un 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - 13. 1. ci tefrin pertembe günü 
saat 11 de Viran,ehirdc birlik satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Unun muhammen fiatı 11 ku
rut 95 ıantim, bedeli 20793 lııc&, yüzde 
yedi öuçuk teminatı 1559 lıra 48 ku
ru,tur. Şartnamesi komisyondadır. 

latckliler tarafından alınabilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu

nun 2, 3. cü maddelerindeki vesaiki ve 
teminatı muvakkateleriyle teklif 
mektuplarının ihale saatinden en az 
bir saat evetine kadar komisyona ver-
meleri ilan olunur. (3971) 7007 

Makara ipliği alınacak 

yona vermeelri. (3960) 7004 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - İzmir müstahkem mevki askeri 

hastanesinin 36000 kilo kesilmif ko -
yun eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 7 /1. ci tc§rin/938 sah 
günü saat 16 da kışlada İzmir müstah
kem mevki aatınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 15480 li
radır. 

4 - Teminatı muvakkate akçesi 
1161 liradır. 

5 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasında ka
yıtlı olduklarına dair vesika göster
mek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye ittirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cil madde
lerinde ve şartnamesinde yazılı vcsi
kalariyle teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir saat 
evvel komisyona vermiş bulunacak-
lardır. (3880) 6848 

1
11111111111111111111111111111111~ 

Deniz Levazım 
111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Sade yağı ah nacak 
Deniz Levazım Satın Alına Ko • 

mİ•yonundan : 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al- 1 - Tahmin edilen bedeli 55.104 H-

ına Komisyonundan : ra 50 kurut olan 55.000 kilo sade yağı 
404700 adet beyaz haki ve boz renk- / 1 ilktefrin 938 tarihine rastlıyan cu

te makara ipliği 13.10.938 pc.rşcmbe ,__ ----------------

2 grup tezgôh ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği aabnal ma komisyonundan 
Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı iki gurup 

tezgah ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 11-11-938 cuma günü saat 15 de ka
palı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydar • 
pap'da tesellüm aevk §Cfliğindcn dağıtılacaktır. 3918) 6996 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Grup Tezgfilıın cins ve mikdarı Lira Lira 

1 
il 

3 adet torna tezgahı 
1 adet Vargel planya tezgahı 

16500 
20000 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al ma Komisyonundan : 

1237,SO 
1500,-

1 - Tümen birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan aşağıda mikdarları ve 
taaınlan\11 fiyatları ve ilk inançları yazılı 1014000 kilo yulafm kapalı zarf
la eksiltmeai 19-9-938 günü yapılarak istekli çıkmamrıtır. 

2 - Bir ay müddetle pazarlığa konmuıtur. tık pazarlığı 29 eylül 938 
per,anbe günü saat 15 t.e lzmitte tümen satınalma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı müteahhitlere de ihale edilebilir. Şart -
namesi Ankara, latanbul, Eskişehir Levazım amirlikleri ve İzmitte satın
alma komiıyonunda görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatinde bir saat evvel teklif mektupları-
nı lzmit'te tümen satınalma komisyonuna vermeleri. (3973) 7009 

Mevkileri 

İzmit 
Ada pazar 
Bolu 
Tuzla 
Gebze 

Ankara 

Cinai 

Miktarları 

Kilo 

95000 
64000 
74000 

561000 
220000 

1014000 

Tasınlanan Tutarı İlk inançları 
fiyatı 

Kr. St. 

5 50 
5 50 
6 
5 70 
5 75 

Lr. Kr. Lr. Kr. 

5225 392 
3520 265 
4140 333 

31977 2394 
12650 950 

57812 4334 

Fabrika unu ah nacak 
Levazım Amirliği Satm Alına Komi•yonundaa: 

Muhammen % de 7,5 
Mikdarı Tutarı Teminatı İhale tarihi 

Fabrika unu 200000 27000 2025 3-10-1938 

İhale günü ve saati: 3 birinci teşrin 1938 pazartesi günü saat 13 dür. 
1 - Birecik hudut taburunun eratı ihtiyacı için mukaveleye bağlana. 

cak olan yukarda cinı ve mikdarı ve ihale günü ve saati yazılı 200000 kilo 
fabrika unu kapalı zarf uıulile ekıiltmeye konulmuttur. 

2 - İstekliler tartname evsafını görmek, öğrenmek üzere her gün kış
lada tabur karargihında içtima eden satınalma komisyonuna müracaat ede
bilirler. 

3 - İstekliler muayyen saatten bir saat evvel teklif mektuplariyle te
minat makbuzlarını veya banka mektuplarını makbuz mukabilinde komis
yon riyasetine vermeye mecburdurlar. 

