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Yeniden taze bir sulh havası esiyor 
Hitler'in yaptığı davet üzerine : 

Bugün, Cemberlayn, Musolini, 
Daladiye ve Hitler Münih'te 

bir toplantı yapa<aklar 

B. Hitler, 8. Daladiye, B. Çemberleyn ve B. Muıolini'yi bir ar{lda göıterir bir lotomentaj 

Bir 
teıebbüs 
daha 

!A. Ş. ESMER 
ÇweJıerleyn'in evelki &Ün aöyledi

ii &ibİ, Çekodovakya ile Almanya a
raundeki ihtilaftan doian bahran1ı va
ziyet ber aaat deiitiyor. Evelki aıün 
buumehe barba doğru itant ediyor
du. Dün öğleden sonra amızm, vazi • 
yet sene deii§ti. Ajana haberleri, 
Ça•ıherleyn'in Almanya'ya üçüncü bir 
yolculuk yapmıya karar verdiğini ve 
bu defa kendiıine Muaolini'nin ve Da
ladiye'nin de refakat edeceğini bildir -
mitlerdir. İngiliz Bqvekili de dün 
Aftlll kamanumda iradettiği nutukta 
bana teyit etmiıtir. Binaenaleyh ıulbu 
kurtarmak için bir tetebbüı daha ya • 
pdlıaktır. Çemberleyn'in Avam ka -
ımraamdaki izahatına bakılacak olur
.., bu tefebbüı de lngiltere'den gel
mektedir • Çekoalovakya'ya verilen 
mühletin uzatılması için Çemberleyn 
tarafından yazılan mektuba Hitler ret 
cevabı verdikten sonra lngiltere bq • 
vekili, sonuncu bir çare olmak üzere 
Muaolini'nin tavaaıutunu rica etmif -
tir. Faıiıt lideri de Çemberleyn'in bu 
ricumı kabul ederek Berlin'deki ital
yan büyük elçiıi vuıtaıiyle Hitler 
nezdinde tqebbüıte bulunmutlur. 
Bitler de Muaolini'nin ricasını redde
dememittir. Haber verildiğine göre, 
Almanya, seferberlik ilinını yirmi dört 
saat tehir etmiye muvafakat etmittir. 
Bunun aynı zamanda Çekoılovakya'· 
ya verilen mühletin de temdidi mana
aına delalet edip ebnediği sarih olarak 
anlatılmıyor. Fakat bu temdit keyfi
yetiaden daha ehemiyetli olan nokta, 
Çemberleyn'İn bu defa beraberinde 
Muaolini de olduğu halde Hitler ile 
tekrar görüımek üzere Ahnanya'ya 
gitmiye karar -.enneıidir. Esasen İngi
liz ba,vekili evelki gün radyoda aöyle
diği nutukta böyle bir ihtimali bahiı 
mevzuu ederek clemİ§tİ ki: 

- Eğer bir teYe yarayacağını bil • 
sem, Hitler'e üçüncü bir ziyarette bu
lunmakta katiyen tereddüt etmem. 

Fakat arkasından da ıu aözleri ila
ve etmiıti: 

- Fakat bu anda tavaaaut aahaıın
da faydalı olarak fazla bir tef yapaca
ium ümit etmiyorum. 

(Soau J. üacü u1f ada) 

l -Çemberlayn'in teşebbüsü 
2 - Musolini'nin tavassutu 

3 - Hitler'in daveti üzerine 

Münih konferansı hazırlanmııtır 

Hitler 
24 

işgal hareketini 
saat tehir etti 

Londra, Z8 ( Hususi ) - Londra'da 
bu sabah pek endişe ile dolu bir hava 
vardı. Herkes, B. Çemberlayn'in 
nutkunu bekliyor ve bugünün de nasıl 
bir şekilde biteceğini soruşturuyordu. 
Almanya'nm umumi seferberlik ilanı
na karar verdiği hakkında gelen, fa -
kat Berlin mahfilleri tarafından tek
zip olunan haberler, bu sıkıcı havayı 

büsbütün ağırlqtırıyordu. Öğleden 
önce de Avrupa hükümet merkezle -
rinde diplomatik faaliyet batlamı§ 
bulunuyordu. 

Saat 11.15 de, Franaa'nın Berlin bü
yük elçisi B. Franıuva Ponsi B. Hit
lei tarafından kabul olunup kendisiy
le bi.r saat kadar konupnu!f, saat 12.35 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Çemberlayn Avam 
Çekoslovakya iıini 

Kamarasında 
anlatırken: 

Hitler'in daveti geldi 

Mebuslar (emberlayn'i tebrik ettiler 

Anne Kıraliçe Mari 
Münih konferansının toplanacağını duyunca 

Ağhyarak locadan çıktı 
Londra, 28 a.a. - Başvekil Çember

layn Avam Kamarasında a.,ağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

"- Öyle bir vaziyet karşısında bu
lunuyoruz ki 1914 denberi bunun em
sali görülmemiştir. Şu ciheti tasrih
ten kendimi menedemem ki, Milletler 
Cemiyeti paktının, muahedelerin ye
niden tetkikine dair olan 19 uncu 
maddesi ihtiraslar bu dereceyi bul -
madan tatbik edilseydi ve muahede
ler sulh yolu ile tadil olunsaydı, gim
diki buhranın jjnünc ~~ilmiı Ql\lrdu.. 

Bu huıuıta gösterilen teıamlihün me
ıuliyeti bütün Milletler Cemiyeti A
zalarına şamildir. Fakat ben burada 
herkese tevbih yapmak için bulunmu· 
yorum. 

Temmuzda vaziyet şu merkezde 
idi: Çek hükümeti ile ıüdet alman 
partisi arasındaki müzakerat bir çık
maza saplanmı' ve herkeste bu ihti
laf çabuk halledilmezse alman bükü· 
metinin müdahele edebileceği korku
su husul bulmu,ıu. İngiltere hUkU -

(SODU 6. ıncı :sayla'1ı). 
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Atatürk 
Ve General Kardenas 

arasında telgraflar 

İngiliz donanması 
seferber ha le kondu 

İ ngi 1 iz 
servislere 

kadınları 
gönüllü 

yardımcı 
yazılıyorlar 

Ankara, 28 a.a. - Meksikanın mnli 
bayramı münasebetiyle Atatürk ile 
Meksika Reisicümhuru General Car -
denas arasında aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur : Londra, 28 a.a. - Royter ajansı müstacel telgrafla bildiriyor 

Bahriye bakanlığı, ihtiyati bir tedbir olmak üzere donal'..m 
MEKSIKO için seferberlik ilanına karar verildiğini tebliğ eylemiştir. 

Ekselans General Lazaro Cardenaı 
Reisicümhur 

Meh~~mmillihyn~~hn-------------------~-o_n_u_a_ı_~_c_i_s_a_y_h_d_a_J __ ~ 
siyle, ekselansınıza en hararetli teb -
riklerimJe birlikte ~.ıhsi saadetleri 
ve Meksika'nrn refahı hususundaki 
samımı tcmcn11ilcrimi 
bahtiyarrm. 

arzetmekle 

K. ATATÜR!'. 
Ekselans Kemal Atatürk 

Reiıicümhur 

AN KAR/ 
Meksika istiklalinin yıldö11ümü mü

nasebetiyle göndermek lutlunda b ıı • 
lunduğunuz tebriklerden dolayı ekse· 
Jfı.nsınıza hararetle teşekkür eder ve 
.şahsi saadetleriyle Türkiye'11in rcf::ı. -
hı hususundaki samimi temennilerimi 
arzederim. 

LAZARO CARDENAS 

Barbaros ihtifali dolayısiyle 
halktn hissiyahna karıı 

Atatürk' ün 
teşekkürleri 
L.tanbul, 28 a.a. - Barbllroe ihtifa

li münasebetiyle vali ve belediye rei
si Muhittin Üstündağ tarafından hal
kımızın derin duygularını bildirmek 
üzere Ulu Şefimiz Atatürk'c çekilen 
telgrafa Büyük Önder aşağıdaki ce • 
vahı vermişlerdir : 
Muhittin Oıtündağ 

Vali ve Belediye Reisi 
lSTANBUL 

Büyük Türk Amiralı Barbaros i çin 
yapılan törende saym halk tarafrndan 
hakkımda izhar edildiğl'li bildirdiği -
niz samimi hislerden çok duygulan -
dım. Teşekkür ederim. 

K.ATATORK 

Celal Bay·ür'ın 

teşekkürleri 
İstanbul, 28 a.a. - Barbaros ilı . ·' ı 

münasebetiyle, Barbaros günü komite
si adına İstanbul Vali ve Belediye Re
isi Muhittin Üstündağ, Başvekilimize 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Barbaros! 

Preveze muharebesinin 400 üncü yıldö
nümil münasebetiyle büyük türk amirali 
Barbaros için İıtanbul'da büyük bir tören 
yapıldığını yazmıştık. Yukarıdaki resimde 
Barbaros'un mezarına konan çelenkleri 
cörüyorsunuz. Aşağıda Nurettin Artam'ın 
güzel bir yazııını okuyacaksınız. Diğer re
ıimlerimiz 8 inci aayfamızdadır. 

