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Hitler dün • 
yenı bir Çeklere şiddetle hücum etti! 

Çek hududunda dizi kol nizamın'da nobet bekliyen alman askerleri 

•• 

1 Ilkteşrin' de ne olacaksa · olac tır! 
Cebren ve ya su 1 hen 

Almanya Südellerin yaşadığı 
yerleri ilhak ede<eklir ! 

Hitler, 

Ankara'nın güzelleştirilmesi 

Hacettepe güzel bir park~ 
Kale çamlık halini alacak 

Dünkü Belediye ~eclisi foplanflsında 

~ok mühim kararlar verildi 
Ankara belediye meclisi dün saat 

17.30 da B. Nevzat Tandoğan'ın reis-

askeri 
dünkü. nutkunda Almanya'nın büyük 

hozırhklarından bdhsetti ve dünyadan 
. , liğinde fevkalide bir toplantı yap -
, ... 

1
: mıştır. Bu top i:Ba _şehrin dağınık-

Dür~ Londra'da askeri temaslar ya- lığ~. v.~ .nüfuı~n ar~sl do~ay.aiy-
pan fransu; erkanı harbiye reiai le onumilzdekı beledıye seçımınde hiç bir korkusu olmadığı.nı tekrar .tekrar söyledi General Gamlen reylerin bir gün~e sandığa atılması-

na imkan görülmediğinden belediye 
Berlin, 26 a.a. - D. N. B. Ajansı tebliğ ediyor: C 
Saat 20.15 de Hitler, daha 1933 den evel iktidara gelmek için l fllflfllllflllllJlllllllllJllllJlflllJlllJflJlllJlllllllllJJllllllllllllllllfllllUll 

yaptığı mücadeleler arasrnda en buhranlı anlarda nutuklarını 
söylemiş olduğu spor sarayına gelmiştir. 

Spor ıarayı dolup taııyordu. Hitler coıkun tezahüratla kartı -
landı. 

Göbels, toplantıyı açarak bu tarihi anda alman milletinin kitle 
halinde şefi etrafında toplandığını, ıefin bu millete milletin ken
disine olan itimadı derecesinde kuvetle itimat edebileceğini söy. 
lemiıtir. 

Bunu müteakip Hitler kürsüye çrkmıı ve aşağıdaki nutkunu 
söylemi§tir ı 

Alman 
muhtırası 

A. Ş. ESMER 
Çek- alman davasının halli için bir 

taraftan İngiliz ve franıız, diğer taraf. 
tan da alman tekliflerinin neıri üzeri -
ne ihtilifm mahiyeti tavazzuh etmit -
tir. Ajanı haberlerine göre Çekoılo

vakya hükümeti tarafından da kabul 
edilen İngiliz • franıız teklifi §U üç 
prenaipe dayanmaktaydı: 

1 - Nüfusunun yüzde elliden faz
lası a1man olan mrntakalann plebisit 
yapılmaksızın Almanya'ya terki. 

2 - Diğer mmtakalarda almanlar
la çekler arasında ahali mübadelesi ya
pılman. 

3 - Yeni çekoslovak hudutlarmm 
Almanya da dahil olduğu halde dev -
Jetler tarafından garanti albna alm
maıı. 

1 Geçen 22 şubatta, Rayştag mebus
larının önünde, ilk defa olarak bir 
prensip talebini mevzuu bahsetıtim. 

Bu talep, hiç bir münakaşa götürmez 

( Sonu 7. ind sayla.da 

Fransa 
Cenevre'ye 
başvuracak 
Cenevre, 26 a.a. - Milletler Cemi 

yeti mahfillerinde, Almanya'mn Çe 
koslovak topraklarına tecavüz et
mesi takdirinde fransız hükümetinin 
milletler cemiyeti konseyine başvura· 
rak, kollektif emniyete dahil, ve aza 
devletlerin toprak bütünlüğünü temin 
eden pakt maddelerinin tatbikini is -
tiyeceği söylenmektedir. 

Şimdiki halde Cenevre'de bulunan 
konsey azaları, fransız hükümetinin 
bu niyetinden yan resmt surette ha· 
berdar edilmişlerdir. 

Vaziyete göre, konseyin bu toplan
tısı ya Cenevre'de, yahut Paris'te ola
caktır. 

Çekoslovakya tecavüze ..... ugrarsa 

Fransa Çekoslovakya'nrn 
yardımına koşacakhr 

İnglllere ve Sovyetler Fransa l araf~ndadır 
Londra, 26 a.a. - Yarı resmi bir beyanatta, teyit edildiğine 

göre, İngiltere Başvekilinin bütün gayretine rağmen eğer Alman
ya'nın Çekoslovakya'ya kartı bir tecavüzü vaki olursa, bunun ani 
neticesi, Framıa'nın, Çekoslovakya'nın yardımına koşması olacak 
ve İngiltere ile Sovyet Rusya hiç şüphesiz Fransa'nın tarafım il
tizam edecektir. Bu beyanatta şunlar ilave olunmaktadır : 

- Bu büyük faciayı önlemek için henüz vakit geçikmemiştir. 
Bütün milletlerin serbest müzakere tarikiyle bir hal suretine va • 
rılmaıında İsrar edilmesi için de henüz vakit vardır. 
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Bütün noktalarda 
Fransa 

tam 

. 
ile 1ngi1 tere 

bir anlaşma 
arasında· 
vardır ! 

Londra, 26 a.a. - Fransız Nazırlarının otomobili dün Baıve -
kilet binasının önüne geldiği zaman Vayt Hal'de kesif bir halle 
kütlesi toplanmış bulunuyordu. Halkın bir kısmı fransız milli 
marşını söylemi§, diğer kısmı ise nazırları alkışhyarak: "Çekos • 
lovakya'ya yardım ediniz." diye bağırmıştır. Bu nümayişler esna
sında bazı müfritler bağırarak Çemberleyn'in aleyhi-nde bulun • 
mutlardır. ( Sonu 3. üncü sayfada) 

lngiliz B8fVekili Çemberleyn'in, 
Hitler'le yapbğı ilk mülakattan sonra 
Londra'ya avdet ederek franıız Ba§ve
kili ile görütüp kararlatbrılan teklifin 
mahiyeti buydu. Çekoslovakya da bu 
teklifi İngiltere ve Fransa'run tazyiki 
altında kabul etti. Çemberleyn, teklifi 
hamil olarak Godesberg'e vardığı za
man, Hitler'le yaptığı ilk mülakatta 
bahis mevzuu olmıyan yeni teklif kar
şısında kaldı. Bu §8rt altında İngiliz 
Başvekili, müzakereye devam etmek 
istememekle beraber, alman teklifini 
Çekoslovakya'ya tevdi et:miye razı ol -
du. Alman teklifinin hulasası da ıu

dur: 

iNGİL TERE'DE 
SEFERBERLİK 

HAZIRLIKLARI 

Ruzvelt'ln mesajı 
Amerika cumhurreiıi Ruzvelt, 
Hitler, Bene§, Çemberlayn, Dala· 
diye'ye birer aulh mesajı gönder
mi§ılir. Buna ait haberler 6. ncı 

sayfamızdadır. 

1 - Alman muhtıra.sına bir harita 
bağlanmıştır. Bu haritada kırmızı ve 
yeşil çizgi ile işaret edilmiş mıntaka -
lar görünmektedir. Kınmzı çizgi ile 
gösterilen mınlakl\ların yüzde elliden 

( Sonu 3. üncü sayfada) 

Londra, 26 a.a. - Harbiye Nezareti, kara ordusuna mensup, 
ve hava müdafaasına, sahillerin müdafaasına memur zabitleri 
ve askerleri silah altına çağıran bir emirname neşretmittir. Res -
mi mahfillerde umumi bir seferberliğin bahis mevzuu olmadığı 
tasrih edilmektedir. 

Seferberliğe ait diğer haberlerimiz 6. ncı sayf amızdadır. 

Musolinl'nln nutku 
Musolini yeni bir nutuk aöyliye
rek çek meselesinden bahsetmi§
tir. Bu nutuk 6 net ıayfamızdadır. 
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kanununun 38 inci maddesi muci -
bince reylerin toplanma müddeti tes
bit olunmuştur. 

Verilen karara göre reylerin top -
lanmasr yedi gün devam edecek ve 
son gün saat 18 de nihayet bulacak
tır. 

Aynı toplantıda daha bir çok işler 
etrafında görüşmeler olmuş, ve bu 
münasebetle belediye reisi azalara 
dikkate değer izahat vermiştir. Gö -
rüşülen işleri ve varılan kararları sı· 
ra ile yazıyoruz: 

Biidcede münakale 
938 belediye büdcesinde görülen Ankara Valiai ve Belediye Reiııi 

(Sonu 6. rncı sayfada) B. Nevzat Tandoğan 

Dil Bayramı dün bütün 
yurtta tezahürlerle kutlandı-

Dil Bayramının altıncı yıldönümü, dün, yurdun her ta • 
rafında fevkalade tezahürlerle kutlanml§, bütün halkev -
lerinde bu müncuebetle nutuklar ıöylenmif, müıamereler 
veril.mi§, dil inkilabının hedefi ve vardığı neticeler anla
tılm'§tır. 

Ankara ı.ıe lıtanbul radyoları aaat 18 den itibaren latan
bul'da Dü Kurumu Genel Sekreteri B. lbrahim Necmi Dil
men tarafından ı.ıerilen konleranıı neşretmi§tir. Halk, 
halkevlerine ı.ıe büyük meydanlara konulan hoparlörlerden 
bu değerli honleranıı alaka ile takip etmiıtir. 

B. Ali Celinkaya'nın 1 

Ege mıntakasındaki 
tetkikleri 

İzmir, 26 (Hususi muhabirimizden) 
Nafıa Vekilimiz B. Ali Çetinkaya be
raberinde Sular umum müdürü oldu
ğu halde bu gün Aziziye tüneline git
miş ve bu ;\rada Menderes havzasın
daki sulama i'lerini tetkik etmiştir. 
Vekil seyahatini Eğirdir'e kadar uza
tacak ve yarın (bugün) şehrimize dö
necektir. 

Bulgar Kırah Belgrad'ta 
Belgrad, 26 a.a. - Bulgar kıralı 

Boris Sof ya'ya giderken nadp prensi 
ziyaret etmek üzere burada kalmıştır. 

Belediye seçimi 

Yar1n namzetlerin 
yoklaması yapllacak 
Yeni belediye meclisine Cümhuri -

yet Halk Partisi'nce namzet göste -
rilecek olanlar hakkında parti nizam
namesi mucibince yapılması iktiza 
eden yoklama yarınki çarşamba günü 
Kızılay Cemiyetinin Yenişehir'deki 
binasında toplanacak olan il ve ilçe 
yön kurullar azası tarafından yapı
lacaktır. 

Parti namzetleri ilan edildikten 
sonra seçime l birinciteşrinde baş -
lanacak ve 7 birinciteşrin saat 18 de 
reyler tamamen verilmiş olacaktır. 
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yapılıyor 

İnhisar 

Yeni Radyomuz 
Yeni radyomuz, cumartesi ve pazar akıamları, tecrübe neıriyatı 

çerçevesi içinde, fakat ilerideki çalışmalarının ne kadar müsbet ve ve
rimli bir sahada yÜrÜyeceğini bize şimdiden müjdeliyen bir mükemme
liyet ve genişlikte iki program neşretti. 

Bu programlarla biz, bilhassa musiki neşriyatın•da, yeni radyomuzun 
tikip edeceği yolu vuzuhla kavramak imkanını bulduk. Bu yol, hemen 
söyliyebiliriz ki, kaliteli musiki davasını ötedenberi ileri süren memle
ketin münevver unsurlarrnı tatmin edecek mahiyettedir. 

Mesut Cemil'in idaresindeki' türk musiki heyetinin konserleri, ala
turka namı altında dejenere, zevksiz ve bayağı bir musikiyi her gün din
liye dinliye alaturka düşmanı olanlarımızın bile iyi niyetle hareket et
tikleri takdirde, beğenmemezlik edemiyecekleri bir mükemmellikteydi. 
Mesut Cemil, türk musiki neşriyatı için, dinlediğimiz konserlere bakarak 
söylüyoruz, çok isabetli bir istikamet çizmiştir: Klasik musiki ve halk 
türküleri. Bilhassa İyi ve mütecanis eserlerden mürekkep olan erkek ko
rosunu zevkle dinlediğimizi söyliyebiliriz. Rumeli halk türkülerinden 
mürekkep konserse, bizi, Tuna kıyılarına kadar götürerek, akıncı cetle
rimizin çok liwusiyetli, çok içli nağmeleriyle kulaklarımızı okşadı. 

l\Jemleketin muhtelif mıntakalarmda toplanmış halk tüııkülerinden mü
rekkep konserlerin sık sık tekrarlanması ne güzel olur. Unutmryalmı, 
garp tekniğini hazmeden genç kompozitörlerimiz memleket ilhanılarmı 
bıı seslerde bulacaklardır. 

Kıymetli kompozitör Hasan Ferit Alnar'ın idare ettiği filarmonik 
orkestramızla gene bu orkestra içinden teşkil edilen daha küçük bir di
ğer orkestra tarafından temin edilen garp musikisi konserleri için, en 
yüksek teminatı, bize, orkestramızın seneden seneye artan kıymeti ve 
~finin yü.kaek kabiliyeti vermektedir. 

Çalman parçaların dinleyicilere kısa ve faydalı bir ıekilde izah edil
mesi usulü, halkımıza musiki terbiyesini ve zevkini yaymak hususunda 
çok yerinde düşünülmüştür. 

İyi hazırlanmış olan bu ilk tecrübelerin bıraktığı intıbaı devam etti
receğinden şüphe etmediğimiz yeni radyomuzu artık yabancı kulaklara 
çekinmeden tavsiye edebiliriz. Yaşar NABi 

Köylerde posta servisleri 
Mektup ve gazetelerin gününde 
köylüye ulaşması temin edilecek 
Köylümüzün mektuplarım, gazete ve sair posta ile sevkedilen 

evrakını muntazam ve çabuk alabilmeleri ve köyden gönderecek· 
leri mektup ve sairenin vaktinde en yakın posta merkezlerine sev· 
kini temin etmek üzere İç Bakanlık köy posta servisleri ihdasına 
karar vermiştir. 

Bu servisler ihdas olunurken bi:
taraftan da köylünün bir çok zahmet 
ve masraflara katlanarak şehir ve ka
sabalara gitmeden mektuplrını para
sız olarak yazdırmaları, köy idarele
rinin posta pulu bulabilmeleri köy 
posta memurlarına alakalı devlet da
irelerinin kolaylıklar gostermeleri 
esbabı temin edilmektedir. lç Bakan
hk köy postalarının teşkili ve idare 
tarzı hakkında bir talimatname hazır
lamıştır. Bu talimatname esaslarına 

göre köy muhtar ve katipleri; köy i
dareleri tarafndan devlet dairelerim: 
gönderilmesi icap eden bilumum res
mi evrakla köylünün postane vasıta

siyle göndereceği huı;usi mektupları 
en az haftada bir defa bağlı bulun
dukları kaza veya nahiye merkezine 
göndermiye ve aym yerlerden köye 
gelecek resmi evrakla hususi mektup
ları aldırmıya mecbur olacaklardır. 

Bu vazife; köye ayrıca ve yeni bir 
külfet yükletmeden kaza ve nahiye 
pazarına muntazaman gidip gelen köy 
işyarlarından birine ihtiyar meclisı 
ka.rariyle munzam vazife olarak yap
tırılacaktır. Köyden hiç bir suretle 
ayrılmıyacak olan köy katibine bu iş 
verilemiyecektir. 

Nahiye ve kazanın pazarına rastlı

yan günler posta günü olarak kabul o
lunacak ve geceden postayı sayaraK 
teslim alacak olan posta işyarı erken
den kasabaya gidip hususi işlerini ça
bukça gördükten sonra postasını ilgı
li dairelere teslim edecek; ve onlar
dan köyün postasını alarak hemen kö
ye dönecektir. 

başlamaz köylü mektuplarının şehir 
veya kasabadaki bakkal, tüccar veya 
diğer vasıtalarla gönderilmemesi ve 
doğruca köy adresi üzerine gönderil
mesi için köy idaresince gereken bü
tün tedbirler alınacaktır. 

Köy postaları aksamadan her hafta 
muntazaman gidip gelecek posta iş
yarının makbul bir özrü olursa muh
tar yerine bir diğerini göndermek su
retiyle postaya ara vermiyecektir. 

Postanelerin, ilgili dairelerin veya 
köylünün şikayeti ve köy bürola

rının her hafta Vali veya Kaymaka

ma gelmiyen köy postaları hakkın

da verecekleri rapor üzerine veya· 

but yapılacak teftiş neticesinde köy 

posta işlerinin bu esas dahilinde dü
zenine konmadığı ve diğer hususata 
ait her hangi bir fenalık ve yolsuzluk 
bulunduğu anlaşılırsa muhtar ve ka
tip hakkında umumi hükümlere ve 
ayrıca muhtar hakkında köy kanunu
na göre muamele yapılacaktır. 

Atinaya ticaret müzakerelerine 
gidecek heyetimiz 

Birinci teşrinin ilk haftası içinde 
yunan hükümetiyle hükümetimiz ara
sında yapılacak ticaret ve kliring an
laşmaları müzakerelerinde bulunacak 
heyetimiz teşekkül etmiştir. Ticaret 
heyetimiz Türkofis reisi BB. Burhan 
Zihni Samus'un başkanhğında Cüm· 
huriyet Merkez bankası muamelat di
rektörü Cabir ve Türkofis müşavirle
rinden Hasan Server'den müteşekkil
dir. 

satrşJarı 

Öğrendiğim~ze göre devlet demir
yolları Ankara garında beş bin lira 
sarfiyle hoparlör tesisatı yaptırmıya 
karar vermiştir. Yakında bu iş için 
münakasa açılacaktır. Bu tesisat ya
pıldıktan sonra garın her tarafında 
bulunan yolculara, gelecek gidecek 
trenlerin kalkış ve varış dakikaları, 
katarların yolda yapacakları karşılaş
malar, aktarma noktaları ve buna ben
zer bilinmesi icap eden mallımat daki
kası dakikasına bildirilecektir. 

Evelce inhisar maddelerimiz ara
sında mühim bir yeri olan ve gıda 
maddelerinin başında gelen tuza ait 
raıkamları tetkik ebni§tİk. Bugün, 
gene devlet inhisarı altında olan bir 
başka maddeyi, barut ve patlayıcı 
maddelere ait istatistikleri gözden 
geçireceğiz. Devlet inhisarmm mev· 
zu bulunduğu bütün maddeler Üze
rinde pren&İp aynıdır: Yüksek kali
te, bol satış, ucuz bir fiyat, rasyonel 
çalışma ... 

İstanbul'dô bir toplanh 
yapıldı, Ticaret Umum 
Müdürü./ izahat verdi 

İstanbul, 26 (Telefonla) - iç Ticaret Umum Müdürü Bay 
Mümtaz Rek bu sabah şehrimize gelmiştir. Umum Müdür öğleden 
sonra saat 15.30 da İstanbul Ticaret Odası konferans salonunda 
pazarlıksız satış kanunu tatbiki hakkında evelce tekarrür eden 
konferansını vermiştir. Konferansı cjinlemiye gelenler bütün 
salonu doldurmuş ve bazı kimseler de koridorda kalmışlardır. 
Konferansta, Ticaret Odası, Belediye Sanayi Birliği ve Esnaf Ce· 
miyetleri erkaniyle tüccarlar ve bir çok esnaf bulunmuştur. 

D. D. Yolları Umum Müdürlüğü 
binasmm inşaahna 

yakmda baılanacak 
Devlet demiryolları Umum müdür

lüğü için istasyonda bir milyon lira 
sarfiyle büyük bir bina inşası takar
rür etmiştir. Ankara'nın kazanacağı 
bu güzel ve büyük bina için teşrinie
vel sonlarına doğru bir münakasa a
çılacaktrr. 

Yeni bina, şimdikinden çok büyük 
olacak ve her türlü modern tesisat ve 
teçhizatı haiz bulunacaktır. 

Bah~eli Evler Kooperatifi 
mahallesi tamamlanryor 

Çiftlik yolunda yapılmakta olan 
Ankara Bahçeli evler yapı kooperati
fi mahallesinin inşası çok ilerlemiş
tir. Evelce de yazdığımız gibi, mahal· 
leııin, Cümhuriyet bayramında, bü
tün sahipleri evlernide olarak, açılış 
resminin yapılması kararlaşmış oldu
ğu için, o tarihe kadar bütün evlerin 
sahiplerine teslim edilecek vaziyete 
getirilmelerine çalışılmaktadır. Bu 
itibarla son günlerde faaliyet hızlan
mıştır. Birinci te~inin ortasına kadar 
kooperatif umumi heyeti ıbir içtimaa 
çağrılacak ve bu toplantıda kuralar 
çekilerek, her ortağın hangi eve sahip 
olacağı taayyün etmiş olacaktır. Ev
lerin, ufak tefek bazı eksikleri kalsa 
bile, bunların, sonradan tamamlanma
sı kolay olacaktır. Esaslı bir eksik 
kalmıyacağı ve inşaatın vaktinde bi
teceği muhakkaktır. 

Mahallenin ihale edilmiş olan yol
larının inşasına da başlanmıştır. Ge
rek yol ve gerekse su ve elektrik gibi 
tesisatm bir an önce tamamlanması 

hususunda vilayetten ve Nafıa veka
letinden gördükleri kolaylıklar koo
peratif idare heyetine, girişmiş oldu
ğu eseri vaktinde tamamlamak için 
çok kıymetli bir yardımcı olmuştur. 

Yeni Defterdarlarımız 
İstanbul komutanlığı muhasebecisi 

B. Halil Taşçıoğlunun Mardin def
terdarlığına, varidat umum müdürlü
ğü şube müdür muavini B. Ferit Er
kip'in Kars defterdarlığına, İstanbul 
varidat kontrol memuru Fazıl Orhu
nun Urfa defterdarlığına tayinleri 
yüksek tasdika iktiran etmiştir. 

143 kazamızda polis teşkilatı 
kuruldu 

Emniyet işleri genel, direktörlüğü 
verilen karar mucibince mali imkan
lar nisbetinde kazalarda polis teşki

latı vücuda getirmiye devam etmekte
dir. 1938 finans yılının başında 107 
kazamızda polis teşkilatı vücula geti
rilmişti. Genel direktörlük bu finans 
yılı içinde şimdiye kadar 36 kaza.mız
da da polis teşkilatı ihdas etmiştir. 
Bu suretle şimdiye kadar polis teşki
latı vücuda getirilmiş kazalarımızın 
sayısı 143 e baliğ olmuştur. 

Barut ve patlayıcı maddelere ait 
rakamlarda bu prensipleı-in güzel 
ve inandırıcı tezahürlerini görüyo
ruz: 932-933 de &ab§ bedeli 
1 .193.000 idi. 933-34 de bu rakam, 
1.651.000 i bulmuştur. 934-935 de 
1.772.000 e çrkmış; 935 - 36 da 
2.148.000 olmuş ve nihayet 937 de 
diğer senelere göre üç misline ya
kın bir fazlalık kaydederek 
6.636,000 seviyesine yükselmiştir. 

Bu yÜksek satışm diğer bir husu
&iyeti de, maliyetin devamlı olarak, 
umumi yekWıa nisbetle olan azalı
şıdır. 933 de 1.193.000 liralrk sa
tışın maliyeti> 609.000 lira iken, beş 
misline fazla yakın bir satış yekununa 
sahip olan 937 de bu rakam 1.445.000 
lira olmuştur. 

Bu artıt amilleri arasında bizim 
milli sporlarımızdan olan atıcılığı 
teşvik edecek mahiyetteki tedbirle
rin de temin ettiği faydaları zikret
mek icabeder. Mesela bu arada An
kara'da açılmış olan atı§ poligonu, 
Ankara'da harcanan patlayıcı mad· 
deler satışını, bire üç artırmıştır. 

Senelerin aylarının da patlayıcı 
maddeler üzerinde muhtelif t esirle
ri vardır: Av aylarında satış daima 
fazladır. Her mmtakada av mev
simleri başka ba§lsa olduğundan, 
patlayıcı maddelerin muhtelif şe

hirlerimizdeki satıılarma ait istatis
tikler, hiç bir zaman bir durluk gös
terememişlerdir. Son zamanlar·da fi. 
yatlarm daha çok ucuzlatılmış ol
ması, 938 i bir satı§ rekoru yılı ya· 
pabilecektir. 

937 nin haziranında 165.000 lira 
satış karı temin etmiş olan idare, 
aynı senenin şubat ayında 866.000, 
mart ayında 912.000 liralık safi ge
lir temin etmiştir. Bu da barut ve 
patlayıcı maddeler satışının aynı se
nenin muhtelif aylarına göre, birbi
rinden ne kadar faııklı satış rakam.
Jarma sahip olduğunu gösteren bir 
misaldir. 

Hava dün bulutlu ge(miıtir 
Dün Ankara'da hava umumiyetle 

bulutlu geçmiş, rüzgar şimali şarki
den dört metre hızla esmiştir. Dün 
günün en yüksek ısısı 18 santigrat o
larak kaydedilmiştir. 

Dün yurtta hava Karadeniz kıyıla
rında bulutlu ve mevzii yağışlı, diğer 
bölgelerde umumiyetle bulutlu geç
miştir. 

Dün 24 saat içinde yağışların kare
metreye bıraktıkları su miktarı Ho
pa'da 50 Rize'de ve Çarşamba'da 20, 
Mu\) ve Dörtyol'da 14, Ordu'da 13, 
Ardahan'da 11, ve diğer bölgelerde 
1-10 kilogram arasındadır. 

Rüzgarlar dün Akdeniz kıyıların
da, cenubun doğu kısımlarında ve do· 
ğu Anadolu'da cenup ve cenubu gar
biden saniyede 5 ve diğer bölgelerde 
9 metre hızla esmiştir. 

Dün yurtta en yüksek ısı Antaly·a'
da 27, ve Adana'da 29 dereceydi. 

Çok büyük bir alaka ile dinlenen ve hayli uzun olan bu konf e -
ransm bir hülasasım bildiriyorum. 

- Sayın dinleyiciler; 

Pazarlıksız satış mecburiyetine 
dair olan 3489 numaralı kanun, mah1-
munu..: olduğu g~bi, l eylülden beri 
meriycte girmiş bulunmaktadır. Bu 
kanuna göre alınması htiıkümetin sa
lfilıiyetine bırakılmış olan kararlar -
dan birincisinin, önümüzde-ki 1 teş -
rinievelden itibaren, tatbikine geçile
cektir. 

Pazarlık alıcı ile satıcı arasında, 
nihayet em~iyetsizliğin ifadesi gibi 
görünmektedir. Filhakika, her pa~ar
lık sahnesinde müşteri, beyan edılen 
fiyatı hakiki fiyattan yüksek gör_ür 
ve bunu, e.kseriya hayret verecek ~ıs
bellerde tenzile çalışır, fakat, dıger 
taraftan, satıcının beyan et~iği fiyat 
da, hakiki fiyattan, ekserıya, gene 
hayret verecek nisbette yüksek olur. 
Bu makanizma dahilinde alım satım 
muamelesi de, biribirinden mühim 
nisbette uzak olan bu iki fiyatın bir 
noktada birleşmesi için müşteri ile 
satıcı arasında bir nevi çekişme man
zarası arzeder. Bu manzara, filhaki
ka az evel söylediğim veçhile, alıcı 
ve' satıcı arasında bir emniyetsizlik 
ifadesi gibi görünme~edir .. A~ba, 
cemıyetimizde böyle bır emnı,yıetsız -
liğin mevcudiyeti için ahlaka müteal· 
lik ciddi sebepler var mıdır? 

Biz zannediyoruz, ve ıbununla müs
terihiz .ki, böyle sebepler yoktur. Al~
cı ve satıcı arasında hakikaten emnı
yetsizliğe mahal bulunduğu için de. -
ğil, fakat, menşei ne olursa ols?n. bır 
kere pazarlık adeti memleketm:ı.l~de 
yerleşmiş bulunduğundan. dola~ı, ıs -
ter istemez ve çok defa ıstemıyerek 
pazarlık yapılmaktadır. Bir çok müş
teriler ve yine bir çok satıcılar v~:: 
dır ki, komşu o suretle hareket ettıgı 
için, pazarlık yapmrya adeta mah
kumdurlar. Diğer bir ifade ile, müba
yaalarımızda, ahlakımıza yabancı ol
makla beraber itiyatlarımız arasına 
girmiş olan bir usulün tahakkümü al· 
tında hareket etmekteyiz. 

Bunun içindir ki, ahlaki kökleri 
olmıyan bu itiyadın tahakkümünden 
kurtulmak, memleketimizde h~men 
bütün vatandaşların şedit bir arzusu -
na tekabül etmekte ve herkes tarafın
dan kanunun tatbikatına geçilmesinin 
tehalükle beklendiği görülmektedir. 

Bugünkü toplantımızda, kanunun, 
şümulü ve tatbikata ait hükümler ko
nuşulacaktır. Yarından itibaren, ka -
nunun şümulü içine giren ticaret şu -
belerinden her birinin mümessilleri 
ayn aıy-rı içtimalara davet edilmiştir. 

Bu suretle, yarın, bakkallar, kasap
lar, sakatcılar, meyva - sebze satan -
lar, sucular gibi kararnamede zikre • 
dilen gıda maddeleri satıcılarının mü
messilleri burada toplanacaklardır. 
Bunlarla kararnamenin kendilerini a
lakadar eden taraflarınr konuşacağız. 
Aynı suretle, müteaıkip günlerde, di -
ğer dört içtima daha yapılarak, pa -
zarlıksız satıf) mecburiyetine tabi o -
lan diğer esnafın mümessilleriyle te
mas edeceğiz. 

Şimdi hangi nevi satı~ların pazar
lıksız yapılacağı mevzuuna geçiyo -
rum. 

Daha yukarda da temas ettiğim gi
bi pazarlıksız satış mecburiyeti, pe -
rakende satıslar hakkındadır. Pera -
kende satışı~ ne olduğu mallı.mdur. 
Doğrudan doğruya müsteh.liıke yapı -
lan, yani malı alan tarafından kulla -
nılmak üzere yapılan satışlar, miktarı 

ne olursa olsun, peraıkende satışlardır, 
Mesela bakkaldan, kasaptan, tuhafi -
yecide·n gündelik mübayaalarımız bu 
zümredendir. 

Pazarlıksı,z satış mecburiyetinin 
daha ilk kararname ile bir çok mües· 
seselere ve satış maddelerine teşmil 
edildiğini, yani kanunun daha ilk a -
dımda geniş mikyasta tatbikine geçil
diğini derhal işaret etmeliyim. Bize 
daha ilk adımda bu cesareti veren, pa
zarlıksız satış mecburiyeti kanunun 
efkarı umumiyetle gayet müsait kar
şılanması, hatta yalnız alıcı vaziye -
tinde bulunanları değil, esnafın ve 
tüccarın da bu kanunun bir an evel 
tatbik olunması için hahiş ve tehalilık 
göstermeleri olmuş.tur. Zaten bir çOlk 
müesseselerin, henüz daha kanunun 
tatbikine geçilmeden evel, mallarına 
etiket koyarak fiyatlarını ilan etme -
leri ve hatta pazarlıksız satışa geçme
leri bu istek ve alakanm bir delilidir. 

Bir çok müesseselerden karama -
meye ithal edilmeleri hususunda ta • 
lepler aldığımız için, bu arzunun 
böylece tatmin edilmesi düşünillmü~ 
tür. Binaenaleyh, kendi rizasiyle pa
zarlıksız satış usulünden bihakkın is
tifade etmek istiyenlere kapı açıktır. 

Ümit ediyoruz ki, yeni karama • 
meler alınmasını beklemeden, birçok 
müesseselerimiz bu hükümden istifa
de etmek istiyeceıklerdir. 

Pazarlrksız satı~ mecburiyeti, söz
lerime başlarken de işaret ettiğim gi
bi, kısaca mallara etiket koymak ve 
etiketle gösterilen fiyaıtla mal satmak 
demektir. Binaenaleyh etiket, bu tat· 
bikatın ruhudur. 

Kararname ile ilam mecıburi tutu
lan vasıflara gelince : 

MalUındur ki, pazarlıksız usulü 
yalnız fiıyatlarda kendini göstermez. 
Fiyatlar müsavi olunca, bu defa kali
tedeki fark bir aldanma unsuru olur. 
Bunun içindir ki, pazarlıık itiyadını 
ele alan kanun, bu mevzua hem fiyat 
hem de kalite gibi iki noktadan bak -
mıştır. Şu halde, kalitenin ilanı, ve sa· 
tılan malın ilful edilen kalite ve evsaf
ta olması da .kanunun esaslı hükümle -
rinden biridir. 

Pazarlıksız saıtış kanununun ilk 
kararnameye nazaran ana hatları ve 
ana mevzularıru buraya kadar verdi
ğim izahlarla hulasaya çalıştun. İza -
batımda müphem gördüğünüz veya 
hiç temas etmediğim halde sizce ehe
miyetli bulunan noktalar varsa, bun· 
lar hakkında da arzu buyurulacak iza
hatı vermiye hazırım. Bütün bu mev· 
zuları istediğiniz genişlikte görece • 
ğiz. Bilmukabele, biz de, bu görüşme
ler esnasında, bazı noktalarda ihtisa
sımza müracaat ve tenevvür edeceğiz. 

Pazarlıksız satış kanununda, hem 
satıcı kendi menfaatlerinin himayesi
ni bulacaklardır. Bu suretle reıkaıbet 
kol::tylaşacağı ve dülckanlarda pazar -
lıkla geçirilen vakitler tasarruf edi-
1-r.ceği için, alış veriş hem daha sakin, 
hem daha emin ve tasarruflu cereyan 
edecektir. Hem alıcı ve hem satıcı 
sonsuz bir çekişme olan pazarlıktan 
kurtulmuş olacaklardır. Artık iyi pa
zarlık yapan tezgahtar ticareti de ye
rini normal bir istihdam usulüne ter· 
kedecektir. 

Bu tatbikatta büyük bir vazifenin 
de bizzat halka teveccüh ettiğini söy
lemek aynca lazımdır. 

Muhtar ve katip; köyün resmi pos
tasını posta gününden bir gün önce 
hazırlıyacaklardır. Ve posta günleri· 
ni köylüye duyurarak kararlaştırıla
cak saate kadar herkesin mektubunu 
köy konağına getirip gözü önünde 
t>ullatmasmı temin edeceklerdir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Halkımızın bu sakim pazarlıık iti
GTadından artık vaz geçmesi, ilan olu
nan fiyatları mağazalarda gözden ge
çirerek, hiç konuşmıya ve binaenaleyh 
yorulmıya ve sinirlenmiye de lüzum 
görmeden, hangi mağazada en elve -
rişli fiyatı btilursa oradan alış veriş 
etımiye alışması lazımdır. Yoksa, pa • 
zarlıksız satmıya girişen ve fiyatları
nı da ilan eden bir tüccar veya esnafı 
bizzat alıcı pazarlığa tahrik ederse, 
bu hareketin bundan böyle vatandaş -
lDk ahlakına aykırı bir hareket olaca
ğını söylemiye bile lüzum yoktur. 

Bütün resmi evrak katip tarafından 
zimmet defterine ayrı ayrı kaydolu
nur. Hususi mektuplar adet itıbariy
le topyekun hulasa sütununa (şu ka
dar pullu - pul yoksa - şu kadar kuruş 
para ile birlikte şu kadar pulsuz mek
tup göndcrilmi§tir.) şeklinde kayde
dilecek ve çantaya konarak geceden 
postacıya teslim olunacaktır. 

. Postayı teslim alır almaz derhal da
ğıttırmıya ve resmi evrakın ıcabı ne 
ise hemen yapmıya muhtar ve kati1J 
mecbur olacaklardır. 

Posta işyarı hemen kendisine tes
lim olunan postayr kapalı çantada mu
hafazaya; kimseye gösterip okutma
mıya, yağmur ve saireden korumıya 
mecbur bulunacaktır. 

Her köy posta kanununun 8 inci 
maddesine göre köy heyeti kararla
riyle posta idaresinden köyün bir ay
lık ihtiyacına yetecek kadar posta 
pulu alabilecektir. 

Köy postaları gidip gelmiye başlar 

Çek! Çekil ! 
Bir dişinizi çıkartırsınız; yeri i

yile§irıciye kadar diliniz hep oraya 
gider. Halbuki gitmemeli, orayı 

rahat bırakmalı, tahriş etmemelidir. 
Fakat gene bütün bu lüzum/arz u
nutur, dilinizi tutamaz, gene oraya 
götürürsünüz. 