4 - Posta ile teklif mektubu göndermek isteyenler 2490 sayılı kanuna 
uygun olması muayyen saatten evvel komisyonda bulunmak üzere postaya 
verilmesi posta tcahhüründcn mesuliyet kabul edilmez. Şartnameler para-
sız olarak komisyondan alınabileceği ilin olunur. (3709) 6648 

Sadeyağı ahnacak 
Ankara Lnamn Amirliii Sabn Alma Komiıyonundan : 

Eksiltmenin 
Kilo Tarihi Muham. Be. ıaat Nev'i Cinsi Nere için 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat evcline 
kadar Kasımpaf8da bulunan komi6yon 
bafkanlığına vermeleri. 

(6338-3732) 6655 

iç işler Bakanhğı 

~hir haritası yapllrllacak 
Dahiliye V ekiletinden : 

komisyona müracaatları. 

(3756) 6892 

50 metre mikabı diJbudak 
tomruğu hakkmda 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Eakifehir kasabasının 1/500 ve 1/ 
2500 mikyaslı hali hazır hartaları üze
rinde yapılacak tashihat ile gayrimes
k(in sahadan 120 hoktarJık bir k•ım 
erazinin yeniden hartasrr.:ın alımı ve 
şehrin umumi vaziyetini gösterir 1000 
hektarlık sahanın 1/5000 mikyash har
taiiının alımı işinin cksıltmcsi. 

8.10.1938 cumartesi günü ihale edi· 
lecek olan 50 metre mikabı dış budak 
tomruğunun ihale saati sehven aaat 
14 olarak ilan edildiği anlqıJımttıt. 
Bu saat tatil zamanına ra&tladığın· 

dan ihalenin şartnamede olJuğu gibi 
mezkur günde saat 11 de yapılacağı ~
lakadarların malfımu olmak üzere i-
lan olunur. (3961) 7005 

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

2 - lateklilcr bu işe ait p.rtııame, 
proje ve sair evrakı parasız olarak Da
hiliye Vekaleti belediyeler imar he
yeti fen şefliğinden a!al.>i:irler. 

3 - Eksiltme 3 birinci teşrin 938 ta
rihine rastlıyan pazartesi günü saat on 
birde Dahiliye vekaleti oinuında top
lanacak Belediyeler imar heyetinde 
yapılacaktır. 

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

A - 2490 sayılı kanunun J 15 ve 17 in
ci maddelerine uygun 544 lira kuruş
luk muvakkat teminat, 

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

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

D - Belediyeler İmar heyeti fen §ef
liğindcn münakasaya girme için ala
cakları vesika, 

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

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli tcaJıhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
mi' bulunması lazımdır. 

Bu İf hakkmda fazla izahat almak 
iatiyenlerin belediyeler İmar Heyeti 
fen 9efliğine müracaat etmeleri. 

6736 (3741) 

Askeri Fabrikalar 

370 ton elektrolit tutya ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo • 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (92.500) lira 
olan 370 ton elektrolit tutya Askeri 
fabrikalar umum müdiirlüğü Merkez 
satın alma komisyonunca 14.11.1938 
pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname (4) lira 
(63) kurut mukabilinde komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(5875) lirayı havi teklif mektupları
nı mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun ı. ve 3. madde
lerindeki vesaiklc mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (3913) 

6995 

İlan iptali hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komaiyo
nundan: 

7.10.938 cuma günü saat 15 de kapa
lı zarfla ihale edileceği Ankara'da 
resmi gazete, Ulus ve lstanbul'da Ku
run gazeteleriyle ilan edilen 200 ton 
yerli kükürt sehven ilin edilmiş ol
duğundan bu malzeme hakkındaki i-
lanlar hükümsüzdür. (3885) 6993 

1,5 ton difenilimin ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Sabn Alma Komiayo
nunclan: 

Tahmin edilen bedeli ( 4500) lira o
lan 1,5 ton difenilamin Askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 14.11.1938 pazar
tesi günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (337) !ira 
(50) kuruf ve 2490 numaralı .kanunun 
2. ve 3. maddelerimleki vesaikle mez
kilr gün ve saatte komisyona müraca-
atları (3963) 7G06 

100 Ton Gliserin ahnacak 

30 ton lüleci kili ahnacak 
Askeri Fabrilral.r Umum Müdürlü· 

ğü Merkez Sabn Aa Komiıyoama • 
dan: 

Tahmin edilen bedeli (1200) lira o
lan 30 ton lüleci kili Askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın al· 
ma komisyonunca 17.10.938 pazartesi 
günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (90) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkfır gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

(3889) 6935 

15 ton bohcahk ~ ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Merkez Sabn Alma Komisyonun • 
dan: 

Tahmin edilen bedeli (3750) lira o
lan 15 ton bohçalık saç askeri fabrika
lar umum müdürlüğü mer kez satın 
alma komisyonunca 10.11.1938 perfC111· 
be günü saat 14 de açık eksiltme ile i
hale edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (281) lira (25) 
kuru' ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerindeki veaaikle mczkfir 
gün ve saatte lromisyona müracaatları 

(3888) 6934 

7.762 kffo yatalchk pamllk 

al111acak 
:Aakeri Fabrikalar Umum Müdür.· 

lüğü Kırıkkale Satm Alına Komia. 
yonu Reialiğinden : 