1920 mayıamm aiali bir aabahmda 
Milletler Cemiyeti bayraiını tQfı -
yan bir gemi 800 bu kadar türlı .za • 
bitini yıllarca aürmÜf cephe oe eaa
ret hayatından _,.ra latanbul,a ge-

.• ~ (Soarı 8. inci sa1fada) 

Dünkü toplantıya iıtirak edenler 

ANKARA BELEDİYE SEÇİMİ 

Dün bir toplantı yapıldı C. 
H. P. namzetleri tesbit edildi 

Toplantıya B. Nevzat Tandoğan Reislik eHI 
önümüzdeki birinciteşrinin birinci 

günü bütün memlekette bqlıyacak o- • 
len belediye seçimleri için cumhuri- ••• 
yet Halk Partisi namzetlerini tesbit 
etmektedir. Parti Genel Sekreterli
ğince tanzim edilmiş olan seçim tali
matnamesi mucibince Ankara'ya ait 
yoklama dün Yenişehir'deki Kızı l 
ay Umumi merkezi binası konferans 
salonunda yapılmıştır. Yoklamaya 11-
yönkurul azasiyle Ankara merkez 11- 1 

çeyönkurul ve bu ilçeye bağlı kamun 
ve ocakların 219 kişiyi bulan reis ve 
azaları kamilen iştirak etmişler, top· 
lantıya Vali ve llyönkurul Başkanı 
B. Nevzat Tandoğan reislik etmiştir. 
Toplantı Tam saat 17.30 da başla -

mış ve B. Nevzat Tandoğan Parti 
nizamnamesi ve yoklama talimatna -
mesinin bu seçimlere ait olan hüküm-

Dünkü toplantıya riyaset eden 
Vali ve Belediye Reisi 

(Sonu 8 inci sayfada) B. Nevzat Tandoğan 

Asker gözüyle vaziyet 
1918 denberi herkeain ağzında harp ihtimalleri dolattyor. 
Hiç bir zaman harpten bu kadar çok bahaedilmemitti. 
Fakat harbm çıkıp çıkmıyacağmı timdiden kestinnek 
mümkün değildiT. Çemberleyn'in aöylediği gibi ''Harp 
patlamadıkça harbin önüne geçmek kabildir.,, Harbm 
patlamasına meydan vermemek diplomatların i§idir. Fakat 
diplomatlar eğer mağlup oluna hl\rp galip çıkacaktır. 

O zaman &Öz askerlerindir. Eğer bir harp patlarsa Avr• 
pa'nm vaziyeti ne olacaktır? Harbe girmesi ihtimalinden 
bahsedilen devletlerin kuvetleri nedir, Majino hattı, Sigfricl 
hattı nasıl kurulmuttur? Muvaffakiyet ıanalan neden 
ibarettir. Harpten bu kadar çok bahsedildiği bir devrede 
bunlar hakkında okuyucularunıza genit malıimat venneyi 
faydalı bulduk. Mehmetçik Avrupa'da, Ahmet oğlu Ahmet, 
Türk Çanakkale gibi eserleri meydana getiren ve askerlik 
aahaarnda bir çok kıymetli makaleler netreden aynı za
manda geçen sene çekoalovak manevralarını bizzat takip 
eden ve Nüremberg kongre.inde bulunan arkadatımız 

M. Şevki Yazman bize her gün dördüncü sayfamızda bu 
mevzulara dair askeri makaleler yazacaktır. ilk makale 
bugün dördüncü sayfamızdadır. 

Ege'de 2.000 kilometre 
ArkadQfımı~ Samih Tiryakioilu, Ege bölgeainde 2.000 
kilometrelik bir aeyahat yapmlflır. lamir'Jen baflıyarolı 

Bergama, Kozalı, A.,,ualılı, Gölcük, Kuf'ldcuı, Aydın, 
Nazilli, Deni~i, Al(lfehir'i battan bQfO dola.pnıflır. 

Ege'deki tarihi eaerleri, harabeleri 2iyaret etmiıtir. Bütün 
bu geüne dair çok entreMn ve güal bir röportaj aerüi 
hıuırlamııtır. Bu rö,,Ortajların yalnı~ egeliler ·, deiil, her
ke• taralmdan aukle olıanacaiına emina. Samih Tir,,alıi
oflılnun ııüal bir iialupla anlattıiı bu aeyahat melthıpla
nnr 1 ilktepinclen itibarn gaatemiade okayacaJr....,._ 
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Bir ylldönümünün dü.ıündürdükleri 
Evelki gün, Preveze zaferinin dörtyüzüncü yıldönümü, bir zaman

lar tek başına bütün Avrupa'yı titretmiş ve hükmettiği Akdeniz'e deh
şet salmış olan türk amirali Barbaros'un büyüklüğüne layik bir törenle 
kutlandı. Harikuladeliklerle dolu şanlı ve uzun bir mazinin her biri di
ğerinden şerefli sayısız zaferleri arasında bu yıldönümüne hususi bir e· 
hemiyet verişimiz boşuna değildir. · 

İki yanmada üzerinde 3500 millik sahile malik olan Türkiye'ye, 
coğrafi mevkii, her şeyden evel denizci bir devlet olmayı amirdir. Türk 
akıncılarının, önünde durulmaz bir kuvet halinde dört yana ilerlediği 
devirlerde, imparatorluğun ancak kuvetli ve satvetli bir donanmaya is
tinat ettiği taktirde yaşıyabileceği hakikati cetlerimiz tarafından çok iyi 
anlaşılmış ve tatbik edilmişti. 

imparatorluk, sonradan bu derin hakikati unuttuğu içindir ki, açık 
denizlerin hakimiyetini kaybettiği nisbette karada da gerilemek mecbu
riyetinde kaldı. Ve bu gerileyiş, osmanlı donanmasının tereddisiyle elele 
vererek ta büyük dağılışa kadar, bir çığ halinde, şerefli mazinin bütün 
kazançlarını silip süpürdü. 

Cümhuriyet rejimi, devletin veçhelerini çizerken, çepçevre denizle 
çevrili olan bu memleketin bu hususiyetini ve bu hususiyetin icaplarını 
da tam bir idrakle göz önünde tuttu. 

Türk donanmasını yeni ve modem ünitelerle takviye edecek olan 
mühim siparişler yapılmak üzeredir. Deniz ticaret filolarımızın baştan 
başa yenilenmesi ve zenginleşmesi hususunda, Başvekilimizin müjdele
ri hala kulağımızdadır. Bu müjdeler arasında İstanbul' da büyük gemiler 
inşa edecek kudrette bir tersanenin vücuda getirilmesi de vardır. 

Her sahada kalkman Türkiye, görüyorsunuz ki, denizciliği asla ih
mal etmemiş, ve ona, devletin iktısad1 ve askeri potansiyelinde layik 
olduğu mevkii vermiştir. Türk milletine denizcilik mazimizin şerefli 
sayfalarını sıksık hatırlatmakta bu itibarla çok isabet vardır. 

Yaşar NABi 

Yerli çay 

Rize'deki tecrübeler cok 
~ 

iyi neticeler verdi 
Birkaç senedenberi, Ziraat Vekaleti tarafından Rize ve hava

liainde yapılmakta olan çay ekimi tecrübeleri fevkalade iyi neti
celer vermiştir. Alakadarların verdikleri malumata göre çay, çok 
yağmurlu ve daima rutubetli muhitlerde ve hamızi topraklarda 
yetitmektedir. Rize ve havalisi bu bakımdan tabiatin tam bir çö
mertliğine mazhar olmut bir yurt parçasıdır. • 

Bundan bir kaç sene evel Rusya' dan 
getirilen iki ton s;ay tohumu vekalet 
tarafından fidan halinde yetiştirile -
rek civar çiftçiye dağıtılmıştı. Ziraat 
vekaleti elde edilen bu netice ü.ıerıne 
gene Ruaya'dan 10 ton tohum daha ge
tirerek fidan halinde köylüye dağıt • 
mıya bafliyacaktır. Mütehassıslardan 
mürekkep bir heyet halen Rize'de çay 
ekmeğe en çok müsait olan mıntaka
ları tespit etmektedir. Vekalet biftün 
memleketin çay ihtiyacını karşılama.k 

için o havalide 30 bin hektarlık arazıyi 
çay tarlası haline getirmek için çalış· 
maktadır. 

Bugün Türkiye'nin senelik çay is -
tihl!k:i takriben 850 bin kilodur. Bu 
yüzden her sene yabancı memleketle
re 1.700.000 lira vermekteyiz. Bu su · 
retle bu para memleketimizde kala -
cakur. Ziraat vekaleti bu husustaki 
çalışmalarına pek yakında başlamak 

üzeredir. Çay, ekildikten ancak dört 
sene sonra kullanılacak hale gekbil -
mektedir. Bu hesaba göre önümüzde-
ki dört seneye kadar çay istihlakatı -
mızı tamamen yerli mahsullerimizh: ı--------·---------

kartılıyabileceğiz. Umumi mai.!azalar şirketi 
Nebat halindeki çayı tasfiye etmek "" 

kurutmak ve içilecek hale getirmek ı
çin son sistem üç tabrika kurulacak -
tır. 

Ziraat vekaleti, çay ekmeğe müsait 
tarlası olan çiftçiye çay fidanlırm ı 

parasız olarak vermektedir. 

Umumi mağazalar tesisi için milli 
bankalarımızca kurulan Türk anonim 
şirketi faaliyete geçebilmek için tica
ret kanunumuzun esasları dairesinde 
bir nizamname projesi hazırlamakta

dır. 

u ı; u s 

Halk Bankası İstanbul' da da 
bir halk sandığı kuruyor 

1 

Küçük esnafa ve halka kredi temin 
edecek sandııklar açmak üzere teşkil 
olunan halk bankasının Ankara'da bir 
anonim şirket kurarak açmış olduğu 
halk sandığından sonra bu günlerde 
!stanbul'da da bir sandık açacağı ha
ber verilmektedir. İstanbul'daki bu 
sandık cümhuriyet bayramına kadar 
faaliyete geçecektir. Halk bankası 
bundan sonra İzmir'de ve bilahare di
ğer vilayetlerimizde de halk sandık
ları tesis edecektir. 