A vrupa'mn da çürük dişi şimdi 
Alman - Çek hududundadır. Ya bu 
çürük diş, alman dişçileri tarafın
dan çıkarılacak, yahut da oradaki il
tihap bütün vücuda yayılacaktır. O· 
nun iç:in birkaç gündür, dünyanın 
baska hadiselerini bir yana bıraka
rak oradan yankılar toplamaktan 
kalemimizi alıkoyamıyoruz. 

Bizde bir tabir vardır: "Bir kim
seye allfih bir defa, yürü kulum! 
demesin" derlz. Nakil vasıtalarınm 
bu kadar bol olduğu bir devirde bir 
kimseye "yürü kulum" demek onu 
yayan brr:ıkmak demek değil mi-

dir? Fakat bunu bir tarafa bırakı
nız. Meğer allfih kimseye "çek,, de 
demenıeliymiş! Biçareler son gün
lerde neler çekiyorlar? 

Artık bütün dünyanın kendileri
ne "çeki" demesine mi, yoksa a/
manların hududa dayanıp: 

- Çekil! demelerine mi daha çok 
yanıyorlar; onu kendileri bilir. T. l. 

Namuslu! 

''- Ben namualu bir adamım. 
Polise vapurlardan öteberi çal -
dığnnı itiraf ettim. Şubeye gel, 

dediler; peki dedim. Veı·di_ğim 

sözü tutarak gittim. Şimdi de ge
ne verdiğim sözü tutarak mahke
meye geldim. Huzurunuzda eski.:. 
den de hırsızlık ettikten sonra piı
manhk getirdiğimi, fakat - eh 
şeytan bu f - yeniden bu işe baş• 
ladığımı itiraf ediyorum. Ben na
muslu bir a•damım.,, 

Bir suçlr, f5tanbul birinci 5ulh 
ceza mahkemesinde yukanki söz· 
leri aöylemiı. 

"Kuzguna kendi yavrusu şirin 
görünür"; ''kabahat gelin olmuş 
da kimse almamı§!,, deriz. Na• 
mussuzluk da kabahat sahibine, 
dem~k ki, namusluluk gibi görü-

nürmüş. Nihayet, mesele bir ölçü 
meselesi değil midir? Eğer bu 
suçlunun nazarında namussuzluk 
hem hırsızlık yapmak, hem de o
nu inkar etmekse kendisini, hiç 
olmazsa yarı yarıya, namuslu 
saymakta haklıdır! 

Kaza, imza. kaza! 

"Bir kamyon uçurwna yuvar

landı!", "bir kamyonla bir oto· 

mobil çarpıştı.", ''bir kamyon dev

rildi, iki kişi öldü" v.s. v.s. v.s, 

Gazetelerimizde, harp günleri • 

nin resmi tebliğleri gibi, bu baş
lıkları görmekteyiz. Bu kazalar 
görünmez kazalardan aayılamaz. 
Çünkü aklı ba§m•da bir i~nın 
gözü makinedeki sakatlığı da, yo
lun bozukluğunu da görebilir. 
Yeter ki kendisinde kendisinin ve 
yurttaşlarının canını konun.ak 
kaygısı bulunsun! 

Vatandaşların bu sahada tenvirin· 
de ve onların gerek kanunun ruhu, 
gerek kararnamenin şümulünü sürat
le anlıyarak yeni alış veriş şartlarına 
intibak edip, yeni alış veriş ahlakını 
benimsemelerinde en büyük hizmet 
ve vazifenin matbuatımıza teveccüh 
ettiğini de sC>ıY•lemeliyim. 

Her yenilikte devlete müzahir ve 
devletin aldığı her tedbirin iyi tatbi
kinde devlete filen yardımcı olan 
matbuatımızın esasen daha kanunun 
neşrinden beri bu sahada yaptığr hiz
metlerin şimdi bu tatbikat günlerinde 
bilhassa teksif edileceğine de inanı • 
yoruz. 

Sözlerime burada son verirken top
lantımızda bulunmak suretiyle gös -
terdiğiniz zahmetlere ayrıca ve tek -
rar teşe.:kıkür ederim. 



27. 9. 1938 

Fransa ve ingiltere 

arasında lam 
bir anlaıma var! 

(Bap 1. inci sayfada) 
l>olia bir kaç grupun hareketine 

i olmak için müdahale mecburi-
~tinde kalmıttır. Bu arada bir kaç 

inin tevkif edildiği .zannedilmek
dir. 
.ll'ransız nazırları barekilete gir
•ltten bir az sonra süvari polisler 
~Ythal'i tahliye ettirmiye başlamış

dır. 

li'ransız başvekiliyle Hariciye na
~ ınm Londra'ya gelişleri dolayısiy-

dün bütün gece ve bu gün öğleden 
~el Londra'da büyük bir diplomatik 
~iyet hüküm sürmÜftÜr. 

Ôğleden önceki tenuular 
Saat 9.30da Başvekalet dairesine 

tlıni§ olan Sir Samuel Hor, orada 
r kaç dakika kalmı,tu. 
Saat 10 dan bir az sonra lort Hali
~. beraberinde B. Kadogan, Sir Si
~n ve B. Van Sittart olduğu halde 
&a,vekilet dairesine gelmişlerdir. 

Lort Halifaks ile B. Çemberlayn a
tlaında ilk görü!flDC yapılmıştır. Bu 
tarıada Cenubi Afrika ali komiseri 
'later ve Avusturalya ili komiseri 
&rua, müstemlekat nezaretinde B. "ak Donald tarafından kabul edil· 
ltıişlerclir. 

Beklenmiyen bir hôdue 
Dün geceki müzakereler saat 24.45 

t kadar devam etmiştir. Bu gün, ani 
bir hadise daha olmuş, general Gam-
1tn "bazı hususi istişareler,, için Lon
dra'ya davet edilmi,tir. 'General saat 
9 da tayyare ile Kroydro'a vaaıl ol· 
ltıuştur. 

G"'ıcral Gam.len Londra' da 
G-::ıeral Gamlen Kroydron'a vasıl 

0lur .:>lmaz dogruca fransız sefareta
lltsine gıtmiş ve derhal B. Daladiye 
tarafından kabul edilmiştir. 
İngiliz nazırlarının saat 10 da ak

«ttıneleri mukarrer olan içtimaları 
~t 10.30 a tehir edilmiıttir. 

:S. Daladiye, Bonne, Korben ve ge
lltraı Gamlen, Başvekalet dairesine 
&itmek üzere saat 10.2.5 de fransız ae
'-retanesinden ayrılmıtlar ve saat 
10.Jo da mezkur daireye vaaıl olmut
~u. 

Tam bir anllJ§ma var 
Saat 12.35 e doğru aşağıdaki tebliğ 

lleıredilmiştir: 
"Bu sabah İngiliz ve fransız nazır-

4rı arasında yeniden yapJlan bir top
~tı neticesinde bütiln noktalarda 
tanı bir itili.f baııl olmu§tur . ., 

Bundan aonra fraruıız nazuları der· 
lı.ı Paria'e hareket etmeyi kararlat
ttrnuflar ve ıaat 15 e doğru Londra· 
~ ayrıl!D.1'lardır. General Gamlen 
de Bqvekili ziyaret ettikten sonra 
°Uiidafaa nazıriyle konupuftur. 

1ngiltere'den saat ıs de tayyare ile 
hareket eden franıız nazırları, saat 
16.37 de Paris e varmııtlardır. 

Barekil Daladiye doğruca Harbi
)c nezaretine ve Bone de haricifeye 
titıni,tir. 
İngiliz parlamentosu, ayın 28 inde 

toplanacaktır. Şimdiki vekayi dolayı
•iyle franaız meclislerinin toplantısı 
lchir edilmittir. 

8. Çemberleyn Hiıler' e son 
bir mseaj gönderdi 

Başvekil Çemberlayn fransız nazır
larının muvafakatiyle Hitler'e şahsi 
bir mesaj göndermiye karar vermiş
tir. Sir Horas Vilson bu maksatla bu 
•abalı Londra'dan hareket etmittir. 

Berlin'den bildirildiğine göre Çem
berlayn'ın Hitler'e şahsi mcaajını ge
tirmekte olan Hariciye nezareti mü
•avirlerinden Horu Vilson, tayyare 
1te saat 15.35 de Bedin tayyare mey
danına inmiştir. 

Vilson, yanında İngiltcre'nin Ber· 
lin büyük elçisi olduğu halde 17 de 
naşvekilete gitmiş ve Çemberlayn'in 
ltıesajını Hitler'e tevdi ettikten aoınra 
•aat 17.40 da oradan ayrılmıştır. 

Bir ifçi mebusun nutku 
Londra, 26 a.a. - Bristol'da ağzma 

kadar dolu bir salonun önünde bir 
'ıutuk ıöyliyen Valter Sitrin Hitler
~ Avrupayı kendi kanunlarına ri· 
ıııetmek istediğini kaydederek demiş
tir ki: 
"- Nihayet bir karar vermek mec

buriyetindeyiz. Hakikatle kartıla.,mı
}'a hazır mıyız, yoksa bütün dünyada 
hürriyetin çiğnenmesine razı mı ola
ca~ız? Eğer bu mesele en çetin tek
li::, .e ortaya atılacak olursa İngiliz 
"' ıetinin taına.miyle beynelmilel ni
~a .ı ve adilet tarafını iltizam edece
;i le eminim . ., 

General Gamlen de dörw:l.ü 
Londra. 26 a.a. - Fransa genel 

kurmay reiıi Gamlen, ingiliz genel 
kurmay reisi ve diğer İngiliz askeri 
Jefleriyle görüı1tükten sonra, saat 18 
de tayyare ile Fransa'ya dönmüttür. 

Hiıler'in cevabı 
Londra, 26 a.a. - Berlin'den Royter 

ajansına bildirildiğine göre Vilson, 

ULUS 

DÜNYA HABERLER~ 
Fransız gazetelerinin tefsirleri: Belçika' da 
11 
+ımanya dünyayı ,, 

11 harbe sürükliyecek ! /1 

Sel erber edilen 
molörlü kıtalar 

Fakat Fransız istihkamı arı otuz fırka 
Brüksel, 26 a.a. - Kabine, bugün 

toplanarak enternasyonal vaziyeti 
tetkik etmiş ve şimdiye kadar Bel -
çika'da alınmış olan askeri tedbirle
ri tamamlamıya karar vermiştir. Mo
törize kıtalarla istihkam kıtaatı sefer
ber edilmiştir. 

askeri durduracak kudrette 
Paris, 26 a.a. - Pöti Parizyen gazetesi yazıyor : 
''Hitler'i·n!bütün projesi, işikar surette Çekoılovakya'yı siyasi 

ve iktiaadi bakımdan kendisini ayakta tutamıyacak bir vaziyete 
sokmayı ve :ratamak kabiliyetine malik olmasına mani olmayı is
tihdaf etmektedir. 

Belçika başvekili ve hariciye nazı
rı Spaak, yarın radyo ile bir nutuk 
söyliyerek, Belçika'nm vaziyetini i
zah edecektir. 

Hitler'in metalibatı o kadarı-
geniıtir ki İngiltere ve Fransa'-! PravJa gazetesinin bir makalesi: 
nın, bunlan kabul etmesini Çe -
koslovalcya'ya teklif etmelerine 
zahiren imkan yoktur. ,, 

Figaro, diyor ki : 
"Alman metalibatı esas itibariyle 

tatmin edildiğinden Almanya'nın ka
zanmış olduğu zaferin teferruatına 

müteallik bazı kurnazlıklar yapması 
yüzünden yarın Avrupa'nın bir harbe 
sürüklenebilmesi kabul edilmektedir. 
Bundan böyle bahis mevzuu olan be
şerin vicdanıdır.,, 

Fransız istihkamlarının 

kııdreti 
"Epok" gazetesi, çekoslovak mese

lesinin Fransa bakımından sevkül • 
ceyiş noktası üzerinde israr etmekte
dir : 

Bu gazete, diyor ki: "Harp halin • 
de çekoslovak istihkamları fransız 
milli müdafaasının hayati bir unsu
runu teşkil edecektir. Zira fransız 

askeri mahafilinin tahminatına göre, 
bu iıtihkamlar, enazı otuz fırkayı 
şarkta durdurabilecek ve bu suretle 
aynı nisbet dahilinde fransrz ordusu
nun yükünü hafifletecektir.,, 

lngiliz nazırlannın aradıkları 
çtıreler 

"Figaro,, gazeteıi, Londra'dan is -
tihbar ediyor : 

"İngiliz nazırları, alman mille~inin 
südetlere müteallik olan metahba • 
tının siliha müracaat edilmeksizin 
kabul edilmiş olduğunu ve şayet bir 
harp zuhur edecek olursa es.babının 
büsbütün başka şeyler olacağını ve 
bu takdirde Almanya'nm bir koalis • 
yon kartısında kalacağını ~ilmee.ine 
medar olacak bir çare derp19 etınış -
lerdir.,, 

Hitler'in :1aJeri 
Popüler, gazetesi yazıyor : 
"Sekiz gündenberi Hitler'in garp 

demokrasilerine karşı kazanmış oldu
ğu zafer, muhakkak bir ~eydi.r. Hit • 
ler südetlerin Almanya ya ılhakını 

• H' temin etmiştir. Şimdi mesele ıt -
ler'in bu noktada kalıp kalmıyacağı, 
yapılmış olan fedakirhğın kendisini 
tatmin edip etmiyeceği, müstakbel 
fütuhat maksadiyle Çekoslovakya'
nın tahribine devam edip etıniyece: 
ğidir. Mesele, Hitle~'in ~af~re har~ı 
ı:am ve ilave etmek ısteyıp ıstemedı-
ğidir.,, 

Romen eski 
kongresi 

muharipler 
toplandı 

Bükreş, 26 a.a. - Beynelmilel eski 
muharipler federasyonunun 19 uncu 
kongresi dün Bükre,'te parlamento 
salonunda açılmıştır. 

Silah altına çağırılan çek murah
hasları kongreye mazeretlerini bildir
mişlerdir. tı.lyanlar da kongreye m~
rahhas göndermemişlerdir. Muhtehf 
nutuklar söylenmiş ve murahhasların 
ıerefine bir ziyafet verilmittir. 

Paris inşaat amelesi 

tekrar işe bo~ladı 
Pariı, 26 a.a. - latenilen garantile

ri elde etmi' olan ve memleketin yük
sek menfaatlerini düştinen Paris in,a
at saniyii amelesi, bu sabah tekrar işe 
batlamı,tır. 

Bu sabah küçük, büyük bütün mü· 
easeseler normal surette işlemiye baş· 
lamış ve amele hiç bir hadise vuku 
bulmadan atölyelerine girmişlerdir. 

Hitler'in Çeırnberlayn'a cevabını hi· 
milen yarın sabah Londra'ya hareket 
edecektir. 

Dominyonların alôkaaı 

Londra, 26 a.a. - Dominyonların 

mümeasilteri saat 19 a doğru bibirle • 
ri ardınca dominyonlar nezaretine 

gitmişler ve kendileri Makdonald ta -

rafından siyasi vaziyetin inkişafın
dan haberdar edilmiJlerdr. 

Nevil Çemberlôyn B. 
sulhu kurtaramadı 

daha '-' 
agır Hitler'in 

talepler yapmasına 
bir takım 

yol açtı 
Moskova, 26 a.a.. - Tas Ajansı bildiriyor 
Pravda gazetesi a~ağıdaki satırları yazıyor : 
''B. Çemberleyn, Almanya'ya ilk uçuşu esnasında burjuvazi 

gazeteleri tarafından suni olarak yaratılan şevk ve heyecan bü • 
yük bir bedbinliğe, büyük bir endi~eye çevrildi. 

Şimdi her hangi bir k~msenin ı geç. kalınmış değilken çıkarılmalıdır. 
Çemberleyn'in Almanya'ya ha • İngılız ve fransız nazırlarının konfe-

kurt k · · "tt' ~· · ·d \ ransına iştirak edenlerin bazı vakıa-
rıtı arma ıçın gı ıgmı ı - .. 
d . k lk b'l · k lara dikkat etmelerı ıcap eder. 
ıaya a ışa ı mesı pe az , , 

muhtemeldir. ((•kmılovllkya nın 
Hakikatte, ingiliz başvekili müte- vatanperverliği 

arrızla.rla anlaşma esasına dayanan Filhakika, çek menfaatlerine iha-
harici politikasını ve fevkalade zor net demek olan İngiliz • fransız planı 
bir vaziyette bulunabilecek olan biz- fransız ve İngiliz efkarı umumiyesi
zat B. Hitler'i kurtarıyordu. B. Hit- nin en geniş tabakalarında hoşnut· 
ler, B. Çemberlayn'ın halciki gayesini suzluk ve Çekoslovakyaca bir nefret 
tamamen anladı ve hesaba kattt. ve infial fırtınası uyandırmıştır. Çe-

Hider taleplerini artırınca... k~lo~ak hük~etinin al~ığı kati va
Godesberg'te çok genişlemiş yeni zı!e~ ıse umumı memnunıyet hasıl 

1

et
bir istek listesi ileri sürdü ve o kadar mıştır. Bu hareket Çekoslovakya da 
ileri gitti ki Çemberlayn'ın dahi fik- mua~zam bi~ v~tanperverlik. ~aml~s~ 
rini bulandırdı: İngiliz dış politika- te~lıt c~lemıştır. ~unun en. ıy~ delılı 
sı, B. Musolini ile ve daha evel B. muddetınden ev~l •.kına! edılmı§ olan 
Hitler'le yapılan görüşmelerdeki mu- parlak seferb~rlık~ır. Şunu d~ geçer
vaffakiyetsizlikten sonra yeni bir ken _kay~edelım kı, bu umumı. sefer
muvaffakiyetsizliğe daha uğramakta- ~erlık, sudet alınanları ,da d.ah~! ~ldu
dır. İngiliz diplomasisi ve onunla bir- gu ~alde ~ekoslovakya dakı butu~ e
likte fransız diplomasisi alınan ders- kallıyetlerın çekoslovak cumhurıye
lerden icap eden neticeyi çıkaracak- tinin istikl51i ve hürriyetini müdafa
lar mı? Halen ortaya çıkan mesele aya ve faşist mütearrıza karşı mlica
budur. Bu neticeler henüz tamamen deleye amade olduğunu göster·miştir. 

Çek- Leh sınırında yeni 
çarpışmalar oldu 

Bir çok ölü ve yaralı var 

Çek seferberliği yüzünden Moravya 
bir panik çıktı ve Silezya'da büyük 

Vartova, 26 a.a. - Pat Ajansı bildiriyor : 
Gazetelere Moravska Ostrava ve Çek Sieszin'inden verilen ma

lUınata göre, seferberlik emrinin bütün Moravya ve Silezya'da 
hasıl ettiği panik çek makamlarının ıık sık verdikleri hava tehli
kesi emirleri yüzünden daha ziyade artmaktadır. 

lhtiyatlarla jandarma arasın • bir şekil almaktadır. Pat ajansının 
-la muıademeler ·kayıt ediliyor ... bir haberine göre, Çekoslovakya'daki 

leh grupunun şefi doktor Volf ika
Bir çok lehli tevkif edilmiştir. Mo- metgahında göz hapsine ahnmı§tır. 

ravska Ostrava'daki kahve ve lokon -
talar tamamen boştur ve mağazaların 
önünde büyük bir müşteri kalabalığı 
görillmektedir. Gece tehlike vaziye • 
ti dolayısiyle sokaklar tam bir ka • 
ranhk içindedir. 

Sieszin'de Olza hudut nehrine gi
den yollar tel örgülerle çevrilmittir. 
Diğer taraftan gazeteler askeri ma

kamların çek ordusundaki diğer mil· 
Jetlere menıup askerlere kar§ı haklı 
bir itimatıızlık eösterdiklerini yazı -
yorlar. 

Sieszin civarında zorla celbedilen 
macar ihtiyatlarını sevkeden jandar
malar istasyonlarda hiç bir kimsenin 
arabalardan çıkmasına müsaade et • 
memektedir. 

Tefen bölgesinde vaziyet 
boyuna gerginle§iyor 

Varşova, 26 a.a. - Alman ajansı 
bildiriyor : 

Karvin maden havzasında lehli iş
çilere karıı çek tethişinin artması ü
zerine Olsa ovasında Teşen bölge -
sinde vaziyet gittikçe daha vahim 

Büyük bir çarpf.§ma 
Var§ova, 26 a.a. - Pat ajansının 

Çekoslovakya'daki Polonya mıntaka
sından aldığı bir habere göre, Zebri
dovice civarında Çekoslovakya'dan 
Polonya'ya geçmek iıtiyen kuvetli 
bir polonyalı grup bila ihtar bir çek 
jandarma müfrezesinin mitralyöz a -
teşine uğramıştır. Polonyalılar, jan
darma müfrezesine hücum ederek 
jandarmaların büyük bir kısmının si
lahlarını ellerinden almışlardır. Bir 
çok ölü ve yaralı vardır. 

l''rag Polonya'ya cevap verdi 
Var§Ova, 26 a.a. - Çekoılovakya'

nın Polonya metalibatına cevabı bu
gün bir memuru mahauc ile Prag'dan 
buraya gelmiştir. Tayyare ile gelen 

bu cevabı, Çekoslovakya elçisi Po -
lonya Reisicumhuruna tevdi etmittir. 
Cevabın tevdiinden sonra, Polonya 

hariciye nazrı Bek, Ciimhurreiıi ta· 
rafından kabul edilmiıtir. 

Alman 
muhtırası 

(Ba!Jı 1. inci sayfada) 
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Dilimiz 
KURUN'da B. AsUD Us, l>u hatlık

la yazdığı bafyazıamda diyor ki : 
fazla nüfusu alman olduğu için Al- Türk dili denince benim hatırı· 
manya, bu topraklann 1 tetrinievel ma tarihin en eski devirlerinden or-
tarihine kadar kendiıine teılimini ia- t A , Alt d w 1 _ ..ı k . a &ya nın ay ag arJDUan o-
tiy';. y .1 . • .1 • t d'l parak ezeklen ebede doğru akan 

- etı çızgı 1 e 1~ • e 1 en ve oradan dünyanın her tarafına 
mıntakalarda Almanya pleb111t yapıl- ı d I b dak 1 k 'd b-. . a u sa ara uzanıp gı en u-
masını teklaf edıyor. Bu topraklann .. k b' h' ı· B b- -k h' . . . . . yu ır ne ır ge ır. u uyu ne ır 

mukadderab da plebıaıtın netıcesıne .11 t' · ld • k d t'' k d'l' · . . mı e ının o ugu a ar ur ı mın 

göre tayin edılecektır. de timsali sayılabilir. 
Alman muhtıraaı İngiltere ve 

Fransa'da heyec:.an uyandınmt ve Çe
koılovakya hükümeti de tekliEi derhal 
reddetmiıtir. Muhtıra, ilk nazarda, İn
giltere ve Fransa tarafından teklif e
dildiği üzere, nüfuıunun ekaeriyeti 
alman olan mıntakalarm Almanya'ya 
terkinden ba§ka bir talep ileri ıünne • 
rnektedir. Nüfus niıbeti şüpheli olan 
ıruntakalarda da plebisit teklif ediyor, 
binaenaleyh Çekoslovakya tarafından 

da kabul edilen teklife aykın görün • 
müyor. Fakat alman muhtıraaının şü • 
mul ve ehemiyeti, ancak ona bağlı olan 
harita tetkik edildikten ıonra anlafı • 
hr. Çekoılovakya'nm alman hududu · 
na yakın olan nuntakalannda alman 
ekseriyeti olduğu malumdur. Fakat 
anlaşılıyor ki alman muhtırası, ktnm
zı çizgili mıntakalann hudutlannı çok 
geniş tutmuştur. O derece ki başlıca 
iıtihkamlar teırinievel iptidasında . al • 
manların ellerine geçecek ve Prag ile 
Bratislava araıındaki ıimendifer hat
tı kesilecektir. Yetil renkte işaret edi • 
len mıntakalarda da plebiıit yapılma • 
11 teklif edilmektedir. 

Halbuki Çekoılovakya, bunun kö
tü bir çığır açacağını bildiği için plebi
sitten daima kaçınnnı, plebiıit yapıl
madan Almanya'ya arazi terketmiye 
bile razı olmuıtur. Sonra Almanya'nın 
muhbraıında yeni çekoılovak hudut • 
lannın garantiıi hakkmda bir bahiı 
yoktur. Halbuki Çekoslovakya, bu ka
dar ağır fedakarlığa katlandıktan aon
ra bu noktada emin olmak iıtiyor

du. 

Görülüyor ki alman muhtıraıının 

tartları İngiliz ve franıız teklifinin 
f8rllanndan çok ağırdır. Ve Çekoalo • 
vakya'nın topnık terketmiye muvafa • 
kat etmesi üzerine, artık divaya hal • 
ledilmiı nazariyle bakıldığı için alman 
teklifi büyük hayal ıukutu uyandır • 
mııtır. 

Şimdi bu vaziyetin içinden naııl çı
kılacak? Dün, ingilll ve fraıuız bat • 
vekilleri Londra' da içtima ederek 
müıterek karar venniılerdir. Bu içti • 
ma~an aonra da Çemberleyn Hitler'e 
huıuıi bir mektup göndenniıtir. Di · 
ğer taraftan Amerika Cümhurreisi 
Ruzvelt de "yüz otuz milyon amerikalı 
namına" sulhun korunmasını büyük 
Avrupa devletlerinden rica etmiıtir. 
Ruzvelt'in bu meaajı tam vaktinde 
gelmiıtir. ihtilafa kartı bitaraf kalan 
büyük bir milletin telinden gelen bu 
meaajın bir makeı bulmamasına imkin 
yoktur. lbtilifın mahiyetine gelince, 
gerçi her iki tarafın noktai nazarı ara
Nnda ehemiyetli farklar vardır. Fakat 
ıunu da hatırda tutmak lizandır ki 
bu davada en ehemiyetli ihtilaf nokta
ıı, Çekoslovakya'nın toprak terketmi • 
ye razı olmuıyle halledilmiıtir. Bir 
defa bu adım abldlktan 10nra, iki tek
lifin neıriyle tebarüz eden ihtilif bile, 
ehemiyet itibariyle ikinci plinda ka • 
lıyor. 

A. Ş. ESMER 

İhracatçıları 

koruyan 

bir karar 
latanbul, 26 (Telefonla) - Son za

manlarda beynelmilel siyasi vaziyette 
hasıl olan fevkaladelik dolayısiye 

Londra'daki sigorta merkez Heyeti si
gorta harp rizikolarını yüzde yarım
dan yüzde beşe çıkarmış, bu sebeple 
memleketimizdeki sigorta şirketleri • 
nin de harp rizikoları malın gideceği 
memleketlere göre ylizde 2 • S arasın· 
da tezyit etmitlerdi. ' 

Hükümet bilhassa ihracat mevsi
minde bulunduğumuz ıu sırada ihra
cat mallarının fiyatlarını yükseltecek 
olan böyle bir farkın ihracatı mUteea
ıir edeceğini nazarı dikkate almıı ve 
Türkiye'de mukim tacirlerin nakliye 
ıigortaları, ıigortanın Türkiye'de ya
pılmaıı şartiyle, sevk edecekleri türk 
mahıulatının şimal ve ballık limanla
riyle diğer herhangi bir denizdeki li
manlar için yüzde 5 yerine yüzde 0,40 
olarak tetsbit etmiş ve bu karar bu
günden itibaren meriyete ginnittir. 

Hükümet bu tesbit edilen haddi 
hasıl olacak vaziyete göre deği9tire
bilecektir. 

Maalesef türk dilinin milli varlık 
bakımından mevkii bu kadar mü
hinı olduğu halde imparatorluk de
virlerinde ona hiç ehemiyet veril
memittir. 

lıte Kemalizm rejiminin dil aaha
sm·da yaptığı inkılap bu mukaddea 
nehrin mecrasını yabancı ve çorak 
topraklardan ayırarak kendi tabii 
mecruma getirmek oldu. Dil nehri • 
nin etrafına arap harfi, arapça ve 
f arşça kaideleri ıekliade koDımUf o
lan suni aetler yıkıldı. Fazla olarak 
mecrası üzerinde her tarafa cetvel • 
ler açılarak milli kültür aahau için 
sulama terta,atı da yapıldı. Dilimi
zin bünyesini teıkil ettiği halde öte
denberi yabancı farzedilen kelime • 
terin de öz türkçe oldukları tesbit e
dildi. Oz türkçe köklerden ilim ve 
fen ıatılahları yapıldı ve yapılıyor. 
Bu ıuretle türk dilinin tarihi hakkı 
yabancı dillerin tesaJJutundan k1r
tarıldı. Dil yolundan milli kültürün 
inkitafına mani olan bütün engeller 
ortadan kaldırıldı. Milli inkılap ku
vetinin dil üzerinde sarfettiii bu İıb.· 
timam kı&a bir zaman zarfmda kıy
metli semereler vermiıtir. Daha 
tim.diden ilk mekteplerde elde edi -
len aemereler eözle görülecek, eHe 
tutulacak bir derecededir. 

Bununla beraber dil ..bumda 
tahakkuk eden inlulibm eserleri ta
mam olmuf değildir. Etraftaki auni 
setler kaldırıldıktan, mecruı tabii 
yatağına çevrildikten &<>nra dil neh
rinden ikültür sahaama doğru açı
lan cetvellerin ve aulama tertibatı • 
nm feyizli semereleri zaman ile da
ha ziyade kuvetlenecektir. 

Ve wiubnıyalnn ki türk dilinin 
bütün feyizli Mmerelerini vermeai 
türk milletinin manevi kalkmma•ı· 
nın tamam olması danektir. 

YENi SAFHA 

CUMHURlYET'te "Hadiseler &• 

raunda,. ıütununda B. Peyami Safa 
yazdığı yazıamda Çeka.lovakya 
meaeleainden bahsederek tunları 
söylemektedir: 

Çekoslovakya davaaı artlk :yalnız 
bir aüdetler meaeleai olmaktan çık
tı. Lehler ve macarlar da ae•lerini 
yükseltiyorlar. İhtilafı yalnız Al
manya ile Çekoslovakya arasma İn· 
hisar ettirmek iatiyen İngiliz batve
kitinin tqebbüıü, bir azlıklar koro
su halinde orta Avrupa'yı çınlatan 

bu milliyetler konaeri önünde, bir 
kat daha çapraıık bir aafbaya gir
mif oluyor. 

Bu hatiyle mesele ya Çeıkoalovak
ya' daki bütün az.lıkların, tek aes ha
linde istedikleri gibi, halledilecek; 
yahut harbe girilecektir. 

Avrupa efkarı umumiyesinin bü -
yük bir kumu Çekoalovakya için 
har:bebneyi pire için yorganı yak
mak telakki ediyor; aulhu kurt&r· 
mak için Çekoalovakya'yı feda et
miyenler, Çekoalov&kya'yı kurtar
mak için medeniyeti feda etmiı ola
caklardır. Fakat, belki ondan daha 
az büyük olmıyan rdiier bir kıınn 

için Çekoslovakya meaelMi, bütün 
Avrupa'nm amıf, milliyet, azlık ve 
her tiirlü ideoloji davalarmın bir 
hüluasıdır. Harb oluraa yalnız Çe
koılovakya için değil, biıtün Avru
pa meıleleri için olacaktır. 

Fakat it artık müzakere ve mü
nakata aafhaıından çıkmıı ve ka
rar safhaaına dayamnııtır. Bu kara
rı da pok yakında öireneceiiz. 

BÖYLE GÖMMEK OLUR MU ! 

AKŞAM'da "Dikkatler" sütu
nunda yazılıyor: 

Tanınmıı bir ıahıiyet olan mut • 
kail miralay H. Hamdi Naci, Beyog
lu cadd-.inde ansızın düterek vetat 
etmit; kalp sektesinden ôldüiü tes
bit edilince de, kim•.ısizler mezarı • 
na gömülmüı. Zira üzerinde, hüvi
yetini ııöateren evrak yokmuf. 

Nihayet, akrabası kendiıini ara • 
mıı; elbiselerinden ve aaatinden, 
gömülenin bu methır asker olduğ!-1 
neden sonra anlaıılmıı ve dün, nnıı 
topraktan çıkarılarak tehitliğe me • 
rasinıle na.kledilmif. 

Böyle bir hadiseye ihtimal ver
mek istemiyoruz. Gazetelerle ilim 
etmek yolu yok mu? Yolda bulunan 
her meçhul ölü, aahipaiz diye, - ba
busua morıılu bir ıebircle - nuıl a • 
lelicele ve aeuiz, aaduız ıömülür? 



-4- ULUS 

Edebi mesleklerden: 1 RADYO 

Parnassizm Ankara: 

Y caan: Röne Bel6enruı -5- Kuolhp nakleden: Nurettin Artam Yazan: Suad Kemal Yetkin 
Pamuae mektebinde Uç cereyan 

teabit etmek mümküncllr: 

(Ôlle aeşriy•tı tecrübe mdiy«/. 
olu•i yeni atüd_?od• Y•Pıl•c•itır.) 

öOLE NESRIYATI: 12.30 Alatııaıb 
neeri;,atı - 13 Haberi• - U.15-14 
ırk pltk neeri;,atı ve eon. 

Kuvetli bir dalga elimdeki 
puslayı da ahp götürdü ! 
GÖKTE B İ R 

S erbeat mabkQm t bir 90Jrak 
k6peği gibi yeniz yurtsuz 

yapmıya mahktlmdum. Burada cen
geller içinde 6mrilmiln geriye ka
lan günlerini geçirecektim. Yap· 
makta ıerbeıttim; fakat neyle ya91-
yacaktım? 

Yalnı.z yapacak bir tek it vardı. 
Cengelli bir kulübede yqamak ve 
kelebek avlamak. Bir mahkQımun 
bundan bqka yapabileceği bir teY 
yoktu. Kendime göre bir takım a -
vadanlıklar edindim. Yakaladığım 
kelebekleri kaubadaki merakl)lara 
atıyordum. Bir defa bir noel gece
ai kızartmak için ok ve yayla bir 
papaian wrdum. Bir pukalyede 
afaç kabuldarmı ve kertenkeleleri 
hathyarak yedim. 

Her tarafıma böcekler dolmuı • 
tu: uman zaman bunları ayıklar

dım. Büttin ditlerim dökülmilftU : 
fakat bDcıa aldırdıtrm yoktu, çilnkil 
çifneyecek teY pek u bulabiliyor
dum. 

MI para 1 para 1 bu cehennemden 
kaçabilmek için muhtaç oldufum 
o idi. YUz franıa blr yedi sandalı 
atm almabilirdi. Elli franga da de
niz O.erinde iki hafta yetecek kadar 
yiyecek tedarik etmek mUmlründü. 

B ir elin Sen Loran'da bu dü • 
tilncelerle dolqırken batıııda 

kobıyal bir ppka bulunan bir .ey-
yah bana. tealencli w bir mektep ço
cup franaıscaaiyle aordu : 

- lncilbce bilen bir mahpus ne• rede balablllrim? 
Ben ·: 
- Ben, bira incilixe bilirim, de

dim. 
Bunun O.erine .eyyah, lDJilizce • 
- Belbenua isimli bir. ımbkOmu 

arıyorum, dedi, Bler Nayı., "Şey -
tan adaar mahka.mı,, iıimli eeerincle 
ondan babaetmit-

(Bu kadm, Guyanı ziyaret ettiii 
aman kendisine bir kaç parça el 
yuıaı aatnuıtrm: o da bunların il • 
serine adı ceçen romanı yazmıftl.) 

Senelerdeoberi ilk defa ıUldllm: 
- Belbenua benim, dedim. 
Adam, anlattı: kendiıi bir sinema 

op!ratörü idi. 
Kumpanyası, içinde dramatik bir 

firar aahne•i de bulunmak ilsere 
Şeytan adaır hakkında ı. : ı·ım çek
miye karar. vermitti. Bu adam, mev
suu mahallinde tetkik e~ek için 
tayyare ile buraya gelmiıti. Şimdi 

benden malOımat iatiyordu. Bir mah

ktlm kaçabil~k için ne yapmaliy· 
dU 

TEK YILDIZ BİLE YOKTU ! 
Bütün geceyi onun sorduğu au -

allere cevap vermekle, hapiahane 
hücrelerinin kabatulak ıeemini yap
makla, üç firar teıebbüailmü hika
ye etmekle geçirdim. 

Bütün suallere cevap verdikten 
10nra kü~Uk bir kitap vücude getir· 
mittim. GUn sökerken istediği ma -
16matı almıtt. Kendiıini getiren 
tayyare biraz ıonra gök yüzünde 
bir nokta gibi görünüyordu. Fakat 
200 dolar, yani beni kaçırabilecek 
para da elime girmitti !. 

Zihnimde pllnları hazularken 
tekrar tekrar : 

- Artı.k, bu defa, mu.hakkak ya • 
kamı kurtarac.ığım 1 diyordum. 

Ceza ı&nürgealni bucak bu
cak aramrya koyuldum. An.ak bu ıa
yede firar yardakçıları bulabilir
dim. Nihayet, biriıi gemici olmak 
üzere bet ımhkQm buldum. 