Tahmin edilen bedeli (2483) lira 
(84) kuruş olan 7762 kilo yataklık 
pamuk Kırıkkale Askeri Fabrikalar 
grup müdürlüğünde müteşekkil satın 
alma komisyonunca 7. 10. 1938 cuma 
günü saat 15 te açık eksiltme suretiy
le ihale edilecektir. Şartnamesi para
sız olarak Askeri Fabrikalar Umum 
müdürlüğü ve Kırıkkale Askeri Fab
rikalar grup müdürlüğü satın alma 
komisyonundan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(186) lira (29) kuru! ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle birlikte mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. (3887) 

6873 

Kırıkkale ve kü(ük Yozaarta 
yaptırılacak in11at 

A.keri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satm Alma Komiayo -
nundan: 
Keşif bedeli (466.358) lira (34) ku

ruş olan Kırıkkale ve Küçük Yozgat'
ta yaptırılacak inşaat Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 10. 10. 938 pazar
tesi günü saat 15 te kapalı zarfla iha
le edilecektir. Şartname (23) lira 
(32) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (22.404) lira (34) kuruşu havi 
teklif mektuplarını mezkur giinde 
saat 14 de kadar konıisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3. maddelerinde yazılı veaa
ikle muayyen gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (3755) 6854 

2.000 kilo NI. satralit ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Merkez Sabn Alma Komisyonun • 
elan : 

10520 6/1. tef./938 11505 15 Kapalı zarf Sadeyağ 

3770 .. .. .. 3958 15 " " " " 

Niğde 

Bor 
Yozgat 

6845 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü. 
iü Merluız Sabn Alma Komisyonun • 
dan: 

Tahmin edilen bedeli (4000) lira o
lan 2000 kilo NI. santralit Askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca ıo.11.1938 per
şembe günü saat 14.30 da açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (300) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vcsaikle mezkfir gün 
ve saatte komisyona müracaatlarL 7600 .. .. " 8080 15 .. .. " " Nifde Tilmen Satın Alma Komiı yonunda. ,(3869) 

Tahmin edilen bedeli (100.000) lira 
olan 100 ton gliserin Askeri Fabri- (3890) 6936 



26 - 9 - 1938 

J\nkara devlet tiyatro okulunun temsil 
ve opera bölümlerine sınavla parasız 
ve yatıh kız ve erkek talebe ahnıyor 

Ankara Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 
TEMSİL BÖLÜMÜ : 
1 - Tahsil müddeti en az üç senedir. 
İsteklilerden aranılan genel vasıflar şunlardır: 
ı) Vücudu kusursuz olmak, 
b) İyi bir kulağa malik olmak (işittiği sesleri aynen tekrarlıyabilmek) 
c) En az orta okuldan mezun olmak, 
d) Şivesi sahneye mUsait olmak, 
e) Kızlar için en aşağı yaş 16, erkekler için 17 dir. 
lI - Seçim sınavında aranılacak feyler ıunlardır: 
a) Dlizgün ve serbest konuşma, gördüğü veya okuduğu bir §Cyi anlat

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

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

dilen genel vasıfların aynıdır. Yalnız ıesi iyi olmak şarttır. Çok iyi sesi 
olanlarda orta tahıil aranmaz. • 

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

İstanbul'da 4-8 Birinciteşrin 1938 de Galatasaray lisesinde veya 11-15 Bi
rinciteşrin 1938 de Ankara'da Müzik Öğretmen okulunda yapılacaktır. İs
teklilerin dilekçe ile İstanbul'da veya Ankara'da yukarda adı geçen okul 
Direktl:irlüklerlne en geç sınavın ba~lıyacağı gUne kadar müracaat etme
leri llzrmdır. 

Dilekçeye b;ı~lanacak vesikalar şunlardır: 
a) Nüfus tezkeresi veya tasdikli bir örneği. 
b) Okul diploması veya tasdikli örneği, 
c) Sağlık raporu, 
d) Hüsnühal vesikası. (3767) 6693 

Bayındırhk Bakanhgı 

Yapı ijleri ilônı 
Nafia Veki.letinclen: 
1 - İstekli çıkmamış olan Anka

ra'da jandarma subay okulu arkasın
daki jandarma matbauı ikmili inp
atı gene aynı şartlarla ve pazarlık u
auliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Ke§if bedeli 19.575 lira 50 kurut
tur. 