Ziraat Bakanlığı yeni 
makineler alıyor 

Ziraat bakanlığı, zirai kalkınma 

programının tahakkuku için evelce 
almış olduğu muhtelif zira! makine
lere ilave olarak yeniden bazı ziraat 
makineleri almıya karar vermiştir. A
lınacak makineler arasında orak, ça
yır ve ot balye makineleri de vardır. 

Orta Tedrisat müfeHiıleri 

fesbif ediliyor 
Kültür bakanlığı, şimdiye kadar 

yapılan tayinlerden sonra orta tedri· 
sat mekteplerinde bulunan münhal 
muallimlikleri tespit etmektedir. Dün 
İstanbul orta tedrisat mekteplerinde
ki münhaller tespit olunmuştur. İo
tanbul münhallerine bu günlerde ta
yinler yapılacak ve tedrisat başladığı 

zaman bütün mekteplerin muallim 
kadroları tamamlanmış olacaktır. 

Kültür Bakanlığında yapılan 
toplantı. 

Kültür bakanlığı erkanı dün öğle
den sonra bakanlıkta müsteşar oda
sında bir toplantı yapmışlardır. Top
lantıya Kültür bakanı B. Saffet Arı
kan reislik etmiştir. Bu toplantıda 

yurdun kültür vaziyeti, okul, öğret
men ve talebe vaziyeti üzerinde görü
şülmüş ve lüzumlu kararlar alınmı~

tır. 

Hukuk fakültesi mezunlarının 
tayinleri 

Adliye bakanlığı hukuk fakültesi 
mezunlarını her sene birinci teşrinin 
sonlarına doğru kura ile muhtelif 
yerlere tayin etmekteydi. Bakanlık, 

bu sene tayin olunacak gençlerin çe
kecekleri kura için münhalleri tespit 
etmiye başlamıştır. 

Dün hava bulutlu geçti 
Dün şehrimizde hava bulutlu geç

mi§, rüığar garpte saniyede 5 metre 
luzla esmiştir. Günün en yüksek ısı

sı gölgede 15 derece olarak kayde -
dilmiştir. · 

Yurtta hava Doğu Anadolu ile Ka
radeniz kıyılarında mevzii yağışlı, E
ge, cenup ve cenubun şark kısmında 

açık, diğer bölgelerde bulutlu geç· 
miştir. . 

24 saat içindeki yağrşların karemet
reye bıraktıkları su miktarı Hopa'da 
50, Rize'de 49, Erzurum ve Giresun' 
da 6, Van ve Diyarbakır'da 5, Kocae
li'de 4, ve diğer yağışlı yerlerde 1-3 
kilogram arasındadır. 

Rüzgarlar Doğu Anadolu'da garp
ten saniyede 3, diğer bölgelerde şi
malden 7 metre hızla esmiştir. 

En yüksek ısılar gölgede İzmir ve 
Bodrum'da 24, Adana'da 26, Antalya
da 28 derecedir. 

1 Rakamlarla Türkiye 

Dev lef safl1lar1 
Bizi.nı inhiaarlarmıızm ticaret 

tekniği §U üç eaa.sa dayanır: Yük
sek kalite, ucuz mal, çok &atış ... 

Bu prensip, hemen hemen bütün 
inhisar mamulatı Üzerinde tesirini 
göstennittir: Kalite yükselmekte· 
dir, fiyatlar ucuzlamaktadır, Rtl§• 
lar çoğalmaktadır. 

Bilhassa köylünün §ehirden aldı • 
ğı baş madde olan tuz Üzerinde, fi. 
yatların ucuzlanut olmasına rağ

men, daha çok fazla satr§ bakonm
dan bu nokta göze çarpmaktadır: 

1927-1928 de tuzlarımızm dahili sa
tı§ı 131.412; harici satış 47.321 ton
du. Yekiin 178.733 tonu buluyordu. 
936-937 de ise sah§, 156.240 ton mem
leket içi; 87.398 ton memleket dışı 
olmak Üzere 243.638 tonu bulmuş
tur. Kalite de çeşitlerin artışı ve ye
ni tesisler itibariyle devamlı bir 
yÜkseklik te göstermektedir. 930 a 
kadar tuz istihsalimiz, ancak iki çe
tit üzerinde idi. 930 dan sonra de
niz, kaya, göl, kaynak, sofra ve 
mutfak tuzu olarak beş tipe kadar 
yükselmiştir. Mesela bu arada 936 
senesinde yalnız 18 tonluk bir sattı 
yapan sofra ve mutfak tuzları, 937 
de 57 tona yükselmiştir. Çamaltı 

tuzlasında yapılan fenni tesisler sa
yesinde. bu tuzladan 932 de 69.202 
ton tuz istihsal edilirken, 937 de bu 
miktar 92.194 Ü bulmuştur. 

Bilhassa köylü lehine bir tedbir 
olarak, devletin üç küsur milyon li
ralık bir fedakarlık mukabilinde 
yaptığı fiyat indirmelerinden sonra, 
iç &atış, durmaksızın artmışbr: 932-
933 de 12.080; 933-934 de 126.411; 
934-35 de 126.943; 935-36 da 
150.982; 936-37 de 156.240 ve nİ· 
hayet bu sene içerisinde 1 70 küsur 
bin ton ... 

f iyatlarm ne kadar ucuzlatıldığı 
hakkında §U rakamlar enteresan
dır: 927-28 de satış vasatisi 5.233 
kuruştu. 931-32 de bu miktar 6.118 
e kadar yükselmiştir. Devletin ucuz
lama kararından sonra 935-36 da 
2 .549; 936-37 de 2.305 kuruşa in
miştir. 

Diğer ta.raftan maliyette de -
rasyonel çahıma ve diğer tesisler 
neticeai - devamlı bir iniş vardır: 
927-28 de maliyet kilo baıına 
0.6000 kuruş idi. 933-34 de bu mik
tar 0.2929 a kadar İnmİ§tİr. Fakat 
son iki sene, bir ucuz maliyet reko
ru vermektedir: 936 da 0.193 ve 
937 de 0.186 kuru§ .. Ki, aşağı yu
karı sekiz para. 

Tuz inhisarınm rasyonel çalııma 
sahasındaki başarısına son bir mi
sal daha getirelim: 927-28 de ma
liyetin satı§ bedeline nisbeti 11.46 
idi. 937 de bu nisbet 8.07 ye duş
mü~tür. 

lnhisarlarımızın hemen her saha
sında, tuzda gördüğünüz bu halk 
lehine fiyat indirilmesi, imal fazla
lığı, satış çokluğu ve devlet hazine
si faydasına olan maliyetin satış be· 
deline nisbetinin daiına düşmekte 
olduğunu görürüz. 

Çorum'da Belediye 

seçimi haz1rlığı bitti 
Çorum, 28 a.a .. - Belediye meclisle

ri seçimi için viliiyetin her tarafında 

valimiz riyasetiyle yapılan yoklama
lar parti nizamnamesine uygun olarak 
sona ermiştir. Bu gün de valınin riya
setinde kazalar parti başkanlady~e il
yön.kurulu üyeleri toplanarak umumi 
seçimler hakkında görüşmeler ve e· 
saslı bir program yapılmıştır. 

Zirai kalkınma mali 
kaynaklar tesbit 
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plônı için 
ediliyor 

Son sene icinde 
..!il 

Ziraat Bankasının yaptığı 
ikrazlar 42 milyonu aştı 

Ziraat Vekaleti, köy kalkınması ve zirai kalkınma milli sefer· 
berliğinde mali plan için mevcut menbaları tetkik ve tesbit ettir
mektedir. Birinci köy ve ziraat kalkınma kongresinin toplantı ha
zırlıklarını yaptığı sırada aktüel bir değeri olan bu tesbit işi, zi
rai kalkınma için elde mevcut mali imkanlarla temini lü2umlu o
lanlar hakkında vazıh bir fikir verecek mahiyettedir. 