2 mart 1935 günü akpmı saat al
tıda ıe11iz ve gilrWtüıüzce bulup
rak bir çinlinin bizim için bir ka
yık saklamayı vldettiği Yılanko
yu'nun yolunu tuttuk. Parayı önce
den Çinliye vermit. bir takım .. rt
luı da kararlqtr.rmı9tık. Bir ara
lık bu firar seyahati önceden ıuya 
düflllüt gibi geldi. Fakat içimde bir 
hia, bundan aıla geriye dönmemek
lilim lbım geldifini söylüyordu. 
Neyse, nihayet kayığa yerle9tik, 
herkes yerini aldı ve seaaizce ne
hirden apğıya aüzülmiye bafladık. 
Nehrin ağzına gelince yamalı yel
kenimizi de açtık. Gemici olan ar
kadq kayığın idueeinl ele aldı. 

Artık karanbkta •uyun enginleri· 
ne doğru açılıyorduk. 
Aklı batında olan hiç bir kimse 

böyle tehlikeli bir maceraya ıiri

temezdi. Fakat bb, ne pahuma o
luna olaun, hürriyete kavutmak i
çin ahdetmif bulunuyorduk. Gece 
pek ajır geçti. Gün doğduğu sa
man kendimizi enginlerde bulduk; 
arkamızdan bizi takip eden yoktu. 
Bir tenekenin içinde bir az k&nilr 
yakarak çay yaptım. Bu çay hepi· 
mize zindelik verdi. İlk ıUnü hepi
miz bir JZ aaabl bir nete içinde çe
ne çaldık. 

Fakat UçilncU ıece halimiz kötil
letti. Günetin ıtıiı ve üzerimize 
ııirayan tuzlu ıu altında pek peri
pn, pek sefil bir bal almı9tık. De
niz ıiddetini arttırmıftı. Muayyen 
bir rota takip için hiç bir tefebbüı
te bulunmuyorduk. Kuvetli bir dal
p elimdeki pusulayı da alıp ıa

tilrdil. Gök yüzilnde bir tek yıldu 
bile cCSrUnmUyordu. 

Sonuncu gün hepimiz ralanmıf. 

yorgun, aç, balıiz, ıefil ve peripn 
bir haldeydik. Mataramdan bir yu
dum ıu içtim; buna da tuzlu ıu ka· 
rıfftlıttı. Bunu konserve ıütü ile 
karı9tı:rdım. Fakat arkada9larım, 
lezzetinin pek fena olduğunu ıCSy
lediler. 

Dadar: 
- Geri dönüp de ayrıldığımız 

toprağı tutıak! dedi, gene cengel
de talihimizi arıyalun: orada hiç ol· 
musa içecek ıu buluruz. 

Ben dedim ki: 
- Daha yola çıkalı üç gün oldu. 

Ben, daha yola çıkarken aıla geri 
dönmiyeceğimizi ıöylemi9tim. Bir 
defa Trinidad'a vardık mı, ba9ımrz 
ıelimettedir. Eğer beriki tarafta 
karaya çıkacak olursak, bizi yaka
ladıkları gibi franıız konaoloıha
neaine götürürler. 

8 öylece bütün günümüzü kav
,a gürültüyle geçiriyorduk. 

Bundan ıonraki günlerimiz· artık, 

birer kibuı içinde geçiyordu. 
Kayığın baf tarafında oturan 

Bebeı- homurdandı: 

- Kayığın rotaıını çevirip, ne o
luna olıun, ba9tankara edelim. 
Ben talihime razıyrm. f 

Bu ıırada yelkene doğru ıürüne 
ıürüne giden Dadar'a: 

....:. Dur 1 diye bağırdım ve hemen 
gömleğimin cebinden böyle buh
ranlı bir vakada kullanmak için 
aakladıiım tabancamı çekip çıkar· 
dım. 

Pek ufak tefek yapılı bir adam 
oldufum için kuYVete bqvuramu 
ve yol arkadaşlarımla baıedemez

dim. Fakat ne sağa, ne de sola dön
meıniye karar vermif, azmetmiı· 

tim. 

Bet kiti kızgın luacın bana bak
tılar. Ben de: 

- İaterıeniz üzerime atılın, de
dim, tabancada altı kurtun var, he
pinizi bire.r birer haklarım. 

Beber, Şilfo'ya: 
- Yelkeni takt diye ıealendi. 

Aynı zamanda Dadar da elimden 
tabancayı almak te9ebbüıünde bu
lundu. 

Ben daha ate§ etmeden Dadar'ın 
ayağı kaymıı ve Şilfo'nun üzerine 
düfllliiJtü. lkiıi de yuvarlandılar. 

Kasket, birden bire haykırdı: 
- Bakın, bakın; kartıdan kara 

gCSründül 
B•ıkaları bu ıöz üzerine ayağa 

kalkıp o tarafa bak,tılar. Fakat ben, 
bu ıözün beni ıafil wlamak için 
uydurulduğuna hükmederek vazi
yetimi ula deği9tirmedim. 

- Trinidad, ıel Belbenua, aen de 
gel bak ; kara göründü 1 

(Sonu vu) 

Pamaaaizm (1) realizm ve natüra
lizmin nuımda t«icelliainden batka 
bir teY değildir. Her üç telikkide de 
aynı Afakilik iddiuı, aynı dikkatli 
müphede uaulü, aynı açık ifade tar
zı, aynı bedbin hayat felsefesi ve .ay
nı aırf bedii edebiyat telikkiai var· 
dır. Zaten numın ve romanm bu hu
aual tekilleri zamanda af&ğı yukarı 
birletirler: Parnuyen tiirin doğuıu 
realist romanın zuhurunu yakmdan 
takip etmif, ölümü de natüralist ro
manın hezimetinden biraz evel vukua 
gelmiıtir. Parnaaaizm, realizm, natü
ralizm, her üçü de pozitivizm'in ede
biyattaki muhtelif görünütleridir. 

lamini, tibi A. Lemerre'in 1866 da 
(muasır P•naaae) unvanı ile netret· 
tiği bir ıiir mecmuasından alan ve 
romantizme kartı bir reaksiyonun i
fadesi olan pamuaizm, phat ıiirin 

yerine if aki ve gayri hi•i bir 9iir 
koymak iıtemiı, hazan tabiatin deği
tik manzaralarını yaptan veya tari • 
hin muhtelif devirlerini canlandıran 

tasviri ıiire, hazan da hislerin ifade· 
aine umumi fikirlerin ifadeıini ika
me eden felsefi tiire ehemiyet ver
miıti. 

Parnaıyen 9iir romantizme bir ak
sülamel olmakla beraber "benliği,, e
debiyattan koğmut olan Kluaiıizm'e 
bir dönüttür de. Zaten kluaiaizme 
bu dönüt. romantizmin ortadan kal· 
dırmak iıtediği greko litin taklidin 
bir uyanıtı ile kendini göstermekte· 
dir. 

Hi11izlik ve Afakilik parnuyen ti· 
irin eaaı vasıflarından biri ise diğe· 
ri de tekil mükemmeliyetine olan de
rin bağlılıktır. Ahenkten ziyade rit· 
mi arıyan parnaayenler, manzumele
rinde musikiden ziyade plbtik sanat
lara yaklaıırlar. 
Parnaıyen tiirin büyük müjdecile· 

rinden biri olan T. Gautier'nin bir 
renam olduğunu da unutmamalı. 
Pamaıyenler de tekle, teklin mü
kennneliyetine olan dütlriinlilk ıo
nunda aanat için sanat nazariyesine 
müncer olmuttur. 

Yunanlılarla yapılaeak 

baytari mukavele 
Hükümetimizle Yunanistan h\lkil

meti aruında bir baytarı mukavele
nin müzakerelerinde hilkümetimizl 
temail edecek olan heyetimiz vete· 
riner genel direktarü B. Sabri ile mil· 
pvir B. Naki Cevat'ta,n müte,ekkil
dir. Heyetimiz bit'inci tett'inin ortala· 
rrna doiru Atina'ya hareket edecek
tir. 

Siyasal bilgiler okulunda 
imtihan 

Ankara Sıyual bilgiler okuluna 
meccani leyli olarak alınacak talebe· 
nin imtibanlerı bu gün batlamı9tır. 
İmtihanlar bil' kaç eUn devam ede
cektir. 

Mali polis teşkilib etraf mda 
tetkikler yapdıyor 

Emniyet İtleri ıenel müdürHlğil 
bir çok Avrupa memleketlerinde ol
duiu gibi yurdumuzda da mali poliı 
te9ldlltı vücuda getirilmesi etrafında 
tetkikler yapmaktadır. Kurulması 

düfünillen bu tefkilit memleket eko
nomiıine kartı menfi bir ııuette teak 

1 - Lecante de Liale'den ıelen tez
yini cereyan 

2 - Th&dore de Bıuwille'den ge
len f;uıttziat cereyan, 

3 - Charleı Baude laire'den gelen 
intimiıte cereyan. 

Tezyini cereyanda arkeolojik dekor 
göze çarpar. Françoia CoppEe'nin ve 
Catulle Mend~'in kendilerine göre 
küçük (Ugendea dea Siklea) leri 
vardı. Bu tezyini cereyanın yarattığı 
en orijinal 9ekil, Yoae Maria de He
redia'nın Sone'ai olmuıtur. Teknik 
mükemmeliyete ltık olan pire,-Sone· 
nin çerçevesinden daha uygun bir 
çerçeve bulunamazdı. Bunun içindir 
ki Pamuae, sonelerin yapıldığı bü
yük bir atölye, Heredia da bu atöl
yenin emaalaiz bir patronu oldu. Aı· 
lan Ktlba'lı olan bu pirledir ki ıone 
ıekli kemilin zirvesine vardı. Here

dia'nm ebedt uykuya dalmaıiyle be-
raber sone de elde ettiği mevkii kay
betti. 

2 - Fanteziıt cereyanda fantaiaie 
hikimdir. Bu cereyana menıup batlı· 
ca ıairler aruında F. Coppee'yi, A. 
Glatigny'yi, L. Tailhade'i ıayabili
riz. 

3 - Entimiıt cereyat\: Objektif 9i
ir hakkındaki iddialarına, tezyini e
mellerine rağmen ParnaMe, aık ve i
tiraf tiirlerlnde Baudelaire'in izi Ü· 

zerinde yürümekten kendini alama
mııtır. Netekim Cop~e, 1868 de neı
rettiği tiir kitabına İntimit& ismini 
vermittir. 
Parnaıyen tiirin müjdecileri: 
Th. Gautier (1811 • 1872), Th. de 

Banville (1823 • 1891), Ch. Baudelalre 
(1821 • 1867): 

Uç büyük mümeaıili de: 
Leconte de Liıle (1818 • 1894), J. 

M. de Heredia (1842 - 1905), ve Sully 
Prud, homme (1839 • 1907) dir. 

[1] Bu tlbiri Tempa'm edebi miineldridi 
Andr6 Tb6rive, Parnu7m tairlere tah· 
ıiı ettiil kitapta k111laıumıtır. 

istallltal Şelllr Tlyllrtsl 

temsillerine ba-ıyor 
İıtanbuh 26 (Telefonla) - Tepe

bqı tiyatroeunun aalmeai beton ola
rak ıenifletilmektedir. lnpatı ilkte,. 
rinin birinci gününe kadar tamamla
mak kabil olamadığından, bu aene ilk 
temsil Beyoğlu caddesinde komedi 
kranunda verilecek ve Şehir tiyatroau 
her aene olduğu gibi, bu sene de Şeka· 
pirin bir komediıi ile perdesini aça
caktır. İlk oyun Avni Givda'nm tec
cilme ettiii (Yanlıtlıklu) komediai· 
dir. 

Tepebafı tiyatro.unun aahneei bi • 
rincite9rinin 7 inci günü tamamlan· 
dıiı taktirde, ayın onundan sonra da 
oruınm açılma tCSreni Mefharet Er· 
ain'in terctıme ettiği ••vindaor'un ten 
kadınları,, komediıiyle yapılac:ıaktu. 

.. Vindaorun fen kadmları,, Şebpi
rin en güzel komedilerinden biridir. 
Bu komediyi sahneye bizzat Ertuirul 
Muhıin koyacaktır. 

icra etmek i8tiyen Amillerle mücade
le edecek ve bu mücadele eualı ,ekil· 
de ve ilmi bir aurette yapılacaktır. 

J-......ı 

AKSAM NESRİYATI: 11.30 K 
pllk neşri;,atı - 19.15 Tiirk mu" 
halk tarlulan (Hikmet Rıza) - 20 
ça neıriyat ve 1&at ayarı - 21.11 Ha 
- 20.15 Türk muıikiıi ve halk tar 
(Muzaffer tıkar ve Semahat) - 21 
pltklan - 21.15 Sttid70 aaloa orJEea 
1· llicheli: Serenata Eıpapola. 2- V 
var Gibicb : tcb hab einen Scbvvi1& 
Hana Bulcb: Ein sruu an Johaımi. 4-
116: Die Fucbinpfee - 22 Haberler 
hava nparu - 22.15 Yarınki Pl'OllUlll 
IOD. 

İstanbul: 

AKŞAM NESRlYATI: 11.JO Dana 
ıikiıi (Pllk) - 19 Koaferam: E • 
halkevi namına, Elif Naci (Hallı: ver 
- 19.30 Karadenia seceai: Htiae7in 
ver - 19.55 Boraa haberleri - 20 Saat 
;,an •• Suzan ve arbdatlan taraf 
(Türk muıilriıi ve halk IU'lulan) 
20.40 A J a n ı haberleri - 20.47 
mer Rıza Doirul tarafından anpea aö 
- 21 Saat ayan: ORKESTRA: 1- Gr 
Niivi aljeryen. 2- Glinka: Vala fant 
Studins: Friihlinpn71en. 21.30 Cemal 
mil ve arbdaılan tarafmdan türk mu 
ıi ,,. halk tarkılan - 22.10 Hava npanl 
22.13 Fud 1U bqed: Oku7aDlar: t 
him U7pn, Ali Biilbill, Belma - 2%.55 
haberler ve erte1i sünün propaau -
Saat ayan, iıtiklil martı. acıa. 

Avnıpa: 

OPERA ve OPERETLER: 15.15 Do 
lancbender - 19 KoloaJa, 8tataut -
Milano. 

ORKESTRA KONSERLERi VE 8 
FONİK KONSERLER: 14.10 Fnnkf 
- 14.20 Llibemburs - 19 Hambur• 
19.30 Frankfurt - 20 Briibel, Lond 
Recyonal - 20.10 Doyc;lancbender -
Bre.lav, Pariı - E:rfel Jaıleai - 2 
Monte Ceneri - 21 Vi:JaD& - 24 Fnnkf 

ODA ııustKtsı: 11.15 Donlancb 
der - 11.21 Münib - 21.15 Stutaart 
21.55 Varaova - 22.15 Kopenhq, Pariı 
22.30 Doyçlandzender. 

SOLO KONSERLERİ: 15 Fnnkfurt 
15.30 Vi:JaD& - 16 Pariı - 11.10 Kol 
- 11.20 La:rpals - 11.30 Dro:rtvic: - 19. 
Brealav - 21 Kopenhq - 22 Beromlin9 

NEFESLi SAZLAR (MARS V.S. 
10.30 Hamburs - 12 Breala•, HamlMu• 
15.35 Bre.lav. 

ORG KONSBRLBRt VB KORO 
20.10 Könipber •• 
HAFİF MUZIK: 5 Köniobers - 6. 

Hamburs - 6.30 Frankfurt, Koloan 
7.10 Kolon;,a, Sarbriik - 1.30 Kolon 
Münib - 10.30 Vi;,ana - 12 Fnnkf 
Statprt - 14.10 KolOll7&. Vi7aaa -
Hamburs - 15.25 Hambars - 16 .. ·-- · 
iıtu70nlan - 11 Berlin - 18.30 F 
fart - 19 Berlin - 19.10 Köni 
- 19.15 Dro~ - Jo.lt Bedia -
Hamhars. 8~ - 24 Vi7UL 

HALK MU8lıtt8t: 11.30 8ıt-..rt 
.2D.10 Vi:rana,. 

DANS MUZlGl: 20.30 Koloa7a ( 
7iik dana secm) - 21 Laneis -
London • Rec70Dal - 2S F1oraau. R 
Talu - 25.10 B......,. - IS.1 Drartlt'fll'Y 
-as.soKua. 

On bet Yll§mda bir çoeok 
elektrik cereyaniyle yandı 
latanbul, 26 (Telefonla) - • ..,_.,.. 

luıbiarmda Kuılçepc .okafmda 
turan 15 y8fınd &talebeden Salih 
det, evelki eUn. evindeki elektrik 
siyle oynarken cereyana tutul 
birdenbire y&nmll, kül o1mut 
Tahkikata dwmı edilmektedir. 

Çırağan 8111'8JI otel olacak 
letanbul, 26 (Telefonla) - Çır 

aarayınm modem bir otel haline k 
nulmaaı için latanbul otelcileri 
fından belediye rei8liiine bir müır 
at yapdmıftır. 

Otelciler: buranın "160" '}fa 

modem ve liib bir otel haline i 
edilmesini i8temektedirler. 

Bu otelin 7 odalı ıtlka dairelerin 
yemekli olarak 12 liraya kiraya 
lebileceti de timdlden heupl·-.. ·-
tlr. 

Aman Allihaa, e• ae cüler Jialü Ye tuhaf Ye 
kiiçüciktül Joh•nneı batmı etmeMn ltapidan si• 
remi,..da. Aaa11 Ye baba11 ona aninçle karpladı • 
lar Ye prap ikram eclenk dönüfilnü kutladılar. 

Saçlarma kır diifen " ikili de pek İJİ inaaelar o&.a 
aDa11 ile babamu görince JolaamMa fiddetli bir he
yecaaa kapıldı. Her teJ' on• abpmı Ye H'ftDİt ol • 
dutu tefeli. .. 

VIKTORIA 
- Biraa sarip l'ÖrinÜt' .... , ...m .._.,. .. 

leceiini bilmi,ordam. 
- Hakikaten, naad Wl•ilirclinia ki .. twaa.. 

ra gelmek h....-e kıapacaktma? 
AT f Viktoria ile ....ıi benli kamatmatta. 
- &aracı. ne kadar kalac•h-n ? J........._ siçlükle ceYep YWdi: 

Hom .. o •kfUD etrafı pacli, gidip ~ 
laf ocafuu " gölü göreli, onnaM& daha ıimdiden 
JUYalarmı kunnakta olan akı doeta.n katlan Ji • 
reti tibi~k dinledi. c.ç.ken kocaman kanaca 
JQ•aamı ziyaret etti; karıncalar gitmiılerdi. Ytna· 
:rı hiru kaadı: Harek.uiz, camıadL Y~ 
dnmn eclerk• tato ...Wbiae ait ormuua hayli 11 .. 
ailmiı olduiuaa gördü. 

Babuı ona taka m••11adiyle ı 
- Naaıl k-dini hwalara ,..ı.acı hİllellai,_ 

meıan? dedi. Senin eski kara taYUklara rutladm 
mı? 

- Hiç rastlamadan. Onnu e7'oe ~ 
Baban ona ı 

- Onnaa tato aahilrilaiDdir. Aiaçlanm -~ 
olan bi:ı: d•iili:ı:. Herkwin para7a ihtiyacı ol•ilir. 
$ato aalıibine be çok para lbandır, cnabmı rinli. 

Günl• gelip geçtiı p.I, tatlı sinler; hari· 
kalade iaai•a aaatleri, nefiı pakltıık laabralari,.le 
dola ,..ti•; ,..r, sök, haTa, dailu hep kendilerini .. ~ 

Ja•r=• f&lıDJ.a .W• ,.ı. takip etılbmda. 
SabahleJin bir JaHa ..... aolmmt oW ........ da
datı ıifmiftl. Keneli kacliaeı "'Et• bir ~ te
wllf ...,,_ danaa71P aeçaiım." .U,..cla. Kimle 

Ycaan: Knat Haman -8- Çeoiren: N..,lti BAYDAR 
ile karııla......._ Şatonun paftmda bir kadın sör
dü. Geçerk .. ona hürmetle aelimlaclı. Şato aalüM
nin kan..,.clı ita kadın. Lkid.. oldafa gilti kötlrii 
görür sönne:ı: 'Tinli çarplDIJ'a bqlMIL S.J111a 

~ eeki eYin "• kibar •e ciclcli tamı tato 
aahibinin ona daima telkin etmit oldukları hiirmet 
Mki kuYetini mabafaaa ediyordu. 

11.i doira 7'b'G,_. nhtaa ~ana tatta. Ve 
kartı taraftan keacliaine doina Ditlef ile V-aktoria
mn ıelclilderini birdenbire sördü. Johannea ukılcln 
Onan k .. dil..W takip etmit oldafuna :ı:annedebi· 
lirl.-di. Btmclan bafka, ba fİI daclak ..• Aclımlanm 
7a•aılatarak, J'Qluna deYun edip etmemekte müte
recklit, anlan anktan aelimladı Ye J'&Dl.armdan 
seçinciye bclar kalketini elinde tuttu. anı... da 
alır admnlarla Jiirii7'Jl'larch Ye ikisi de aelimma 
mabbele ettil•. V•tıaria ona dimdik baktı, Ye 

Jiaii hafifçe IU'aNL 

Jolaum ........... kadar ge:ı:intiaine -- etti; 
h.,..cana lr.apıfmıttı. Sinirli ainirli :rfiriimİJ'9 ....... 
clı. Allllum, Viktoria ne süseldi; ne büJiimiiftü; 
ne kadar büJiimif n w Hm-kinden ne ır.du
giaell9f111İfti 1 iki ince kadife çİqiJ'9 benai,.a 
katlvı adeta birmirine temaa edi,ordu. Göaleri-

• • L---11 ftı .:-.&: .1---!- ---1---11- 1..! ... .,....._, __ .... ; ~~ ~ 

maYililde ma't'İ idi. 
~ tatoclaa mlıık, onnanllır _..a=dan, 

clole~ı bir patika79 •pb. Şato aaJailNnin ço
cuklanu aclmn adım takip ettiiini .öylemeeinl• 
ele ı Bir tepec:ife •armca bir tat balap iis..-. o
twcla. K111lar muht..n Ye Tahti bir maalrirü- &. 
hensini etrafa Ta1arak biribirini çaiırııor, gqala· 
nncla çalı çırpı parçal.-ri,.le açuta,_ıarclL Ha•a:rı 
tadı bir nebati topnk, filizlenme, ~llaut tomar· 
cuk " çürük aiaç kokaea kaplıyordu. 

Johumea bibnecl .. Viktaria'mn ~ana çllmut
tL Genç kı:ı: dMC:loira ona doira geli)Ol'da. 

Küsen, beyhude bir hiddete kapılan Jolı ...... 
o uula auıklarda, çok aaaklarcla balmuna:rı te
menni ediJ'C)l'da. Viktoria, hiç fiipheei:ı:, bu aefw 
kendiıini takip etmiı olıdaimm •nacaktı. Acaba 
ona g ... ••mla••k lbma mıydı?. H- de ba e • 
tek arıu aokandı ıitmit dududa... ' 

Fakat Viktoria ora7a, daha yakma plince ı.lk
tı kasketini ç*arclı. v ... güliİllllİJ'eNk batı ile 
....... Yerdi. 

- Gün ayclm, eledi. itte memlekete döncliinüa. 
Safa geldiniz. 

Dudakluı ~ titredi; fakat hemea aikUaet 
baW& 

- Tiııtilin ..... kaclv. 
Viktoria, birdenbire ona ö7le ••akl•p='f sörii

nii'TOl'da kil Bö,.le olacak oldaldaa m-a om 'a 
kon.....ırta ne mina Yanlı? 

- Ditlef bana abia çok çalqtıimısı ~ 
Johanneı. lmtihanlanmsı pwllıık seçiri7•• •ı•• 
naa. Bundan batb sisin tiir :ra.tıiıtu .. da aö,lecli. 
s.Jaib iDİ ? 

Joha....., •lalsaıa bir ta'ftl'la CeYap ......-. 
- Ahi elbete. Herkea tiir 'Ta..,.,r. 
Dütündii: "MMl-nki bir teY ~..u,_., ,... 

• çabucak sidecek mi?" 
- Epeyce mlnaııa delil mi, 1Mlsiia de beni bir 

pbua ana soktu, cliy_. atmu cöet..ti. hnclaa 
dola71 ba haldeyim. 

- Usmı uman harada balanmadıfımsa lla da 
delildir: bbim YMan anlan aiai artık tan...,... 
lar. 

Yaban anu sokmaktan dola11 Jiiaünin biçimi 
deiitmif ..,a deli ........ G'=uı Viktıoda'nm • 
m......da olmaınM g•ektil Ali. .• Viktıaria, apı 

bir akm tepuia aüelii lmmıaı ~ aall11a • 
.... ....ıa daruyor,..,. ~ bqb bir f9Y oma al&
kalanclınm,..da. Haltuki ~ keadimi ona kaç 
defa ta11tmak tenuaülünde babmmafhl. 

(Sonu var) 
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Almanya Slôvlarla meskun il 

11 araziyi almak gayesini 
il 

Bitle Pire 
Birincisi için yiğitte bulunur der- evlerde ve apartmanlarda - maal

ler. Galiba her inaanm ömründe - esef - fazla yeri vardır. Bir topal 
biç olmazsa çocukluğunda - bir yi- bit gecede kırk yatair dolqır der
iitlik zamanı buluncluiunclan öm- ler. Halbuki küçücük pire bir ham
rümcle biç bitlenmedim diyebilecek lede kırk elli santimetrelik meaafe
kimae pek te bilinmez •. Zaten bazı- ye atlar. Pirenin büyüklüğü iki ni
larınm rivayetine göre yalnız buda- hayet dört milimetre olduiu halde 
J.a olanlar hiç bitlenmezler. Bu riva- bu kadar uzaia atlamaamı İJManın 
yetin mutlaka doğru olup olmadığı atlamasiyle kıyaa etmek iateneniz, 
bilinemezse de §İmdiye kadar gel· orta boyda bir adamm yüz elli met· 
mit ve geçmiı adamlann en akıllıaı re sıçramuı demektir . 

Ç ekoalovakya'daki almanlar, 
meselesinden ortaya çıkan 

buhran, dikkatle tahlil edilirse, 
Cermenlerin Slavlara karşı asıdrk 
mücadelelerinin nazik safhaların
dan biri gibi görünür. 

GON ON PO L iT İ K ME SEL ELERi 
YAZAN : SERJ SABA TiYE 

aayılan Eflatun filozofun bitlerden 
::.ı....-:_ im Pirenin inaanlara düflll&Dlıiı öte-
vnuug o ası onun aksine olanların k · 
üzerine çıkan rivayeti kuvetlendirir. anin dÜflnanlıimdan ataiı kal-
Eelıiclen filozofluk iddia edenlerin maz, çünkü o da veba hastalıimı 
uzun yailanmıt saçlarla gezmeleri farelerden alarak ~nl~a bul~t
de ıüphesiz EflAt k d k 11 tırır. Vakıa lstanbul dakı Karakoy 
ve' bitli oldukları: ~- t a arka. ~ 1 köprüıaü yapıldıimdanberi memle-
di. 1 gos erme ıçın- , ketimizde bu hastahk birdenbire a-

. ~. zalmıt olduju gibi yıllardanberi du-
~un ~gıtte olur denilmesi de, yulduğu da yoktur. Fa.kat ilerisi bi

t.abu, eakı zamanlarda birçok kah- linmez pireleri yok etmek her va

Almanya, Çekoalovakya'da gftya 
tazyik altında yaşıyan alınanlara 
haklarının verilmesini isterken sa
dece bir hami rolü oynamak iddia
sındaydı. Fakat Avusturya'nın iş
galindenbcri, feveran halinde olan 
Südet almanlarına karşı üçüncü 
Rayh'ın vaziyeti birdenbire değiş
mif, Çekoslovak devletinin istika
met ve şekline müdahale derecesi
ne varmıştır. 

ya'nın Avrupa'da takip ettiği po
litikanın, Slavlarla meskun geniş 

araziyi almak gayesini takip etti
ğini. 

Bu politika Hitler tarafından 
icat edilmemiştir: İkinci Frede
rik'in Tötonya tarikati de aynı po
litikayı güdüyordu. 

Hitler diyor ki: "Biz, eseri, altı 
asır evci bırakılmış oldu~., yerden 
ele alıyoruz. Cermenler. l cenuba 
ve garba doğru ezeli kruvazadına 
nihayet veriyoruz, ve gözlerimizi 
şark memleketlerine çeviriyoruz. 
Harp öncesinin sömürge ve tica
ret politikasını durdurarak istikba
lin politikası olan toprak siyaseti
ne geçiyoruz." 

rupa'nın şarkında sabanlar için lü
zumlu toprakları kılıcın fetetmesi 
lazımdır. 

Şarkta Slavlar vardır: Polonyalı
lar, Çekler, Slovaklar, Okranyalı
lar, Ruslar "tabiatin esirliğe mah
kftm ettiği aşağı ırktan milletler". 
Almanya'nın müstakbel fetihleri, 
böylece, ırkçılık nasariyesi ve Al
manya'nın sözde medeniyetçi mis
yoniyle önceden meşru göeterilmek 
istenmittir. runanlarm bitlecıerek ölmelerinden kit lüz~ludur. 

ve bu hayvancıklarm muharebe za-
manlannda hiç eksik olmamasm
dandr. Geçen büyük muharebede 
her memlekette muharebye gitmi
yenler bile açlığa dayanmalariyle 
llirer k.abraman kesilerek bitlen
mifti. Fakat bu yolda en büyük 
töhret kazanan eaki Roma kahra
manı Silla olmu,tur. Bu zorlu adam 
kudretinin en yüksek derecesindey
kea bitlerinin kendisine verdikleri 
zahmete dayanamıyarak birdenbire 
itten çeldlmit ve o zamanki bütün 
&lemi hayrette bırakmıttı. 

Zaten pire hutalık aetirmete bi
le inaanı rahatsız etmesi yetitir. (). 
nun bir hainliii, yumuıak deriyi 
daha ziyade sevdiğinden, erkekler
den ziyade bayanlara musallat ol
masıdır. Ondan dolayı bayanlar pi
reyi yakalıyarak ince parmaklarının 
araamcla sıkıttırıp ezmekte erkek
lerden daha çok uata olurlar. Hat· 
ta, pire tutmaamı bilmiyen bir ka
dm kocasını da tutamaz derler. 

B. Henlayn, Karlsbad programın
da, "Drag nach Osten" fikrine kar
şı Çekoslovak milletinin slavlığın 
bir seddi olduğu iddiasının terke
dilmesini ve Çekoslovakya'yı Al
manya'nın düşmanları arasına koy
muş olan politikadan vazgeçilmesi
ni istemişti. 

Rusya'daki bolşeviklik bu prog
ramı tahakkuk ettirmek için mü
kemmel bir vesiledir; "Mein Kamf" 
ın şu pasajı da bunu isbat eder: 
"Bolşevizm, Rusya'yı, şimdiye ka
dar rus devletinin istikrarını ida
me eden ve onu koruyan entelektü
el sınıflarından mahrum etmiştir. 
Filhakika bir rus devleti teklinin 
organize edilmesi Ruaya'da sliviz -
min iktidarının bir neticesi değil, 
daha ziyade apğı kıymette bir ır
kın arasında yaııyan cermen unsur
larının yaratıcı ve siyasi dehası
nın bir misali olmuıtur. Şef olarak 
cermen ITkından organizatörlere ve 
muallimlere malik olan apğı mil
i etler birçok defalar kudretli dev
letler teşkil edecek şekilde inkişaf 
etmişler ve yaratıcı ırk çekirdeği 
içlerinde kaldığı müddetçe devam 
etmişlerdir. Asırlardanberi, Rusya 
yüksek ve müdür sınıfları besliyen 
bir cermen çekirdeği sayesinde ya
şamrttır. Bugün ona tamamen mah
volmuş nazariyle bakılabilir. Onun 
yerini yahudiler almıştır .. Biz ırk
çılık nazariyesinin doğruluğuna en 
büyük delil teşkil edecek bir ka
tastrofa şahit olmak üzere mukad
derat tarafından seçilmişizdir. Bi
zim vazifemiz, nasyonal sosyalist 
hareketinin misyonu, milletimizi, 
siyasi mukadderatını, lskendervari 
bir sefer ı;eklinde dcgil, kılıcın ken
disine yalnız toprak vereceği al
man sabanının çalışmasında gör
miye sevkctmektir." 

Bu sözler, Çekoslovakya'nın al
man tahakkümü altına girmesini 
iatemiye tekabül etmez mi? 

Böyle felsefe Ye kahramanla ta
rihlerinde parlak yeri bulunan bu 
bayvancıiın bir de deha tarihinde 
önemli yeri vardır: Lekeli hmnma 
butalıimm nasıl bulaıtığı henüz 
bilinmezken Tunua tehrinde doktor 
Nikol bir gün hastaneye gelirken le
keli humma hastalıciyle oraya geti
rilen bir hastayı kapuda gördüğü 
vakit bu adamın pek çok bitli oldu
iun.a dikkat eder ve bunun üzerine 
arattA"IDalarma batlıyarak bu haa
talıfı bitlerin bul&flırdıfını keıfe
der. Deha sahibi adam, böyle her
kesin cördüiü fakat mUıasmı an
lıyamadıiı bir hadiaeden hüküm çı
kannaaiyle '°'yırt edilir •.. 

Gene ondan dolayı evde pireleri 
yok etmek en ziyade ev kadınları
nın vazifesi olur. Ba,.iı temizlik, 
halıların altmı sıkıca aüpürbnek bi
le haylıca fayda verir. Fakat daha 
emin olmak için, gaz yaih ve sa
bunlu su ile tahtalan sildirmek -
tuvalet için kullanılan pülverizatör
lerin birini bu ite feda ederek -
köıeleri, tozlu yerleri onunla te
mizlemek daha iyi olm .. Gece ya
tak odasmda zeytİnyaf lı bir Mer
yem ana kandili sabunlu suyla do
lu bir çukur tabak içerisine bırakı

lırsa sabahleyin sabunlu suda hay
lıca pirenin olduiu görülür... Ceviz 
yaprağı koku.undan pireler kaçar
lar, fakat yok olmazlar. 

Burada mevzuu bahis olan cer
manizmin müdafaası değildi, bila
kis aaıl cermanizm müteaddi vazi
yetinde görünmektedir. 

Çekoslovakya'ya hücum için al
man propagandasının mutad ma
nevralarından biri de onu südetle
rin icra vasıtasısı şeklinde göster
mektir. Almanya bu suretle .. Kı
zıl tehlike" endişesini istismar et
mek istiyor ve Çekoslovakya mese
lesine dünya ölçüsündeki ideoloji 
kavgalarının bir safhası manzara
sını vermiye çalışıyor. Bolı1evizme 
karşı medeniyetin müdafii geçinen 
Almanya Çekoslovakya'ya bu ba
kımdan hücum etmektedir. 

Bütün bu yalanların maksadı ne
dir? Bolşevizmden korkan bazı dev
letlerin tecavüze uğrıyan küçük ve 
zayıf Çekoslovakya'ya karşı duya
bilecekleri sempatiyi yok etmek. 

Ancak bt:Jerin bir dehayı meyda
na çakarmafa sebep olmaları -
tahmin edeniniz ki - onların felse
fede Ye kahramanlıktaki töhretleri· 
ni birdenbire unutturmağa da sebep 
olmuft•. O zamandanberi bit in
aanlarm en büyük düpnanlarmdan 
biri aa71lır. Bu da pek haklıdır, çün
kü lekeli humma butahiiyle racia 
bmmnaaı baatahimı inanlara bu
lqtıran bitlerdir. Bir rivayete göre 
bit imana kara humma haataılığmı 
bile getirir. Bu riva,..t dofru olmasa 
da, öteki iki kötü hutalrk bitlerin 
bize ne kadar düpnan olduklarım 
anl.atmaia yetiıir .•• 

Slb.ı •e içtimai Muavenet veka
letinin balkı aaillk biliileriyle ay
dınlatmak için vakit vakit çıkardığı 
mini mini ve çok faydalı kitaplar
dan ikiai bu sefer bitle lekeli hum
m&J'• tahn. edilmittir. Bitlerin bu
lqtırcbklan baatalıklar en ziyade 
kq meyaiminde çıktıimclan bu haa
talddard.n korunmak çaresini öi
renmenin timdi tam zamanıdır. 
Bu aüzel kitaplardan bireT tane bu
larak mutlalca okumalannı okurla
naun hepsinden rica ederim .• 

Pireye aelince, bunun hiç bir ta
rihte ~ bulunduğu bilinmezse de, 

Bir de Çinlilerin bulduiu çare 
vardır: Biri ince, biri daha kaim iki 

kamıı parçası. Kalmm yan tarafla
rından delikler açal .. , inc .. ine ele 
karuakız gibi br teY sürülür. ince
si kalının içine sokulur. Çinliler, pi
relerin eziyetinden kurtulmak için, 
bu kamıılan genit eavaplarmm 
içinde taıırlarmıf. Bizim pijamalar 
da, Hincklen geldiği için, Çin eavap
lan kadar aeniftir. Hele eabahbk 
kimonolar daha bol olur. Onun için 
pirelerden pek rahatsız olursanız ... 