2 - Eksiltme 10. ıo. 938 pazartesi 
ıünü saat 10 da nafıa vekUeti yapı 
itleri eksiltme komisyonu odasında 
pazarlık usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için iı
teklilerin 1481 lira 85 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri lhımdır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak bir lira bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü
fünden alınabilir. (38S4) 6894 

Yerli kok kömürü ahnacak 
Nafia V eküetinden : 

S - birinr.iteırin - 938 çarşamba 
günü saat l ı de Ankarada Vekalet 
binasındaki malzeme müdürlüğü oda
aında toplanan malzeme eksiltme ko • 
misyonunda 5934 lira muhammen be • 
delli 230 ton yerli kokun kapalı zarf 
usulü ile ekailtmeai yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

bedelsiz olarak V ekilet malzeme mü
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 445.05 liradır. 
lıteklilerin teklif mektuplarını, 

prtnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gün saat 1 O a kadar makbuz 
mukabilinde mezkfir komisyor. reisliği. 
ne vermeleri lazımdır. (3826) 6799 

Kazma kürek alınacak 
Nafia Vekaletinden : 

1. Teşrinisani 1938 salı günü saat 
11 de Ankara'da Nafıa vekaleti biaa· 
sında Malzeme eksiltme komisyonu o
dasında ceman 6000 lira muhammen 
bedelli 2000 buraj kazması; 4000 çelik 
kürek ve 1000 adet toprak kazmasının 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapıla
caktır. 

Muvakkat teminat 450 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankara'da Nafıa vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına

bilir. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu· 

\•akkat teminatla birlikte aynı güa sa
at 10 a kadar komisyona vermeleri la-

çarşamba günü imtihan yapılacaktır. 
Taliplerin imtihanlara iştirlk et

mek üzere veıikalariyle beraber veka
lete niüracaatları ilan olunur. 

(3855) 6859 

Finans Bokonhğı 

Elbise yapt1rılacak 
Maliye Vekaletinden : 
1 - Vekalet müstahdemini için ku

maıı verilerek diktirtilicek olan yüz 
otuz üçü erkek, dokuzu kadın olmak 
üzere y\U kırk iki takım elbise açık 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli bin iki yüz 
yedi ve muvakkat teminatı dokaaıı li
ra elll Uç kuru9tur. 

3 - §artnameıi levazım mUdürlli
ğUnde eörUlebilir. 

4 - Eksiltme 7. 10. 938 cuma günü 
saat on befte levuun müdürIUğünde 
mütetekkil eksiltme komiıyonunda 
yapılacaktır. 

lıteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 ncil maddelerindeki belgeler ve 
muvakkat teminat makbuzu veya ban
ka kefalet mektubiyle birlikte belli 
gUn ve ıaatte komisyona gelmeleri. 

(3878) 6862 

Anlr.aro Belediyesi 

3.000 ampul ahnacak 
Ankara Belediyeainden : 
1 - Cümburiyet bayramı için alı

nacak ıs voltluk 3000 adet ampul ıs 
gün müddetle aç~k ekailtmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (810) lira
dır. 

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

4 - Tafsilat almak iıtiyenlerin 

her gUn yazı itleri kalemine ve istek
lilerin de 7 teırinievel 938 cuma gü
nü aaat 10 buçukta belediye encüme
nine mUracutları, (ŞgJ2) 6881 

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

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

2 - Muhammen bedeli (6000) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (450) lira
dır. 

7. "dır. (3630) • 6602 

Münhal ressamlıklar 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün yazı işleri kalemine 
müracaatları ve ihale 7 Teşrinievel 

Nafıa Vekaletinden : 938 cuma günü saat (11) de belediye 
Açık bulunan ressamhklar için An- encümeninde yapılacağından iıtekli

kara'da Sular umum müdürlüğü mer- lerin teminatlariyle birlikte teklif 
kezinde ve İstanbul Nafıa müdürlü- mektuplarını o gün aaat ona kadar 
ğünde 28. 9. 938 tarihine raatlıyan ı belediye encümenine vermeleri. 

(3910) 6879 

Ozalit kôğıdı ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

Cinai: Muhammen bedeli: 
Lira kuruı 

Muvakkat teminatı: İhale tarihi 
Lira kurut 

Ozalit Jdğıdı 840 00 63 00 
Yukarda cinıi ve muhammen bedeli yazılı şartnameıinde tafsilen izah 

edildiği üzere (400) top ozalit kağıdı münakasa sureti ile alınacağından 
taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte 7-10-938 cuma gilnO saat 15 de 
1mar müdürlüğünde müteıekkil komisyona müracaatları. .(3934) 6915 

ULUS 

Satılık kamyonlar 
Ankara Belediyesinden : 
İtfaiye müdürlü&Une amt kırkar lira 

muhammen bedeli iki adet eski kam
yon bir hafta müddetle pazarlıkla sa
tılacağından görmek istiyenlerin İt
faiye müdürlüğüne ve iateklilerin de 
27 tefrinievel 1938 salı günü saat on 
buçukta Belediye encümenine müra-
caatları (3927) 6912 

Yulaf ve kuru ot ahnacak 
Ankara Belec!iyeainden : 
1 - Temizlik hayvanatı için alına

cak 67710 kilo yulaf ile 54168 kilo ot 
on beş gün müddetle kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuıtur. 

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

3 - Muvakkat teminatı (437) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine 
müracaatları ve ihale 7 te§rinievel 
938 cuma gilnü saat 11 de Belediye 
encümeninde yapılacağından istekli
lerin teminatlariyle birlikte teklif 
mektuplarını o gün saat ona kadar 
belediye encümenine vermeleri. 