Yapılan tetkikte evela nüfu-ı nesinde ziraat işlerine ayırmış olduk-

k .• h' 1• b··n'yesı· u" ları yekU.nlar; husust idare bütçele-sumuzun oy ve şe r u - . . . . 
· k · • im rıyle olan nısbetlerı ıle beraber tes-

zerme ta sımı esas 'lutu uş, b' d'l . t' 62 .1.. t' · d 1937 .. 1 ·· .. l ıt e ı mış ır: vı aye ımız e 
koy er nufuslarına gore grup ~ra bütçe yekO.nlan 20.661.320 lira ve zi-
ayrılmıştır. Bu rakamlara gore raate ayrılmış olan miktar da 798.260 
vasati köy 22 karekilometre ve liradır. 
nüfusu 354 dür. Ayrıca ticaret odaları bütçe rakam-

Mali plan için, umumi bütçelerde lariyle, bu rakamlardan ziraat işleri
Ziraat Vekaletine ayrılmış olan mik- ne ayrılmış olan miktarlar arasında 
tar hesaplanmıştır. Meşrutiyet ve mukayeseler yapxlmaktadır. 1937 de 
cumhuriyet devirlerine ait rakamlar, ticaret odalarının büts;e yekunları 
ayrı ayrı mukayese edilmektedir. Bu 741.355 liradır. 
rakamlara göre, 325 senesinde bütçe Vilayetlerin ayırmış oldukları pa
yekfinu olan 30.359.545 liradan ziraate ralarla, yapmaları meşrut olan ziraat 
ayrılan miktar 345.496 liradır ki, u - işleri arasında nilmune ve tecrübe 
mumi bütçeye olan nisbeti 1.13 di,r. çiftlik ve tarlaları ve fidanlıklarıyle 
Diğer seneler şu seyri takip etmiştir: çiftçilik mektepleri, damızlık hay-
1326 da bütçe yekQnu 32.997.721 lira vanları, ziraat aletleri depoları kurul
ve ziraate ayrılan 1.19 nisbetinde ması, toprak mahsulleri ve ehli hay-
495.IH3 lira; 1327 de bütçe yekO.nu vanlar sergi ve müsabakaları açmak; 
36.223.181 lira ziraate ayrılan 381.940 at yarışları yapmak, mahsullerin cin
lira; 1328 de bütçe yekunu 33.997.392 sini ıslah etmek ve vilayet iklimine 
lira ve ziraate ayrılan 1.30 nisbetin- müsait yeni mahsuller yetiştirmek i
de olarak 442.076 lira; 1330 da bütçe çin parasız tohum ve fidanlar dağıt
yekO.nu 34.012.003 lira ve ziraate ay- mak, ziraat merkezi olan mahallerde 
rılan bütçenin 1.17 si; 1331 de bütçe umumun faydalanabileceği hasat, har
yekunu 35.657.545 lira ve ziraate ay- man ve kalbur makineleri ve sair a
rılan bütçe yekOnu 1.06 sına tekabül letleri çiftçilere temin etmek, ziraat 
etmek üzere 379.986 lira, 1332 de büt- müzeleri ve yardım şirketleri kur
çe yekunu 39.724.720 lira ve ziraate mak, orman yetiştirmeğe müsait ma
ayrdan bütçe yekununun 1.18 zine te- haIJerde orman yetiştirmek ve yaban
kabül etmek üzere 469.869 lira, 1333 cı ağaçları aşılıyarak verimli bir ha
de bütçe yekunu 53.304.511 lira ve zi- le getirmek gibi işler vardır. 
raate ayrılan bütçe yekOnunun yüzde 
2.58 zi olmak üzere ı.377.566 lira; 1334 Milli kredi müesseseleri 
de bütçe yekunu 51.969.711 lira ve zi- ve ziraat : 
raate ayrılan yekO.nun yüzde 3.04 dU
ne tekabül etmek üzere 1.582.839 lira
dır. 

Meşrutiyet devrinde, bütçe yekOn
unun en fazla yüzde 3.04 dünü bulan 
bu miktarlar, yalnız ziraat işlerine 
değil ; ziraat, orman, madenler ve ti
caret işlerine tahsis olunmuştur. Bu 
itibarla, yalnız z.iraate ayrılmış ve 
harcanmış olanı tesbit etmek müm -
kün olamamıştır. 

Cümhuriyet yıllarında : 
Cumhuriyette, 925 bütçesinden 938 

mali yılı bütçesine kadar ziraat ve ik
tısat teşkilatına ayrılmış olan para
lar, şu seyri takip etmiştir: 

1925 de 6.555.421; 1926 da 3.852.790; 
1927 de 3.727.268; 1928 de 4.934.523; 
1929 da 8.351.904; 1930 da 13.326.534; 
1931 de 8.515.280; 1932 de 3.973.691; 
1933 de 4.487.611; 1934 de 4.987.617; 
1935 de 5.079.251; 1936 da 8.040.830; 
1937 de 6.112.962 ve 1938 de 7.143.700 
lira ... Cumhuriyette ziraat ve iktısat 

işlerine umumi bütçeye göre en çok 
paranın ayrıldığı sene 1930 dur. 1930 
da bütçemizin yekunu 222.646.523 lira 
ve ziraat iktısat işlerine ayrılan para 
da 13.326.534 lira idi. 

Tetkik edilmekte olan mali kay -
naklar arasında, hususi idarelerin zi
raat işlerine ayırmış oldukları mik
tarlar ve bunların dayanmakta oldu
ğu kanuni mevzuat da tetkik edilmek
tedir. 

Bu arada vilayetlerin 1937 mali se-

Ziraat seferberliğinde mali plSn 
menbaları mevzuu tetkik edilirken, 
en mühim nokta olarak, millt kredi 
müesseselerinin iş hacimleri gözden 
geçirilmektedir: 1924 senesinde 
21.532.538 liralık avans, borç, cari he-
sap ve her türlü ikraz muamelesi ya
mrş olan milli kredi müesseseleri bu 
sahadaki iş miktarlarını 1937 senesin
de 129.064.238 liraya kadar yükselt· 
miştir. Bu arada Ziraat Bankası ta
rafından son senede yapılmış olan zi
rai ikrazın yekO.nu 42.979.293 lirayı 

bulmuştur. 14 sene içinde bu yardım 
şu şekilde bir yükselme kaydetmiş
tir: 1924 de 16.400.562; 1925 de 
15.546.272; 1926 da 16.294.211; 1927 de 
17.124.531; 1928 de 29.046.429; 1929 da 
25.880.987; 1930 da 37.881.939; 1932 de 
25.483.827; 1933 de 21.497.493; 1934 de 
20.451.744; 1935 de 19.954.477; 1936 da 
44.958.720 ve 1937 de 42.979.293 lira .. 

Üçüncü umumi müfettişlik, çay e -
kiciliğini bu havalide teknik bir sanat 
haline getirmek için Rize'de "Çay e -
kiciliği., kursu vücuda getirmiye ka
rar vermiştir. Burada yetiştirilecek 
gençler mükemmel bir programla ça
lıJCirak fenni çaycılığı öğrenecekler

dir. 
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Ziraat Bankasının diğer ikrazları
na göre yalnız çiftçiye yapmı1 oldu
ğu yardım, son senede 129.064.238 li
ra olan ticari pl§smanmın 42.979.293 

lirası zirai ikrazlara ayrılmak suretiy 
le yüzde 33.30 zunu bulmaktadır. Zi
rai ikrazlar umum ikrazlar içinde en 
yüksek haddini bulduğu sene 1924 -
dür. 1924 de 21.532.538 lira olan U· 

rnumi ikrazın 16.400.562 lirası; yani 
yüzde 76.17 sini çiftçiye verilen para
lar teşkil etmekte idi. 

• Tecrübe mahiyetinde Rize'de yetiş.
tirilen çaylar piyasada büyük rağbet 
kazanmış ve haris;ten .gelen çaylardan 
nefaset itibariyle hiç de aşağı olmadı· 
ğı görülmüştür. 

Yeni müfredat programlan 
Okulların müfredat programların

da yeniden bazı değişiklikler yapıl
mıştı. Kültür kurulu tarafından yeni 
şekilde hazırlanan programlar Devlı:t 
matbaasında basılmış ve mekteplere 
gönderilmiye başlanmıştır. Kültür 
bakanlığı, bütün okullara bir tamim 
göndererek programların tatbik şek
lini izah etmiştir. 

Manevralara giden askerleri
mizin döniişü 

Çorum, 28 a.a. - Bugün manevra
dan dönen şehrimiz garnizonu erleri 
on binlerce çorumlunun coşkun teza
hüratiyle karşılandı. Şereflerine halk 
tarafından 5 kurban kesildi ve kendi
lerine paketlerle şeker ve sigara da· 
ğıtıldı. 

"Ümidin kes .. ,, 
B. Çemberleyn, Londra'da "Çek

ler için bir imparatorluğu kamilen 
harbe sokamayız!., dedi. 
Çekoslovakya'nın Londra elçisi, 

tarafından lngiltere hükümetine 
verilen notada da şöyle deniliyor : 

"Bu yeni ve gadarane talepler 
kaqısında hükümet en büyük muka
vemeti göstermek mecburiyetinde ka
lacaktır. Biz de böyle yapacfiğız. Al
lah bize yardım etsin." 

Moskova'dan gelen bir haber 
"Eğer fransızlar Çekoslovakya'

ya yardım etmezlerse sovyetler bil -
tün taahhütlerinden sıyrılmış ola -
caklardır.,, 

Bütün bunları okuduktan sonra 
insanın aklına şu eski beyit geli -
yor: 

Sana senden gelir bir işte ancak 
dld Hizımsa 

Ümidin kes zaferden gayriden imdad 
lazımsa. 

T. 1. 

l lnıi kılıbıklık mı? 

Günün mühim meselelerinden 
birisidir: Bir takım gençlerimiz 
ya evlenmiyorlar; yahut evlense-

ler de, Tevfik Fikret'in bir man
zumesindeki: 

Evlendiler, seviıtiler ama 
muvakkaten 

Sevda sukuta ba:ıladı bir hafta 
geçmeden .. 

Beytinde söylediği oluyor. 
Her halde bunun bir sebebi ol

mak lazım. Amerika'nın t~nm
mı§ psikologlarından David Sea
bury bu meseleye dair yazdığı bir 
yazıda diyor ki : 

"Çocukların ilk hayatlarından 
hiç olmazsa yarısı kendi cinsle
rinden olan kimseler tarafından 
idare edilmedikçe biz §U evlenme 
meaelcaini aala halledemeyiz. Bir
çok evlenmeler, erkeğin şuur al
tma iıılemi§ ve gizlenmİ§ olan ji
nefobya (kadın korkusu) yilzün
den yıkılmaktadır. 