G.A. 

Y ahancı memleketlere para 

havalesi İ§İ yakında başlıyor 

Yabancı memleketlerle memleketi-
miz arasında yapılması kararlaıan tel
graf ve posta havalesi etrafındaki tet
kikler neticelenmittir. Posta, telgraf 
ve telefon genel direktörlüğü, havale 
ifinin muntazaman ve pürüzsüz başa
rılması için lüzumlu olan son m uame
leleri ikmal etmek üzeredir. Havale 
kabulü işine yakında ba,lanabilccek
tir. Yabancı memleektlere havale ka
bulü ifi, timdilik posta idareainin 
tespit edeceği P.T.T. merkezlerince 
yapılacaktır. 

~========================================~ 

GÖKLERİN CASUSU 
Yazan: Allretl M Ofta 
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Fasıl XV 

Sıtma . .. 
Gecenin ratıp soğuğundan uyupnuf 

~e kuru tahtalara temastan sancılan -
mıı vücutlariyle, ıabahı sabırsızlıkla 

bekliyorlar. 
Yola çıkmak için sabırsızlanıyor -

larl ... 
Burada kalmakla ölüme mahkQm ol

duldarını biliyorlar, çünkü hali araıı
dıklarına ihtimal verilemez. Şimdi ye
gi.ne ümitleri meıkf1n bir toprağa e -
ritmektir. Daima şarka doğru gittik -
leri takdirde in.anlara tesadüf etme -
mcleri onlara imkansız görünüyor. 
Tek ve tehlikeli meçhul, seyahatları
nın süreceği müddettir. Çünkü kuvet
leri de, cephaneleri de ve onunla bir
likte yiyecekleri de pek çabuk tüke -
ne bilir. 

İtte nihayet ıabah ... Yekpare kül 
rengi bir semada soluk bir gün ağırı -
yor .. 

Vidal hararetli bir ıcale: 
- Hazırlanalım, diyor. 
Hemen ayağa kalkıyor, uyupıuıı a-

dalelerini hareket ettiriyor. Sonra : 
- Eveli yolda pitirmek üzere bir 

av aramalıyım, diyor. 
Makineli tabancayı alarak ıüratle 

uzaklatıyor. 
O zamana varıncıya kadar bir çok 

ıu birikintilerinden gc,çmcai icap edi -
yor. Çürümekte olan yaprak yığınları 
üzerinde ayağı kayıyor, dikenler vü -
cudünü çiziyor ve çi&nediği dalların 

en küçük hareketi onu battan atağı 
suyla ıslatıyor. Fakat av namına mey
danda bir fCyler görünmüyor. Yeni -
den ağzına kadar dolmut olan su biri
kintisine dönüyor. Fakat içinde yı • 
ğınla nebati maddeler çürüyen su kap 
kara bir renge bürünmüıtür. Yer yer 
yosunların yetil lekeleri göze çarpı -
yor. 

Görünürde bir kuı bile yok. 
Vidal, yapraklar araeından bir hay -

vanın kımıldanıtını ititmck Umidiy • 
le etrafa kulak veriyor, fakat durma -
dan dallardan kopup dilıen yaprakla
rın hıtırtıaından batka bir ıcs iti temi • 
yor. 

Endiıeli bir tavurla geriye d8nllyor. 
Meydanda g8rünmiyen bir avı ara -

makla neden vakit kaybetmeli? Bu aa· 

Çekoslovakya'yı biçimsiz bir dev
let, Avrupa haritasında gülünç bir 
istifham ipreti teklinde göatermi
ye çahpn bu propagandaların he
defi nedir? Milletlerin kendi mu
kadderatlarına hakim olmak tezine 
bağlı demokrasi kamoylarını ondan 
soğutmak. 

GQya tazyik altında olan karde~
lerini müdafaa için, Almanya gibi 
büyük ve dünyanın en büyük askeri 
kuveti olmak iddiasında bulunan 
bir devletin sahte deti111er ileri sü
rerek dünya kamoyunu seferber et
miye ne ihtiyacı vardı? 

Almanya'nın, milletinin bir kıs
mını seferber ederken daha uzak 
bir hedef gözetmemiı olduğuna bi
zi kim inandırabilir? Almanya, di
ğer fetihlerine bir merhale tefkil 
etmek üzere Çekoslovakya'yı ele 
geçirmek istiyor. 

N asyonal sosyalizmin ana vec
helerini bilmek istiyen bir 

kimse Hitler almanyasının şu iki 
mukaddes kitabına baş vurmalıdır: 
Adolf Hitler'in "Mücadelem" ve 
Alfred Rozenbcrg'in .. Yirminci a
sır miti" 

Burada neler okuyoruz? Alman-

bah hiç bir hayvan bulamıyacağını pek 
iyi hissediyor. Demek ki elleri bot 
dönmesi lazım. Talihine, yolda bir kaç 
yabani meyva buluyor ve onları top -
luyor. Faıka.t akıama kadar sarfedccek
leri gayreti telifi için bu gıdanın ki -
fi gelmiyeceğini düfiinüyor. 
Arabanın yanına dönüyor. 
Kadın, onun gıyabında, ellerinde ka

lan ne varsa hepsini arabaya yerlcştir
mittir. Esasen fazla bir şeyleri yok : 
Bir kaç alet, fifekler, diğer bir iki şey, 
yağmur devam ettiği takdirde, ateş 

yakmalarına yarıyacak bir iki tahta 
parçası. Hepsi bundan ibaret . 

Vidal hemen karar veriyor 

- Yola çıkalım 1 
Aralarında arabanın oku olduğu 

halde, yan yana arabaya koıuluyorlar 
ve merdivenin ipinden imal edilmif 
koşumları göğüslerine egçiriyorlar. 
Kadın, paçavraların en büyüğünü bir 
şal gibi vücuduna sarmııtır. Fakat 
ne kadar sefil bir pi. Vidal'in tavsi
yesi üzerine diğer bez parçalariyle 
de ayaklannı sarmıştır. Hayvan deri
lerini bunların üstüne geçirmiştir. 

Öylece yolun çakıl ve dikenlerinden 
pervasızca yürüyebilecektir. 

Mühendis : 
- Haydi bakalım! İleri! diyor. 
Tekerleklerin içine gömülmüf ol-

duğu çamurlu zeminden arabayı kt1r
tarıyorlar. 

Vidal gösteriyor: 
- Bu tarafa! 
Ve ufllkta b11l11tlarm örtJD\İJ olma-

Demek ki Bitlerin tavsiye ettiği an 
aneye dönüştür. Bu anane, şarka doğ
ru, Slavlarla meskun muazza~ top
raklara doğru devamlı ve sistemli 
bir ilerleyişten ibarettir. Hemen 
bütün Prusya, Saksonya'nın büyük 
bir kısmı, Silezya, eskiden alınanlar 
tarafından Slavlardan fetedilmiş
dir. Berlin, cvelce Slav balıkçıla
riyle mcskfin küçük bir kasaba de
ğilmiydi? Zikrettiğimiz yerlerdeki 
Slav müesseselerinden geriye ne 
kalmıştır? Luzas'ın birkaç bin sır
bı Slav dilinden, birkaç mevki is
mi, hatta Prusya'nın ismi (Borus
ya), belki prusyalıların bazı mü
meyyiz vasıfları. Hepsi bu kadar. 

Slavların temsil eyledikleri bu 
yerlerden baıka Berlin ve Viyana'
nın cermen imparatorlukları harp
ten evel Polonya'nın büyük bir kıs
mını, Galiçya'yı, Bohemya'yı Slo
vakya'yı, Hırvatistan'ı, Dalmaçya'
yı, Bosna Hcrsek'i, 30 milyon Slav
la meskun bütün o toprakları fe
tetmişlerdi. 

Harp bu milletleri cermen bo
yunduruğundan kurtarmııtır: 1918 
denberi Polonya ve Çekoslovakya 
istiklallerine kavuşmuşla:-, Sırbis
tan'da Hırvat ve Slovaklar'la bu
günkü Yugoslavya'yı kurmuştur. 

Fakat slavlara tahakküm itiyadı 

alman ruhunda hala demirli dur
maktadır. Bu zengin ve türlü men
balarla dolu toprakları ele geçir
mek almanlara mantıki ve meşru 
bir şey görünüyor. 

H itler hareketinin tasarladığı 
dış politika bir zirai em

peryalizm politikasıdır. B. Hitler'e 
göre, Vilhelm politikasının hatası, 
sömürgeler pefinde koıarak lngil
tere'nin husumetine sebebiyet ver
miş olmaktır. Onun için Almanya'
nın müstakbel politikası, denizaşı
rı memleketlere göz dikmiyerek ve 
harp evelcesinin endüstri politika
sını terkederek lngiltere'nin sempa
tisini kazanmaktır. "Mein Kamf" 
müellifi, Almanya'nın istikbalini, 
250 milyonluk müstakbel alman 
kitlesini doyuracak genişlikte yek
pare bir Avrupa imparatorluğu şek
linde görmektedir. Bunun için Av-

sına rağmen hafif bfr sarılıkla mev
cudiyetini belli eden güneşi gösteri
yor. 

O zaman, iplerin altında göğüsleri 
oyularak, sarfcttikleri gayretten ada
leleri ve boyunları gerilerek, hafta
larca müddet bunca enditc ve ihtiras 
saatleri yaşamıt oldukları yere son 
bir nazar bile atmıya lüzum görme
den uzaklaşıyorlar. 

•** 
Hızlı gitmiyorlar. Bin bir arıza on

ları durduruyor. Bir kaya, tekerlek
lere takılan cüce nebat kümeleri, içi
ne battıkları çamurlu çukurlar, ara
balarının devrilmek tehlikesiyle kar
tılaştığı meyiller. 

Yağmur mütemadiyen serpeliyor. 
Görünmiyen güneş yükseldikçe, 

hararet, ratıp bir hararet basıyor. 
Ve vücutlarından yağmurla bera

ber terler de sızıyor. 

Manzara değipniyor, ve ne kadar 
uzaklara baksalar, arazinin nevi de
ğişmediğini görüyorlar. Sağlarında 

uzanan karanlık ormanın kenarını ta
kip etmekte devam ediyorlar. Solla
rında çölü andıran savan vardır. Ön
lerinde, her ikisinin karışmasından 
mütefekkil muhtelit bir manzara var
dır: Çalılıklar ve tqlar. 

İlk önce kadın pea diyor. Birkaç 
defa ağaç köklerine, taılara çarparak 
diz üstü düşmllttür. Ayaklarındaki 
sargılar iki çamur yığını haline gel
miı, bacakları yarıya kadar çamurlan-

Uçüncü Rayh devlet adamları o 
zamandanberi fikir değiştirmiş mi
dirler? tık nazarda buna ihtimal ve
receğimiz gelir, çünkü, tatbikatta, 
nasyonal sosyalistler iktidara gele
lidenbcri, Hitlcr doktorininin anti
slavizmi alman dış politikasında ta
mamiyle takip edilmemiştir. 

A lmanya, Polonya'ya, ve diğer 
devletlere karşı sevimli dav

ranıyor, ve şimdilik yıldırımlarını 
Çekoslovakya ile Sovyetlcr Birli
ğine hasrediyor. Fakat bu bir tak
tik meselesinden ibaret gibi görü
nüyor. Oçüncü Rayh hükümeti, tam 
zamanında, onları ayrı ayrı vura
bilmek için, Slav milletlerini bir
birinden a'yırmıya çalıfıyor. 

Eveli şurasını kaydedelim ki al
man başvekili, timdiye kadar. dış 
politika programını madde madde 
tahakkuk ettirmiştir. Tahakkuk sı-

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

mıştır. 

Kadın yalvarıyor: 

- Bir lahza duralım, artık kuve
tim kalmadı. 

Duruyorlar. 

O da yorulmuştur. Fakat aklı se
limi onu yiyecek bir ıey bulmak için 
bu fasıladan istifade etmiye teıvik e
diyor. O zaman, civarda dolaşmıya 
bafhyor. Ormana girince kasırganın 
orada yaptığı tahribin dehıetini ilk 
nazarda farkediyor. Kudretli ve aaır
lardanbcri toprağa gömülü ağaçlar
dan pek azı ayakta kalmııtır. Yerde 
parçalanmıt ağaç gövdeleri, topraklı 
kökler, kmlmıı dallar ve şimdiden 
sararmıt yaprakların karmakarışık 

bir halitesi göze çarpıyor. 

Vidal düşünüyor ki, kader kendisi
ni orada yere in.miye ve kamp kurmı
ya sevketmiş olsaydı, muhakkak ki 
bu herçü mcrç içinde sağ kalmıya
caktı. 

Oradan birkaç kilometre ötede, her 
halde kasırga, tiddeti çok azalmış o
larak camit olacaktı. 

Otlar arasına saklanmış bir hayva
nı çıkarmak ümidiyle beyhude yere 
fundalıkları &ra.§tınyoı-, ayağiyle ye
re vuruyor. Hiç bir hayat tezahürü 
görülmüyor. Hayvanlar nerede sakla
nıyorlar acaba? 

Arabanın yanma dönüşte, nahoı bir 
sürprizle kartılaııyor. Orada kadını 
yere uzanmıı buluyor. Yanakları kı-
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Kiralık evler 
T.,rinlere, yani Ankara'da kira 

mevsimine giriyoruz. Türlü ae ... ep
lerle ev deiittirenler, ve bulunduk • 
ları evde kalmak istiyenler ev sahip
lerinin izahı kabil olmıyan taleple
riyle kartılafıyorlar: Geçen seneye 
niabetle kiTaların en az % 1 O arbnak 
temayülünü farketmiyen kalmamıı -
tır. 

Kapıcı geliyor: ''Ev a.hibi aeli.m 
etti; bu sene apartmıandan çıkma
mak istiyorlarsa kirayı kırk betten 
elliye çıkaracaklarını bilsinler, di
yor.,, 

Bu tebliğin ''niçin" i yoktır. 
Yeni kiracı soruyor: 
- Daireyi beğendim; aylığı ne 

kadar? 
- Elli lira. 

- Fakat geçen sene kırk bete ve-
riliyormut! 

- Geçen aene öyle olmıaıtu; bu 
aene eUiden aıağı veremiyeceiiz l 

latecliğiniz kadar düıününiiz: Bir 
yıldanberi Ankara nüfusunda arbf, 
yah11t intaatta ekailit mi olmuttur 
ki ev sahipleri böyle fiya.tları yük
seltmek istiyorlar? Nufus artsaydı 
ezeli arz ve talep kanununun hük
münü icra edeceğini siz de kabul e
derdiniz; İnfaat durmıaı olsaydı, 
gene öyle ... 

Fakat, bu aene ne Siyaaal Bilailw 
okulu, ne Temyiz mahkemesi, ae 
Harp okulu Ankara'ya naldedil • 
mektedir. O günlerde dahi böyle fi
yat teref fuları olmamııtı. Halbuki 
Y enifehir IOkaklarında gezmıa: 
Onlarca evin tekil değif tirip tek 
katlı iken çiftleıtigini, çift katlı 
iken büyüyüp geni§liyarek apartı
manlattıimı gorün\inüz. Atatürk 
bulvarında, birinci ve .i.kınci derece 
caddelerde yeniden kurulmakta o -
lan büyük binalar da vardır. Bun· 
lardan bafka bahçeli evler koope
ratifinin yaptırmakta olduiu yüz 
yetmiı iki meskenin bir aydan evel 
tamamlanacağını biliyoruz. Niha
yet, Y enifehir' de "kiralık apartı
man'' levhaamı taııyan binalar da 
ekaik değildir. 

Bütün bunlan bilmeleri iktiza e
den ev sahipleri ne dütünüyorlu- ki 
fiyatları yükseltmiye kalkıııyorlar? 
Bunları uysal olmamıya aevkeden 
acaba - eaki tabirle - fıraatculuk 
mudur? Hani, yeni binalar tamam -
)anmadan apartıman kiralamak 
mecburiyetinde olanlardan fazla ne 
kopanlıraa karctır, denilerek üç, 
bet, on ziyade istemek ve istenileni 
de almak imkanından istifade et
mek hırsı? ..• 

Bu vaziyetten ıi.kayetçi birine 
sordum: 

- Siz olsanız ne yapardmız 7 
- Evimin derhal kiralanması için 

ucuz verirdim, dedi. 
- Ben de öyle. 

Fakat, sonra dütündüm: Kiralık 
evim olsay.iı ucuz vermek isteme
aem bile makul bU- kira almıya çalı
tırdun. 

Kiracılar vaziyeti iyice tetkik e • 
dip ona göre harek:!t etaelerdil 

Fakat, kira itinde kiracı ile kira -
lıyan kartı karııyadır: iki tarafm 
da vaziyeti iyice bilmesi ve kararmı 
ona göre vermesi daha doğru değil 
midir? 

Ah mantık! Ah basiret! - N.Baydar 

zannı9, gözleri ratip ve parlak, fakat 
yüzünün çizgileri çok takallüs etmit
tir, titriyerek dişleri gıcırdamakta
dır. 

Hemen tcJ}ıis ediyor: Humma aö
beti. 

Bu beklenmedik §ey değildi. Bu 
tropik iklimi en kuvetli bünyeleri 
bile tahrip eder. Belki kendi sırası da 
gelecektir ... Kimbilir, hem belki çok 
yakında ... 

Yanında bir tane kinin tableti bile 
yoktur! 

Küçük ecza çantasının bütün iliç

ları fırtına ile sürüklenmiıt ve parça
lanmıştır. 

Meçhul kadın: 

- Oıüyorum ... Üşüyorum .. UşUyo
rum ... Diye mırıldanıyor. 

Vidal elini kadının omuzuna koyu· 
yor. Vücudu ate9 içinde 1 

Kadın susuzluktan şildyet ediyor. 
Vidal, bir saç levhadan imal etmit 
olduğu iptidai kabın içinde biraz su 
topluyor. Fakat yağmur suları o ka
dar çabuk tebchhur ediyor ki birkaç 
yudum için uzun zaman beklemek 
icabcdiyor. Gece, lastik kabı ara. J

nın üstünde bırakmak suretiyle he
men ağzına kadar doldurmuıtu. ?laor 
alcscf, yoldaki sarsıntılar yüzünden 
suyun bir miktarı dökülmüttür. Geri 
kalan da ılıktır. 

(Sonu var) 
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130 milyon Amerikalı 
Ve 

bütün beşeriyet adına .. 
B. Ruzvelt sulhun muhafaza 

olunmasını talep ediyor! Anlaşmaz -
lıkların sulh 

BB. Hitler, Çemberlayn, Beneş Y 
ve müzake
re yolile hal
ledilmesini 

Daladiye'ye bir mesaj gönderdi isti yen 
B. Ruzvelt 

Vaşington, 26 
a.a. Hitler ve 
Beneş'e doğrudan 

doğruya gönder . 
diği takriben 500 
kelimelik bir tel
grafta Cümhurre -
isi Ruzve)t ezcüm
le şöyle demekte -
dir : 

"Amerika Bir· 
!eşik Devletleri' 
nin 130 milyon a· 
halisi ve bütün br· 
şeriyat namına ha· 
li hazırdaki me -
selelerin musliha 
ne, adi1;\nc bir şe 
kilde ve yapıcı bir 
zihniyetle halle 
dilmesi için mü 
zakereleri kesme 
menizi talep edi 
yorum ve müza 
kereler devam et
tiği takdirde gö
rüşleri telif et -
mek imkanı bu -
lunacağında israr etli.yorum. Fakat 
müzakerelere nihayet verilirse man -
tık uzaklaştırılmış ve kuvet galebe 
çalmış olur. Halbuki kuvet insanlığın 
müstakbel refahı için hiç bir hayırlı 
netice veremez." 

Muhtemel bir harbın zararları 
Telgrafnamede bundan sonra har

bın fecayii anlatılmakta ve milyonlar
ca, erkek, kadın ve çocuğun ölecek -
!eri, ihtilafa iştirak eden memleketle
rin iktısadi sistemlerinin ve belki de 
içtima! bünyelerinin nasıl tamamiyle 
harap olacağı izah edilmektedir. 

Ruzvelt şu sözleri ilave etmekte -
dir: 

"Amerika ahalisi dünyanın üstü -
ne çökecek olan böyle bir felaketten 
her milletin az çok mutazarrır olaca
ğını kabul etmek mecburiyetindedir." 

Amerika'nın ananevi siyaseti 
Daha ileride Ruzvelt şöyle demek

teldir : 
u Amerika'nın ananevi siyaseti 

muslihane çarelerle beynelmilel ibti -
lafların hallini kolaylaştırmaktan i -
baret tir." 

Ruzvelt her meselenin ne kadar 
müşkil ne kadar mü&tacel olursa ol -
sun akıl ve mantık dairesinde adila -
ne bir şekilde halledilebileceğinden 
emin bulunduğunu kaydetmektedir. 
Müzakerelere devam edildiği müd -
detçe akrl ve mantığın ve adalet zib -
niyetinin galebe çalacağı, dünyanın 

yeni bir harp cinnetinden kurtulaca -
ğı ümit edilebilir. 

B. Hull'deıı BB. Çemberleyn 
ve Daladiye'ye ••• 

Am.erika Cümhurreisi, Hariciye 
Nazırı Hull vasıtasiyle Çemberleyn 
ve Daladi.ye'yc de aynı mealde bir 
mesaj göndermiştir. 

Ruzvelt ve Hull bu mesajları hazır· 
lamak için dün bütün gün çalışmış -
!ardır. 

"Buranın resmi mahfillerinde şöy
le denilmektedir: 
• " Burada dün ha.kim olan kanaata 

göre vaziyet o derece vehamet kesb -
etmiştir ki Cümhurreisi bir an eve! 
sulh mesajını göndermek mecburiye
tinde kalmıştır. 

B. Ruzvelt'in jesti mi.iııidar 
addolunuyor 

Vaşington, 26 a. a. - Çekoslovak
ya'nın 1ngiltere ve Fransa hükürnet -
!erinin Hitler lehinde yeni fedakar -
ltklarda bulunulması meselesinde ka
ti bir tarzı hareket ittihaz ettiği an • 
laşıldıktan sonra Ruzvelt'in Hitler'e 
bir mesaj göndermesi burada manidar 
addedilmektedir. Sulhu kurtarmak i
çin Fransa ile İngilterenin sarfettiği 
gayretleri tasvip eden Amerika mat -
buatmın neşriyatı üzerine Londra • 
nın daha azimkar bir hattı hareket 
ittihaz ettiği burada beyan edilmek -
tedir. 

Alınan gazeteleri de A.meri
ka'ya çatıyorlar 

Berlin, 26 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Amerika gazetelerinin Almanya a

leyhindeki neşriyatı alman matbua -
tında şiddetli bir mukabele görmek -
tedir. Amerika gazetelerinin bu ha -
reketi hayret uyandırmaktadır. Zira 
umumi harpta milletlerin kendi ken-

dilerini idare etmelerini ıl)tiycn Ame· 
rika Cümhurreisi ve Çekoslovakya 
hudutları bu prensipe aykırı olarak 
tesbit edildiği zaman da bunu protes
to eden ViJson'un mümessili Lansing 
olmuştur. 

Neşriyatın arkasında gizli 
bal!ka bir kuvet mi var? 

Buna binaen Amerika matbuatı · 
nm Çekoslovakya lehinde ve Alman -
ya aleyhindeki bu yeni mücadelesinin 
arkasında başka kuvetlerin gizli ol -
duğunu tahmin etmek icabeder. Bu 
neşriya:tın bazıları harbı aşikar olarak 
korüklemcktedir. Umumi barbı hatır
lıyacak olursak, o zaman da Ameri -
ka'da şimdi olduğu gibi memleketle -
rinden uzakta cereyan edecek bir 
harpta menfaati olan mahfiller mev -
cut olduğunu görürüz. Amerika'da di
ğer .mahfiller de vardır ki bunlar A -
merika'da Monroe prensipine riayet 
etmekle beraber diğer kıtaların işleri
ne müdahale taraftarıdırlar. 

"Amerika Avrupa işlerine 
karışmamalı!" 

Havas: B. Ruzvelt'in Hitler'e va -
ki müracaatına dolayısiyle cevap ve -
ren "Korespondans diplomatik e po -
litik" Amerika gazetelerinin Avrupa 
hadiseleri hakkında.ki mütalealarını 

şiddetle tenkit etmekte ve bu gazete
leri 0cermenliğin menfaatleri aleyhi · 
ne bir ruhi halet ihdasına" ve aşikar 

surette bir ha"ba sebebiyet veımiyc 
çalışmakla muahaze etmektedir. 

Alman Hariciye nezaretinin orga· 
nı, Amerika mahfillerinin zuhur ede
cek bir ihtilafta maddeten menfaatle
ri olduğu mütaleasındadır. Bu gazete, 
amerikalılara Monroe kaidesini hatır
latmakta ve kendilerinden Avrupa iş· 
lerine karışmamalarını istemektedir. 

Fransız hiikümeıi cevap ı>erdi 
Londra, 26 a.a. - Ruzvelt'in me · 

sajına fransız hükümetinin cevabını 
Daladiye bugün öğleden sonra Va -
şington'a göndermiştir. 

Fransa, Amerika'nın noktai nazar· 
!arına kati olarak iştirak etmektedir. 

Çemberleyn'in verdiği cevap 
Londra, 26 a.a. - Çemberleyn, 

Ruzvelt'in mesajına verdiği cevapta •. 
ingiliz hükümetinin bu mühim mesa
jı şükranla karşıladığını bildirdik
ten sonra. bu vahim anlarda her dev
let adamının meseleleri azami bir iti
na ile tetkik etmesi liizımgeldiğini 
Büyük Britanya bükümetinin bu -
günkü müşkiUeri sulh yoliyle berta -
raf etmek için elinden geleni yaptı -
ğını ve müzakere ihtimalll!fi baki 
kaldıkça da yapacağını ve bu müza
kerelerde tavassuta devam edeceği
ni bildirmiştir. 

Amerika kabinesi fevkalade 
toplantıda 

Va~ington, 26 a.a. - Reisicümhur 
Ruzvelt, yarın için kabineyi fevka -
iade içtimaa davet etmiştir. 

Mesaj Macaristan ve Polonya
ya da bildirildi 

Vaşington, 26 a. a. - Hull gazete -
cilere Ruzvelt'in mesajının aynı za
manda Polonya ve Macaristan'a da 
hitap ettiğini ve bu mesajın birer su
retinin Birleşik Amerika'nın siyasi 
mümessilleri tarafından bunlara ve
rildiğini tasrih etmiştir, 
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KANAATİ SUDUR: Ankara'nın güzel leşti ri lmesi 

Alman muhtırası .Hacettepe güzel bir park, 
1914 te Belçika'ya verilen Kale çamlık halini a lacak 
ültimatomu hatırlatıyor 

Londra, 26 a.a. - Bütün sabah ga
zeteleri kabine toplantılarından ve 
fransız - ingiliz görüşmelerinden bah
setmektedir. Gazetelerin dikkati Çe
koslovakya'ya verilen alman muhtı

rasında toplanmıştır. B. l-litler'in bu 
akşam söyliyeceği nutuk da büyük 
bir alaka ile beklenmektedir. 

Alman muhtırasının neşri, ingiliz 
efkarı üzerinde 1914 de Belçika'ya 
verilmiş olan ültimatomun hasıl et· 
miş olduğu tesire benzer bir tesir hu· 
sule getirmiştir. 

Hitler'in taleplerini kabul 
imkansız 

Bu sabahki gazeteler, Hitler'in me
talibatının, kabulü imkansız mahiyet
te olduğunu müttefikan teslim etmek
tedir. Bu metalibatın yalnız Çekoslo
vakya'nın mukadderatını değil, aynı 

zamanda bütün Avrupa'nın mukadde
ratını mevzuubahs etme .. ı..e olduğunu 
göstermekte ve netice olarak 1-: ı-: bir 
ingilizin hükümet ve parlan1 tu.1 
yakında millete yapacağı davete ica
bette asla tereddüt etmiyeceğini yaz
maktadırlar. 

Tyms gazetesi, şöyle diyor 
"Eğer Almanya, İngiliz milletinin 

azminden şüpheye düşecek olursa de
mek ki kendisini buna ikna etmek Ü· 

midini terketmek icap eder.,, 

Görüşmelerin mahiyeti 
Havas ajansının muhabiri bildiri

yor: General Gamlcn'in bu sabah 
fransız ve ingiliz nazırlarının akdet
tikleri içtimada hazır bulunması bu
günkü görüşmelerin mahiyeti hak
kında bir fikir edinmiye kafidir. 
Çemberlayn'le Daladiye'nin dün ev
vela Almanya'nm Çekoslovakya hak
kındaki talepleriyle ortaya çıkan me
seleyi tetkik ettiklerini tahmin et
mek makul olur. Almanya'nın taleple
rinde gösterdiği şiddet Londra ve Pa-

ris zimamdarları tarafından ancak i
tirazla karşılanabilirdi. İki memleket 
müttefikan bu talepleri kabule değer 
görmemektedirler. İngiltere hükürne
tinin, alman taleplerini Prag'a tebliğ 
ederken hiç de tarafgirane olmıyan 

hareket tarzında ısrar edeceği mu
hakkak addedilmektedir. 

lngiltere mukavemet edecek! 
Almanya'nın planı çek milletinin 

hürriyetlerine tecavüz veya toprakla
rından bir kısmını cebren ilhak etmek 
maksadına dayandığı taktirde !ngil
tere'nin Almanya'ya mukavemet ede
ceğine şüphe yoktur. Fakat Çernber
layn ayni zamanda sulhu kurtarmak 
için son bir gayret daha sarfederek 
fransız nazırlarına Berlin nezdinde 
son bir teşebbüste bulunulmasını tek
lif etmiştir. Mademki Fransa ile İn
giltere yaptıkları tekliflerle Alman
ya'nın ırk meselesine dair olan talep
lerini prensip itibariyle terviç etmiş 
bulunuyorlar; Par is ve Londra hükü
metleri hüsnüniyetle hareket ettikle
rini ispat etmek üzere tanzim ettik· 
leri pl§.nın süratle tatbiki için de bazı 
tekliflerde bulunmaları ihtimalden 
uzak değildir. 

Harp veya sullı 
Almanya tarafından ı ilkteşrin ola

rak tespit edilen tahliye tarihi kabul 
edilmemekle beraber südet toprakla
rının tahliyesini ve ahalinin nakli işi
ni bir an evel bitirmek imk§.nı mev
cuttur. Esasen bu ihtilaf evelce kabul 
ettikleri şekilde bir an eve! halletmek 
çek zimamdarlarının menfaatleri ik
tizasın·dandır. Almanya'nın o zaman 
ha_rp veya sulh lehinde karar vermesi 
ıazrmdır. 

Amerika cümhur reisi'nin kuvetli 
sesiyle tasvip edilen fransız ve İngi
liz teklifinin Berlin tarafından kabul 
edilmesini temenni etmelidir.,. 

Musolini 
önünde bir nutuk 

100.000 dinleyici B. 
daha verdi : 

Prag'ın kokmu~ yumurtasını piıirmek i~in 

A vrupanın bizzat kendini 
yakmıyacağını sanıyorum ! 
Verone 26 a.a. - Stefani Ajansı bildiriyor : 
B. Mus~lini, 47 bin siyah gömleklinin, askerin ve muhtelif te -

§ekküller mensuplarının geçidinde hazır bulunduktan sonra yüz 
bin kadar tahmin edilen bir kalabalık önünde söylediği. nutukta 
demittir ki : 

u_ Muhasımlarımız, son günlerde 
acınacak fikirlere cereyan vermişler
dir. Son nutuklarım esnasında sualle
rime cevap veren halk kütleleri her
kese göstermiştir ki faşizmle italyan 
milleti arasındaki birlik hiç bir za
man bu günkü kadar tam ve samimi 
olmamıştır. İtalyan milleti teşkilat
sız ve ruhsuz değildir. 'Gerek fikren, 
gerek matldeten kuvetle mücehhez
dir. 

B. Çemberleyn'in gayretleri 
B. Çemberlayn'in çek meselesinin 

pasifik bir surette halli için yaptığı 

gayretleri teslim ve takdir etmek 13.· 
zımdır. Alman muhtırası, Londra'da 
tasvip edilen hatlardan uzaklaşma
maktadır. Çekler yalnız kendi kuvet
lerine güvendikleri takdirde, netice
sinde şüphe olmıyan bir ihtilafa gir
menin zahmete değmiyeceğini her
kesten eve! teslim edeceklerdir. 

111 es ele tam şekilde 
hallolıınmalı ! 

Alman, macar, leh olarak üç cephe
si olan mesele tam şekilde halledilme
lidir. Avrupa'da bu dakikada olup bi
tenleri en iyi taktir edebilecek bir 
kimse varsa o da çekoslovak cümhur 
başkanıdır. Kendisi çifte Habsburg 
monarşisinin en büyük amillerinden 
biri olmuştur. O zaman bohem mille
ti namına hareket ediyordu. Her ta
rafta söyledi, Cenevre'de dahi. Ce
nevre can çekişme halindedir. İtalya
ya karşı koyanın akibeti budur. o za
man söylenen sözler çok mahiraney
di. Tarihin bu yirmi yılı bize bunu is
pat etti. 

Hiidiseleiin inkişafına 
bir bakış 

Hadiselerin inkişafı şu hatları ta
kip edebilir: Muslihane bir hal tarzı 
bulmak için önümüzde bir kaç gün da
ha vardır. Bu tarzı hal bulunmazsa, 

bir anlaşmazlığın önüne geçmek in
.san kudretinin üstünde bir iş olacak
tır. Anlaşmazlık zuhur ettiği takdir
de ise ancak ilk anda mevziileştirile
bilir. Avrupa'nrn Prag'ın kokmuş yu
murtasını pişirmek için bizzat kendi
sini yakmak istemiyeceğini hfila zan
netmekteyim. Avrupa o kadar çok ih
tiyaç karşısındadır ki bu ihtiyaçların 
en az acele olanı hiç şüphesiz hudut 
boylarınca sıksık yükselen mezarlık
ların adedini arttırmaktır. Bununla 
beraber üçüncü bir merhaleyi de der
piş etmek lazımdır. 

"llıtilii.f bizi doğrııdaıı- doğ
ruya aliılwdar ederse .• .'' 

Bu, ihtilafın bizi doğrudan doğru -
ya angaje edecek mahiyette olacağı 

merhaledir. O zaman hiç tereddüt et -
rniyeceğiz ve hiç bir terddüde müsa -
maha etmiyeceğiz. 

Şunu da ilave edeyim ki bu üç mer
hale biribirini fevkalade çabuk takip 
edebilir. Diplomatların bala Versayı 
kurtarmıya çalışmaları faydasızdır. 

Versay'da kurulan Avrupa ekseriya 
fahiş coğrafi ve tarihi hatalarla ku
rulmuştur. Bu Avrupa'nın akibeti bu 
hafta belli olacaktır. Bu hafta yeni 
bir Avrupa'nın ortaya çıkması 13.zım
dır. Herkes için adalet ve milletler a
rasında uzlaşma Avrupasr. 

Siyah gömlekliler, biz bu yeni Av
rupanrn taraftarıyız. 

İzmir'de bir kaza! 
İzmir, 26 (Hususi) - Petrol yük

lü Kura treni bugün Mersinli ile 
Salhane arasında demiryolu işçisinin 
drezinine çarpmıştır. Kaza işçi Meb
medin ölümü ile neticelenmiş, iki iş
çi de ağır >'.ara almıştır. 

(Başı 1. inci sayfada) 
lüzum üzerine yapılması teklif olu -
nan bazı münakaleler kabul edilmiş
tir. Bu arada park, bahçeler. tesis ve 
ağaçlanması ve mevcudun idamesi 
maddesine yeniden 30.000 liralık tah
sisat ilive edilmiştir. Bu tahsisat 
şehrimizin tabii ziyneti bakımından 
sembolü olarak tavsife layik bir ma
hiyet iktisap etmek üzere bulunan 
ve mevkiinin şeref ve ehemiyeti iti· 
bariyle de üzerinde itina ile çalışıl · 
makta olan Hacettepe mevkii ile An
karanın tarihi kalesi civarının ye -
niden ağaçlandırılması ve güzelleş -
tirilmesi ve diğer bazı mevkilerin de 
ağaçlandırılmasına sarfedilecektir. 