(3911) 6880 

ı··p: ... i .. ~~· .. ı:;i·~f ~~ ... l 
............................................... , 111 t 

Sahra kablosu alınacak 
P. T. T. Levaum Müdürlüğün -

den: 
1 - İdare ihtiyacı için açık eksilt

me ile (100.000) metre tek nakilli sah
ra kablosu alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel (4900), mu
vakkat teminat (367,5) lira olup ek
siltmesi 15 teşrinisani 938 salı günü 
saat 15 de Ankara'da l'.T.T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılaccıkt1r 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve kanu
nt vesaiki ile beraber o gün saat ı ~ de 
mezkur komisyona müracaat edecek
lerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara P.T.T. 
levazım, İstanbul Beyoğlunda P.T.T. 
ayniyat şube Md. lüklerinden parasız 
verile«ktir. (3928) 6998 

Masa telefonu ahnacak 
P. T. T. LevazHD Müdürlüğünden : 
l - İdare ihtiyacı için açık eksilt

me ile (100) adet masa telefonu alına
caktır. 

2 - Muhammen bedeli (3000) mu
vakkat teminat (225) lira olup eksilt
mesi 14 tqriniaani 938 panrteai gU
nü saat 15 'Cle An.karada P.T.T. Umum 
müdürlük binasındaki satın alma kc:r 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - latekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve kanu
ni vesaiki ile beraber o gün saat 15 de 
mezkfir komisyona müracaat edecek
lerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara P.T.T. 
levazım, latanbul Beyoğ"lunda P.T.T. 
ayniyat fUbe müdilrlilğünden parasız 
verilecektir. (3856) 6992 

. Demiryolları 
Umumi idare binası ilqaall 

D. D. Yollan Sabn Alma K.omia • 
yonundan: 

Ankara istasyonunda yapılacak 

Devlet Demiryolları umumi idare bi
nası inşaatı kapalı zarf usuliyle ve 

vahidi fiat üzerinden eksiltmeye koa
muttur. 

1 - Bu in,aatm ID\l'hammen bedeli 
(1.000.000) liradır. 

2 - İstekliler bu ite ait prtname 
ve aair evrakı Devlet Demiryollarınm 
Ankara, ve Sirkeci veznelerinden 
(50) lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 26.10.1938 tarihinde 
çarşamba günü saat 15 de Ankarada 
D. D. yolları yol dairesinde toplana
cak Merkez birinci komiıyonunca ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
tek.linin teklif mektubu ile birlikte a
şağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni 
gün saat 11 e kadar komisyon reisli
ğine tevdi etmiı olmaları lazımdır: 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 43750 liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kaııunun tayin ettiği veaika
lar, 

c) Bu gibi inşaat işlerinden en az 
400.000 lira kıymetinde bir inşaatı mu
vaffakiyetle başarmış olduğuna dair 
vesika, 

d) Nafıa vekaletinden musaddak 
ehliyet vesikası. Ehliy~t veıikası mu
amelesi için vakit zayi etmeden tah
riren Naha vekaletine müracaat edil-
mesi. (3900) 6994 

Karpit ah nacak 
D. D. Yolları Sabn Alma Komiayo • 

nundan : 

Muhammen bedeli 15000 lira olan 
160 ton karpit 8.11.1938 salı günü saat 
15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankara'
da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1125 lira
lık muvakkat teminatla kanunun ta
yin ettiği vesikaları, tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden Haydarpa,a
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılmaktadır. (3858) 6929 

Deri palto ahnacak 
D. D. Yollan Sabn Alma Komiayo • 

nundan : 

Muhammen bedeli 21950 lira olan 
1000 adet deri palto 11.10.1938 salı gü
nü saat 15 de kapalı zarf usuliyle An
kara'da idare binasında satın alına

caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1646,25 
liralık muvakıkat teminatla kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler paraıız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpap
da tesellüm ve sevk ıefliğinden dağı-
tılacaktır. (3896) 6940 

Höparlör tesisall yıpt1rılacık 
D. D. Yollan Sabn Alma Komiayo -

nundan : 

Muhammen bedeli 5000 lira olan 
Ankara garı hoparlör tesisatı 10.10 938 
pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 37S li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veıikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraıız olarak Anka -
rada malzeme dairesinden Haydar • 
paşada teeellüm ve sevk şefliğin<len 
dağıtılacaktır. (3871) 6930 

2 grup yol malzemesi ah nacak 
D. D. Yollan Sabn Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yazılı 2 gurup yol malzeıı.e.i 
10-11-938 perşembe günü saat 15.30 dan itibaren ııra ile ve kapalı zarf usu
lü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu i,e girmek istiyenlerin teklif edilecek malın hizalarında yazılı mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 a kadar her gurup ·için ayrı zarf halinde komisyon Reisliğine 

vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Haydar-

paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (3919) 6997 

Gurup 

1 
2 

İsim 

Küçük yol malzemesi 
Butonlar (Yerli .......• 

(Ecnebi malı Cif. 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Lira 

34.274,90 
49.317,54 
19.900,06 

Lira 

2.570,60 
3.698,81 
1.492,50 

Kireç, tuğla ve kiremit ahnacak 
Devlet Demiryollan ikinci Iıletme Müdürlüjünden: 

İdare ihtiyacı için aşağıda yazılı malzeme açık ekailtme usul.ile satın 
alınacaktır. 