Çünkü erkeklerden hemen lie
men yarısı ilk önce annesi, sonra 
kadın d-adı, daha sonra kadın öğ-

retmen tarafından yetiştirilmek
te, terbiye edilmektedir. Böylece 
onun şuuru altında daima kadın
lar tarafmdan ken•di hareketleri
ne karışılmasına, kendisne doğru 
yol gösterilmesine karşı bir infial 
yerleşiyor. Bunun Üzerine fa~kına 
varmaksızın, ister karısı, ister bir 
baıka kadın tarafından kendisi
ne yapılacak bir ihtara mukave
met etmiye hazırlanıyor. Böyle
likle ke~di dediğine gitmek, ken
di hareketine karı~ herhangi 

bir kadına kafa tutmak itiyadını 

ediniyor ki bu da karı koca kav
galarına ve nihayette ayrılmala

ra sebep olmaktadır.,, 

Mütaleaya ne buyrulur? Aile 
geçimsizliklerinin sebebini erkek
lere yükliyen bu bilgin, acaba ·il
mi bir krbbıkhk mı Y.apmı§tır? 

Sadri Ertem'in yeni eseri 

Tektük eser yazıp da eşe dos
ta hediye etmek kolaydır. Fakat 
bizim Sadri Ertem, allah razı ol
sun, hem sık sık eser vücuda geti
rir, hem de beni unutmaz. 

itte son bastırdığı hikayeler ki
tabı, "Bir §ehrin ruhu" şimdi ma
samın üzerinde duruyor. 

Bu hikayeleri içindeki canlı ve 
yerli tiplere hayran ola ola, oku
yorum. 

Eserin tenki·dini ehline bırak· 
mak istiyorum. Çünkü. dedim ya, 
ben okuyorum ve tenkit, bir za
mandanberi anane haline geldi, 
bizde okumadan yapılır. 

lstanbul'da da, burada da Sad
ri Ertem'in - Abidin Daver gi
bi - aruz vezninden anlamadığın
dan zaman zaman bahsetmi§im
dir. ''Bir şehrin ruhu" nun 88 ve 
89 uncu sayfalarında genç ro
mancı, hikayesinin kahramanı 
ihtiyar Selim Beye : 

''Küstüm sana ey goncelem ıimden 
geru 

Gelmem :ıeninle bir dahi hiç rabe
ru!' 

Şeklinde aruz beyitler yazdır· 

Birinci köy ve ziraat kalkınma kon
gresinin meşgul olacağı mevzular i -
çin döküman mahiyetinde hazırlanan 
bu tetkik, ziraat ve köy işlerine sarf
edilmekte olan muhtelif bütçe rakam
larını ve bunların dayandığı kanun 
hükümlerini de ihtiva etmektedir, 

Kemah istasyonu işletmiyt'\ 
açılıyor 

Sıvas - Erzurum hattının işletmeye 
açık bulunan Ihç istasyonundan son
ra Güllübağ, Eris;, Kemah istasyonla· 
rı da 1 birinci teşrinden itibaren iş
letmiye açxlacaktır. Çetinkaya'dan 
Kemah'a pazartesi, çarşamba, perşem
be ve pazar günleri, Kemah'tan Çetin
kaya'ya sah, perşembe, cuma, pazarte· 
si günleri muntazam birer muhtelit 
katar tahrik olunacaktır, 

mı§. O halde &Özümü geri ahyo
rwn: Sadri Ertem'in edebiyat 
bahainde tek eksiği de tamam ol
mu§tur. Artık kendisinden aruz 
vezniyle yazılmış manzumeler de 
bekliyebiliriz. 

Ona intizaren Sadri•nin yeni e
serini bir okuyun; tavsiye ede
rim. 
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J elikf e.. Karanlık 
KURUN'da B. Amıa Uı 1au bat-

hklll yazclıfı '-fyuıamcla .......... 
(Bqı 1. iDd ~aüJ 

Çemberleyn, - ........ Ala.n
~"ya SİtmİJ9 kuar Yennelde, ba M 
,.. ti• "llir ..,. pri)'-•iıa+ 

-... 
imitl ,,... • ... tir. 

llüiDci eepladia Mficeejne .... 

......................... elliz olma 

.................. defaki lef ..... 

Çekoılovakya'mn enerjik 
hareketini takdir ediyor· 

Her tarafta hazırlık yar 1 
Çelca.lavakya lutnidini 

ıniitla/aaya ,,,_,., 

röylemektedir 1. 

" Hitler'in ron nutkuna okuduk • 
tan ronra iman lrıenclini derin bir ba 
ftuwkta " Wr laotlukta söıılyor. Zira 
...... dnlet Niai lau mldaa Mla fÖY• 
le diyor: 

Prag. 28 a.L - "Röyter ajanıı mu- _Almanya yimıi reneden beri...,. -
ÜD 
ela a tıı Mlim ••••iM b k 

aıisdir. Bir.,. ....... .. ..... .. il 
pdiyor. Fatist lideri buaiinkü YUİJel
te Hid. üzerine müeuir olabilir. Soa 
ra lasiltere'nin ciddi harp haaalılılw 
brpaada Almaya'mn da dütünmi 
batladliı .........,... Din 11-'ia'den 

Moakova, 28 a.a. - Tas ajana bildiriJVr: Jurnal ele Mosku, 
B. Çembeda7a'in God111•1 ziyaretinden aonra vaziyetin Berh
teııaden ziyareti ile hasıl olandan farklı oldujunu kaydederek 
di70I' ki: 

Fakat demo.,asflere yn• 
11h11<ak 

habirinden" Çekoalonkya. kendirini nt llltmda olaa brdetleriai kurtar
miidafaa ctıDiye hUulanm.aktachr. amnelmiftiır. a.... için icap 
Hükümet, icabmda aiıvil aıbaliyi hu· :::. Witiin dünyaya brp Mrp e
dut mmtakalariyle Prag"dan çıkark- dec:ektiı. Çekorlcmakya cffitiimia " 
mak için tedbirler almaktadır. Hal venin.'' 
kütleleri. pz maskeleri tevzi edilen ~allMala:i hirluıç cin ...ı Hitler ile 
merkulerin öaikıde topllnmaktachr· Çemlaerle,,.a .......... ,...,dan miili-

-
1 "Prq'daki havayı taafiyeye hadim Vafinatoo. 28 a.a. - SaWıiyettar 

bir membadan öğrenildicine göre ka
bine bugün beyaz sarayda toplanmıt. 
harp vuku bulduğu taktirde parla
mentoyu içti.maa davet etmiye karar 
•ermittir. 

ye 

~ ......... wftlmitti: 
....... .,,_ ...... _'EM i 

.. ...... ç.m..!9711 t.nıfmdan yapı-... ..,..... -~ - te11en• 

................ Ba ...willere .... 

... -- Aın-p'-·...-tarumda 

........... a..l.& .... Df ....... -. 
--- imlria olup .,._......, fa7iD .. 1 ••••• 

n ............... ç. .... , 
...... + ,...... .. tıeteiıllüeib ....... 
de n IDellfeİ Almanya om- • 
aimkündür. Her halde lqilte
n'aia Fransa ile beni.er Jiiri. 
J'9 ~ jini AJ..ap Ülllit etmq.du. 

olaa, kati imil. Hoda kabioeainin is
tif& ederek yerine Syrov hükiimctinin 
&esmai ve parlak bir ıW"ette netice
lenerek miitearru:m plinlarma hiare
dilir bir darbe indiren umumi ıcfer

berlik olmuftW'. Yeni çek hükümeti 
tarafından takınılan enerjik tavır. de
mokrat memleketlerin ve bilhaaaa 
fimdiye kadar alman fafizminin taar· 
ruz pliıılarma mukavemet için tered
diLt etmit olan küçük devletlerin hü
kiimet mahfillerinde roatlup tesiri 
yapauıtır-

Bütün Fransız partileri 
Sulh istiyor ! 

Parie, 21 a.a. - Nefl'edileo bir t~ 
llğde ucilmle töyle denilmektedir: 

Kabine beyaz sarayda içtima halin
deyken İngiltere aefiri Hariciye ne
zaretine pderek müatepr Sayreta'le 
görÜfmÜttür. 

Amerika bitaraJ kalacak, 
lakaı. •• 

Bkaeri,.te menanp mebualarm de
le.g•yoma. bu aabalı B. Daladiye'niu 
lwami kalem müdürü t.Kafmdaıı ka • 
bal edihnif*ir, Delepayoıı. aulhu ko
rumak iç.in ae mibDküuae yapılmaaını 
"memlekette telif ve fÜphe uyandı-
AD haberlerin kontrol oclilmcıini ia- Kabine, toplantıaının büyük bir 

lar. kaba neticeri haklmullıki telsnıf 
Kanada ''her ihtimale karıı,, luılaerleri Almanya'nm Siidetler me • 

~lanıyar relerinde uzalan tatmin edildiii. 
Ottava. 28 a.a. - ü~en ak,am 7 aa· phm ihtilifb noktama macar .. 

at ıiiren. bic kabine toplantu111dan leh azhklarma taalluk eden cihete 
ıonra Makken.zi Kin.g, beyanatta bu- müahaur kaldıiı hildirilmifti. Bu tak
lunarak dcmittir ki: cfint9 Almanya ile~ ua • 
"- K•oada hükümcti Avru.pa'dald llllda llir ı...,, pbrn banan ....._ 

vuiyctia vahim inkipflaruu büyük muciberi S6detler delil, leh ... nacar 
bir dikkatle takibe devam etmekte- nhJrlan merelea olmrık lim pliyor-
dir. ela. 