Esasen bir kaç ay zarfında havuz -
lariyle şeliileleriyle yeşil tepe haline 
gelen Hacettepe semti yakında 
Ankara'nın en güzel bir köşesi ola · 
caktır. Eskiden ağaçlık olan kale 
yeniden ağaçlandırılırken bilhassa 
çam ağaçlarına ehemiyet verilecek 
ve çamlar ekseriyeti teşkil edecek -
tir. 

Hal binası 

Evelcc imar müdürlüğü tarafından 
belediyeye ait arsa üzerine inşa olu · 
nan ve 1931 de icra vekilleri heyeti 
karariyle belediyeye devredilen hal 
binasının inşa masraflarını itfa kar -

şılığı olarak hazineye ödenecek tak
sitlerin miktarı hakkında reislik ma· 
kamının verdiği izahat ve bu husus· 
ta Maliye Vekaleti ile hasıl olan mu
tabakat takdirle tasvip olunmuştur. 

Mezat ücretleri 
Mezat idaresi talimatnamesi halk 

lehine değiştirilmiştir. Kabul edilen 
değişikliğe göre, mezat idaresine ge
tirilecek bir maldan bir kuruş etiket 
ve yüzde yarım tahmin ücretinden 
başka on günlük bir zamana münha
sır kalmak şartiyle maktuan yüzde 
bir kuruş da teşhir ücreti alınacak -
tır. Bu müddet zarfında başka bir 
ücret alınmıyacaktır. 

İnşaat yapmak üzere su idaresince 
su istiyenlerden alınan dipozito mik
tarı muayyen bir formül dahilinde 
kaideye bağlanmıştır. Su süzgecinin 
elektrik sarfiyatına ait elektrik şir

ketiyle yapılan anlaşma ile evkaf 
müesseselerinin suyu için evkafla ha
sıl olan mutabakat tasvip edilmi~ 
tir. 

Bir buçuk saat devam eden dünka 
toplantının sonunda B. Nevzat Tan .. 
doğan azalara kendilerinden gördü .. 

ğü müzaharetten dolayı teşekkür et
miş ve sevgilerini ifade ederek fev .. 

kaliide toplantıya nihayet vermiştir. 

İnglltere'de seferberlik hazırhkları 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

. 
ihtiyat tayyare filoları seferber 

Londra, 26 a.a. - Hükümet, gerek ihtiyat tayyareciliğin mü -
dalaa kuvetlerini, gerek harp ihtiyat filolarının ve Londra'yı tay
yare hücumlarına kar§ı müdafaa edecek balon f.arail,,rının sefer
berliğini emretmi§tİr. 

ihtiyat bombardıman kuvetleri henüz seferber edilmemiştir. 

Kırat Londra'da kalıyor 

Londra, 26 a.a. - Batvekil Çemberlayn kıralı ziyaret e'derek, enter
nasyonal vaziyet hakkmda uzun boylu izahat vermiıtir. 

Yarın Glaskov'a gihneıi evelce kararlapntf olan kn-al Çemberlayn'm 
tavsiyesi üzerine bu seyahatini tehir el:m~tir. Krral, hadiselerin inkita
fına intiza.ren Lon<!ra,da kalacaktır. 

Kırallık Meclisi toplandı 
Londra, 26 a.a. - Çeınberlayn saat 22 de Hitler'in nutkunun ilk hü-

18.sa.sını tetkik etmek üzere kabine arkada§larmı batvekalette toplantı
ya divet etmiıtir. 

Aynı saatte krral da Bukinghaın sarayında kırallık meclisini topla
m!§ bulunuyordu. 

İngiltere'de zaruri havayice narh 
Londra, 26 a.a. - İa§e nezaretinin emriyle bütün İngiltere' de ha.,.• 

yici zaruriye Üzerine bugünden itibaren nark konulmuıtur. Bu tedbir, 
ıimdilik on bet gün içindir. 

Romanya ile Yugoslôvya'nın vaziyeti 
Bwdapefte, 26 a.a. - Romanya ile Yugoalavya'nm bir ihtilaf takdirin

de Çekoslovakya aleyhinde müdahalede h .lunacaklarına dair Buda
pe§te nezdinde tetebbüste bulunduğu hakkındaki haberler resmen ya
lanlanmaktadır. 

Romanya Kabinesi toplandı 
Bükre§, 26 a.a. - Kral Karol Sinaya'da kabinenin toplantısına riya .. 

!let etmiıtir. Bu toplantıda genel kurmay reiai general Yonesko da hazır 
bulunmuttur. 

GÜNÜN POLİTİ 
(Başı 5. nci sayfada) 

rasının ehemmiyeti yoktur, hem 
bu programda pratik sahada yapı
lan tadiller hakiki olmaktan ziyade 
zahiridir. Nihai hedefin tadil edil
diğine hükmettirecek hiç bir şey 
yoktur. 

Hitler programında, her ~eyden 
evet politikasının aleti olacak kud
retli bir ordu vücude getirmek lü
zumunu gözetiyordu. Almanya, 
kendi tabirince 0 Versay zincirle -
rini parçalamıştır." Her türlü en
ternasyonal baskılardan azade ola
rak hummalı bir şekilde silahlan
mıştır. 

Şarka tevcih edilen ve şimdilik 
Çekoslovakya üzerinde temerküz e
den alman hamlesi karşısında İn
giltere müdahale etti. Çekoslovak
ya'nın müttefiki olan fransa, sulhun 
ida.mesi için İngiltere'nin aksiyo-
nuna müzaharct ediyor; bununla 
beraber, en kötü ihtimali göz ö
nünde tutarak Sovyet hükümeti ta
ahhütlerini yerine getirmiye azimli 
görünüyor. 

Fakat başlıca a!akalıların vaziye
ti nedir? Çünkü en ziyade tehdide 
maruz bulunanlar şarki Avru~a'nın 

K MESELELERİ 
orta ve küçük devletleridir. Bunla
rın ön safına slav milletleri tehli 
kededir. Büyük demokrasilerin bir 
defalık müdahale etmesi kafi gel
mez. Bu tehlike atlatıldıktan sonra 
ne olacaktır? Her seferinde tera
ziye kuvetlerini atmıya amade ola
caklar mı? Hatta böyle olsa bile, 
garp demokrasilerinin şarkta sağ

lam bir set yükselmiş olduğunu his
setmeleri 13.zımdır. 

Avrupa'nın bu kısmında bütün 

küçük sıav devletleri arasında bir 
tesanüt vücude gelmelidir ki, geçi· 
ci menfaat ayrılıklarını istismar e
derek Almanya'ntn ilerlemesine 
karşı bir set meydana çtksın. 

Bu milletlerin maruz bulunduk
ları tehlikeler böyle bir tesanüdü 
3.mirdir. 

Nasyonalizm sosyalizm, cermen 
ırkının sözde üstünlüğünü propa· 
ganda ederek pancermanizme bu
günkü tecanüsünü vermiştir. 

Slav tesanüdü de ırk ve his bir
liğinden kuvet alabilir. Bu his slav
lar arasında mazide birçok defalar 
tezahür etmiştir. 
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Cebren ve ya sulhen 
• 

1 llkteşrin 'de 
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Almanya Südellerin yaşadığı 
yerleri ilhak edecektir ! 

alkışlar). Avrupa'da üzerinde hak id
dia ettiğim yegane arazi budur. Fakat 
bu öyle bir hak iddiasıdır ki, bundan 
asla vaz geçmem v.e eğer Allah ister
se, ıbunu muvaffakiyetle başaracağım. 
(Sürekli alkışlar). 

İşte, bir kaç kelime ile meselenin 
hikayesi: 

1918 de, Orta Avrupayı milletler, 
kendi haklarına kendileri hakim iddi
alarını temin etmek vesilesiyle parça 
parça yırttılar. Bu milletlerin tarih
lerini ve menşelerini, onların milli e
mellerini ve ekonomik zaruretlerini 
na.zarı dikkate almadan Orta Avrupa
yı atomlara irca ettiler ve mesela Çe
koslovakya gibi yeni devletler halket
tiler. 

bul etmiş olduğu Şet"lerin en geniş 
enternasyonal garantiler altında tat -
biki değil midir? 

Beneş, çeklerin bu toprakları ter
kedemiyeceğini söylüyor. Demek ki 
Almanya'nın talepleri hukukan kabul 
edile<:ek ve fakat gene çekler memle
keti zulüm altında inletmekte devam 
edecektir. Öyle mi zannediyor? Yir -
mi sene sonra artrk Bıeneş'in hakikat? 
görmiye mecbur edilmesini istedim, 

İlkteşrinin birinde Beneş bu top
rakları bize verecektir. 

(Başz 1. inci sayfada) 
mahiyettedir. 

Millet benim o sözlerimi i~itti ve 
anladı. Fakat bir devlet adamı anla -
mamış idi. O adam bertaraf edildi ve 
o .zamanki vadimi yerine getirdim. 

e.ttik. Almanya ~ulh a~~ı çok müs-r olursa olsun, sulhu ihlal etmek iste-
pet vakıalarla gostenruştır. miyoruz. Zaten Almanya•nın yaptığı 

Hukuk müsavatı tekliflere gittikçe daha fazla itibar o-

Bu devletin hayatı bir yalanla baş
lar, ve bu yalanın faili Benes'tir. Bu 
Benes'tir ki, Versay'a gitmiş, ve Çe
koslovak isminde bir millet mevcut 
olduğunu hikaye etmiştir. (Gülme
ler) O, kendi mahdu·t vatandaşlarının 
adedini daha fazla göstermek, ve is
teklerine daha büyük bir bünye ver
mek için bu yalanı icat etmek zorun
da idi. Bu suretle çekler, Benes va.sı
tasiyle Slovakyayı ilhak etmiye baş
ladılar. Bu devlet yaşıyamaz bir hal
de olduğundan, basit bir surette üç 
buçuk milyon almanı, sonra bir mil
yon macarı, daha sonra Karpat uk
raynalılarmı, ve sonra da bir kaç yüz 
bin }ehliyi ilhak ettiler. (Bu, millet
lerin kendilerini idare etmek hakkı 
ile tam bir tezat halindedir.) 

zarfında, çeklerin bütün tahriklerine 
ve bilhassa 1 mayısta.ki tahrike rağ -
men biz almanlar büyük bir sabır 
gösterdik. B'Undan sonraki hadiseleri 
biliyorsunuz: Bize karşı beynelmilel 
iğrenç bir kin ve iftira mücadelesi a
çıldı. Çeklerin son dakikada bu istib
dat rejiminin devam edemiyeceğini 
kabul eyliyeceklerini daima ümit e -
diyorum. Fakat Benes Fransa ve İn -
giltere, ve bilhassa Sovıyet Rusya ta -
rafından himaye olunduğunu hisse -
diyordu. Onun için, işlerine cgelmi -
yen kimseler hak.kında yeni kurşuna 
dizme emirleri, tevkifler ve hapis ka
rarlariyle bize cevap verdi. Nihayet 
taleplerimi Nuremberg'te serdettim 
ve bunlar çok vazıhtr: Cümhurreisi 
Vilson'un da bundan yirmi sene önce 
yaptığı vaid mucibince, Çekoslovak -
ya'da bulunan üç buçuk milyon ada
mın kendi mukadderatlarına hakim ol 
olmak hakkını elde etmeleri icabet -
tiğini söyledim. Beneş buna da aynı 
şekilde, yeni yeni ölüler, yeni tevkif
ler ilh .... ile cevap verdi. Onun fikrin
ce, alman unsurlar kaçmıya başlıya • 
caklardı·. 

B. Beneş, dünyanın kendisine yar· 
dım edeceğini umuyor. Kendisi de, 
diplomatları da ümitlerini böyle bir 
müdahaleye bağladıklarını gizlemi -
yorlar. Çernberleyn'in istifa meoburi· 
yetinde kalacağını, Daladiye'nin or -
tadan kaybolacağını ve her tarafta ih
tilaller kopacağını ümit ediyorlar. 
Beneş ve hempaları ümitlerini Sovyet 
Rusya'ya da istinat ettiriyorlar ve 
daima, teahhütlerinden kurtulacak)~ -
rını sanıyorlar. 

tkind defa olarak bu aynı prensip
ten N uremberg kongresinde bahset -
tim. Millet yeniden o sözlerimi işitti 
ve anladı. 

Bugün yeniden milletimin karşısı
sma çıkıyorum ve mücadelemizin bü
yük devirlerinde olduğu gibi ona 
doğrudan doğruya hitap ediyorum. 
Bunun ne demek olduğunu siz bilir-
siniz. 

Almanya için hukuk müsavatını te- lunrmya başlanmıştı. Daima bu yolda 
mine başlar başlamaz her türlü inti- yürüyerek İngiltere'ye elimi uzattım. 
kam duygularından vazgeçilmesini Bir donanma inşasına muktedir ola
teklif ettim. madığımız için değil. iki mill~t ara
İlk teklifim şu oldu: Almanya srnda sulhu temin için, Britanya im-

mutlak surette hukuk müsavatını is- paratorluğunun bir emniyet havası i -
tiyor. Fakat diğer milletler de aynı çinde yaşıyabilmesi için, bahri sahada 
şekilde hareket etmek şartiyle her onunla herhangi bir rekabette bulun -
türlü silahlanmadan vazgeçmiye ha- maktan kendi arzumla feragat ettim. 
zırdır. Binaenaleyh son mitralyöze Fakat böyle bir şeyi tahakkuk ettir
varıncıya kadar umumi silahsızlan- mek için hiç münakaşa götürmiyen 
mayı teklif ettim. Bu teklifimi müza- bir takım şartlar vardır: Bir taraf 
kereye bile tenezzül etmediler. mütemadiyen "ben artık asla harp et-

Zulüm altında inli yenler 

Çemberleyn'le konuşmalar 
Sonradan İngiltere ortaya çıktı. 

Bizim şimdi mümkün gördüğümüz 

yegane hal suretini B. Çemberleyn'e 
açıkça anlattım. Ve bizim alman zih -
niyetinin bir vasfının da her hangi 
bir vaziıyete büyük bir sabırla uzun 

Benim bir tek cevabım var: tki a
dam birbiriyle karşı karşıyadır: Bir 
tarafta Benes, diğer tarafta da A
dolf Hitler. Biz biribirimize benze -
miyen iki şahısız. Beneş umumi harp 
esnasında dünyayx dolaşırken ben 
namuslu bir alman askeri sıfatiyle 
vazifemi yaptım. Bugün de bu ada -
mın karşısına, milletimin bir askeri 
szfatiyle yeniden dikiliyorum .• Şid
detli alkışlar -. 

Yaptığı bütün teşebbüsler için B. 
Söz söyliyen kimdir? 

Dünya hiç şüphe etmesin ki, şu 
anda söz söyliyen Führer değildir. 

Söz söyliyen alman milletinin bizzat 
kendisidir. Eğer ben alman milleti na
mına şu anda söz söylüyorsam ağzım· 
dan çıkan her sözün bütün milleti -
min düşündüğünün ve duyduğunun 
tam ve mutlak ıbir ifadesi olduğunu 
bildiğim içindir. Başka devlet adam -
Jarının da aynı vaziyette olup olma -
dıklarım düşünmeleri fena olmaz. 

İkinci teklifim şu oldu: Almanya, mek istemiyorum ve bu maksatla da 
diğer devletler de muvafakat etmek silahlarımı seninkilerinin yüzde 35 i 
şartiyle, ordu mevcudunu iki yüz bi- nisbetine inhisar ettirmeyi taahhüt e
ne tahdide hazırdır. Bu teklifim de diyorum,, deyip dururken, öte tarafın 
reddolundu. da ara sıra ''ben keyfimin istediği a.n-

Üçüncü teklifim: Almanya, diğer da harp edeceğim,, demesi, kabulü im
devletler de kabul ederse, tecavüz si- kansız bir şeydir.Böyle bir anlaşma, 
Iahları denilen ağır silahlardan, tank- ancak iki millet biribirlerine karşı as
lardan, bombardıman tayyarelerin- ıa harbetmemcği mütekabilen taahhüt 
den ve hatta bütün harp tayyarelerin- ettikleri takdirde varit olabilir. İngi
den, ağır toplardan vazgeçmiye hazır· liz milleti içinde bizimle ayni azmi 
dır. Bütün bu teklifler de reddedildi. besliyen kimselerin vaziyete hakim 

Şimdi sizinle konuşurken, zulüm 
altında inliyen bütün bu millet parça
larını da nazarı dikkate alıyorum. ı«a
kat bilhassa, alman vatandaşlarımın 
hak ve taleplerini müdafaa ediyorum. 

müddet katlanmak olduğunu, fakat 
bir an gelince sabrımızın tükendiği -
ni , hiç bir şüpheye mahal kalmryacak 
şekilde, izah ettim. (Şiddetli alkış -
lar.) 

İngiltere ve Almanya, mümkün o
lan tek hal suretini, yani alman ara
zisinin Rayhş'a verilmesi keyfiyetini 
Çekoslovaıkya'ya bildirdiler. Bu ka -
rarlar alındığı esnada Dr. Beneş'le 
yapılan görüşmelerde neler söylendi
ğini bugün iyice biliyoruz. Fakat 
bu arada gene yeni bir kaçamak yolu 
buldu: Bu arazinin verilmesi icabet
tiğini kabul eyledi. Fakat hakikatte 
hiç bir arazi vermiyor, alınanları ev • 
)erinden kovuyor. 

Çemberleyn'e çok minnettarım. Ona,, 
alman milletinin sulhtan başka bir 
şey istemediğini temin ettim. Fakat 
sabrımızın hudutlarını da aşamam. 
Esasen bu mesele hatlolununca Al -
manya'nın Avrupa'da ayrıca toprak 
talebinde bulunmıyacağı hususunda 
teminat verdim. Ve bunu burada da 
tekrarlıyorum. Çekoslovakya bu me
seleyi hallettiği, yani arazisindeki e-

Son aylar içinde, son haftalar için
de bizi pak ziyade meşgul eden mese
leleri hepiniz biliyorsunuz. Bu çe -
koslovak meselesi olmaktan ziyade 
bizzat Beneş meselesidir. Bu ısım, 

bu anda milyonlarca insanı yese veya 
kırılmaz bir azme sevkeden keyfiyeti 
nefsinde toplamaktadır. Nasıl oldu da 
bu mesele bu kadar hakim bir vaz~ye
te erişti? 

Alman harici siyasetinin 
hedefleri 

Almanlar, 
Mazide olduğu gibi bugün de size 

alman harici siyasetinin hedeflerini 
kısaca izah edeceğim. Bu siyaset bir 
çok demokrat devletlerinin kendileri 
t.arafından tesbit edilen dünyayı gö -
rüş siyasetine tamaıniyle .zıddır. Bi -
zim milletimizin, üçüncü alman im -
paratorluğunun dünya görüşü şudur: 
Her şeyden evel alman milletinin ha
yat şartlarını temin ve müdafaa et -
mektir. 
Diğer milletlere zulüm etmekte bi

zim hiç bir menfaatimiz yoktur. Biz 
kendi kendimize mesut yaşamak isti
yoruz. Diğerleri de istedikleri gibi 
yaşıyabilirler. Irkçılığa istinat eden 
bizim nazariyemiz aynı zamanda ha· 
rid siyasetimizi de kısmen tahdit e
der. Bu, takip ettiğimiz hedeflerin 
hudutsuz olmadığını ve tesadüfe bı
rakılmadığını gösterir. Biz her şey
den evel milletimizin bekasını temin 
etmek istiyoruz. 

J' e.rsay 

Bütün bu redlere rağmen gene yeni olduklarını hepimi:ı: ümit etmekteyiz. 
bir teklifte daha bulundum ve bütün (Şiddetli alkışlar). 
Avrupa devletlerine esas olmak üze
re ordu mevcutlarının üç yüz bin ola
rak tespitini ileri sürdüm. Gene bu 
da reddedildi. 

Bencs, Çekoslovakya'yı yalanla yo
ğurduğu zaman, bunun idare şeklim 
ısviçre kantonlarını model ittihaz e
derek organize etmeyi vadeylemiş
ti. Benes ın bu kantona! idareyi nasıl 
tahakkuk ettirdiğini hepimiz biliyo
ruz: Önce bir tethiş rejimi tatbik e· 
derek işe başladı. Almanlar daha o za· 
mandan bu şiddet rejimine karşı pro· 
testoda bulunmuşlardı. Fakat bir kaç 
yaylım ateşi onların hakkından geldi. 
O zamandanberi bir imha harbr başla
dı. Çekoslovakya·nrn bu "muslihane 
tekamül., senelerinde takriben altı
yüz bin alman Çekoslovakya'yı terk 
mecburiyetinde kaldılar. Çünkü böy
le yapmasalardı açlıktan öleceklerdi. 
1918 den 1938 e kadar olan bütün in 

Sonra, hiç değilse hava bombardı
manlarının, boğucu gazlar kullanıl
masının yasak edilmesini, cephe geri
sinin himayesini ve hiç değilse ağır 
toplarla tankların kaldırılmasını tek· 
lif ettim. Bütün bunlar hep boşa git
ti. 

Alman ordusu 
Tam iki sene bütün bu ret cevap -

larma katlandıktan sonra nihayet al
man ordusunun en mütekamil bir ha
le getirilmesini emrettim. Bugün a
lenen ilan ediyorum: Şimdiye kadar 
dünyanın hiç görmediği bir silahlan· 
ma yaptık. Beş sene mütemadiyen si
lahlandık. Bu maksatla milyarlar ve 
milyarlar sarfettik. Alman milleti bu
gün şunu bilsin ki, yeni ordunun en 
mütekamil silahlarla mücehhez olma -
sına itina gösterdim. Dostum Görin· 
g'e, alman topraklarını aklr beşerin 

alabileceği her türlü taarruzlardan 
masun bulunduracak bir hava teşkilatı 
vücuda getirmesini emrettim. İşte bu 
suretle alman milletinin bugün iftihar 
edebileceği ve bütün dünyanın da 
kendisini gösterdiği vakit hürmet e
deceği bir ordu yarattık. Dünya üze
rinde mevcut olabilecek en müteka· 
mil hava müdafaasını ve gene tanklara 
karşı en mütekamil müdafaa tertibatı 
vücuda getirdik. 

Sulh siyaseti 

Fransa ile harp etmek 
istemiyoruz 

Fakat, başka bir tarafta daha da i
leri gittim. Sar arazisinin Rayhş'a 

avdetiınden hemen sonra, Fransa'ya 
artık aramızda hiç bir ihtilaf kalma -
dığını söyledim. Alsas • Loren'in ar -
tık bizim için mevcut olmadığım söy
ledim. Biz hepimiz, Fransa ile harp 
etmek istemiyoruz. Ondan bir şey, 
ama hiç bir şey istemiyoruz. (Çok ku
vetli alkışlar). 

Bu kati ve geri alrnmaz feragat 
keyfiyetini bildirdikten sonra, öteki
lere göre halli daha kolay olan bir 
meseleıy·i halle tevessül ettim. Bu me
selenin halli kolaydı, çünkü İtalya ile 
Almanya'nın dünyayx görüşlerinin ay
nı oluşu, karşılıklı bir anlaşma için 
daha iyi bir mesnet teşkil ediyordu. 
Şüphesiz, bu meselenin hallinden 
mütevellit şerefin ancak bir kısmı 

bana aittir. Çünkü bugün İtalya
nın mukadderatını idare eden ve bu 
milletin kendisine malik olmakla if -
tihar edebileceği bilıyüık adam, iki 
millet arasındaki iyi bir anlaşmanın 
ehemiyetini anlamxş bulunuyordu. Ve 
bu şerefin diğer kısmı ona aittir. (şid
detli alkışlar). 

İki büyük millet arasındaki bu iyi 
anlaşma şimdi hakikaten samim~ bir 
işbirliğine inkılap etmiş bir mihver ta 
hakıkuk ettirilmiştir. İki millet, haya
ti görüş sahasında ve siyasette biri -
birlerine sarsılmaz bir dostlukla .bağ
lıdırlar. (Şiddetli alkışlar). 

Bu işte de, memleketimin menfa -
atine en uygun şekilde hareket etti · 
ğim kanaatiyle, tek ve kati bir adım 

attım. Çünkü bizim fikirlerimize ha -
kim olan her şey, netice itibariyle, 
bütün milletimizin menfaatidir. Ve bu 
menfaaıt her şeıyden önce, sulh içinde 
çalışabilmek keyfiyetinde mündemiç
tir. 

kişaf, bir tek niyeti vazıhen gösterdi: 
Benes, Çekoslovakya'daki alman un
surları yavaş yavaş imha etmiye karar 
vermişti ve bir dCTe(;eye kadar bunda 
muvaffak da oldu. 

Bir taraftan da, devletin oyna • 
ması icap eden hakiki rol gittikçe 
bedihi bir hal alıyordu: Çekoslovak
ya'nm, Almanya'ya yapılacak bir ta
arruz için hareket üssü ittihaz edil • 
mek .,üzere kurulduğu artık gizlen
miyordu. Bolşevizm, ,hareketini gar
bi Avrupa'ya doğru teşmil etmek i
ç!n oraya yerleşti. Fakat işin asıl ga
rıp tarafr, ırki bir ekalliyet tarafın -
dan idare edilen bu devletin, memle
ketin sakini olan diğer nasyonalist -
leri, günün birinde kendi ırk kar -
deşleriyle harp etmek mecburiyetin
de bırakac.ak olan bir siyaset takibi
ne zorlamış olmasıdır. Başka ırktan 
olan insanları, günün birinde kendi 
kardeşlerine silah atmaya icbar et -
mek kadar korkunç bir şey yoktur. 
A vusturya•yr işgal ettiğimiz zaman 
ilk işim, çeklerin alman ordusunda 
askerlik yapmıya mecbur tutulmala
rını emretmek oldu. Böylelikle bu 
çeklerin kalbinde manevi bir çarpış • 
ma husulünü bertaraf etmiş oluyor -
dum. Fakat Beneş'in memleketinde 
nasyonalitelerin akibeti çok feci ol
du. Ben yal~ız alınanlardan bahset • 
mek istiyorum . 

Bu oyuna nihayet vermek zamanı 
gelmiştir. Çekler şu anda koskoca 
mıntakaları boşaltıyorlar, şehirleri ve 
köıyleri ateşe veriyorlar, alman olan 
herkesi ve her şeyi gazlar ve bomba
larla imhaya çalışıyorlar. Sonra da 
bu Bay Beneş Prag'da oturmuş ve İn
giltere ile Fransa'ya güvenerek başı -
na hiç bir fela.ket gelmiyeceğine ka
naat getirmiş·ti.r. Binaenaleyh, arka -
daşlarım, açrk bir lisan kullanmak za
manı gelmiştir. (Şiddetli alkışlar) 

Harp istemiyoruz 
Herhangi bir kimse bizim gösterdi· 

ğimiz sabrı gösterirse, bizim harb is
tediğimiz iddia olunamaz. Çünkü, ne
tice itibariyle, vaziyet nedir? Benes 
yedi milyon çekin başındadır. Halbu
ki burada, benim karşımda yetmiş 
milyonluk bir millet var. İngiltere 
hükümetine ,son ve kati alman tekli
fini bildiren bir muhtıra verdim. Bu 
muhtıra, B. Benes'in esasen vadettiği 
noktanın tahakkukundan başka bir 
şey değildir. Tekliflerimin mahiyeti 
çok basittir. Ahalisi alman olan ve Al
manya'ya iltihak etmek istiyen arazi, 
derhal Almanya'ya ilhak edilecektir. 
Fakat B. Benes bir veya iki milyon 
almam: kovmıya muvaffak olduğu za
man değil, derhal, hemen şimdi.. (şid
detli alkışlar). Çekoslovakya'daki li
san vaziyetini dakik bir surette naza
rı dikkate alan bir hudut intihap et
tim. Bununla beraber Benes'e göre 
daha münsifim ve malik olduğumuz 

kuvet ve kudretten istifade etmek is
temiyorum. Onun i!lin her şeyden ön-
ce, en büyük kısmı alınanlarla meskun 
olan bu arazinin alman hakimiyeti al
tına konulacağını söyledim. Fakat, 
hududu kati olarak tespit etmek işini, 
bu mmtakanm sakinlerine bırakıyo

rum. Ve hiç kimsenin, plebisitin dü
rüst şartlar altında cereyan etmediği
ni söylememesi için, Sar'da cereyan 
edeni bu plebisite model ittihaz et
tim. 

kalliyetlerle onlara zulüm etmeksi -
zin anlaştığı anda, Çekoslovakya 
devletiyle artık alakadar olmryaca -
ğımı da B. Çemberleyn'e ayrıca te .. 
min ettim. 

Fakat alman milletine şunu da be
yan etmek isterim ki, südet almanla
riyle meskun araziden yana sabrım 

artık tükenmiştir. - gayet şiddetli 

alkışlar - Ben B. Beneş'e bir teklif 
yaptım ve zaten bu teklif, onun ka -
bul ettiklerinden başka bir şey ihti
va etmiyor. 
Şu halde Benes şimdi harp veya 

sulh hakkrnda karar vermek mevkiin
dedir. Ya benim teklifimi kabul ede
rek alınanlara hüriyet verecektir, ya
hut da biz oraya gidip bu hürriyeti 
bizzat alacağız. 

Dünya efkarı umumiyesine gayet 
açık bir şey söylemek istiyoruz: Ci
han harbinin devam ettiği dört buçuk 
sene ile siyasi hayatımın uzun sene
leri zarfında ben hiç bir zaman ceba
net göstermedim. (Şiddetli alkışlar).. 
Bugün de ilk asker olarak milletimin 
başrna geçiyorum. Arkam sıra da bü
tün bir millet yürüyor. Dünya şunu 
bilmelidir: bugünkü Almanya. 1918 
Almanyasrndan çok farklrdır. (Heye
canlı alkışlar.) 

Şu anda alman milleti benimle ta -
mamen birlik olarak yürümektedir. 
Benim irademin kendi iradesi olduğu
nu, istikbalinin ve mukadderatının 

benim ellerimde en mukaddes bir ema 
net gibi durduğunu hissediyor. Şim
di sarsılmaz azmi.mi tek bir nefer gibi 
Almanya'nın fethine çıktığım zaman
ki mücadele devrindeki o azmimi, e
hemiyetle kaydetmek isterim: Hiç bir 
vakit teşebbüsümün muvaffakiyetin .. 
d~n ve kati zaferden şüphe etmedim. 
Etrafımda o zaman bir avuç cesur er
kek ve kadın toplamı~tım. Benimle ay
nı yolu yaptılar. Ve şimdi de bütün 
alman mil1etinden benim atkama dizil
mesini istiyorum. (Coşkun tezahür -
ler.) 

Bu anda azmimizi ilan ediyoruz. 

Fakat bu günkü vaziyet nedir? He
pınız biliyorsunuz ki "milletlerin 
kendi mukadderatlarına kendilerinin 
hakim olması,, prensipi ileri sürüle
rek alman milleti kendi kuvetine da
yanmıya ihtiyacı olmadığına ve mef
kurevi bir yardım göreceğine kandı
rıldı. Biliyorsunuz ki, bu sözlere 
olan itimadımız en alçakça bir tarzda 
suiistimal edildi. Biliyorsunuz ki, bi
zim hareketimizin neticesi, Versay 
muahedesi oldu. Ve memleketimiz i
çin bu muahedenin doğurduğu neti
celeri hepiniz hala hatırlıyorsunuz. 
Ve gene hepiniz biliyorsunuz ki, o 
zamanlar nasıl alman milletinin elin
den silahları alındı ve müdafaasız ka
lınca da ona nasıl muamele edildi. 
Gene hepiniz hatırlıyorsunuz ki, na
sıl müthiş bir akibet onbeş sene müd
detle üzerimize çöktü durdu. Ve eğer 
bugün Almanya yeniden büyük, hür 
ve kudretli olduysa bunu münhasıran 
kendi öz kuvetlerirıe borçlu olduğu
nu hepiniz pekala biliyorsunuz. Dün
yada hiç bir kimse bizim kalkınmamı
za yardım etmemiştir. Bilakis elle
rinde olduğu müddetçe bizi soymı
ya ve ezmiye çalıştılar. 

Bununla üt:1au.:1 ,,.Y"'"'• ,,ahada ge -
ne silahların tahdidı ve silahsızlanma 
::;iyasetine devam ettim. Filen bir sulh 
siyaseti takip ettim. Halledılemez gibi 
gorünen meselelerin halline çal1ştım. 
.ıfütün bunları sulh yolu ile ve hatta 
ağır fedakarıklara katlanarak başar

mıya uğraştım. Çünkü, nihayet ben 
de bir es;ı:i muharıbim. Alman milleti
ni boyle bır şeyden vikaye etmek isti
yordum. Butün meseleleri katiyen 
sulh yolu ile halletmek azmiyle biribi
ri ardından ele aldım. Böylelikle ara
larında asırlık bir düşmanlığın doğ

ması tehlikesi bulunan Polonya - Al -
manya meselesine de bir hal sureti 
bulmuş oldum. Ben böyle bir inkişafı 
önlemek istedim. Bir sene geçince, 
on senelik muvakkat bir devre için bir 
anlaşma imzalandı. Bu anlaşma, her 
türlü ihtilaf imkanım bertaraf ediyor
du ve hepimiz şuna kaniiz ki, bu an
laşma istikbalde de iki memleket ara -
smdaki münasebetlerin tamamen sulh 
içinde cereyanına yardım edecektir. 
Çünkü ortadaki meseleler, bundan se -
kiz sene sonra bugünkünden başka 

türlü olınıyacaklardır. Biribirimizden 
bir şey beklemiyoruz. Anlıyoruz ki 
ortada iki millet vardır, bunlar yaşı -
yacaktır ve biri diğerini yok etmek 
arzusunda değildir. 

Sulhu ihlfil etmek istem iyoruz 

İki mesele daha haU.olunmaksızın 
kalmıştı ve bunlardan yana kaydı ih
tirazı: dermeyan etmek mecburiyetin
deydim: on milyon alman Rayhş hu
dutlarının dışında, tamamen alman o
lan topraklarda yaşıyordu ve bu top
rakların sakinleri, Almanya'ya avdeti 
istiyorlardı. Bu "on milyon,, rakamı, 
az şey değildir. Bu rakam, Fransa'nın 
mecmu nüfusunun dörtte biri demek
tir. Fransa kırk sene müddetle Alsace 
-Loraine'deki bir kaç milyon fransız· 
dan nasıl vazgeçmediyse, bizim de 
hem Allaha karşı, hem kullara karşı, 
bu on milyon almanın Rayhş'a iltihak 
etmelerini istemiye hakkımız vardı. 

(Şiddetli alkışlar). 

Bir had vardır 
Dostlarım, 

Bununla beraber bir had vardır. Bu 
hadden herhangi bir şey feragat ede
meyiz. Çünkü o zaman bunu bir zaaf 
telakki ederler. Ben kendi hesabıma 
ekseriya feragatte bulunurum. Fakat 
burada daha ileri gidemiyeceğim. 

Nihayet milletin bağrından yeni 
bir kuvet doğdu ve büyük ve hür bir 
millete layik bir vaziyet yarattı. Bü
tün bu kalkınmayı bizzat kendi ken· 
dimize başarmış olmakla beraber baş
ka milletlere karşı hiç bir kin besle
miyoruz. Mazi, mazi olarak kalmalı

dır. Ve milletler, maziden mesut ola
mazlar. Fakat enternasyonal öyle bir 
iş adamları grupu vardır ki, bu adam· 
lar kendi hasis menfaatlerini temin 
imkanını görünce, milletleri biriıbiri 
üzerine saldrrmaktan çekinmezler. 
Fakat bizim hiç kimseye garezimiz 
yoktur ve bunu bir çok defalar ispat 

Diğer taraftan, başka memleketler
le de devamlı ve iyi münasebetler te -
sisini tecrübe ettim. Garbi Avrupa'da
ki memleketler için teminat verdik 
ve Almanya'nın bu memleketlerin 
mülki tamaaniyetlerine riayet edece
ğini temin ettik. Bu sözler, boş cüm
lelerden ibaret değildi. Çünkü bu, bi-

Zaten Avusturya'daki plebisit be
nim ne kadar haklı olduğumu, ve ne 
kadar Avusturya meselesinin cezri 
bir hal tarzı istemediğini göstermiş
tir. Biz şimdi halledilmesi lazım g.e
len ve muhakkak halledilecek olan 
son mesele karşısındayız •• (Sürekli 

İşsizlik orada çok vahim bir hale 
gelmiştir. Artık alınanlar çubuk sa
hibi bile olmıyorlar. Böyle bir hal 
daha ne kadar zaman daha devam e
debilir? Almanya'nın bir köşesinde 
bir vatan haini hapsedildiği veya ha
kikat kürsüsünden devlete hakaretler 
savuran birisi nezaret altına alındığı 
zaman, İngiltere ve Amerika'da bü -
yük bir galeyan başlıyor. Fakat yüz 
binlerce kişi evlerinden kovulduğu, 

on binlerce kişi öldürüldüğü zaman 
demokratların kılı bile kıpırdamıyor. 
Biz onların ne hakir insanlar olduk
larını öğrendik. 