Muhammen Muvakkat 
Cimi Miktarı bedeli teminat 

Yozgat kireci topaç 225 Ton 270 Li. 202.SO 
Marsilya tipi kiremit 23.500 Adet 1410 ., 105.75 
Mahyalık kiremit 1.600 ,, 112 ,, 8.40 
Birinci nevi tuğla 95.000 ,, 1140 ,, 85.50 

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

Ştrtname her gün saat 9-12 arasında işletme kaleminde g6rülebilir. ts. 
teklilerln muvakkat temin•tlarını umumi idare veznesine yatırarak ınak
buzlarlle muayyoo ;ün :ve saatte komisyoncı. huu bulunmaları ilan olu .. 
nur. .(3769) 6694 

-11-

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -- -- -
~Tarsus-Çukurova fabrikasından : ~ 
- -~ ~ - -- -
~ Kaput bezi fiotları ~ ------ 85 ı/m ------ TipV 697 ---

90 ı/m 100 ı/m 

728 700 

Şapkalı 

kurut 

-----------------------
Fabrikamız mamulatı kapot bezleri fabrika' teslimi pefin 

para ile 5-8-938 tarihinden itibaren yukardaki fiatlarla sa-

----------- ----bp arzedilmit olduğunu sayın mütterilerimize bildiririz. -= ~00 ~ 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Devlet Hava Yolları 

Otomobil traktör 
. 

vesaıre ah nacak 
Devlet Hava Y olluı Umum Mü -

dürlüğünden : 
Sıhiye otomobili, 
Yangın otomobili (tayyare mey· 

danlarına mahaua), 
Silindir ve traktör, 
Yolcu otobüsü, alınacak. 
Tayyare meydanlarımız için yuka· 

rıda yazılı vasıtaların en modern sis
temleri satın alınacağından alika<lar· 
tarın bu huıuataki tekliflerini 20. 1. 
inci teşrin 938 tarihine kadar idaremi
ze göndermeleri ilfuı olunur. 

(3827) 6800 

ı:::::::::: :: ~ ~:~ ~!~:!~~~:: :::: ::::1 
Kapalı zarf usulile 

eksiltme ilônı 

Muila Vaıiliiinden 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Muğ

la vilayeti merkezinde yeniden yap
tırılacak hükümet konağının ilk kıs
mının inşası olup keşif bedeli 20953 
lira 29 kuruıtur. 

2 - Bu ite ait tartname ve evrak 
ıunlardır. 

A) Eksiltme prtnamesi, mukaveie 
projesi, Bayındırlık itleri genel pıt· 
nameıi, yapı itleri umumi, fenni ,art
namesi ve buna müteferr.i diğer ev
rak. 

B) !stiyenler bu şartname ve aair 
evrakı Muğla nafıa müdürlüğünden 
görebilirler. 

3 - Eksiltme 10. 10. 938 pazartesi 
günU saat 11 de Muğla villyeti nafıa 
müdürlüğü odasında eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1571 lira 50 
kuruştur. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin qağıda yazılı vesaiki ibraz 
etmeleri icabeder. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı bulun
duklarına dair vesika 

2 - Evelce bu gibi inşaatı yaptık
larına dair vesika 

3 - Vilayet nafıasmdan vesika al
mak iatiyenlerin ihaleden en az sekiz 
gün evet reımen müracaatla vesika 
almaları lazımdır. 

4 - lateklilerin mühendiı olmadı
ğı takdirde intaatın fennt meıuliye
tini deruhte edecek bir mühendis ve
ya mimar göıtermeleri tarttV'· 

7 - Teklif mektupları ilçilncil 
maddede yazılı aaaten bir aaat eveli
ne kadar Muğla nafıa müdürlüğü bi
nası içinde eksiltme komiıyonu reis
liğine makbuz mukabilinde verilecek
tir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar 
üçüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve bu zarfların üzeri 
mühür mumu ile iyice kapatılmış bu
lunması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (3906/3431) 6900 

lıpah zarfla eksiltme ilanı 
Y oqat Nafia Müdürlüiünclen : 
1 - Yozgat Vilayeti merkezinde 

inp edilecek hükümet konağının 
48500 liralık kwnı kapalı zarf uıuliy
le eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2 - 129312 lira 19 kuruı ketif tutar
lı hükümet konağı inpatından ek
siltmeye çıkarılan 48500 liralık kısmı
nın 18500 lirası 938 senesi ve 30.000 li
rası 939 senesi tahsisatından verilecek 
tir. 