Hükiimet. Çemberlayn tarafmdaıı Dikkat ediline Hitler'"m matb ile 

-
Hlr İlli ... - eli ... ..... 
W'ila ..... •WM.n .......... .. et 
aelinp .. L .............. Eı•-
_... ..... llıir ihlilif ela W111111-• 
br. Hitı. de Ammika Ciimhmıeirinin 
.... wnliii eeRpla ._... itiraf 

; . 

alı ldlMr. Nai tefi diyor ki: 
- Çek hiiküa.li SiWet .......... 

Nm >*'P lll'lııilli hh'•• -.. 
.. l&lllduwwMi ....... ,.... ... 
~ •idaua rinde ,,. Mı&nm Wr • 
.... wl;iLiei ..... ....., 1Mla11ı'-

-. 
ywd'a. q.-.......--...... ç... 
... .., ...... p ................... 
mittir. A.,. .- insiliz batftlüli de ......... , 
-~-- ... ,...... 

..... itil ....... 4leiil. QIU --

.. iasliz w fıwım ........... iua + 
. 

yap•'-1111' ... Yidm ....WC-tle ... ta
uwıiıle ,..me setirilmeri.- "'-ıli 

. . mi---..... --· . &ı ....... ..,...,. .. -· · ....... 
... Al ya'nm bııwlirine ~ 
....,..._ ,..., .. ~,.,... wt 

. 
• 

.... ...,, ile .....,. .......... pıİp 

..... Ç •• .., ...... ~ 

.. ..... ........... Wl'inci.. tlaba 
t,I _... ••eoeliai llllil .._..mü 
...... .. ,,. Pr ..,. ....... 

. 

A. Ş. ESllER 

Lise ve orta mekteplere 
yabancı dil muallimi 
olacaklar için kurs 

lauabal, 21 (Telefonla) - Jııl.ri 
V etlleti liac ve orta mekteplere ya 
buacı Gil mqalijmj yetiftirmek için 
Umveniıe edebi7at fakülte.iade bir 
-.elik bir Jwra~. Kuna 20 ı 
franaıa;a. 20 ai almanca, 20 ıi de ingi
liace öpeamek tinre 60 talebe kıabu 
edilecektir. Bunlara 30 ar lira maa, 

f. . 

i 

l 

verilecektir. 
Kuralar iıçMı 14 " 15 biritıci tetrin

de mU.lbeb Ptibaıu aç&.Jacak ve bu 
imtihanlara altı ıenelik muallim mek
tebi mennlariyle Hee. lcollej mena
ları lalba:l edilecektir. lllaabakaya 
girmek için 10 birinci tefrine kadar 
rektöırliiie müracaat edilecektir. 

Sovyeıler Birliğinin yaptığı 

demarı 

Gazete cbıha •fHla fU aatırı.ı ya
zıyor: 

..Bant ye beynelmilel teahhiitlere 
sadakat politibaını fiddetle n ıw
temJi bir ıurette tatbik eden Sovyet· 
1 er birHği, mitearrı.zlara ihtar tefkil 
eden bir demal'f y&pmı§tır. So.yetler 
birliği hükümeti, Lehktan Çe.koelo
•akJa'ya lulrp bir tecaris hareketi 
Japtıl• tüti.rcle lreNW•ia ecwyet -
leli ademi tec:aria paktmı fube mec
tilll' blacağmı leh hükümetiuıe haber 
ftl'JDİftir. Leh büldimetiDia miiteca
ıiraDC bir •rette verdiği c:nap gös
taiyor ki. Varpa dirijanmı mqbut 
c iriim tbcrincle yakalamn'flarcbr : 
Çekoalonkya'ya kartı Berlin'ia em
riyle bir taarnu: hareketi buulamak
&acbrlar. 

~ 
Ula INuııu da FJ'GAltiya 

fJllllYar 
Lehiatan hük!lmctinin DMıl bir ha· 

va içinde hareket ettiğini ıöateren di.
&er bir vakla da leh hWdlmet.....,... 
tiMa Frama'fa brp açılan kampan
yadır. Sovyet hükümetinin demarfı, 
bu ftlldm atlDJerde .... ,., HJdlmetl
Din vedbeJerinden 8J}'l'llmak için ve

• ile aradı&ı hakkında fqimı ajanları 
tarafıudıln ortaya atılan iftiralan bir 
kere diba filen tebip etmektir • ., 

Guete yummr f67Je bitiriyor: 

d 

• 
"Sovyetler blrHli milletlerin ken

ilerini tehdit eden fellket lnihıde 

eltmetlerini beynelmilel teabh8tle
rin Adahtle ifasında, tabiaa kabul 
etmez banfm enerjik bir ıarette mtl
dafaumda ye mUteamza lcarp kol· 
ektif mumemet teaiainde aramala-! 

11 Jlum plecejiai petermiftir .. 

İspanyol bükimetçlleri bir 
r.afer k•zanddar · 

f 

1 

e 

Banelon. 28 a..a. - Hlktlmet tara
mdan nepedilen bir tebliğe ,c;re 

prk cephesinde cömburi,.tfiler iai
erin tlddetll tu.rraslen neticesinde 

saptetmlt oldDldarı tiç urtı latıkdat 
tmiflenlir. 
Diter cephelerde kayda pyan bir 

teY yoktur. 

A•ilerin ıeblifl 

v 
h 

EtrUsk l'apuru lzmir'de 

Salama•ka, 28 a.a. - lli.lliyetper· 
erlerin dünkü tebliğinde, Ebre ce~ 
eainde yeni mevziler i91al edildiği, 
Upnanın aon cünler Adında altı bin d" 

ki ti zayi ettill, dört tayyarenin dü
iirlYdBP bildlrllmektodir • ' 
. 

temiftir. kısmını bir harp vukuu halinde Ame-
Sağ cenah partileri murahhasları da rika vaziyetinin ne olacağını tetkika 

bucün öğk Ü&Cri bqvekil Daladye ile tahsis etmiftir. Hiç filpheaiz cümhur
uun bir mülikatta bUılunmuflardır. batkanının bitaraflık ~ununu göz-

Batvekilin yanından çıktıkları za· önünde tutması imkinsız olacaktır. 
man beyanatta bulaomaktea katiyen Bununla beraber, .Cumhur bafkanı
imtiua t=tmitler ve yakıu doiruca nın ve etrafındakilerin hissiyatı na
C~ur reiaiain ne.zdinc gitmekte ol- zan dikkate alınırsa, bu toplantı eı-

nasında demokrat memleketlere aza-
duklanıu aöylemiflerdir. mt ··zaııa b 1 · 
Alınan buı ımJQmata ıöre, bunlar ·-,~~1 rettek"ku ud~sı içın bütün 

ı... .. r _, ____ , ____ • t" ı.. •• 1 •• d t Ii.UA4UI arın tet ı e ılmıf olduğuna 
AAM _. ~ıye ı UIMunan ıu e da .. ._,__,__ tahli __ , . . r ı..~ ıuphe yoktur. 
muı--ıam y- ıçın ~e- · 
lovakya nezdinde yeni bir tCfd>büste Bahri luuırlıklar 
buhıDmMmı bqvekiıldm iata:Ditler- San· Di.ego - Kalifornia _ zs aa.. _ 
dir. Emin bir kaynaktan alınan malUnıata 
. Bape~l _Daladiye uat 23 de Ame- göre, üç hafif knwuöre alelacele üç 

rilııa ~i.rma kabDl etmiftir. • ay yetecek kadar yakacak ve yiyecek 
Huiciye nazırı B. Bonne. lngılte- yüklenmektedir. Deniz makamları bu 

re~~ Pari9 aef iri Sir Fipa'i bbuıl et- ıemilerin aereye pc:leceiini eizli-
lDlft&r • yorlar. 

Franaıs ıazetelerinin tefsirleri 

Harp pallana ... 
Hitler yalmr batına IUzumsuz bir 
-kıtalin mesuliyetini yüklenecek 

dün akpm dünyaya hitaben söylenen nelce ~ mülilrab hlıldaada 
nutku t•mamiyle tıuvip etmektedir. ajambınn te1tJiii ararmda...... lair 
Kanada her ihtimale kartı ha.sırlan- fark ...,..,.. ihtimal ki yana .ta A• • 
maktadır. Sulhu kur~ için aar- rapa'yı .. belki de bütün diayayı .._.. 
fedilen gayretler huJınmaktachr. a. tiiriildi,ecıek Wr nziyeti bnnhk. 
Sulhu kW"tarmak için aarfedilen gay- ta lmakaa laa fukm Mbelli ..mr? Ba 
retler bop giderae hükiimet parla- c:ibet ....ıu... dejil. Ve rmn'8etf IMana 
meııtoyu içtima& davet edec:cıktir_ IOl'Up öiıeaecek biç lair meral rm'r== 
Macaruıan ''bitaraf' lmlaoak da ..... c:ut deiil-
Budapeıte. 28 a..a. - Umumiyetle Acaba Alrmaya bekiketea raclece 

iyi maUimat alaıı mahfillerde bu gün siidet .Jnwnle ID89elesi ile mi 1Mf • 
Macariataıı'da milli müdafaa ubaam- pldir. Hitler'"m icııh.W. INtiia din. 
da yeni bir vaziyet hwl olclup .bak- yap karp Mrp edeceib, ........,. 
k.mdaki yabancı kaynak haberleri ka- uıilü wlece .U.19deri Çelm.&ıııv.,_ • 
d olarak yalanlanmaktadır. Aynı - ~ WiJik .._. la ... tllın 
mahfiller, timdild vulyet dahilinde ~ almü P7re1i midir? Y okra 
harp Çekoalovakya'da suhur ettiii A-~-. llwriat..a w L.mrtan lair 
taktirde Macariatanııı bitaraflıiı mu· ittifM ......._. ÇelroelovMıa'yı or • 
haf aza tuanunmda oldufwıu kayde- t.Mu kal~ .. ba ....wrm üç 
diyorlar. BUDwıla beraber, ihtilif u- ..-..lelret aramada t.kaim ·~ ka. 
ınum!lett:iii taktirde Macariataıı'm &· ,. ~ ele laa nwkwlr ....-.. 
lacağı hattı hareket halıııkuıda ihtira· laık ettin .... ;p. alman, _., W. 
d kayıt dermeyen edilmektedir. ezhlcltın° mıul11i ..ı.u; Wr ı..,, ...a. 
Jannn- ''manet1t" ..__, __ .._ 1eei G1uM ilerV• mi ririi.....,? 