Benito M usolini 
Yaşadığxmrz devre içinde, südet 

halkının korkunç vaziyetini anlıyan 
bir tek büyük devlet ve bir tek adam 
var: O da büyük dostumuz Benioo 
Musolini'dir. - Şiddetli alkışlar -
Onun bu hareketini unutmıyacağız. 

ve eğer günün ıbirinde İtalya için de 
böyle bir vaziyet zuhur ederse al -
man milletinin karşısına çıkarak, on
dan da aynı tavrı takınmasını istiye
ceğim. Ve o zaman kendini müdafaa 
edecek olan iki millet değil, iki mil
letten mürekkep bir tek blok vücut 
bulacaktxr. 

22 şubatta Rayhştag'da, vaziyetin 
değişmesi icabettiğini söylemiştim. 

Beneş de filhakika metodunu değiş -
tirdi: Fesihlere, memnuiyetlere, mü
saderelere ith .... karar verdi. Hiç kim
se ittkar edemez ki bütün bu zaman 

Hatta bütün Çekoslovakya'da ple
bisit yapılması prcnsipini de kabule 
hazır olduğumu bildirdim. Benes bu 
fikri derhal reddetti ve onun dostları 
da ancak bazı yerlerde plebisitin 
mevzuubahs olabileceğini söylediler. 
Bunun üzerine Çemberlayn'a, bu bazı 
yerlerde plebisit yapılmasını ve hatta 
bunun enternasyonal kontrol altında 
cereyanını kabule hazır olduğumu 

söyledim. Daha da ileri gittim. Tahdi
di hududun bir alman - çek komisyo
nuna tevdiini teklif ettim. Çember
layn benden enternasyonal komisyo
nun daha muvafık olup olamıyacağı
nı sordu. Pekala dedim. Plebisit ya
prhrken asker kuvetlerini geri almı
ya hazır olduğumu söyledim. Ve bu
gün de, plebisit esnasında asayişin 

muhafazası için idareye ingiliz lejyo
nerlerinin gelmesini kabul ettiğimi 

söylilyorum. Kati hudutların tespiti 
hususunda bir enternasyonal komis
yonun hakemliğini de kabul ettiğimi 
beyan ettim. Ve nihayet bütün bu hu
susların tanzimini alman ve çekler
den mürekkep bir komisyona tevdiini 
de kabul eyledim. 

Bu azmimiz her müşkülden ve her 
tehlikeden daha kuvetlidir ve binaen
aleyh her müşküle ve her tehlikeye 
galebe çalacaktır. Hiç bir şey bizim 
kararımızı degiştiremez. Bay Beneş 
intihap etsin. 

Uzun alkışlar, "Emret, seni takip e
tli yoruz,. avazeleri. 

Hitle,.'irı nutku Londra' da 
müsaiı lwr§ılanmadı 

Londra, 26 a.a. - Bu akşam Harici
ye nezareti tarafından yapılan beya
natın, Hitlerin nutku ile alakadar ol
madığı, bunun yalnız sabahleyin ya
pılan ingiliz - fransız görüşmelerinin 
ve Sovyet hükümeti ile olan temasla
rın neticesi olduğu tasrih edilmekte
dir. 

Hitler'in nutkunun hulasasını tet
kik eden siyasi mahfillerde intiba 
müsait değildir. Bunların tahminle
rine göre Hitler, fransız - ingiliz tek
lifleriyle kendisinin muhtırası ara
sında tesis ettiği rabıtalara dair, ha
kiki bir takım meseleler ortaya at
mıştır. 

Nutuk ltalya'da nasıl 
karşılandı 

Roma 26 a.a. - Romaya dönen Mu
solini Führer'in nutkunu hususi tren
de dinlemiştir. Bütün İtalya'da nutuk 
büyük bir alaka ile karşıla.11nı~tır. Ülıa mukNid= wmimizdir Y.C llCicQ~ 

Şimdi alman muhtırasının muhte
viyatı nedir? B. Beneş'i.n eusen ka -
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- Okullar .-.~,. 
Kayıt, kabul muamelesinin 

temdidi 
Yüksek Mühendiş Mektebi Müdür

lüğünden : 
1 - Liseler olgunluk imtihanlarının 

19 eylfil 938 de bitmesi dolayısiyle e
velce 22 eylUl 938 akşamı nihayet bu
lacağı ilan edilmiş olan 938 -939 ted
ris senesi kaydı kabul muamelesine 27 
eylfil 938 akşamına kadar devam edile
cektir. 
· 2 - Mektebe girmeğe talip olanlar 
arasında yapılacak müsabaka imtihan
ları eylfılün 29 ve 30 uncu perşembe 
ve cuma günleri saat 9 da başhyacak
tır. 

3 - Bu hususta fazla malı1mat al
mk istiyenlerin tatil günleri hariç 
olmak üzere her gün saat 9 - 16 ya ka
dar mektep idaresine müracaatlan. 

(6571/3822) 6756 

............ Y..!.!~~~~~~] 
Diyarbaku Belediyesinden 

alacakla olanlara 
Diyarbakır Helediyesindcn 

1 - 937 ve daha evelki senelere ait 
belediye borçlarının tasfiyesine encu
mence karar verilmış oldugundan be
lediyede alacakları olanlar, ait oldugu 
§Ubeden veya beledıye riyasetinden 
tasdikli vesıkalarmı pazar, pazartesi, 
salı günleri hariç olmak üzere 28 ey
lf.ıl 938 tarihine mü:;adıf ~arşamlıa gu
nünden itıbaren 28 lıirinciteşrin 938 
tarihine kadar bir ay zarfında her gün 
şaat 10 dan on iıçe kadar muhasebeye 
müracaatla isteklerini tesbıt ettire
çeklerdır. 

_ 2 - Bir şube veya belediye riyase -
tinden musaddak vesikası olmıyanla
rın kavli mücerretlerine itibar olun
mıyacaktır. 

3 - Bu tesbit ve tasfiye keyfiyeti 
sırf belediyeye yapılan hizmet ve ve
rilen e§ya istıhkaklarına ve maaş ve 
ucretten alacagı olanlara şaınıl uıup 

belediyeye ödünç para vermiş olanla
ra şamil değildir. 

4 - Belediyeden alacağı olan hük -
mi §ahıslar da bu meyancıa alacakları
nı müdellel ve:.aika istinaden teslıit 

ettireceklerdir. 
5 - Bu suretle tesbit edilen borç· 

lar dogrudan dogruya belediye zim
metine terettiıp etmiş olmayıp tetki -
kat neticesinde alelusul sıhatı sabit ol
duktan sonra belediyece muamelele
rine tevessül olunacaktır. 

6 - Müracaat edenlere birer numa
ra verilecek ve kayıt muamelesi sıra 
ııe yapılacaktır. Kayıt muamelesi ya -
pıldıktan sonra herkesin vc:.ikaları 

geri verilecektir. 
7 - Başka yerde olanlar taahhütlü 

mektupla vesıkasını gönderebılecek
lerdir. Vesikaların iadesi için posta 
parasını göndcrmiyenlerin zayi ola
cak vesikalarından belediye mesul ol
ınqacakt n. 

ts - Hastalık ve mazeret dolayısiy -
le gelemiyenler vesikalarını ucu:dıye 

riya.setine yaz:ılmış bir mektupla tev
kil edeceği herhangi bir kimse ile 
gonderebilecektir. 

9 - Gösterilen bir ay müddet için -
de muhasebeye müracaatla alacakları
nı tesbit ettirmemiş olan hükmi ve 
hakiki şahısların her ne sebeple olur
sa olsun sonradan yapacakları müra
caatlarına, isteklerine bakılmıyacak-
tır. Keyfiyet ilan olunur. 7056 

Köprü yaptırılacak 
Urfa Vilayctı .uaımı l::ncunıcnin -

den: 
Diyarbakır - Urfa - Gaziantep yol

larınıı:n telakisinde ve Urfa şehri için
de ve Karakoyun deresi üzerinde inşa 
edilecek 22 metre açıklığında beton
arme kemerli köprü (39259) lira (56) 
kuruş muhammen bedel üzerinden ve 
vahidi kıyasi fiyat esasına göre kapa
lı zarf usuliyle 17-9-938 tarihinden iti
baren bir ay müddetle eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

1 - İhale 17-10-938 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat on birde Urfa 
vilayeti daimi encümeninde yapıla

caktır. 

ı 
2 - Bu işe ait evrakr fenniye : 

p~o~e, _muka~elename projes.i, metraj, 
hülasaı keşfıye, kapalı zart usuliyle 
eksiltme şartnamesi, betonarme büyük 
köprüler fenni şartnamesi, hususi 
şartnamelerle bayındırlık işleri genel 
şartnamesinden ibarettir. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 

(2944) lira (47) kuruştur. 
4 - İsteklilerin teklif mektuplan

na aşağıdaki evrakı bağlamaları şart • 
tır. 

A • Yukarıda miktarı yazılı teminat 
akçesinin hususi muhasebe hesabına 
Ziraat bankasına yatırıldığına dair 
makbuz. 

B - İsteklilerin (20.000) 1ira1ık bir 
köprü veya (20.000) liralık betonar -
me inşaat yaptıklarına dair ellerinde 
mevcut vesika ve sair bonservisleriyle 
ihaleden asgari sekiz gün evel Urfa 
vilayetine müracaatla alacakları eh -
liyet vesikasr. 

C - Teklif sahiplerinin mensup ol
dukları ticaret odasından aldıkları 

1938 senesine ait vesika veya musad
dak sureti. 

D - İsteklilerin mühendis olmasr, 
olmadığı takdirde bu işin mesuliyeti 
fenniyesini deruhte ettiğine dair Na
fia Vekfiletince ehliyeti musaddak bir 
mühendisten alacağı teahhüt senedi 

5 - İsteklilerin arttırma, eksilt • 
me ve ihale kanununun umumi hü -
kümleriyle kapalı zarf usuliyle ek • 
siltmeye dair olan maddeleri ve ek -
siltme şartnamesi ahkamına ve yuka
rıda yazılı maddelerin icaplarına ria
yet eylemeleri şarttır. Aksi halde hiç 
bir mazeret kabul edilmez. 

6 - İstekliler bu işe ait evrakı 
fenniyeyi ve sartnameleri Urfa, İstan
bul, Ankara, İzmir, Adana nafia mü -
dürlüklerinde tetkik edebilirler. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının ihale saatından bir sa
at evveline kadar eksiltme komisyo
nuna varması şarttır. Postada vuku 
bulacak gecikmelerden dolayı komis
yon mesuliyet kabul etmez. 7045 

Elektrik tesisatı 
Bolu Belediye Riyasetinden : 
Belediyemizce kapalı zarf usuliyle 

eksiltmiye konulan elektrik tesisatı

na inşaat müddetinin noksanlığı ~ase
biyle talip bulunmadığı vald müraca
attan anlaşılmış o~duğundan gene ay
ni şerait ve bedel dairesinde olmak 
üzere müddet 12 aya iblağ edilmiştir. 
İhalesi 13. 10. 938 perşembe günü sa
at ıs te Bolu belediyesinde yapıla
caktır. Proje ve şartnameler Bolu be
lediyesinden ve lstanbul'da Galata'da 
Asekurazione handa elektrik mühen
disi Bay Hasan Halet Işıkpınar'dan 
alınabilir. (3990) 7041 

Hôl binası yaptırılacak 
Nazilli Belediyesinden : 

Nazilli'de belediyece yaptırılacak 
14225 lira 35 kuruşluk bedeli keşifli 
hal binası 2490 No. lu artırma ve ek
siltme kanununun hükmüne göre ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye kon.muş
tur. 

thale 3 teşrinievel 1938 tarihine 
rasthyan pazartesi günü saat 16 da Na
zilli belediyesinde yapılacaktır. Saat 
16 dan sonra gelecek teklif mektupla
rı kabul edilmiyecektir. Müteahhitler 
bu hususta fenni ve mali şartname ile 
projeyi iki lira mukabilinde Nazilli 
belediye muhasebesinden te~iarik ede
bilirler. Müteahhitler keşif bedelinin 
yüzde 7,5 tutarı olan 1066 lira 90 kuruş 
luk belediye vezne makbuzu veya tah
vil veya banka mektubu olarak teklif 
mektuplarına iliştireceklerdir. İhale· 
ye iştirak edecekler ticaret odasına 
kayıtlı olduğuna dair vesika ile ve bu 
gibi işleri yapacağma dair resmi m~
kama ttan alınmış vesikaların da teklıf 
mektuplarına iliştireceklerdir. 

6764 

Köprü tamiri 
Çorum vilayeti Nafıa Müdürlüğün
den: 

14.10.1938 cuma güniı ;aat 11 de Ço
rum Nafıa eksiltme komisyonunda i
halesi yapılmak üzere ( 43) bin lira 
keşif bedelli Osmam:ık kazasmdakı 
Koyunbaba köprüsü ramiratr !<apalı 
zarf usuliyle eksiltm~ye konulmuştur. 
Şartname, keşif ve tvr.tkı saire Na

fıa dairesinde görülelıilir. Muvakkat 
teminat miktarı (322!') ·;radır. 

İsteklilerin bu işe ait müteahhitlik 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - --- TÜRK HAVA KURUMU --- --------- BÜYÜK PİYANGOSU 
-------
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-
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ehliyetnamesi ve sair evraklariyle bir· 
likte ihale komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. 6759 

Münakasa tehiri 
Antalya P . T. T. Müdürlüğünden: 
5 teşrinievel 938 tarihinde ihalesi -

nin yapılacağı Ulus, Cumhuriyet ve 
Son Posta gazetelerinin 21 eyllıl 938 
tarihli nüshalariyle irn.n edilen 7000 
lira keşif bedelli Park oteli namiyle 
maruf bina dahil ve hariç tamiratına 
ait eksiltmenin görülen lüzum üzeri
ne bir müddet tehir edildiği ilan olu -
nur. (6794/3987) 7038 

Dahili ve harici ( 48) dükkam 

havi bir ~ehir hali yapflnlacak 
Zonguldak Urbaylığından: 
1 - Bu iş bir ay müdd~ tle ve kapaJı 

zarf usuliyle eksiltmeye ıı:onulm~ıştur 
2 - İşin muhammen bedeli (24548) 

lira (52) kuruştur. Muv::ıkkat temina
tı (1841) lira (13) kuı u.,tur. 

3 - İhalesi 14.10.1!>38 tarihine mü
sadif cuma günü saat (15) de Zongul
dak Belediye dairesinde daimt encü
men tarafından yapılacaktır. 

4 - Talipler şartname ve projeyi 
parasız olarak yalnız posta pulı: gön
dermek suretiyle alırlar. 

5 - Şartname münderl'catı hakkın
daki sorguların ihaleden evel so..>rula
rak halledilmesi ve teklif mektupları
nın ihaleden bir saat evdine kadar ur
baylığa teslim edilerek makbuz alın-
ması ilan olunur. 6760 

Kazalar 
Hükümel konağı yaphnlacak 

Hizan Kaymakamlığından : 
Son tip plana göre 18300 lira bedel 

üzerinden on beş gün müddetle kapa
lı zarf usuliyle münakasaya bırakılan 
Hizan hükümet konağına istekli çık
madığından iş bir ay müddetle ve pa
zarlık suretiyle açık eksiltmiye bıra. 
kılmıştır. İsteklilerin 1372 lira 50 ku
ruşluk dipozito akçeleri veya teminat 
mektuplarile ihale günü olan 21.10.938 
cuma günü saat on beşte Hizan mali
ye dairesinde müteşekkil komisyona, 
proje, plan ve ke~ifnameleri görmek 
üzere de Bitlis nafıa müdürlüğüne 

müracaat etmeleri. ilan olunur. 
(3989) 7040 

Kapah zari usulile eksiltme ilam 
Nazımiye Mal Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Nazı

miye kazası hükümet konağı inşaat!
dır). Bu işin keşif bedeli (32391.95) 
liradır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

A. Eksiltme şartnamesi. 
B • Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi. 
D - Hususi: şartname. 
E - Keşif cetveli, silsilei fiat cetve

li, metraj cetveli, proje. 
F - Yapı işleri genel şarnamesi. İs

teyenler bu şartnameyi ve evrakı 2 
lira mukabilinde Tunceli Nafıa Mü
dürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 29-9-938 perşembe 

günü saat 14 de Nazımiye hükümet bi
nasında yapılacaktır .. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 2426.40 lira muvakkat temi
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları ha
iz olup göstermesi lazımdır. 

A - Tunceli Nafıa Müdürlüğünden 
alınmış müteahhitlik ehliyet ve
sikası. Ticaret ve sanayi odasından a
lınmış sicil vesikası. 

B • Bir teahhütte enaz 20.000 liralrk 
bina inşaatı yapmış olduğuna dair ve
sika. 

6 - Teklif mektupları yukarda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Nazımiye malmüdürlü
ğü dairesinde eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak gecik 
meler kabul edilmez. 6763 

58 adet (ifl öküzü alınacak 
Elmalı Hükümet Tabipliğinden: 

Elmalı kazası dahilinde yerleştirilen 
(29) aile göçmene veriln:.ek üzere yer
li malından sakat olmam~k ve her tür
lü hastalıktan ari sağiam ve beşle altı 
yaş arasında çift sürnıiye alı§kın ve 
(2320) lira muhammen bedelli (58) a
det öküz arttırma eksiltme ihale ka
nunu hükümleri dairesinde açık ek
siltme suretiyle satın ahnacaktıc. Ek· 
siltme müddeti 10.9.1938 tarihinden i· 
tibaren (20) gün olup ihale 30.9.938 cu
ma günü saat (14) de Elmalı'da hükü
met tababetinde müteşekkil komisyon 
huzuriyle yapılacaktır. Talipler şart

nameyi okumak üzere h\l.kümet taba· 
betine müracaat edebilecekleri gibi 
suretini almak istiyenler de (5,5) lira 
malsandığına yatırdxktan sonra alabi 
lecekleri ilan olunur. 6765 

KÜCÜK Devlet Hava . Yolları 
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Satılık : 

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

arsalar. Tel: 2406 Neşet Şeren 6349 

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

6350 

Satılık - Ankara'nın her tarafın • 
da ev, apartıman, arsa almak ve sat • 
mak istiyenler. Tel: 2406 Neşet Şe -
ren. 6~51 

Satılık arsalar - Yenişehir'de B:.i
yük Millet Meclisi inşaatı yanında iki 
parça ucuz arsa. H. Dilman Koç Ap. 
No: 4 Tl: 2181 5642 

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

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

6682 

Satılık ev 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 satılık - Ayvalı Tutlu men
ba suyu müştemilatiyle birlikte uy
gun fiatla satılrktır. Ve kiraya da ve -
rilecektir. Tl: 2406 6803 

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

Sahlıh - \nkara'nrn bcr tarafmda 
parçalanmış arsalar beton ahşap ev a
partman alıp satmak istiyenlere. Tel 
3563 Aii Cengiz Bayram cad. No: 1 

6902 

Satılık Motosiklet - Triyomf 
marka iki bir çeyrek kuvetinde peşin 
fiat 150 lira Ulus matbaası gazete tev
zi kısmında Bay Mustafa'ya müraca • 
d. 6~3 

Satılık eşya - Maltepe son durak 
Villa Ali Himmet No. 1 de Otel ve ev 
eşyası ay sonuna kadar gayet ucuz sa
tılıktır. Toptan ve perakende 6958 

Satıltk - Dikmen Üveç bağların -
da 2 katlı 12 odalı kargir ev 7 dönüm 
bağı ile acele satılıktır. Hali arazi üs
tündedir. Telefon 1062 Nevzat Am-
barcı. 6960 

Satılık arsalar - Karanfil sokak ve 
Kocatepe'de Blok ve serbesi: y:lprya 
elverişli. Hayri Dilma.n Koç Ap. 4 1.'ı. 
2181 7047 

Satılık eşya - Harice seyahat mü -
nasebetiyle iyi muhafaza edilmiş mo
bilya ve sair ev eşyası satılıktır. Gör -
mek istiyenlerin beş buçuktan altı bu
çuğa kadar aşağıdaki adrese müracaat 
etmeleri. Yenişehir İsmet İnönii cad -
desi No. 10 7021 

Kiralık: 

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

Bir bay için - Möble konforlu oda. 
Yenişehir Tuna caddesi Yiğitkoşun 

sokak No. 15. 6411 

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

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

Kiralık - Attil§. caddesi "Sağlık 
Yurdu" apartımanında 5 büyük oda, 1 
hol, kalorifer ayda yüz lira. Müraca -
at telefon 1915. 6957 

Kiralık - Halkevi karşısında Sağ
lık Yurdu ap. 3 oda, 1 hol, 1 sandık o
dası, mutfak, banyo, kalorifer, sıcak 

su, her türlü konfor. Tel. 1915 6961 

Kiralık - Dört oda, 1 hol, banyo 
mutfak ve her türlü konforu havi ev 
Demirtepe Akabay sokak No. 4 görüş
mek için üst kata müracaat. 6987 

Kiralık 2 oda - Atatürk bulvarın
da möbleli kaloriferli sıcak sulu 2 oda 
kiralıktır. Tl: 2177 7015 

Kiralık ev - Beş oda bütün kon -
foru havi (65) lira Yenişehir Demir -
tepe Akbay sokak No. 17 üst kat. 

7019 

r .. ~·~·~~·~ .. ·~~·~·~ .. ;·~ rtla rı 
ı

1 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30. Kuruş 
İki defa için 50 Kurue 
Üç defa için 70 Kuruş l Dört defa için 80 Kuruş 

1 
Devamlı küçük ilanlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilan için 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere. 
her satır. kelime aralarındaki boşluk-

1

• lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. 
!~~ı~~r:ük illin 120 harften ibaret ol-

Dört ı;atırdan fazla her satır için ayn
ca 10 kuruş alınır. .................................................... 

Devlet H. Yolları Umum Müdür· 
lüğünden : 

Umum müdürlüğümüz için 75 lira 
aylık ücretle bir daktilo aJın~ktır. 
Taliplerin: 

1 - En az orta mektep mezunıu ol
nıası, 

2 - Çok iyi ve süratli daktilo yaz
maeı, 

3 - Memurin kanununun gösterdi· 
ği evsafı haiz bulunması, 

4 - 1.10.1938 tarihine kadar idare· 
mfae müraeaat eylemesi lazımdır. 

Lisan 1bilenler tercih edilecektir. 
(3915) 6909 

Kiralık ev - Yenişehir Maltepe 
Onur sokak No. 13 üç oda, 1 hol, ban- 1 

yo 2. ci kat. İçindekilere müracaat. Bankalar ~ 
Tl: 3929 6822 

Kiralık - Yenişehir Atatürk alanı 
Çiftçi apartunanı No. 5 dairede 4 oda 
radyo konfor mobilyalı. 6989 

Kiralık - Yüksek Ziraat enstitü -
sü karşısındaki yeni mahallede 3 oda, 
mutbak banyo hava gazlı geniş bahçe· 
li. Asistan Sadri evi. İçindekilere mü~ 
racaat. 6990 

Kiralık - Samanpazarı Kurşunlu 

cami karşısı Alim B. Ap. 1 daire hava
gazı konforlu. Doktor muayenehanesi 
ve yazıhaneye elverişli. Kapıcıya 6824 

Acele kiralık ev - Kavaklrdere'de 
alman sefaretı karşısında bahçe içeri
sinde No. 65. Asfalta 1 dakika, yolu 
hiç çamur görmez, 5 oda, 1 banyo, 1 
mutbak elektrik ve suyu vardır. İyi bir 
evdir. Aynı numarada kasap Ali'ye 
müracaat. 6825 

Kiralık daireler - Yenişehir 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 hollü ve 2 odalı 2 daire kira
lıktır. Maltepe'de bakkal Ramiz'e mü-
racaat. 6831 

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

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

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

Kiralık - Yenişehir'de Dikmen cad
desi şurayıdevlet arkası 16/1 Güneş a
partmanı 5 büyük oda 1 hol. Üçüncü 
kata müracaat. 6901 

Kiralık - Güzel möbilyalı kalori • 
ferli oda bir kişi için kirahktır. Işık • 
lar caddesi Nafrz Apart. kapıcıya mü
racaat. 6903 

Kiralık Daire - 5 oda 1 hol elektrik, 
havagazı, banyo, alaturka, alafranga 2 
hela. Önde arkada biri -çok geniş iki 
balkon. Taksimat, nezaret, hava mü -
kemmel. Bakanlrkların, asfaltın yanı 

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

Kiralık - Yenişehir'de Selanik cad. 
No. 51 hanede 5 büyük oda, balkon, 
banyo, havagazı, güzel bahçeli fevka
lade manzaralı bir kat Tel. 1347. 2953 

6922 

Mühendis, kimyager ve sanal 
okulu mezunu alınacak 
Sümerbank Genel Direktörılüğün• 

den : 
Sıvas çimento fabrikası ihtiyacr 

iç.in mütehassıs olarak yetiştirilmek 
üzere: Bir kimyager, bir makine mü· 
hendisi, bir elektrik mühendisi ve üç 
sanatlar okulu veya divarcı usta mek· 
tebi mezunu alınacaktır. 

Taliplerin tahsillerini bitirdikten 
sonra en aşağı 2-3 sene meslekleri da· 
hilinde çalışarak tecrübe görmüş ol
maları ve askerliklerini yapmış bu
lunmaları lazımdır. 

İsteklilerin, tahsil ve hizmet vesa
iki musaddak suretleriyle 15.10.938 
tarihine kadar personel servisine tah
riren müracaatları. (3905) 6875 

Mahkemeler . . 

Ankara 3. CÜ Sulh Hukuk Mahke
mesinden : 

Ankara'nın Sümer mahallesinde 
mukim iken 27-8-938 tarihin.de ölen 
Osman Aydınoğlunun terekesine mah 
kemece el konmuş olduğundan ke· 
faleti hasebiyle alacaklı ve borçluların 
vesaiki resmiyeleriyle beraber bir ay 
zarfında Ankara 3. cü sulh hukuk ha • 
kimliğine müracaatları ve alacaıklarr -
nı vaktiyle kayettirmiyenlerin miras
cıya ne şahsen ve ne de terekeye iza
feten takip edemiyecekleri lüzumu i-
lan olunur. 7022 

Ankara Birinci S1dh Hukuk Ha. 
kimliğinden : 

Ankara Y enihalde iki numarada 
blıkçı Burhan'a: 

Posta Telgraf idaresi vekili avu -
\kat Ali Riza Acara tarafından aley -
hinize açılan 11 lira 23 kuruş alacak 
davasının yapılmakta olan duruşma

smda adresinizin me~ul bulunması
na binaen tebliğat ilanen yapılmış ve 
bu defa da erene usulün 141 inci mad
desi mucibince 20 gün müddetle ila -
nen gıyap kararı tebliğine mahkemece 
karar verilmiş ve duruşma da 19.10.38 
çarşamba günü saat 9,5 a bırakılmış 
olduğundan mezkur günde bizzat 
mahkemede hazır bulunmadığınız ve
ya bir ve.kil göndermediğiniz takdir
de muhakemenize gıyaben bakılacağı 
tebliğ makamına kaim olmaık üzere i-
lan olunur. 7020 

ayda diploma verilir. Memurlar Koo • 
Kiralık orta kat - 5 oda tam kon- peratifi üstünde kat 1 Tel: 3714 6834 

for, garajı vardtr. Yenişehir Kocatepe 
Meşrutiyet caddesi yeni Kalık sokağı 
No. 10 alt kata müracaat. 6924 

Kiralık - Yenişehir İsmet İnönü 
cadlesinde 7 4 numaralı apartrmanda 
üçer odalı iki daire. Telefon: 2731 

6926 

Kiralık - Y enişehir'in en güzel 
mevkii olan Yüksel caddesinde 9 No. 
lu Genbark apartımanında 4 ve 5 oda
lı her türlü konforlu katlar vardır. Ya-
nındaki eve müraacat. 6955 

Kiralık ev - Yenişehir Meşrutiyeı. 

caddesi Yeni Kalık sokak 5/ 7 No. lu 
evde konforlu 4 oda 1 hol garajiyle 
birlikte kiralıktır. 7 O 14 

Kiralık ev - Y enişehir'in mutena 
yerinde İsmet İnönü ve Kazım Özalp 
asfalt caddelerinin birleştiği noktada 
yedi oda mutfak, banyoyu muhtevi 
kaloriferden başka her türlü konforu 
cami ev hemen kiralıktır. İstiyenlerin 
1162 numaraya telefonla müracaatla -
rı. 6966 

Kiralık - Çankaya'da asfaltta ve 
Havuzbaşx'nda güzel mevkide su, gaz, 
elektrikli küçük daireler. Tercihan sa-
at 10 a kadar Tl: 1841 7050 

Kiralık aranıyor - Yalnız bir bay 
sakin aile nezdinde veya tamamen 
müstakil banyo ve kaloriferli bir veya 
ikıi oda arıyor. Ulus'ta (S) rumuzuna 
mektupla. müracaat. 7017 

Kurslar: 

Daktilo kursu - 51 ind devresine 
ilkteşrinin ilk haftasında başlıyor. 2 

Steno kursu - 5 inci devresine ilk
te§rinin ilk haftasında başlıyor. 6 ay -
da diploma verilir. Memurlar Koope • 
ratifi üstünde Kat 1 Tel: 3714 6835 

İş verenler : 

Tezgahtar Alınacak - Tuhatıyeci -
Jikten anlayışlı bir tezgahtar alınacak
tır. Koyun pazarında 55 numarada tu
hafiyeci Mehmet Atalay'a müracaat. 

6884 

İş arıyanlar : 

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

lngllizce ders - Amerika üniver
sitesinden mezun bir genç hususi ingi
lizce ders vermektedir. P. K. 500 tele-
fon 2676 6988 

Aranıyor : 

Fransızca - Bir bayan tercihan al
manca bilen bayandan fransrzca ders 
almak istiyor. Ulus F. T. rumuzuna 
tahriren müracaat. 7018 

Bavul ve sandık aranıyor - Çok 
sağlam boş sandrk ve bavul aranıyor. 

satmak istiyenlerin 2465 numaraya te-
lefon etmeleri. 6826 

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

6888 
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Ankara Borsası 
(riAVA SEFERLERi) 

l\nkara • latanbul araamda 
l .\zardan mada her gün : 

Y eıilköy'den hareket 8.30 
Ankara'dan hareket 8.30 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar ı Ege ve Çankaya eczaneleri 
~~arteai : Sebat ve Yeniıehir • 
vtUJ : İstanbul eczanesi 
t&r1amba : Merlı:ea 
l>eqembe : Ankara " 
Cuma : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Cumartesi : Halk Ye Sakarya 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

~lıısm ihban: (1521) . - Telefon, müra
caat, ıehir: (1023-1024). - Şehirlerara
•ı: (2341...2342). - Elektrik ve Havagazı 
lrıza memurlueu (1846). - Meujeri 
iehir Anbarı: (3705). - Takai telefon 
ııumaralan: Zincirli cami civarı: (2645, 
11150, 1196). - Samanpazarı civan : 
(2806, 3259). - Yenitehir, HaTUZbatı. 
llizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: Gü
ven takıi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
:;: Çankırı caddesi, Uluı takıi: (1291). 
qtanbul tabisi: 3997 

Otobüslerin ilk veaon 
seferleri 

Sabah Akpm 
llk Son 

sefer ıefer 
Uluı 111. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
le. dere'den Uluı M. na 7.15 23.20 
tlluı M. dan Cankaya'ya 7 25 23.00 
tanlı:aya'dan Uluı M. na 7.10 23.20 
tlluı M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
l>ikmen'den Uluı M. na 7.00 20.30 
lJıuı M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
leeciören'den Uluı M. na 6.30 21.30 
Uıuı M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
li:tıik'ten Uluı M. na 7.00 21.30 
lJluı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Uluı M. ııa 7.00 23.00 
Cebeci'den Aı. fablra 7.00 -.-
.\ı. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 
\'enlşehir'den Uluı M. na 7.00 23.00 
tlıuı M. dan Yenisehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
.\kköprü'den S. ı>azan'na 7.30 9.45 

1 U. Me7danıyle iıtaıyon aruında her 
bet dakikada bir ıefer olup tren za. 
mantarı seferler daha sıktır. 

1 U. Meydıruyle Yenlıehir, Bakanlıklar. 
Cebeci. Samanpazan arumda saat 8 
den 20 ye lı:adar vasati her bet dakika
da: saat 20 den 21 e kadar her on dald
kada: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs. ·20 ve 30 dakikada bir 
muntazam ıeferler vardır. 

1 Akpm1an Uluı Meydanı"ndan saat 23 
deki son ıeferlerle bunlann Uluı mey• 

ÇEKLER 
25 Eylül 1938 Fiyatları 

Açı hı Kapanıı ----
Londra 6.07 6.07 
Nevyork 127.4375 127.4375 
Pariı 3.40 3.40 
Milano 6.7075 6.7075 
Cenevre 28.53 28.53 
Amsterdam 68.03 68.03 
Beri in 50.8375 50.8375 
Brükıel 21.5325 21.5325 
Atina 1.1075 1.1075 
Sof ya 1.49875 1.49875 
Prag 4.355 4.355 
Madrit 6.07 6.07 
Varşova 23.6925 23.6925 
Budapeıte 24.9075 24.9075 
Bükres 0.9150 0.9150 
Bel~at 2.8425 2.8425 
Yokohama 35.4375 35.4375 
Stokholm 31.295 31.295 
Moskova 23.7475 23.7475 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 türk borcu 1 19.15 19.15 

.. .. .. il 

1933 ikramiyeli 
Ergani 

(Peıin) 
19.175 19.175 

(Peşin) 

19.25 19.25 
(Adedi) 

danı'na dönüıleri ılnemalarrn daiılıs 
saatlerine tabidirler. 

P o ata Saatleri 

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

Tren Saatleri 

Haydarpaşa'ya : Her sat.ah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
şembe. Cumartesi 
Toroı ıürat.) 

Samsun hattına : H ergun 9.35 ( Kayse· 
ri. Sıva&, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Di!"arbakır battı : Hergün 9.35 
ZonKUldak hattı : • 15.00 
Kınkkale'7e rayotobüı .. 16.0S 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Şaban: 2 

S. D. 
Güneş: 5 50 

Rumi - 1354 
Eylül: 14 

S. D. 
Akp.m: 17 59 

:'········································· · ··· · ··································~ • . 
• . i Ankara Belediyesi 

"' 
'················································································,: 

i lanları . . . -

Belediye Reisli{linden : 
Pazarlıksız satıı mecburiyetine dair olan 3489 numaralı kanu

~~ tatbikine 1 · Tetrinievel • 1938 tarihinde baılanacaktır. Bu, 
'4lDWl ile kararname hükümlerine göre muamele görecek tüccar 
te eanafın isimleri qağıda yazılmııtır. 

1 - Kesilmiı kasaplık hayvan etleri ve sakatlan, kümea 
hayvanı etleri (piımemif), her nevi sucuk ve pas -
brmalar. 

2 - Taze yumurta, Mit, yoiwt, treyağ ve sadeyaf, kay
mak ve peynirler ve bunları aatan dükkanlarda sa
tılan diler maddeler. 

3 - Kapalı kaplar içinde satılan her nevi menba ve ma
den sulan. 

4 - Yat aebze ve meyvalar, bunlan satan dükki.nlarda 
satılan sair maddeler. 

5 - Her nevi bakkaliye maddeleri ve bakkal dükkan 
ve mağazalarmda sabıa arzedilen sair maddeler. 

6 - Mahrukat maddesi olarak odun, aiaç kömiirü, ma
den kömürü, linyit, antraıit, sömikok ve briketler. 

7 - Her nevi hazır ayakkabılan ve ayakkabıcı dükkan
larında satılan sair hazır ef ya, 

8 - Her nevi hazır fapkalar ve ıapkacı dükkan ve ma
ğazalarında satılan ıair hazır eıya, 

ULUS 

belediye encümeni, ticaret odasının mütaleasını al
mak suretiyle, keyfiyeti bir karara bağlar. 