3 - Bu ite aid şartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Yapı itleri fenni şartnamesi 
D - Nafıa itleri genel prtnamesi 
E - Hµsu.i ~rtname 
F - Projeler; metı·aj, k"§if hUlasaaı. 
İıtlyenlere bu pna.ncıler ile evralıı 

25 lira mukabilinde Nafıa Müdürlü-

1 ğünden verilebilir. 
4 - Eksiltme l(.\.;10-938 pazartesi 

saat 14 de Nafıa dairesinde müteıek
kil komisyon tarafından yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3637 lira 50 kuruı muvakkat 
teminat akçesi vermesi ve bu işe mah
sus olmak üzere eksiltmenin yapıla

cağı günden liakal ıekiz gün evvel 
tarihli bir istida ile Nafıa Vekaletin
den verilecek fenni ehliyet vesikasını 
ibraz etmesi şarttır. 

6 - Teklif mektupları 4 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat evetine 
kadar komisyon reiıine makbuz mu
kabilinde verilecektir. 
Poıta ile gönderilecek mektupların 

nihayet 4 üncü maddede yazılı aaate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmı§ olması 
lazımdır. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. (6494-3798) 6746 

Muhtelif inşaat 

Buraa Nafia Müdürlüjiinden ı 

1 - Eksiltmeye konulan 1ş: :Buru 
ziraat mektebi medhalinde hangar, 
ambar ve ahır inpatıdır. 
Keşif bedeli 22.718 lira 94 kUruıtur. 
2 - Eksiltme 5.10.938 çarşamba gü

nü saat 16 da Bursa nafıa müdürlüğü 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usulü ile yapılacaktır. 
3 - Bu işe ait metraj keşif, proje, 

fenni ve hususi, bayındırlık genel, ya
pı itleri umumi ve fenni, kapalı zarf 
usulü ile eksiltme prtnameleri, mu
kavele projeai nafıa dairesinde görü
leceği gibi istiyenler 114 kuruş muka
bilinde birer nüshasını alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmeli için is
teklilerin 1703 lira 92 kurut muvakkat 
teminat vermeleri, üçüncü madaede 
yazılı evrakı kabul ve imza etmeleri, 
bu inpatı yapabileceklerine dair ehli
yet veaikaıı (Bu vesika eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e
vel bir istida ile nafıa vekaletine mü
racaat edilerek alınacak, teklif evra • 
kiyle birlikte verilecektir.) Talipler 
şirket olursa 2490 aayılı kanunun ü
çüncü maddesinin - A - ve - B -
fıkrasında ylllh veaaiki ve 938 yılın
da alınmıı ticaret odası belgesini gös
termeleri lizımdır. 

5 - lıteklilerin dıt zarfı mühür 
muınu ile iyice 1ı:apatılmıı teklif mek
tuplarını S.10.938 çarpmba günü saat 
on bete kadar komiıyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri icap 
eder. Poetada vukubulacak gecikme -
ler kabul edilemz. (3730) 6654 

Elektrik tesisata 
Çankrı Belediye Riyuetinden ı 

1 - Çankırı belediyeıince yeni ya
pılacak elektrik teıisatmdan (14500) 
lira bedeli keşifli lokomobil ve mon
taj kısmı kapalı zarf usuliyle müna -
kasaya konulmu9 ise de talip zuhur et
mediğinden bir ay içeriıainde pazarlık
la yapılmasına karar verilmi9tir. 

2 - Eski terait dairesinde pazarlık 
10.10.938 pazarteai günü uat 16 da be
lediye encümeni huzuriyle yapılacak. 
tır. 

3 - Proje ve şartnameler Çankırı 
belediyesinden ve latanbul'da Zından 
kapıda 62 alçı mağaza sahibi Kivork 
Manukyandan bedelsiz alınabilir. 

(3744) 6661 

Kazalar -
Çeltik sataıı 

Bursa - Y enitehir Kazası KaJma -
kamlığmdan : 

1 - Kazamıza bağlı Söylemiş köyü 
orta malı erazisinden iıtiıhaal edilen 
tahminen 50.000 kilo çeltik 17.9.938 
gününden 7.10.938 cuma gününe ka
dar 21 gün müddetle açık arttırmaya 
çıkarılmıştır. 

2 - Çeltiğin beher kilosu 8 kuruş
tan olmak üzere yüzde 7,5 muvakkat 
teminat akçesi 300 liradır. 

.3 - Şartnameyi görmek ve pey sür
mek istiyenlerin ihale günü sut 16 ya 
kadar kuammn Söylemit köyü ihti
yar meclieine müraca• etmeleri ilan 
olunur. (6733-3954) 6952 
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Iatırabm ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin çaresi bir 
kaşe GRlPlN almaktır. Mide
yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. 

5 d'4~İ~Q Sonr<J ... 

Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - tesirli. zararsız 

icabında günde 3 kate alınabilir. İsmine dikkat. 
Taklitlerinden sakınınız 6433 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -
~ Tamirat yaptırılacak ~ -: Müessesemiz binasının muhtelif kısımlarında çatı tami- =: 
E: ri kiremit aktarma ve sairesi yaptırılacağından mevcut =: 
E: f&rtnameye göre bu itleri yapmak istiyenlerin Ulus Basım- =: 
:::: evi İdare Müdürlüğüne müracaatları. =: 
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ULUS 26 -"9 - 1938 

Lokanta ve Gazinocuların 

nazarı dikkatine 

Fabrikamızın BAŞKURT markala 
yerli mamulihmızı görmeden: ÇA

T AL, KAŞIK ve BİÇAK lakım-

Hastahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

larantıı almayı mı. 
~ Bütün mallarmıız hem kalite itibarile 
~ ı\ vrupanmkinden daha yüksek ve hem 

:le fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 
Ankara satı, merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazan 

Fiş dolabı 
Zirat Vekaletinden : 
Altı adet 12 gözlü fiş dolabı açık 

eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
Muhammen fiyat 1068 lira muvak

kat teminat 80 lira 10 kuruştur. 
Açık eksiltme 7. 10. 938 tarihine 

müsadif cuma günü saat 15 de veka
lette müteşekkil komisyonda yapıla
caktır. Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün levazım müdürlüğüne 
ve eksiltmeye girmek için de mezkur 
tarihte teminatları ile birlikte komis
yona müracaatları. (3881) 6863 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6164 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kimil SUNER 

Umuınt Neıriyatı İdare Eden 
Yazı tıleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baannevi: ANKARA 

Devlet Orman lılebnesi Revir 
mirliğinden : 

1 - Karabük'te depoda istif edilmiş 
1425 adet muadili 813 metre mikap 
541 desimetre mikap çam tomruğu a -
çık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kea -
me paylan mevcut ve kabuklan so. 
yulmuş olup hacim kabuksuz orta ku
tur üzerinden hesap edilmiştir. FAR HASAN 

FARE 
ZEH1R1 

lle öldürünüz 

3 - Tomruklara ait satış şartna -
mesi Ankarada orman umum müdürlü 
günde ve orman baş mühendisliğinde 
İstanbulda ve Zonguldakta orman baş 
mühendisliklerinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen be -
deli 14 lira 60 kuruştur. 

Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevi fa
releri, sıçanlan derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

5 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk 
muvakkat pey akçesi ile 30-9-938 gü -
nü saat on beşte Karabük'te revir 
merkezine müracaatları. (6528-3817) 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı biı· ek
meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruftur. 6670 

6796 

........... 11111111111111111111111111111 HASAN 1111111111111111111111111111111111111111 H. ÖGÜNÇ 

YAPIM EVİ BAY 
Kanuna tamamen uygun ay yıldızı dikitsiz imal olunan Türk ve 
P ARTI bayraklarımız diğer bayraklar gibi yağmurdan katiyyen 
solmaz ve fiat itibariyle de emsaline muhakkak rekabet eder. 

Bayrak mübayaasında bir defa da müessesemizin fiatlarını 
İsteyiniz. Toptan, perakende sabf merkezi: İstanbul Mısır Ça11ısı Erzak 
ambarı No. 3 Telefon 23723 6821 ' 
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Bu gece Sakarya sinemasında Bu gece 

( lsmetpafa maballeainde) 
Türkiye' de bu sene filim rekoru kıran Ramon Nuvaro'nun taheseri. Türkçe sözlü ve tarkılı 
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Bu filmin bir daha Ankara'ya gelmesi şüpheli olduğundan sayın Ankaralıların bu gece fırsatı 
kaçırmamalarını tavsiye ederiz. (İlaveten Haydut Tuzağı) Fiyatlar 10 - 20 kuruştur. 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE SAAT 21 DE ........ ~ - - İki Büyük film birden Lucien Barroux - Danielle Parola - -- -- -Jules Berry - -- - 1 - Zigfild Revüler Kralı 

tarafından nefis komedi - -oynanan - -- -filmile 938 - 939 mevsimine başlıyor - - 2 - Uçan Kovboy - -- -PAR1S EGLENlYOR - -- - Seanslar: 2,30 - 5.30 dadır - -Ayrıca - Paramunt Dünya Haberleri - -- - Halk Matinesi 12,20 de - -ve Niagara Şelalesi (Kültür filmi) - -- -- -Fiatlar: Balkon 55 - Hususi 40 - - ŞAMPANYA VALSİ -Duhuliye 25 kuruıtur ., ..... ,. 
AGA 843 

' AGA 851 
BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SiNEMASINDA 

ZENDA MAHKUMLARI 

Ankara Umum sah§ yeri: Talat ve Hüseyin Ortaç Tüze caddesi No. 16. Tel: 1226 6865 

39 od~li B aupu R y rı 

Baş Rolde: RONALD COLMAN 

1 Kôzım Rüştü 
• Ankara Adliye Sarayı caddesi 

Gençağa apartımanı 
No. 6 Ti. 2208 6242 