r- .,- br.ıl.unat:alC_,..,_..... Mw111ef Mi1'ili ...._ ....... -. 
Tokyo, 28 a.a. - .. RGyter ajanlftml reyan edm mm.•aeler hep sisli dip

alrendiiine ilSre, bnı aJAbdar dev: :,.. -:::. :~T.- .. nok· 
letler Aıvrupa•c!a harp çıktılı taktir Ez- l ı.:..:....:-....:-. ..:-= --1:.. ._ 

de ne tekilde hareket edecelfnl Ja- L.:-.. •-- ---......-- •- .-
nonya'ya ---ı . ...a.:... Jwnva'nm -~ ......_. icmm • • r AY • '"- _.....,.__ -r--ı- millell.'İ 1914 de-1..L.ır... -n..: L! 

c:ewıılıeDda ba dwleda Aıımeı-" ı- ,..... --- - -
talya•ya maıınt -dımda bal-;;,..x.. .. .-.. .. • .. 1w .... iııiaa• ••i •- e' t • " -. 
ve daha ileil &i~yeceği mlqılmı;: ~ öia•• •• .-• ... Pmi 
tir. mİJ'OD --..... .. ..... ....... • 

Pan.. 28 ...._ - Ebmiyor pzetesi rafmdan söylendiği veçhile, dlva an- Li.Uc.eınbur• Wa IMlbir al.ıyor 
yaaıyı.: cak prtlar ve teferrüat hakkında mü- Litbemburc. 28 a.a. - Jıleclıia, bey-

..... .tak -· .;,_e .. innmH- .... 
ı;. ıhrilli .......... •1m , .... 

ESASTA hn1LAF YOKTUR 

COMHURIYE"rle "llWiıel• ... 

"Sadeliii içinde o kadar mutedil, a- zakere tekline dökiüdilkten 1ıOnra nelmilel ihtilM balincle bil&Gmete 
sık ve müeuir bir liu.ııla aöylenmit dünyayı, barba .Urllldeme.k için inaa· fwlıal&de tedbirler a1ımk aaWıiyeti
ol&A incilis bapekilinin nutku din- run hakiki bir gurur ve imha illetiyle nl ftJ'en Jranuau IİUl&teıfiUıa kabul et 
lediktca aoma. llktıetı'ini4 birinde mılil olmHı lbmı gelir_ mittir. • lillda" ail • ...._.iri B. Pepmi 
südet mmtakMııu aaked ifcal altııaa Wa ba batblda padlil ,,. iı • • 
almakta mar eden Bitler, bunu yap- YtJ6 kiı 
malda mllnfail bir dünya kartıunda "Hitlarm IOD atim iwlm. laP 
lüumau bir kıtalin korkunç mesu- Prag, yalnız Berlin'le anlaımaL istiyor - ... wlıili ç- t .,...., .. aA .. 
liyetiai 7Alııu bquıa yilklenecetine • wnliii ...,. =tt• ~ .,_. ı 
hülmactmaaek elden ıelmiyor_ - I•-•• .-it öipWe •' r• 

lııMll ..... lair ...... icin Awnapa 
s. Çernberfeyn'in nıüeair Polon. ya buna razı değil .ı ............................ ı1.,.. .... 

ı:ltiwd llllleri .... 1 p ..._. 
"Ordr,. aucteai. yuıyor: a. IÖs •lllliıeti •amal-•' -mw1.a ... 
HMevil Çemberl&yn•m ıulhu kurtar- sı·es . s · ı I d h 1 Qle ...... ..,.... •• ,. ile ...... 

mak isin dün akpm Hitler'e yaptığ: %in 1 ezya sının er Q ıa11ın ........ hiç 11ir p11 ıiı i1ati1i. 
dcvet pek müeHirdir. Hitler'icı beda- k d • • • d • fı Yoktur: iki taraf da Südet ..mi • 
vadan kendiıine terkedilen bir zafer- en ısı ne ıa esıni istiyor. .... Alma,.a'7a .. ··-· .... 
Je iktifa etmemcai milmküıı müdür l., benlirı iki ...., • pri ..._ ilalllaf. 

.. Ob. paeteai yuıyor: V&rfC>Ya, 28 a.a. - Pras' dan Pat ajamma ftrilen maltmata s6- h a..W. 11Wiıit rrh • .. .," .. 

.. Heda içimizde bulunaa ayıf ü- re, Çekler Almanya ile sadece alman huclutlanna miiQhanr kalan ela ............. Ah ,.. ....... w 
mit de kıtal ıilrültilleri ar•mda sö- bir ihtilaf tevlit etmek ve bunu temin içbi de Lehhtan'a w Ma- IWlwla •akı "" ~ Çdrı...._ 
necek oluna belk:l ... ulh ıevgisiyfe carilltaıı'a tavizde bulumnak istiyorlar ..Qa~- prDlieiae itliaik .-..W 
mütecavizin cilretini artırmıt olmak- Bu plin So ti . d ku buldu~unu bildiriWftr. Leh belleri de laildirmiftir. 
tan bqka bJ.zim aerbeat memleketiıni· vye 9!'ın ~ar _onma • ı- Anda ,..._ Wr _._ .. w w.. 
ae ne k.ablıhat atfedilebm-? dayanmaktadır. Şımdıden her birlltlnin reiai Reıw Lebiatan'a ilti- .-. 

- ., ....._ Çelro.lov-'-a'- bll'. -...L ca etmek il.zere hududu ıeçerkea çek· ')°Olf: Alımn7Qa .... 5idet • ·,;m. • ., ,,,..,. ,..,,,,., :;;,et tanare~.~~dir.~ ler tarafından 'IDitnlyöa atefly!e aı- ==--:-,..:'~ ::::. .:!. ~ 
"Fipro., yuıyor: l'ı '--· Pı la .ı_;:z1 diirülmü§tilr. Gueta PolaJra•nm Si~ , .--
"Çemberlayn birka& sade ve doğru Gn;ua 0 RJG rmsı ue8.. .zin•e huıuıl ıurette g8nderdlli muha ı• ıkw ....... ,. llit ölılld "'-ruabw 

kelime ile bltiln •&lo-eabon efklrı- Lehiatanın toprak İlteklerini tarih birine ıöre, çekler Fryutat iatuyo- lan.t ~ ı - ...... ~ Wle.til. 
na urı ..a-.a ___ ı"..aet topra&-1 ı'le çe eden yeni notalı Ye Cumhur Batkanı- nuna bombalarla taarrus etml .. 'erdir. ımlİ doiru•. 

\NIYau&11 '"' • • aın B. Beneı'e ce•abını neıreden ga- .,.. 
k09loYak meaeleti olmadığını daha .zi- zeteler. Siyezin Silizyaırnm derhal Gönüllülerin ıo-•-ıuı Aı-_.'- Çelm.la_.,a'dm Wi-

İzmir. 28 a.a. - Menin hattına ilk 
ıeferini yapan Etriiak vapurunun bi
rinci defa olarak limanmua ıclmetri 
miinucbeüyle Den.izbaak tarafından 
gemide bu akpm bir ziyafet verilmit· 
tir. Ziyafet, samimi hMblhallerle geç 
vakte kadar devam etmlıtir. 

1 IÜ(ÜI DIJ HABERLER 1 
X Salya - Royter ajamı muhabiri

nin bildirdilbıe ıare Bulgariatan'ın ~ 
nubunda mUtaddit sımflann ittirlldy

bucün uked manewalara bq1mı -

yade be,ed vekaruı, hatta medeniye- Lehlıtan'a iadesini iatemekte mütte • Varbova, 28 LL - Si:=;. Sili.zya- =-~tnuci~hı.., ·,;= ~-~ 
tin iatiaat ettlii ebedi prenaiplerin fiktirler. ~ ... ,,., 1111119 -

ball huırdaki ballerde ~iyet ver- sı'nın kurtarılmaı için tetekkill eden rini Waat A~ telaip edİ')°Olf; 
diiini anlatmıf ve bu prensipler mev- GUetelerin politik mahfillerden al- ıöntl1U1 taburları buıtln ilk toplantı- ..mp mahbıada da hö7'e ~ lair 

MQll madenleri .. leli 
,..,... lllilleldlsl• 

latahıl. 21 (Telefonla) - llar -
gu1 büır ddenlerbıde ilk tetkikle
ri yapmak bere ıelen ingiliz mil -
bendlaleri Trabııon yollyle Murgul'a 
gitmiflerdlr. 

ista•ı ıwılanııı bir dileil 
latanbul. 28 (Telefonla) - BucUn 

vilayette vali muavininin reiılilin
de toplanan vlllyet mıntab orman 
bapniidilrlyle avcılardan mürekkep 
bir heyetin nesillerinin uatm..ı do
laymlyle keklik. ıülün ve bracanm 
avlaftlNIDMı lwdnnda bir karar itti. 
bur için Ziraat Vekiletine müracaa
te bur •ermitlerdir. 

le 
... tır. 