Madde 5-a ) Birinci maddede yazılı eıya ve maddelerle aynı 
maddede bahsi geçen dükkan ve mağazalarda sa • 
blan sair mevada fiyatı gösterir etiket konur. 
Bu etiketler, maim mahiyetine ve ticari usul ve a -
detlere göre, malın veya aynı fiyattaki mal grup -
larının üzerine konmak, bunlara her hangi bir bağ 
ile raptedilmek, asılmak, bir sopaya, sehpaya takıl
mak gibi suretlerle kullanılır. 
Ancak, etiketlerin müşterilerce iyice görülebi -
lecek ve hangi mala ait ise ona taalluku sarahatle 
belli olacak surette konması lazımdır. 

b - Eaaıen üzerinde fiyatı yazılmıt olarak kapalı kap 
veya ambalajlar içinde satıta arzedilen (İçkiler, 
tütün paketleri ilh. gibi) mallar üzerine aynca eti
ket konulması mecburi değildir. 

c - Mahrukat maddelerini satan dükkan ve depolarda, 
bu malların fiyatları bir levhaya yazılarak, bu lev
ha dükkan veya deponun müşterilerce iyi görüle • 
bilecek bir tarafına asılır. Bu levhadan maada, mal
lar üzerine ayrıca etiket konması caizdir. 

d - Birinci maddede yazılı yiyecek ve içecek madde • 
leri satan dükkanlarda, aynı zamanda, dükkanda 
istihlak edilmek üzere satış yapıldığı takdirde, bu 
suretle yapılan satııların fiyatları bir levhaya ya -
zılarak bu levha satış yerinin müşterilerce iyi görü
lebilecek bir tarafına asılır. 
Bunlar haricinde kalan satışlarda mala etiket koy
mak mecburiyeti bakidir. 

e - Fiyat ve evsafın ağaç, karton veya maden gibi mad
delerden yapılmıı rakam ve harflerle de beyanı ca
izdir. 

Madde 6 - Etiketlerin murabba, müstakil, müselles veya daire 
gibi muntazam bir şekilde kesilmit olması lazım • 
dır. 
Bunların müşterilerce görülmiye kifayet edecek 
büyüklükte olması, etiket üzerindeki fiyat rakam -
larının ve bu kararnameye göre yazılması mecburi 
olan hallerde evsafa müteallik kelimelerin okunak
lı, muntazam, kafi büyüklükte, batka rakam ve ke
limelerle iltibasa mahal vermiyecek surette yazılmış 
olması tarttır. 
Etiketlerle fiyat; lira, kuruş, para kelimeleri veya 
T.L., Kş., Pr. remizleriyle birlikte yazılır. 

Madde 7-a) Sütten mamul yağların fiyat etiketlerine, eritilme
miı yağlar için "tereyağı" ve eritilmiı yağlar için 
"sadeyağ" kelimeleri ilave olunur. 
Bundan başka, meri kanun ve nizamlar mucibince 
menedilmemit olan boyalar vasıtasiyle tabii rengi 
değiştirilmiı yağlarrn etiketine "boyalı"; karıtb • 
rılmaıı menedilmemiş olan nebati ve sair hayvani 
yağlar ve yabancı maddelerle karıtık yağların eti • 
ketine "karııık"; içine - tuzdan baıka • yabancı hiç 
bir madde karıttırılmamıt olan saf yağların etike
tine de "halis" kelimeleri ilave edilir. 
Boyalı ve karııık yağların satılması menedilmiı o
lan mahallerde bulumum yağların etiketleri üzeri
ne nevine göre "tereyağ'' veya "sadeyağ" yazıl -
makla iktifa olunur ve bu adlar, içine • tuz hariç o
larak • yabancı hiç bir madde karrttırılmamıı olan 
saf yağı ifade eder. 

b - Zeytinden elde edilip de, içine sair bilumum neba
ti ve ıayri nebati yağlar karıştırılmamıt olan ye • 
meklik zeytinyağlarının etiketlerine "halis zeytin
yağı"; sair yağlarla karıştırılmış olan yemeklik 
zeytinyağlarının etiketine "karı~ık zeytinyağ" ke . 
limeleri yazılır. 
Yemeklik karııık zeytinyağ satııı menedilmiı olan 
mahallerde, yemeklik zeytinyağlarınrn etiketleri 
üzerine ''zeytinyağ" yazılmakla iktifa olunur ve bu 
ad, içine zeytin tanesinden elde edilen yağdan gay
ri her hangi bir yağ karıştınlmamıı olan halis zey
tinyağlarını ifade eder. Gıda maddesi olmaktan 
bafka suretle istimal edilmek üzere satılan zeytin • 
yağları etiketine ha·ngi istimale mahsus olduğu ya
zılır. 

c - Yağlı tanelerden elde edilen yağların etiketlerine,, 
fiyattan bafka, "susa.m yağı", "pamuk yağı", ''haş- . 
hat yağı" ilh. gibi cinsleri de yazılır. 
Vejetalin ve margarin yağları hakkında da aynı 
hüküm caridir. 

.l - Kapalı kaplar ve damacanalar içinde satılan men
ba sularının (Taşdelen, Karakulak, Çene ... ) ve ma
den sularının da (Karahisar,. Kisarna) gibi nevile • 

9 - Her nevi hazır elbiseler ve hazır elbiseci dükkan 
ve mağazalarında satılan sair her nevi hazır eıya . 

10 - Her nevi manifatura qya ve maddeleri ve manifa
turacı mağazalarında ıatılan sair eıya 

11 - Her nevi kumatlar ve kumqçı mağazalarında satı- · 
lan sair eıya (Terzilerin, kendi dükklnlannda di
kilmek üzere bulundurduklan ve tqhir ettikleri ku
maılar ve elbise malzemesi hariç) . 

12 - Her nevi tuhafiye qyası ve tuhafiye mağazaların -
da satııa arzedilen sair eıya ve maddeler, 

rini gösteren bir etiket tiıe ve damacanalar üzeri
na yapıftırılır. 

e - Kasaplık hayvan etleri üzerine konacak etiketlere 
fiyattan baıka, etin "kuzu'', "koyun", ''keçi", "da
na", "sığır", "domuz" gibi cinsleri ve ''koyun eti,, 
etiketlerine de koyun etinin ''karaman", "kıvır -
cı·k'!, ''dağlıç" gibi nevileri de yazılacaktır. 

13 - Her nevi halı ve kilimler ve halıcı dükkanlarında 
satılan sair eıya, 

14 - Turistik eıya satan antikacı dükkan ve mağazala -
ı. rında satııa arzedilen her nevi qya ve maddeler. 
&qadde 2 - lıbu karamame hükümleri, dükkan, mağaza, de • 

po gibi sabit satıı yerlerinde yapılan perakende sa
tıılara tatbik olunur. Aıaiıda yazılı satıılar bu hü
kümlere tibi değildir. 

a - Seyyar satıcılık (sokak veya meydanlarda durula
rak veya dolaıılarak yapılan ıatıılar). 

b - Müstahsillerin mallarını seyyar surette satmaları. 
c - Muayyen veya ıayri muayyen günlerde sokak ve

ya meyda·nlarda kurulan pazar yerlerinden - dük
kan ve mağazalar haricinde • yapılan perakende 
ıatıılar. 

Madde 3 - Aynı zamanda hem toptan ( veya yan toptan ) 
ve hem de perakende satıı yapan dükkan ve ma . 
ğazalar, perakende satııları için bu kararname hü· 
kümlerine tabidirler. 
Ancak, tüccar ve esnafın kendi dükkinlannda sa
tılmak üzere yukandaki fıkrada yazılı mağazalar
dan yapacaklan mübayaat perakende sayılmaz. 

~"d~P 4 - Bu kararname tatbikatı bakımından; toptancı, ya
n toptancı, perakendeci, seyyar satıcı ve pazar ye
ri satıcılarının vaaıflannın ve birinci maddede ya
zılı ticaret ıubeleri ile eıya ve madde pruplarınm 
tefrikinde tereddüt hud olduğu takdirde, mahalli 

f - Bu karamame hükümlerine göre etikete ilavesi icap 
eden evsafı, kapalı kap ve ambalajları üzerinde e • 
sasen yazılı olarak satııa arzedilen mallarda, bu 
evsafın ayrıca ilanı mecburi değildir. 

Madde 8-a) Etiketler veya kararnamede yazılı sair vasıtalarla 
mütterilerin ittılaına arzolunan perakende fiyat, 
peıin satıı fiyatıdır. 

b - Taksitle satıılar için aynca fiyat tatbik edildiği 
takdirde, etiketler vasıtasiyle beyan olunan fiyat • 
lara yapılacak zam miktarı veya taksitli fiyat ma • 
ğazada asılacak bir levha ile veya malın etiketine 
yazılmak ıuretiyle müşterilerin ıttılaına konur. 

Madde 9-a) Hem toptan (veya yan toptan) ve hem perakende 
satıı yapan dükkan ve mağazalarda, müşterilerce 
iyice görünür bir mahalle, metni afağıda yazılı bir 
levha asılır : 
"Perakende satışlarımız pazarlıksızdır .,, 

b - Yalnız perakende aatıf yapıp da sattığı malların 
tamamı bu kararname ile pazarlıksız satıı usulüne 
tabi tutulmuı olan dükkan ve mağazalarda müıte • 
rilerce iyi görünür bir mahalle metni aıağıda yazı
lı bir levha asılır : 
"Burada pazarlıksız satıı yapılır.,, 

Madde 10 - Bu kararnamenin birinci maddesinde sayılmamıı 
olan ticaret ıubelerinden, kendi nzasiyle pazarlık
sız satıı yapmayı kabul eden dükkan ve mağazalar, 
dokuz:gncu madclede YAıJlı ıekilde bir levha aa • 
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mak suretiyle 3489 numaralı kanun ile itbu karar
name hükümlerine tabi olurlar. 

KANUNUN CEZAYA MÜTEALLiK KISIMLARI : 

Kanunun .......... hükümlerine göre satılan maddeler üzerine 
fiyatlarını ve aynca vasıflarmı gösteren etiket veya batka bir i • 
pret koymak yahut liete aamak mecburiyetine riayet etmiyenler 
yirmi liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılacaklardır. 

Etiket koyduğu ve liste astığı halde bunlarda yazılı miktardan 
aıağı veya yukarı fiyatla mal satanlardan beı liradan yirmi lira
ya kadar hafif para cezaıı alınır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin tekerrürü halinde para 
cezasiyle beraber dükkan, mağaza veya ticaretanenin bir hafta
ya kadar kapatılmasına da karar verilir. 

Bu maddede yazılı cezaya çarptınlanların isimleri dükkan, ma
ğaza veya ticaretanelerin halk tarafından kolaylıkla görülebile
cek bir yerine asılacak yafta ile ve vana mahalli bir gazete ile de 
ilan olunur. 

Para ve aedde ait .......... cezalara o yerin belediye encümenleri 
tarafından ve usulü dairesinde tutu im uf zabıt verakalan eaa.s tu
tularak karar verilir. 

Para cezalarına dair olan cezalar katidir. Hiç bir mercide iti· 
raz olunamaz. 

Dükkan, mağaza ve ticaretanenin kapatılmasına dair olan ka -
rarlara kartı, kararın tebliğinden itibaren üç gün içinde mahallin 
en büyük mülkiye &mirine itiraz olunabilir. itiraz yazı ile olur. 
İtiraz üzerine verilecek karar kati olup bunun aleyhinde hiç bir 
mercie müracaat edilemez. ( 4003) 7054 

İstimlak edilecek • 
arazı 

Ankara Belediyeainden : 
İmar Kadastro 

Ada Parsel Ada Parsel 

1295 10 
9 

12 

543 
543 

37 
39 

İstimlaki icap eden 
miktar M. 2 

1610.00 
2227.00 
39~.oo 

Beher M. 2 
kıymeti L. 

4.00 
4.00 
4.00 

Yukarıda ada pal'sel ve miktarları yazılı Ayrancı mevkiinde yeni BO
yük Millet Meclisi binaeını Çankaya caddesine vasleden yolun planı mu
cibince istimlaki icap eden miktarlar hizalarmda gösterilen bedelle mena
fii umumiye kararına tevfikan istimtak edilecektir. Bu yerler.in haritası 

belediye kapısına ve istimlak edilecek mahalle asılmıştır. Bu bedele razı 

olanlar muamel elerini yaptırmak üze re belediyeye müracaatları ve olmr
yanlarrn 5-10-1938 çartamba günün~ kadar itirazlarını gösterir istidalarmt 
belediyeye vermeled ilin olunur. (3998) 7051 

Satılık ankaz 
Ankara Bele-diye.i imar Müdürlüğünden : 

Muhanunen bedeli Muvakkat teminat 
Cinsi Mahallesi Ada Panel Lira: Kuruş Lira: Kuruş 

Ahşap hane Cebeci 522 13 30 00 3 00 

" " ., 522 12 15 00 2 00 
Yukarıda muhammen bedeli yazılı ahşap hanelerin enkazı arttırma su • 

retiyle satılacaktır. İhale 10-10-938 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktrr . 
Taliplerin İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (3995) 

7044 

Satıhk Emlôk 
Ankara Belediyesinden : Cinsi Muhammen bedeli 

Mahallesi Sokağı Ada Parsel Lira Kurut 
Hacıbayram Sofular 51 50 Ahşap hane 120 00 

Yukarıda evsafı yazılı menkul hane enkazı 30. 9. 938 tarihine müsadff 
cuma gUnU ve aaat 15 de ihale edileceğinden taliplerin muvakkat teminatı 
ile birlikte imar müdilrlüğünde müteşekkil komiıyona müracaatları ilfın 

olunur. (3807) 6748 

İc.ra ve lflôs 
Ankara icra Daireıi Gayri Menkul 

Sabf Memurluiundan : 

Şuyuun izaleai için mahkemece aa
tıtına karaı: verilen Ankara'nın Ak· 
bq mahallesi Ulukapı eokak 480 ada 
3 panel numarada ~tlı 348 metre 
murabbaı arsa ve inerindeki ah9aP ev 
aşağıda yazılı ~rtlar dairesinde satıl
maık üzere açı.k arttınnaya çıkarılmış
tır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 
Evin 135 kapı numaralı kısmına 

girilince ufak bir tqlığın önüne mü
sadif merdiven altında kömürlüğü ze
min katta bir oda bir mutıbah ve mer
divenden yukarı kata çıkılırken orta · 
da bahçeye kapısı ve bahçeden de so -
kağa kapıaı vardır. Yukarı katta mer
diven karşıauıda küçük bir oda ve sağ 
tarafta üç oda ve merdivenle çıkıldık
ta bir el yıkanacak mahal vardır di -
ğer kısımda kapıdan girilince ufak 
bir taşlrk ve sağda odunluk, kömürlük 
ve zemin katta üç oda bir sofa ve yu
karı katta merdiven kar,ısında hole 
açılır küçük bir oda ve diğer iki oda 
bir mutbah ve elektrik, au, tesisatı 
vardır. Heyeti umumiyesine 19946 li
ra kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLAR! 
1 - Satış peşin para ile olmak Ü· 

zere 12-10-938 tarihine milsadif çar -
famba günü saat 10 - 12 ye kadar icra 
dairesi gayri menkul aatış memurlu
ğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan 
yukardaki muhammen kıymetin % 7 .S 
ğu nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubu ile ka
nunen teminat olarak kabul edilen ha
zine tahvilleri getirece-klerdir. 

3 - Satıf günü üç defa nida etti -
rildikten aonra mezkör gUniln 12 inci 
saatinde en çok artıran talibine ihale 
oluaacaktır. 

4 - İhale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale e
dilenin talebi üzerine ihale tarihin -
den itibaren kendisine bedeli ihaleyi 
teslimi vezne eylemeai için yedi gün 
kadar mehil verilecektir. ltbu milıddet 
zarlında ihale bedeli yatırılmadığı 

takdirde ihale bozulacak ve bu tarih
ten evel ecı l}'Übek teklifte bulunan 

Benzin ahnacak 
Ankara BelecliyMinden : 
1 - Su idaresinin ıenelik ihtiyaoı 

olan (10000) kilo benzin on bet gün 
müddetle açık ekıiltmeye konulmuı
tur. 

2 - Muhammen bedeli 2560 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 192 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iıtiyenle-

rin her gün yazı i9leri kalemine ve ia
teklilerin de 30 eylül 938 cuma günll 
saat on buçukta Belediye encllmenine 
müracaatları (3727) 6627 

talibe teklifi veçıhile almağa razı o • 
lup olmadığı sorulduktan sonra tek • 
lifi veçhile ihale edilecektir teklifi 
veçhile alm~ğa razı olmazsa gayri 
menkul yen.iden on bet günlük ikinci 
arttırmaya çıkarılarak en çok arttıran 
talibine ihale edilecektir. 

5 - Gayri menkul talibine ihale 
edildikte tapu harciyle belediye res
mi müşteriye ve ihale tarihine kadar 
olan milterakim vergi ve resim ise 
borçluya aittir. 

6 - Borçlu ve alacaklılarla diğer 
alakadarların bu gayri menkul üzerin
deki haklarını ve hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evrıtkr 

müsbiteleriyle yirmi giln içinde dai • 
reımize bildirmeleri lbımdrr. Aıksi 
takdirde hakları tapu sicilliyle sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaş.trnl
masından hariç tutulacaktır. 

7 - Arttırmaya iştirak edecekler 
51 - 38 numarasivle dai remi zdeki ye -
rinde herkese aı-rlr hulundurulan sart-
namemizi okuyabilirler. 7046 

Ankara Beıinci icra Memurluğun
dan: 

Ankara Ziraat Bankasına 261 lira 
60 kuruş borçlu Ankara'da Hacette -
pe'de Muhtar Kadri'nin evi yanındaki 
evde taş müteahhidi Mustafa'ya berayı 

tebliğ gönderilen ödeme emri üzerine 
verilen meşrubatta borçlunun yazılı 
adresten çıktığı ve nereye gittiği de 
belli olmdığı anlatılnut okiuğundan 
hukuk usul mahkemeleri kanununun 
tebliğata dair hükümlerine göre iti -
nen tebliğine karar verilmiş olduğun
dan 20 gün içinde tifahi veya tahriri 
beyanda bulunması için mühlet ven1e
rek tebliiğ şifahi m"~-:ımına kııim ol-
mak üzere ilin olunur. 7016 



RESMi iLANLAR 
Milli Müdafaa Bakanhğı 

Battaniye alınacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komiı

yonundan : 
1 - 2000 tane battaniye kapalı zarf

la eksiltmeye konulmuştur. 
Hepsinin tutarı (18000) lira olup 

ilk teminatı (1350) liradır. 
2 - Eksiltmesi 12. 10. 938 çarşam

ba günü saat 16 da yapılacaktır. 
3 - Şartname, evsaf ve numunesi 

her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin ihale saatinden en 

geç bir saat evetine kadar kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte teklif mektuplarını komisyo-
na vermeleri. (3899) 6899 

Gözlük alınacak 

M. M . Vekaleti Satın Alma Komiı· 
yonundan : 

1 - 5000 tane gözlük açık eksiltme 
suretiyle alınacaktır. 

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

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

3 - Şartname ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
komisyona gelmeleri lazımdır. 

(3898) 6898 

Erat kundurası alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko • 

miıyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen 

fiyatı (550) beş yüz elli kuruş olan 
250000 ila iki yüz elli bin i!a (337400) 
üç yüz otuz yedi bin dört yüz çift 
erat kundurası kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 10 birinciteşrin 938 pa
zartesi günü saat (11) on birdedir. 

3 - llk teminatı (69421) altmış do
kuz bin dört yüz yirmi bir liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (50) elli 
lira mukabilinde M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te· 
minat mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evci M.M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (3843) 6857 

Kumaş ah nacak 
M.M. Vekaleti Sabn Alma Ko.: 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (2Ş5) kuruş olan (7000) metre 
matra kılıflığı kumaş kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı (1496) lira 25 ku· 
ruştur. 

3 - Eksiltmesi 4 birinciteşrin 938 
aalı günü saat on birde yapılacaktır. 

4 - Şartname ve nümunesi her gün 
M.M.V. aatın alma komisyonunda gö
rülebilir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ilk temi
nat ve teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden en az bir saat evetine kadar 
M.M.V. satın alma komisyonuna ver-
meleri lazımdır. (3776) 6709 

Muhtelif muhabere malzemesi 
ah nacak 

M. M. Vek&leti Satın Alma Ko 
misyonundan : 

1 - Hepsine 15780 on ::ıeş yedi yüz 
seksen lira fiyat tahmin edilen 90 a
det kablo arka teskeresi, 800 adet kab
lo dolabı, (100) adet çevirecek kolu ve 
50 çift kablo askı tertibatından ibaret 
dört kalem muhabere malzemesi ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur:. .. 

2 - Eksiltmesi 30. 9. 938 cuma gunu 
saat on birdedir. 

yüz yetmiş liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi elli lira 

mukabilinde Milli Müdafaa Vekaleti 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunda gösterilen vesaikle te
minat ve teklif mektuplarını ihale ta
rihinden en az bir saat evel Milli Mü
dafaa Vekaleti satın alma komisyonu
na vermeleri. (3965) 7030 

Yol silindiri ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko

miıyonundan : 

1 - 10 tonluk 6 adet dizel motörlü 
yol silindiri satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 43200 lira olup ilk te· 
minatı 3240 liradır. 

2 - Eksiltmesi 15. 1 ı. 938 salı günü 
saat 15 de M.M.V. satın alma komis
yonunda kapalı zarfla yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 216 kuruş muka
bilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunda yazılı ve
sikalarla ilk teminat ve teklif mek
tuplarını belli saatten bir saat eveli
ne kadar komisyona vermeleri la-
zımdır. (3964) 7029 

İspirto mahlutu benzin 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - 288461 kilo ispirto mahlutu 
benzin kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Beher kilosuna 26 kuruş fiyat 
tahmin edilmiştir. 

3 - Eksiltmesi 14. 10. 938 cuma 
günü saat 11 dedir. Şartnamesi ko
misyonda görülür. 

4 - llk teminat 5625 beş bin altı 
yüz yirmi beş liradır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte ihale saatından behemehal bir 
saat eveline kadar zarflarını M.M.V. 
satın alma kamisyonuna vermeleri. 

(3946) 7027 

Kilim ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miıyonundan : 

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiyatı 350 üç yüz elli kuruş olan 15000 
on beş bin ila 20000 yirmi bin adet ki
lim kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. . 

2 - İhalesi 17. 10. 938 pazartesı 

günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminatı 4750 dört bin ye· 

di yüz elli liradır. • .. .. 
4 - Evsaf ve şartnamesı 350 uç yuz 

elli kuruş mukabilinde M.M.V. satın 
alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunda gösterilen vesaikle te
minat ve teklif mektuplarını ihale sa
atından en az bir saat evel satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(3967) 7032 

Kilim ahnacak 
M . M. Vekileti Sabn Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı (330) üç yüz otuz kuruş olan 
20000 ila 30000 yirmi bin ila otuz bin 
adet kilim kapalı zarf usuliyle müna
kasaya konulmuştur. 

2 - !halesi 15 birinciteşrin 938 
cumartesi günü saat 11 on birdedir. 

3 - tık teminatı (6200) altı bin iki 
yüz liradır. • 

4 - Evsaf ve şartnamesi (495) ku
ruş mukabilinde M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunda gösterilen vesaikle te
minat ve teklif mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat evel M.M.V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3966) 7031 
3 - Şartname ve numuneler komis

yonda görülür. 
4 _tık teminat 1183,5 bin yüz sek· 1 

sen üç buçuk liradır. Ankara Leva11m Amirliği 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni :-------------..-.. 

t~minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birli~-
te teklif mektuplarını eksiltme saa
tinden behemehal bir saat eveline ka
dar Ankara'd.ı M.M.V. satın alma ko
misyonuna vermeleri. (3645) 6556 

Portatif ~adu bezi ahnatak 
M.• M . Vekaleti Satın Alma Ko

miıyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı seksen kuruş olan 1.500.000 bir 
milyon be! yüz bin: ili 2.355.000 iki 
milyon üç yüz elli beş bin metre por
tatif çadır bezi kapalı zarf usulıylc 
münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 14. il. Teş. 938 pazar
tesi günü saat on birdedir. 

3 - llk teminatı yetmiJ bin iki 

Buğday öğüttürüle<ek 
Ankara Levazon Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 

1 - Konya'daki 1'ıtaahn senelik ih
tiyacı olan (1210000) kilo buğday ü
ğütmesinin kapalı zarf usuliyle eksilt · 
meye konulmuştur. 
2-Şartnamesi Konya'da V. Kor İs

tanbul, Ankara levazım amirlikleri 
satın alma komisyonlarındadrr. İttek· 
tiler şartnameyi komisyonlarda olt.u
yabilirler. 

3 - İfbu (1210000) kilo buğday Ü· 
ğütmeainin muhammen tutarı (24200) 
lira. 

4 - Şartnamesindeki yilzde yirmi 
beş miktar fazlası da dahil olduğu hal· 

de ilk teminatı (2268) lira (75) ku
ruş. 

5 - Eksiltme 3. 1. Teş. 938 tarihine 
tesadüf eden (pazartesi) günü saat 15 
de (on beşte) Konya'da V. Kor sat.n
alına komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 3. I. Teş. 938 (pazarte
si günü saat 14 de (saat ondörde) ka
dar teklif mektuplarını Konya'da V. 
Kor satınalma komisyonu başkanhğt
na verecek ve yahut gönderecekleı:

dir. Bu saatten sonra verilen veyal'-ut 
gonderilen mektuplar alı:ı.mıyacaktır. 
Saat ayarı Kolordu daire saatiyle ya
pılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümleri
ne ve bilhassa (32) maddesine uygun 
olmıyan mektupların sahipleri ek
siltmeye iştirak ettirilmiyecektir. 

(3700) 6611 

Sığır eti ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 
Demirköy garnizonunun senelik 80 

ton sığır eti ihtiyacı kapalı zarf u~u
llyle eksiltmeye konulmuştur. E~sı~!
mesi 10 birinci teşrin 938 pazartesı gu
nü saat 17 de yapılacaktır. Zarflar sa· 
at 16 ya kadar kabul olunur. Muham
men bedeli 17600 liradır. Muvakkat te
minatı 1320 liradır. Taliplerin bildiri
len gün ve saa!te Vize satınalma ko -
misyon binasında hazır bulunmaları 
ilan olunur. (3812) 6752 

Arpa ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 _ Konya'daki kıtaatm senelik ih-

tiyacı olan 500 000 kilo arpanın kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş-

tur. 
1 z - Şartnamesi Konya' da V . Ko_r s-

tanbul, Ankara'da levazım amırhkle
ri satın alma komisyonlarmdcldır. İs
tekliler şartnameyi komisyonlarda o
kuyabilirler. 

3 - İşbu 500.000 kilo arpa·un m:..ı· 

hammen tutarı 22.000 liradır. 
4 - Şartnamedeki yüzde yirmi beş 

miktar fazlası da dahil olduğı.ı halde 
ilk teminatı 2062 lira 50 kuruştur. 

5 - Eksiltme 1. I. Teş. 938 ts.rihine 
tesadüf eden cumartesi günü saat 11 
de Konya'da V. Kor satın alma kcnıis
yonunda yapılacaktır. . 

6 - İstekliler 1.10.938 cumartesı 

günü saat 10 na kadar teklif mektup
larını Konya'da V. kor &atın alma ko
misyonu başkanlığına verecek v~ya
hut göndereceklerdir. Bu saatten son· 
ra verilen veyahut gönderilen mek· 
tuplar alınmıyacaktır. 

Saat ayarı Kolordu daire saati ile 
yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hüküml·;ri
ne ve bilhassa 32. maddesine uygun ol
mıyan mektupların sahipleri eksiltme
ye iştirak ettirilmiyecektir. 

8 - Arpa ve yulafa teklif edilen fi. 
atlar aynı olduğu taktirde yulaf ve ge
ne arpa fiyatı yulaf fiatından pahalı 

olursa gene yulaf mukaveleye bağla

nacaktır. Arpa fiatı yulaf fiatından u
cuz olursa arpa mukaveley~ ba~lana-

caktır. (3710) 6614 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonumlan : 
1 - Konya'daki kıtaatın senelik ih

tiyacı olan (645.000) kilo unun kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2- Şartnamesi Ko:ı.ya'da V. Kor İs

tanbul, Ankara Lv; amirlikleri satın 

alma komisyonlarındadır. İstekliler 
şartnameyi komisyonlarda okuyabi
lirler. 

3 - İşbu (645.000) kilo unun mu· 
hammen tutarı (70950) lira. 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi 
beş miktar fazlası da dahil olduğu hal
de ilk teminatı (6653) lira (50) kuruş. 

5 - Eksiltme 3. I. Teş. 938 tarihine 
tesadüf eden (pazartesi) günü saat 11 
de saat (on birde) Ko:ı.ya'da V. Kor 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 3. I. Teş. 938 (pazar
tesi günü) saat 10. Saat (ona) kadar 
teklif mektuplarını Konya'da (V. 
Kor) satmalma komisyonu başkanlı· 

ğına verecek veyahut gönderecekler
dir. Bu satten sonra verile:ı. veyahut 
gönderilen mektuplar alınmıyacaktır. 
Saat ayarı Kolordu daire saatiyle ya
pılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümleri
ne ve bilhassa (32) maddesine uygun 
olmıyan mektupların sahipleri eksilt
meye iştirak ettirilmiyecektir. (3701) 

6612 

Hangar ve <ephanelik 

yaphrllacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Balıksir Çayırhisar mevkiinde ya

P.ıl~ak olan i'ki adet t~~ ban&a.·ı ile 

bet adet cephanelik kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. İhalesi 3.10.938 
pazartesi günü saat 16 oa Balıkesir 
kor satın alma komis. orunda yapıla -
caktır. Keşif bedeli .;814!> lira 18 ku -
ruştan ibaret olan bu inşaatın birinci 
keşif, plan temel hafriyatını gösteren 
tafsilat resmi, umumi ve fenni şartna
me ve eki Balıkesir satrr. alma ıcomis
yonile İzmir, Ankara ve İstanbul l~
vazım amirliklerinde görülebilir. 

Muvakkat teminatı: 4157 lira 26 ku
ruştur. Taliplerin kam:nun ikinci ü
çüncü maddelerindeki belgelerle bir
likte ihaleden bir saat rveline kadar 
teklif mektuplarını komlı:;yona verme-
leri. (3780) 67 43 

Top hangan ve cephanelik 
yaphrllacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

Keşif bedeli 107501 Iha 45 kuruştan 
ibaret Kütahyada inşa edilecek iki 
top hangarı ile üç cephanelik kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
3.10.938 pazartesi günü Balıkesir kor 
satın alma komisyonunda saat 11 de 
vapılacaktır. İlk teminatı: 6625 lira 8 
kuruştur, Bu işe ait plaı. · keşif, ~enni 
ve umumi şartname il~ eki ve temel 
hafriyatı tafsilat· resmi Ankara, İz . 
mir ve İstanbul leva7-rın amirliklerile 
Balıkesir kor satın almc1 komisyonun
da görülebilir. 

Taliplerin kanunu~ 2 ve üçüncü 
maddelerinde yazılı belgelerle b!rlik
te ihaleden bir saat eve! teklif mek -
tuplarını komisyona vermeleri. 

(3781) 6744 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Cizre hudut taburunun sene
lik ihtiyacı olan 65.000 kilo koyun, 
sığır, keçi etine talip çıkmadığından 
yeniden kapalı zarf usuliyle hangisi 
daha ucuz ise satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat koyun etinin 1072 
lira 50 kuruştur. Sığır etinin 877 lira 
50 kuruş keçi etinin 975 liradır. 

3 - Eksiltme 8 teşrin 938 cumarte
si günü saat 9 da tabur satın alma 
komisyonu salonunda. 

4 - Şartnameler parasız olarak 
tabur levazımından alınabilir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 249 
No.lu kanunun 2 ve 3. ncü maddele
rinde yazılı vesikalarla beraber tek
lif mektuplarını eksiltme saaatmdan 
bir saat evel tabur satın alma komis
yonuna vermeleri. (3908) 6877 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 

1 - Samsun garnizonunda bulunan 
birliklerin senelik ihtiyacı olan 350000 
kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. Bedeli 45500 liralık teminatı 
3412 lira 50 kuruştur. İhalesi 5. !.teş
rin 938 çarşamba saat 10 da tümen bi
nasındaki komisyonda yapılacaktır. İs
teklilerin şartnameyi görmek ve al
mak üzere her gün eksiltmeye gire
ceklerin belli edilen günde müracaat
ları ve aaat dokuzda komisyon baş
kanlığına vermeleri. (3790) 6717 

Saman alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

AJma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri hayvanat ihtiyacı olan 
330050 kilo samanın pazarlıkla ek
siltmesinde talip çıkmadığından tek
rar pazarlıkla eksiltmesi 8 birinciteş
rin 938 saat 11 de Ankara levazım a
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5775 lira 87 
kuruş ilk teminatı 433 lira 19 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görüle
bilir. Kanuni vesika ve teminatla bel
li vakitte komisyonda bulunulmas. 

(3994) 7043 

Samanı yulaf 
saire alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Sabn Al· 
ma Komaiyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
e&&eseleri için aşağıda cins ve mikdarı 
yazılı mevat 30 - eylUl - 938 de pazar
lıkla ve şartname ev.saf ve nümunesi • 
ne göre Ankara Levazım Amirliği sa
tın alma komisyonunda mübayaa edi • 
lecektir. 

2 - Şartname ve nümuneyi gör· 
mek üzere her gün pazarlık için belli 
vakitte komisyonda bulunulması. 

Cinsi Miktarı Saatı 

K. 
Saman 12,000 14 
Yulaf 15,000 14 
Yataklık kuru ot 8,500 14 
Bulgur 5,000 14,30 

.(4001) 7053 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan: 
ı - Milas, Küıllük, Bodrum gami

zonlarmm senelik ihtiyacı olan 13650 
kilo sade yağı 29-25-938 günü teklif 
edilen fiat gali görüldüğünden kapa· 
lı zarf usuliyle 14-10-938 günü saat 
16 da eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 13948 lira
dır. Muvakkat teminatı 1048 liradrr. 

3 - İstekliler ticaret odasmdan 
alacakları ticaret vesikalarını komis -
yona ibraz edeceklerdir. 

4 - İstekliler ihale saatinden bir 
saat evci yani saat 15 te teklif mek • 
tuplarınr Mitas'ta askeri. gazinoda 
alay satın alma komisyonuna vermiş 
olacaklardır. 

5 - Milas, Bodrum sade yağları 
ayrı ayrı şartname ile ihale edileceği 
gibi Milas, Bodrum sade yağları bir 
istekliye ihale edilecektir. 

6 - Arzu edenler komisyondan 
parasız şartname alabilirler. 

(3982) 

Kömür alınacak 
7034 

Ankara Levaznn Amirliği Satın Al
ma Komisyonundan: 

1 - Muhafız alayı için 4500 kilo 
çam kömürü pazarlıkla 30 - eylfıl -938 
saat 15 de Ankara Lv. amirliği satın 
alma komisyonunda mübayaa edile -
cektir. 

2 - Belli vakitte komisyona müra-
caat edilmesi. ( 4000) 7052 

l···o~~·i~ .... L~~·~;·;·;· .. I .................................................... 
Nohut ah nacak 

Deniz Levazım Sabn Alma Komis • 
yonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 17232 Ji. 
ra 60 kuruş olan 154.000 kilo nohut 13 
teşrinievel 938 tarihine rastlıyan per
şembe günü saat 11.30 da kapalı zarf
la alınmak üzere münakasaya konul· 
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1292 lira 45 
kuruş olup şartnamesi her gün ko
misyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat eveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komie
yon başkanlığına vermeleri. 

(6788/3986) 7037 

Askeri Fabrikalar 

19 kalem mubtelil malzeme 

ah nacak 
Askeri FabrikaJar Umum Müdürlü • 

ğü Merkez Satın Alma Komisyonun· 
dan: 

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

3 ton santralil ahnatak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 

ğü Merkez Satın Alma Komisyonun· 
dan : 

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

300 ton katod (elektrolit) 

baku alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Merkez Satın Alına Komiıyonun • 
dan: 

Tahmin edilen bedeli (216.000) li
ra olan 300 ton katod elektrolit bakır 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 
12-11:.938 cumartesi günü saat 11 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (10) lira (80) kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (12050) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur gün
de saat 10 a kadar komisyona verme • 
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları •. (3884) 6933 

Kültür Bakanlığı 

Kitap yazma 

müsabakası 
Kiltür Bakanlığından : 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikiıı' 
dair olan talimatnameye göre ilk o
kullarm 4 üncü ve 5 inci sınıfları iç• 
iki ciltten müteşekkil bir arittnttf, 
kitabı yazılması müsabakaya konll 
muştur. 

2 - Müsabaka müddeti 27 teşriııl 
evel 1938 den başlamak ve 26 nisa: 
1939 çarşamba günü ak§CUIU bittııt 
üzere altı aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar 'ft' 
renler 26 kanunusani 1939 perşeıııb' 
günü akşama kadar bir dilekçe ili 
Kültür Bakanlığına müracaat edr 
rek bu müsabakaya girecekler defter 
terine adlarını yazdırarak bir nu 
alacaklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği k 
nan kitap serisi üç yıl süre ile oklJ~ 
larda okutulacak ve müellifine il 
yıl için biner lira telif hakkı veril 
cektir. İkinci çıkan kitap serisini 
zana bir defaya mahsus olmak üze. 
birincinin müellifine verilenin b 
yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşi 
çıkanlara da bir defaya mahsus o 
mak üzere dörder yüz lira mükaf• 
verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin ese 
terini üçer nüsha olmak üzere maki 
ile ve kağrtlarm yalnız birer yüzUtl 
yazılmış olarak Kültür Bakanlığı "i 
yın direktörlüğüne makbuz mukab 
Iinde vermeleri veya göndermelt 
lazımdır. Kitaba konulacak resim, Ş 
kil, grafikler ve sairenin asılların 
yalnız bu nüshalardan birine ve ye 
lerine konulmuş bulunması kafid 
Müsabakaya basılmış bir kitapla g 
renler de kitabın üç nüshasını ver' 
cek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerce es 
müsveddeleriyle birlikte, eserleri.~ 
bul edildiği takdirde eserlerini ıl~ 
edilen telif hakkı mukabilin 
ve her türlü tasarruf hakkından " 
geçerek Kültür Bakanlığıuca üç yı 
hk bir devre için terk ettiklerini 
kitabın o devre içindeki her basıht' 
nm son tashihlerinin kendileri ve 
kendi mesuliyetleri altında tayin 
decekleri diğer bir zat tarafından 
pılacağını gösterir Noterlikten t 
dikli bir taahüt senedi verilmesi 
lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunmMI 'laı 
gelen pedagojik ve teknik vasıfl 
gösteren şartname ve Noterlikçe t 
dik ettirilecek taahhüt senedinin fo 
mülU Kültür Bakanlığı Yayın dire 
törlüğünden almabilir. Mektupla · 
tiyenlerin bir kuruşluk poeta pulu 
da birlikte göndermeleri lazımdır. 

(3985) 7036 

Tar1m Bakanhgı 

lla~ ve fenni alat alanacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Hayvan hastalıkları mücadelesind' 
kullanılmak üzere kapalı zarf usulü r 
le {12) kalem malzeme ve fenni al' 
satın alınacaktır. 

Muhammen fiat 13890 muvakkat t 
minat 1042 liradır. Münakasa 5.10.19 
tarihine müsadif çarşamba günü s~ 
(15) de vekalet binasında satın al 
komisyonunda yapılacaktır. . 

Alınacak mualece ve fenni aletı 

şartnamesi levazım müdürlüğünde 
parasız olarak verilir. Taliplerin mel 
kur tarihte teminat mektuplarını 

2490 sayılı kanunun (2) inci ve (S 
üncü maddelerinde yazılı vesikaları!I 
havi olan teklif zarflarını saat (14) d 
kadar satın alma komisyonu başkanlı 
ğma teslim etmeleri ve saat (15) de 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(3763) 677S 

Sömikok kömürü ahnacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Vekalet binası kaloriferleri iç~ 
150 ton sömikok kömürü açık eksil 
me suretiyle satın alınacaktır. 

150 ton sömikok kömürünün rn 
hammen bedeli 3900 lira muvakkJ1 

teminat 292,5 liradır. 

Şartnamesi Ziraat Vekaleti levazf1Sl 
müdürlüğünden parasız olarak altnı~f 
Eksiltme 29. 9. 938 tarihine müsa.dı 
perşembe günü saat 15 de vekalet bi' 
nasında satın alma komisyonunda yl' 
pıl~aktır. Taliplerin teminatlariyl' 
birlikte mezkur tarihte k•.misyond' 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

(3654) 6Sf 

Münakasa tehiri 
Ziraat V ek.aletinden : 

12. 9. 938 tarihinde kapalı zarf \!' 

suliyle münakasası yapılacak o1•11 

(50) adet uyuz banyosunun görüle11 

lüzum üzerine mübayaasının şimditi• 
tehir edildiği ilan olunur. 

,(39S9). 
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Muhtelif erzak ahnacak 
Emniyet Umwn Müdürlüğünden : 

Erzakın 
Cinai 

Çay 
Kesme teker 
Tozıeker 
Salep 

Reçel 
Tclkadaif 
Yassı kadaif 
Taban helvası 
Ekmek kadaifi ç. 
Kuru ıoğan 
Kuru aarmısak 
Kırmızı biber 
Kara biber 
Tuz 
Sirke 
Salça 
Yeni bahar. kutu 
Salamura yaprak 

Kuru Uzilm 
Kuru kayıı 
Kuru erik 
Çam fıstık 
Ceviz içi 
Fındık içi 
Badem içi 
Limon - Adet 
Kut üzilmü 

Tavuk Adet 
Hindi .. 

Miktarı 

Kilo 

25 
1000 
2000 

25 

1000 
250 
250 
500 
500 

5000 
150 
75 
75 

1000 
300 
750 
100 
500 

1000 
500 
250 

75 
15 
50 
50 

7500 
50 

300 
150 

Fiatı 

kurug 
Teminatı İhale 
Li. K. Tarihi 

360 ) 
32 ) 
28 ) 77 

250 ) 

45 ) 
30 ) 
35 ) 74 
40 ) 
35 ) 

7 ) 
30 ) 
40 ) 

120 ) 
7,5) 77 

15 ) 
35 ) 
12 ) 
25 ) 

30 ) 
80 ) 
25 ) 

140 ) 
50 ) 105 
80 ) 

120 ) 
5 ) 

40 ) 

60 ) 
160 ) 31 

44 3-10-938 

07 3-10-938 

58 3-10-938 

75 3-10-938 

50 3-10-938 

Gilnil 

pazartesi 

" " 

" .. 

,, " 

" .. 

Saati 

10 

11 

ıs 

15,5 

16 

1 - Ankara poliı enstitüsü ihtiyacı için miktar, cinı, muhammen be
dellerile ilk teminatları, ihale gün ve saatları yukarda yazılı erzak parti· 
leri ayrı ayrı açık eksiltme ile münakasaya konulmuıtur. 

2 - Bu işlere ait şartnameleri almak istiyenlerin emniyet umum mü
dürlüğü satın alma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler teminat makbuz veya banka mektu· 
bu ile 2490 sayılı kanunun 2-3-cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3704) 6695 

2 grup tezgôh ahnacak 
Devlet Demiryollan Satın Alma Komiıyonundan : 

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 İ§C girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 c kadar komisyon re
iıliğinc vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara' da malzeme dairesinden, Haydar -
pap'da tesellüm ıcvk şefliğinden dağıtılacaktır. 3918) 6996 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Grup Tezgahın cins ve mikdarı Lira Lira 

1 
II 

3 adet toma tezgahı 
1 adet Vargel planya tezgahı 

16500 
20000 

1237,50 
1500,-

Ankara devlet konservatuvarına 
sınavla parasız ve yatıh talebe ahnıyor 

Ankara Müzik Öğretmen OkuluDirektörlüiünden: 
1 - İHTİSAS BÖLÜMLERİ: 
Teganni, Piyano, Bestekarlık, Keman, Viyola, Viyolonsel, Fülüt, Obue, 

Fagot, Trombon ve diğer Orkestra iletleri. 
il - Seçim sınavına girme şartları: 
a) - En az ilk okulu bitirmit olmak, 
b) Teganni tubelerl için 16 yatından ıtağı olmamak. 
III - Seçim sınavları İstanbul'da 4 - 8 birinciteşrin 1938 de Galatasa

ray lisesinde veya Ankara'da 11-15 birinciteırin 1938 de Müzik Öğretmen 
okulunda yapılacaktır. 

IV - İsteklilerin dil~kçe ile lstanbul'da veya Ankara'da adı geçen 
okullara en geç sınavın başlıyacağı güne kadar müracaat etmeleri lazımdır. 

Dilekçeye bağlanacak vesikalar: 
a) Nüfuı tezkeresi veya tasdikli örneği, 
b) Okul diploması veya tasdikli örneği, 

• c) Sağlık raporu, 
d) Hüsnühal veıikaar. (3766) 6692 

Muhtelif giyim eşyası alınacak 
Ankara Bölge Sanıat Okulu Di rektörlüiünd• : 

Okulumuz talebeleri için aşağıda yazılı giyim eşyası açık eksiltmeye 
konulmuıtur. 

İstekliler şartname ve nümuneleri görmek üzere her gün okul Direk
törlüğüne ve eksiltmeye gireceklerin de yüzde 7.5 teminat akçclcriyle ve 
kanunun icabcttirdiği vesaikla birlikte 29.9.938 tarihine rastlıyan perJembe 
günü saat 11 de Okullar Sağıımanlığında toplanacak olan alım ıatım ko
misyonuna gelmeleri. (3678) 
Cinai Mikdarı Tutarı % 7,S teminat 

Gömlek (maa kıravat) 
Ten fanilası 
Atlet fanilası 
Mendil 
Don 
Çorap (tire) 
Yün fanila 

6533 

180 adet 
180 .. 
180 .. 
540 .. 
180 " 
540 çift 
50 adet 

Bir Müzisiyen aramyor 
Cumhur Başkanlığı Filarmonik Or· 

keatruı Şefliğinden : 

CUmhur başkanlığı filarmonik or
kestrasına bağlı salon ve caz orkes
trasında kullanılmak üzere 150 lira 
ücretli iyi keman ve Bandonion (A
kordeon) çalan bir müzisyen alına

eaktır. isteklilerin bir dilekçe ile An
iı::ara'da CUmhur batkanlığı filarmo

l'ik orkestrası tefliiine bat vurmala
Tı (3974) 7033 

342 Lira 
207 

" 126 .. 
108 .. 
99 .. 

162 .. 
192.50 .. 

1236.50 .. 92.74 L. 

Kalorifer kızını ah nacak 
Ankara Orıduevi Müdiirlüjüi -

den: 
Ankara Ordutvinde mevcut kalori

fer dairesinde bozulan bir kazan ye
niden değiştirilecektir. 
Ahııacak kazan 17 metre murabbaı 

ateş ıatıhlı bir sıcak su kazanıdır. 
Muhammen fiyat 1280 liradır. İhale 
8. 10. 938 gilnil ııaat 16 da Orduevindc 
yapılacaktır. Şartname her gi!11 ordu
evi müdürlüğünde görülebilir. Talip
lerin ihale zamanında muvakkat te· 
minatlariyle birlikte mUracaatlırı. 

6874 

ULUS 

Finans Bakanlığı 

Sömikok kömürü ahnacak 
Maliye Vekaletilwlen : 
Kaloriferler için alınacak 350-450 

ton yerli sömikok kömürü kapalı .zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli: (on bir bin 
yedi yüz) ve ilk teminatı (sekiz yüz 
yetmiş yedi) lira (elli) kuruştur. 

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

Şartname Ankara'da levazım mü
dürlü~ünde ve lstanbul'da Dolmabah
çe'de vekilct matbu evrak ambarı me
murluğunda görülebilir, 

İstekliler 2490 .ayılı kanunun ikin
ci ve üçüncü maddelerinde yazılı bel· 
ıeler ve ilk teminat ma~buıu veya 
banka kefalet mektuplariyle birlikte 
kanunun tarifıtına ve fartnamedeıd 
9eraltine uygun ve noksa!lsız olarak 
yazacakları teklif mektuplarını havi 
kapalı zarflarınl eksiltme saatind:n 
bir saat evel komisyon riyasetine ver-
meleri. (3659) 6560 

Sıhat Bakanhgı 

Yerli kok kömürü ahnacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Vekale

tinden: 

1 - Vekalet ihtiyacı için satın alı
nacak olan (4.550) lira muhammen be
deli ( 1 7 5) ton yerli kok kömürü açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale sıhat ve içtimai muavenet 
vekiletindc tetekkül eden hususi ko
misyon marifetiyle ve 5.10.1938 gür.Ü 
saat (15) de yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 
(342) liradır. Muvakkat teminat ko· 
misyonca nakten alınamı;yacağınddn 
bıınun daha ovol vezneye yatırdmx~ 
olması ve makbuzunun komisyona ib
razı lazımdır. 

4 - Şartnamesini görmek isti yenle· 
rin Ankara'da Sıhat ve içtimai muave· 
net vekaleti artırma, eksiltme ve iha
le komisyonuna müracaatları. (3761) 

6689 

Arpa alınacak 
Etlik'te Veteriner Bakteriyoloji ve 

Seroloji Müessesesi Müdürlüğünden: 
1 - MUcueae hayvanatı için alına

cak 50000 kilo arpa açık eksiltmeye 
konuJmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 237 5 lira
dır. 

3 - İlk teminatı 178 lira 15 kuruş
tur. Banka mektubu veya vezne mak
buzu ve devletçe kabule şayan hazine 
tahvili teminat olarak alınır. Tahvilat
larda makbuz mukabili hazineye tes
lim edilecektir. 

4 - İhale 3. 10. 938 pazartesi gü
nü saat 15 dedir. Buna ait şartname 

müdüriyetten bedelsiz olarak verilir. 
5 - 2490 sayılı kanunda yazılı 

ıartlan haiz olan taliplerin muayyen 
olan gün ve saatte ziraat vekaletinde 
muhasebe müdürlüğünde toplanacak 
olan komisyona müracaatları. 6698 

Zati eşya sahşı 

Ankara Nümune Hastanesi Batta • 
bipliğinden : 

Ankara Nümune hastanesinde ve
fat eden ve varisleri zuhur ctmiyen 
eşhasın e§yayı zatiycleri 6. ıo. 938 
perşembe günU 1aat 10 da Ankara ü
çüncü sulh hukuk hakimliği marif e
tiyle hastanede müzayede ile satıla
cağından taliplerin 15 lira pey akçc
leriylc birlikte tayin olunan gün ve 
aaatta hastaneye müracaatları. 

(3934) 7026 

Ankara Valiliği 

Demir pannakhk yaphnlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Şehir hipodromunda yapılacak olan 
demir parmaklık inşaatı 10 teşrinie
vcl 1938 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 de vilayet daimi encüme
ninde ihalesi yapılmak üzere pazarlı
ğa konmUfhlr. Ketif bedeli (999) lira
dır. Muvakkat teminat 75 liradır. İs
teklilerin ticaret odası vesikası temi
nat mektup veya makbluzlariyle yu· 
karıda adı geçen gün ve saatte daimi 
encümene gelmeleri. 

Buna ait kC?if ve şartname her gün 
vilayet Nafıa dairesinde görülebilir. 

(3914) 6908 

Matbaacılara 
Ankara Valiliğinden : 

Muhammen bedeli 1646 liradan iba
ret bulunan 62800 adet at yanıl.arı 
duhuliye bileti ile 19500 adet progra
mın butırılmuı 2!)-g-938 perıembe 
günü ihale edilmek Uıere açık ekıilt
meye k~nylmuıtur. Tali.e,lcrin matpa-

acı vesikası ve teminatlariylc birlik
te daimi encümene ve şartnamesini 
görmek istiyentedn de hususi muha
sebe müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (3917) 6968 

Harta 
Marangoz sıkışhrma 

makinesi alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 
l - Harta Genel Drk. için bir adet 

marangoı: sıkııtırma makinesi açık ek
ailtme suretiyle alınacaktır. 

2 - ~kıiltme 5. l.Teı. 938 perşem
be gUnü saat 11 de Cebeci'de Harta 
Gn. Drk. binaıındı Sa. Al, Ko. da ya
pılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 650 lira o
lup, muvakkat teminat 48 lira 7 5 ku
ruştur. Banka mektubu veya maliye 
makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saat· 
te teminatlariyle birlikte komisyona 
gelmeleri. (3760) 6688 

Bayındırhk Bakanhgı 

Mobilya alınacak 
Nafıa V eki.letinden : 
10. birinciteşrin. 938 pazartesi gü

nü saat ıo da Ankara'da Vekalet bi -
nasında malzeme müdürlüğü odasın -
da toplanan malzeme eksiltme komis -
yonunda 1752 lira muhammen bedelli 
18 parça mobilyanın açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
be<lelsiz olarak Vekalet malzeme mü -
dürlüğünden alınabilir . 

Muvakkat teminat 13.1.40 liradır. 
İsteklilerin prtnameainde yazılı 

vesaik ile birlikte aynı gün ve aynı 

saatte mezkur komisyonda hazır bu
lunmaları lazımdır. (3916) 6941 

Çadır ahnocak 
Nafia Vekaletinden ı: 
13 birinciteşrin 93S perşembe günü 

saat 15 de Ankara'da Vekalet bina
sında malzeme müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda 1880 lira muhammen bedelli 
10 adet mühendis, w 12 adet mahruti 
çadırın açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 141 liradır. 
Eksiltme prtnameai ve teferruatı 

bedelsiz olarak Anlıcara'da malzeme 
müdürlüğünden alınabilir. 

İsteklilerin, şartnamesinde yazılı 
vesaik ile birlikte aynı gün ve aynı 
saatte mezkur komieyonda bulunma
ları Hizımdır. (3984) 7035 

l köprü yaptırılacak 
Nafia V elcaletinden : 
Diyarbakır - Cizre hattının 39 + 

650, 67 + 450 ve 77 + 700 üncü kilo
metrelerinde Kuruçay, Salatçayı ve 
Batman çayı Üzerlerinde yapılacak 
1 X 60, 4 X 60 ve 5 X 100 metre a
çıklığındaki üç demir köprünün inşa, 
nakil ve montajları kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 11. 11. 938 tarihine 
tesadüf eden cuma günü saat 15 de 
vekaletimiz demir yollar inşaat daire
sindeki mUnkasa komlıyonu odasında 
yapılacaktır. 

2 - Bu köprülerin nakliye masraf
lariyle beraber muhammen bedelleri 
mecmuu 1.100.000 liradır. 

3 - Muvakkat teminat 46.750 lira
dır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme 
şartnamesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, üç adet köprü şeması, ray 
inbisat tertibatı ıeması, devlet demir 
yolları ray tipi, telgraf hattı konsol
ları şemasından ibaret bir takım mü
nakaaa evrakı 50 lira mukabilinde de
mir yollar inşaat dairesinden tedarik 
olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek isti
yenler 2490 numaralı artırma, eksilt
me ve ihale kanunu mucibince ibrazı
na mecbur oldukları evrak ve vesika
larla ehliyet vesikalarını ve fiyat tek
lifini havi kapat~ ve mühürlü zarfla
rını eksiltme şartnamesi ile mezkur 
kanunun tarifatı dairesinde hazırh
yarak 11. 11. 938 tarihinde saat 14 c 
kadar demir yollar inşaat dairesinde
ki münakasa komisyonu reisliğine 
numaralı makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

6 - Bu münakasaya gireceklerden 
liakal elli metre açıklığında bir de
mir köprü imal ve montajını yıpmıt 
olmak şartı aranacaktır. 

7 - Bu münakaaaya ıirmek için 
ehliyet vesikası almak istiyenlerin 
referanslariyle diğer vesikalarını bir 
istidaya bağlıyarak münakasanın ya
pılacağı tarihten en az sekiz gün evel 
vekiletimize müracaat ederek ehliyet 
veaikaaı talep etmeleri lazımdır. 

8 - Münakaaanın yapılacağı tarih
ten en az sekiz gün evel müracaat e
derek ehliyet vesikası talep etmiycn
lerln bu müddetten sonr• yapacakla
rı müracaatları nazarı itibare ahnııu
yacaktır. .(3977) 7025 

Orman Koruma 

Ambar binası yaptmlacak 
Onnan Koruma Genel Komutanlı -

ğından: 

1 - 23 eylUl 938 cuma iünU kapalı 
zarfla ihaleıi icra edilecek olan İs
tanbul'da Sirkccl'dc Deınirkapı'da 
yaptır ılacak orman koruma anbar in -
şaatı için teklif edilen fiyatlar &ali 
görUndüiUnden yeniden puarlıkla 

münıkaaaya konulmuştur. 
2 - ilk pazarlığı 30 eylül 938 cuma 

günü saat 10 da Galatada T opçular 
cadd~inde 176 numaralı orman koru
ma gepel komutanlığı anbarı binasın
da İstanbul satın alma komisyonu ta
r~f ından yapılacaktır. 

3 - Muhammen ketif bedeli 25814 
lira 58 kuruştur. Muvakkat teminatı 
1936 liradır. 

4 - Şartname ve projeler komiıs
yonda her gün görülebilir. 

5 - İsteklilerin mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları ilan olu-
nur. (6809/ 3988) 7039 

3 tabip alınacak 
Orman Koruma Genel Komutanlı -

ğından : 
Orman koruma genel komutanlığı

nın 1stanbul'da açacağı talimgah ta· 
burları için Yzb. veya Bnb. rütbesin
de emekli veya müstafa tabiplerden 
rütbesine ait derecesi maaşiylc yedek 
subay veya ücretli olarak üç tabip a
lınacağından isteklilerin istida ve kı
sa hal tercümesi iki adet fotoğrafla
riyle birlikte kısa bir zaman zarfın
da Ankara'da orman koruma genci 
komutanlığına müracaatları. 

(3904) 7024 

Bir mimar ve bir topoğraf 
ah nacak 

Onnan Koruma Genel Komutanlı -
ğından : 

Ankara'da orman koruma genel ko
mutanlık karargahı için ücretle bin
başı muadili Asker'i mütekaitlerden 
bir mimar bir topoğraf alınacağından 
isteklilerin istida ve kısa hal tercü
mesi ve iki adet fotoğraf ile birlikte 
Ankara'da Genel komutanlığa müra
caatları. (3903) 7023 

Gümrük ve: in. B. 

İn~aat münakasası 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

1 - Ayrı, ayrı kapalı zarf usuliylc 
eksiltmeye konulup 20.Vl.1938 tarihin 
de ihale edilmiyen 1zmir'de yaptırıla
cak tütün bakım ve işletme evi intaa
tiyle temel kazıkları işi bir kül halin· 
de yeniden ihzar edilen şartname ve 
projesi mucibince kapalı zarf uıuliy· 
le eksiltmeye konulmuştur. 
il - Heyeti umumiycsinin keşif 

bedeli 764426 lira 33 kuruş ve muvak
kat teminatı 34827 lira 5 kuruştur. 

III - Eksiltme I.11. 1938 tarihine 
rastlıyan salı günü saat 11 de Kaba
taşta levazım ve mübayaat tubcsinde· 
ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 38.22 li
ra bedel mukabilinde inhisarlar leva
zım ve mübayaat şubesiyle Ankara ve 
İzmir başmüdürlüklerinden alınabili:-. 

V - Fenni şartnamesinde izah edi
len ~saslar dairesinde yapılacak te 
mel kazıkları işi Franıki, Rodiç, 
Stern, Simples, Brcchtel, Abalorenz, 
Mihallis Most ve sair firmaların usul 
ve sistemlerine veya bunlara mümasil 
sistemlere göre yapılacaktır. 

VI - İsteklilerin diplomalı mühen
dis veya mimar olmaları, olmadıkları 
taktirde ayni evsafı haiz bir mütchas
sısl inşaatın sonuna kadar daimi ola
rak iş başında bulunduracaklarını no
terlikten musaddak bir teahhüt kağı
dı ile temin etmeleri ve bundan başka 
asgari 500.000 liralık bu gibi inşa~t 

yapmıf olduklarını gösterir vesikayı 
ihale gününden 8 gün cveline kadar 
inhisarlar umum müdürlüğü inşaat 
şubesine ibraz ederek ayrıca münaka
saya iştirak v.c ehliyet vesikası alma· 
ları lazımdır. . 

Vll - Mühürlü teklif mektubu
nu, kanuni vesaikle 6 mcı maddede ya
zılı eksiltmeye ittirak vesikası ve % 
7.S güvenme parası makbuz veya ban
ka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların ekıiltınc günil erı 
g~ aaat 10 a kadar yukarıda adı geçen 
alım komisyonu bafkanhfırıa ~kbııı 
mukaıbilinde verilmesi 1Azımdır. 

(6492-3796) 6722 

Font boru ahnacak 
inhisarlar Ummn Müdürlüğün -

den: 

1 - İdaremizin Yavşan tuzlasına 
getirilecek tatlı suyun tuzlaya isale· 
ıi için prtnaınesl mucibince 25.000 
metre inşaat tulinde 60 m/ m kutrun
da font boru ve listesinde müfredatı 
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yazılı huıuai aksamı kapalı zarf uau
Jiyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli sif Haydar
paşa 25.000 lira ve muvakkat temina
tı 1875 liradır. 

3 - Eksiltme 19. 10. 938 tarihine 
raathyan çarşamba günü saat ıı de 
Kabataş'ta levazım ve mübayaat 'u
besindeki ahm komiıyonunda yapıla
caktır. 

4 - Şartnameler para&r:ı'! olarak her 
gün levazım ve mübayaat şubesiyle 
Ankara ve lzmir batmüdürlü~ündcn 
alınabilir. 

5 - Ekıiltmcye ittirak etmek isti
ycn firmaların ihale gününden yedi 
gün evelline kadar fiyatsız fenni tek
lif mektup ve kataloglarını İnhisar
lar umum müdürlüğü tuz fen şube
sine vermeleri ve tekliflerinin kabu
lünü mutazammın vesika almaları li
zımdır. Bu vesikayı haiz olmıyanlar 
münakasaya iştirak edemezler. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ile 5 nci maddede yazı
lı tuz fen şubesinden alınacak eksilt
meye iştirak vesikası ve % 7,5 güven
me parası makbuzu veya banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek olan ka
palı zarfların eksiltme günü en geç 
saat 10 a kadar yukarıda adı geçen 
alım komisyonu başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lizundır. 

(6011/ 3490) 6277 

~~::!~:::±~:!~i.~~::1 
Stajyer ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden ı 

P. T. T. İdaresi Servislerine mua
mele ve muhabereye vakıf memur ye
ti§tirmck üzere lüzumu kadar staji -
yer alınacaktır. 

Talip olanların aıağıdaki ,artları 
haiz olmaları ve vcsikalarınm aaıl ve
ya tasdikli suretlerini dilekçeleriyle 
bulundukları vilayet P. T. T. Müdür
lüklerine tevdi eylemeleri lazımdır. 

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

yukarı olmamak, 
3 - En az orta mektebi bitirmiı ol

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

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

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

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

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

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

munesine göre Noterden tasdikli bir 
teahhütname vermeği şimdiden kabul 
ettiğini dilekçesinde bildirmek. 

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

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

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

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

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

Yerli kok kömürü ahnacak 
P. T. T. Müdürlüğünden : 
1 - ldare ihtiyacı için kapalı zarf 

usulü ile 360 Ton yerli kok kömürü 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 9810 lira mu
vakkat teminat 736 liradır. 

3 - Bu işe ait şartname ve muka
vele projesi Md. lük yazı kaleminde 
her gün görülebilir. 

4 - İhale 5 Teşrinievvel 938 çar
şamba günü saat 11 de Nafıa Veka
leti malzeme Müdürlüğünde müteşek
kil komisyonda yapılacağından talip
lerin kapalı zarflarını mezkur müd lir
lüie tevdi etmeleri ilan olunur. 

(3882) 6849 

Benzin alınacak 
P. T . T. Müdürlüğünden : 
İdare ihtiyacı için açık eksiltme ile 

20.000 litre benzin alınacaktır. 
Muhammen bedeli 3540 lira mu

vakkat teminat 266 lira 50 kuruştur. 

Bu işe ait ıartname ve mukavelena
me her gün müdürlük kaleminde gö
rülebilir. 

İhale 8. 10. 938 cuınarteıi rtınU saat 
11 dt yapılacağından taliplerin temi
nat mıkbuzlariyle P.T.T. mUdürlü
ğilnde milttşekkil korr ' :.yona ~·:,.a

caatları. (3992) 7042 
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Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Sergi 

Komitesinden : 

NEW- YORK 

---------------------------
i DONYA SERGİSİ& -- -- ------
- Bütün memleketlerin --- -- -
~İştirak edeceği bu muazzam~ 
== == 
~ sergide T ürkiyemiz de ~ - -- --------kendini gösterecektir. -------- --:= Birle§ik Amerika Devletlerinin 150 inci istiklal yıldö • := 
:= nümü münasebetiyle 939 senesi nisan ayı içinde açılacak := 

olan New-York dünya sergisine Türkiye'mizin de iştiraki := = mukarrer bulunduğundan bu fevkalade sergide türk sa • := := nal ve el işileri de iyi fiyatlarla satılmak üzere odamız va- : 
:= sıtasiyle sergiye gönderilecektir. = 
=: Satılmak üzere eşyasını teslim edenlere ticaret ve sana- : = yi odasınca bir makbuz verilecektir. Gönderilecek eıyanın : = satış bedeli sahibi tarafından tesbit olunacaktır. Eşyanın § 
:= sergiye gönderilmesi ve satılmadığı takdirde geri gelmesi : 
:= hususunda e§ya sahibine masraf tahmil edilmiyecektir. := = Bütün satışlar sergide hükümetçe türk memurları vasıta • : = siyle yapılacak ve nakil ve muhafazaları bu suretle sergi : 
- komiserliğinde temin olunacaktır. Büyük mikyasta tica - =: 
:= ret metaları da aynı usuller ve şartlar dahilinde sergiye =: 
§ gönderilebilecektir. Gerek ellerinde çevre, yağlık, hesap, =: = Gaziantep ve aair gibi kıymetli elişleri mevcut olanlann i: 
= ve gerek büyük mikyasta ticaret emtiası ve mamulatı ve - := 
E: ya bunların nümunelerini göndermek arzu edenlerin ve =: = bu hususta fazla izahat almak istiyenlerin Ankara ticaret := 
:= ve sanayi odasında müteşekkil komiteye baıvurmaları ken- := = di menfaatleri icabında olmakla beraber aynca milli ve =: 
- vatani bir hizmettir. _ 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

PARFOMLER 

==EN SON 
ŞAiRiNiN 

ICADI= 

Şarkın gizli ve selılıar cazibesı: 
Parisin şıkltğı ve inceliği, 

Balıann hülülı tazeliği ••• ,, 

itte sizin için, COTY'nin hazırladıOı en 

so~ parfömü "A SU M A,. 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

DiKKAT! Paris COTY fabrikalannda imal ve ihzar 
edilmiş bir fransız mustahzarıdır. 

00 
v 
o 
" 

ULUS 

TEN BEL BARSAK 
VÜCUDU VE HAYATI ZEHİRLER ! 
Her türlü müshiller ve hatta müleyyinler, zararı günden güne 

artan birer tehlikedir. Tesirleri yalnız bağırsaklara ve kullanıldı
ğı zaman münhasır kalır. 

Halbuki; inkıbazın ve muannit inkıbazın başlıca sebcb.i karaci
ğerdir. Barsakların düzgün çalışması Karaciğerin vazifesinin yo
lunda olmasına bağlıdır. Bugünkü hızlı çalışma zaruretinden dola
yı hepimizin düştüğü bu arıza ne kadar mühim ise tedavisi o nis
bette basittir. 

Her sabah bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı 

TABii 
KaRL~ 

koymak içmekle en büyük bir sıkıntıdan kurtulur ve 
hayatı büsbütün güzel görürsünüz. 

Fakat: Mutlaka ve daima hakiki tabii 

KARLSBAD TUZUNU arayınız. 6339 

MAHRUKAT FİATLARI 
ile 

Satışa başladık, nakliye ücreti müşteriye ait olmak üzere evlere 
kadar gönderilir. İstasyon silo karşısında 

YENi YAKACAK PAZARI TEL: 1475 
Büro: Belediye sırasında Talas ap. altında tel: 2367 -r;-:n:-::; .... -

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

N EVROZİ N 
-

Varken ıstırap 

çekilir mi ? 

Baş, diş ağrılan 
Ve üıütmekten mütevellit bü
tün ağn, ıızı, sancılarla nezle

ye, romatizmaya karşı 

N EVROZİ N 
Kaşelerini alınız 

icabında günde üç 

kaşe alınabilir 
6601 

,:!11111111111111111111111111111111111111!:_ 

= DIŞ TABlBl = 
§ AZİZ TA YMAS§ - -- -
: İstanbuldan dönerek, hastalarını : 
: kabul etmeğe başlamıştır. : 
: Posta cadd5inde Mektep karşr- : 
:; sında "ESEN" apartımanmda. :; 

= 7012 = 
'=111111111111111111111111111111111111111,.. 

Ankara Esnaf Cemiyetleri 
Umumi Katipliğinden: 

Terziler Cemiyetinin fevkalade 
içtimalart 27-9-938 sah günü saat 
12,30 da lşrklar caddesinde Cümhuri
yet Halk Partisi ilçe binasmda ycıpı -
lacağı alakadaranın malilmu olmak ü-
zere tekrar ilan olunur. 7013 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt.. -- -
~ Dr. Bôsit Ürek ~ - -- -: Cebeci Merkez Hastanesi : - -- -: iç Hastalrklan mütehassısı : 
: Her yiin hastalartn"I Yenişehir E 
: Meşrutiyet caddesi Urek apartı· E 
: manında saat ıs ten sonra kabul E 
E eder. Tel: 1694 : - -.,11111111111111111111111111111111111111,. 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6165 

İmtiyaz Sahibi 

27 - 9 - 1938 

HASA 

Yavrularınızı Hasan Özlü unları ile besleyiniz 
Hasan unları yavrularınıza ııhat, nete verir. Yavrulannızın 

nefesi evinizin, yuvanızın netesini doğurur. 
En mükemmel çoc!Jlc gıdasıdır. 250 gramlık kutular 20. yarım 

kiloluk kutular 35 kuruıtur. Toptancılara tenzilat. 6408 

Bundan sonra kadınlar için 
Ayın her günü birbirinden farksızdır 

FEMİL 

FEMİL 

FEMİL 

FEMİL 

FEMİL 

VE 
BAGI 
VE 

BAGI 
VE 

BAGI 
VE 

BAGI 
VE 

BAGI 

!cad edildikten sonra birçok üzücü 
meşakkatler ortadan kalkmıştır. 

Kadınlara (Aylık temizliklerinde) 
kullandıkları bez ve pamuk tampon
ların felaket yuvası olduğunu öğret
miştir. 

Ve bağı kullanan her kadın lastik 
top gibi çevik ve serbest bir hareke
te kavuşmuştur. 

Bilgili bayanları rahim ve tenasül 
hastalıklarından kurtarmıştır. 

En ince elbiseler altında ve dar ma
yolar içinde bile sezilmiyen gayet 
ufak, sıhhi, yumuşak, mikropsuz, el 
çantalarında taşınm<HSı kolaydır. 

~ BAGI 
Her eczanede ve büyüli ma.ğazalaNla &ılunur. 6548 

Sayın Ankarahlara 
Ucuzluğu ile az zamanda muhterem Ankara halkının rağbetini kazanan 

Sakarya Eczanesi 
İş Bankası karşısında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. Tl: 2018 5197 

Kömür sıkıntısı 
Çekmeyiniz. Kömürünüzü şimdiden alınız. 

Koç 

YURDDAŞ, DİKKAT! 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumt Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdüril 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basnnevi : ANKARA 

Ve ortağı 

Senede yedi yüz milyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz milyonunu 
öldüren en müthiı afet sıtmadır. 

VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivrisineklerin bu akla hayret verici cinayet
lerinden korunmak ve kurtulmak için hepimiıin bildiği bir tek deva vardır ki bu da (Kinin) 
_,ir. Kinin sıtmanın emsalsiz ilacıdır. 

Beynelmilel tıp ve sıtma cemiyetleri de sıtmada valnız kini~i kabul etmiştir. 

Bugünün ta !.Jabeti kininin bu harikulade ku ıetini artırmak, halsizliği kuvetsizliği, kansız
lığı önlemek ve sıtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı 
nebatat hulasalariyle birleştirerek BlOGENlNE müıtahzarım hazırlamıflır. 

Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. 

Kam temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuvetlendirir, iştiha· 
yı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, sıtmanın bütün şekillerinde şifa 

temin eden bu yüksek tesirli ilaç her eczanede bulunur. 6539 

if =====================================================================::-.. 
YENİ SİNEMALAR 

BU GÜN BU GECE 
Lucien Barroux - Danille Parola 

ve Jules Berry tarafından 
oynanan büyük komedi filmi 

PAR!S EGLEN!YOR 
AYRICA Paramunt Dünya Haberleri 
ve Niyagara Şelalesi (Kültür filmi) 

F1ATLAR: 

.:!111~ - -- -':i'lllfr=' 

.:!llll!:. - -- -

Tamirat 

Dolayısiyle 

Bir 

HALK 

Balkon 55 - Hususi 40 - Duhuliye 25 
kuruştur. 

':i'llUF 
Müddet 

Seanslar: 2.45 - 4.45 - 6.45 Gece 21 de 
HALK MATİNESİ 12.20 de 

ŞAMPANYA VALSİ 
• 

.:!Jlll!:. - -- -'=illlfr=' 
BU GECE SAAT 21 DE 

AÇIK HAVA SiNEMASINDA 
ZENDA MAHKÜMLA 

Kapalıdır. 

R I 

939 Modeli Blaupu.nkt Ra /O~arı geldi Kôzım Rüştü Ankara Adliye Sarayı caddesi 
Gençağa apartımam 
No. 6 Ti. 2208 6242 