X Vatiba - Papa, paıembe ıünB 
aut 18,30 da -Grinviç IUtİ • bütiiıı 
dtln,.,a nDı lehinde bir hitabede bu· 
amcaktır. Bq dakika devam edecek 1 
oıan bu meujı. muhtelif liaanlardaki 
ercilmeleri takip odecekdr. t 

ha 
h 
or: . 

X Morkcwa (Tarı) - Volca askeri 
b8Jcetıine menaup btaabn talimleri ni

yet buJmuıtur. Taıtmler, ordunun 
allda olan aamlmt rabrtaamı ve halan 
duya ka1'p olan eevglaln.in kuvetlnl 

ilbat etmiftlr . 

. 
y 

da 

le 

x llelarad - Belgrad'taki yugoe!av 
çekotlOftk ticaret ve eanayi odam • 
uıoelayya ile Çekoılovakya arum -

yolcu ft etY8 mıllnakalltmm Ro • 
manya'dm tramit aureti71e tMnMDiy

temin edilmlt oldulunu beyam me
zundur. 

dıldarı malGmata ıöre, Lehiıtan'm larmı yapmıılardır. 
cut olmachqa .. hayatın yapmıya iıteklerinin haklı olduğu ingiliz ve Göniilltller ıeçit ean.amda ~rll • ....tdeclea _. :Joktar. 
deymiyeceil.. ııuariyeıini hatırlat- fraoaı.z hUkümetleri tarafından ıea- mek ve Siyezin•i kurtarmak• iatiyo. Apkp aörilii.,._ ki. Aalıap ile 
mak iatemiftir. llWetlerl aevkeden ve lim edilmiıtir. ru.z., diye balınmtlardır. kup taraf .. rmdelai ilatilif ..... cle-
milyonlarca lnaanm hayatıaı elinde Ebpr• Poranni gazetesi, Olu- lil. .-ae aittir "laaaa da~· 
tutan adamlarm vicdanına hitap eden nın Btesinde vuku bulan kanlı hldiM- 10D ~ı. anla"Wftır. "E..,.... 
::U-~'!_~~ ~-Lltimra ... tem~: terin, Leh bteklerinin hemen tatmi- Berlin Borsasında da senit ölçüde uı ..... harıl ..... 
-,,.--.- --~ in" 1 .ham tm kt ld i bir ....- için Anupa mi11et1eriaia 

yoruz. Ba •damlarıa bU cfneti ititmc- n ı ıtdı i ~l e e o u unu YaD- a__L t!- -ıı-.a..ı- 111· .ı ılı +. ~ 
leri için uunnwlan. dalma elden De yor Ye yor & : düeDklük. var ! - DU' --ro -- ... r -
ıelirse yapılmahdu,. Prag, Leh milletinin müttehit battı • idin olaru, ya ._.__ çıWaı4lkları • 

hareketi brfJSmda vaziyeti iyi anla- na, yah.t .. A"flft,.1.,. ..... ,.iDiide 
Hider lıôlG ına'-"enıeı malıdır. oı.a•nm ötesinde Leh mille- Berlln, 21 .... - Bona bu cün ... menhatl ........ tahri1deıiae ...., ... 

ylftl. llW.JU talebi. tamamen mef. edecek rni? tine yapılan zulüm nihayet bulmalı· kut olduiu için u miktarda ~laıı bir 111111 olduldlınM hilanelımalı .._. p . 
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Yazan: Röne Belbenucı -7- KışaJtıp nakleden: Nurettin Artam 

Aksak aksak yürüyordum, 
mecalsiz, dermanSızdım 
AGZIMDA BİR TEK DİŞİM 

B ütün gün fransız ceza idare
sinin muhtelif safhaları 

hakkında bir takım yazılar yazdım. 
Oğleden sonra geç vakit gazete sa
hibi Don Paez Reyna hücreme gel
di. Yazdıklarımı okudu ve elime 
bir deste para sıkıştırdı. Birkaç sa
at sonra kapının yanına gittim; bü
yük bir ihtiyatla tokmağı çevirdim, 
kapı açılıverdi. Binanın nihayetin
de bulunan sokak kapısı da ardına 
kadar açıktı. 

Sonradan arkadaşlarımın gemiye 
yükletilerek tek rar kuru giyotine 
yol1andıklarrnı haber aldım. Benim
le beraber kaçmış o.ıanlar içinde 
yalnız ben serbesttim!. 

Çok defa kafa, hadiselere galebe 
ediyor. Bütün bu müthiş günlerde 
beni yürüten kurtaran şeyin ne ol
duğunu biliyordum. Bu, bazularım 
değildi. Çünkü ben cılız, zayıf bir 
adamdım. 

Bu, benim cengeller ve denizler 
hakkındaki malUınatım da değildi. 
Çünkü bunlar hakkında da hemen 
hemen hiç bir şey bilmiyordum. Bu, 
yerlilerin huyunu suyunu bilmek
liğim de değildi. Çünkü Kolombi
ya sahillerinde rast geldiğim deh
şetli vahşiler, bana da size olacağı 
kadar tuhaf ve korkunç görünmüş
tü. Bana bütün bu macerayı yaptı
ran daima kendi kendime tekrarla
mış olduğum şu cümle olmuştur: 

- Birleşik Amerika'ya, bu hüri
yct ülkesine muhakkak ulaşacağım 1 

T edarik ettiğim öte beri tüken
dikten sonra vahşilere, her 

kelebek için kendilerine ikişer peso 
vereceğimi vadederek onlardan yi
yecek tedarik ettim ve o gece giz
lice sahile inerek oradan bir kayık 
çalıp sahilden seyahatıma devam et
tim. Bu tekniği on on beş defa tek
rarladım. Ve birçok kayıklar çal
dım. Yiyecek bulmak meselesine, 
denizle yaptığım uzun mücadelele
re, hulasa hiç bir şeye aldmş et
miyordum; çünkü daima kafamda 
Birleşik Amerika'ya ulaşmak azmi 
ve şevki vardı. 

Panama cengellerinde Kuna vah
şileriylc birkaç ay dostça vakit ge
çirdim ve bunlardan büyük bir ke
lebek kolleksiyonu takdim ettim ki 
sonra bunu Panama şehrinde bir 
mağazaya sattım. Bu paradan fay
dalanarak ve daima pasaport mua
yenesinden ve hüviyetimin tahki
kinden kaçınarak Kostarika, Nika
ragua, Honduras yolu ile Salvador'a 
kadar gittim. 

O rada La Libertad limanında 
yük alan bir şilebe tesadüf 

ettim. Bu geminin şimale doğru ha
reket edeceğini söylediler, kimse
nin gözüne gözükmeden bu gemiye 

atladxm ve ufak bir kapıdan içinde 
halatlar, teller ve buna benzer şey
ler dolu bir ambarın içine sokul
dum. 

Burada geminin makineleri işle
yinciye kadar uzandım, yattım. 

Bu karanlık yerde birçok saatler 
geçirdikten sonra aradan iki günün 
geçmiş olduğunu tahmin ettim. Be
raberimde bulunan az yiyecek bit
mişti; fena halde susamıştım. Ge
celeyin gizlice güverteye çıkıp o
rada su aramağa niyet ettim. Mer
divenden yukarıya çxktım ve tepe
deki kapak kapıyı açtım. Gece idi. 
!ki yarda kadar ilerimde bir kap 
içinde köpekler yesin diye bırakıl
mış yemek artıkları duruyordu. 
Bunun yamnda bir teneke kap için
de su da vardı. Köpek, güvertenin • üzerinde bir topla oynuyordu. Sür-
tüne sürtüne oraya kadar ilerle
dim; suyu içtim ve yemeği de be
raberime alarak gene saklandxğım 
yere döndüm. 

A radan kaç gün geçti ğini 

bilmiyorum; çünkü tam bir 
karanlık içinde yaşıyordum. İki 

defa açlık ve susuzluk zoriyle gü
verteye çıkmış, oradan köpeğin yi
yeceği ile suyunu çalmıştım. Niha
yet geminin düdük çaldığını duy
dum. Her halde bir yere gelmiştik. 
Yukarıya tırmandım, kapağı kal
dırdım, ortalık apaydınlıktı. 

Her halde bir Meksika limanına 
gelmiş olacaktık. 
Aşağıda üniformah iki memur, 

gemiden ayrılmak istiyen bütün 
tayfaları durduruyorlardı. Bunla
rın tayfaları sadece yokladıkları
nı, fakat kendilerinden hüviyetle
rini gösterecek bir kağıt sormadık
larını görmüştüm. 

Bir işe atılıp her şeyi tehlikeye 
atmağa karar vermiştim. Zabitler
den birisi sahile çıkıyordu; ben de 
hızlı hızlı yürüyerek onun arka
sından indim. Üniformalı memur
lar, bu zabiti İngilizce dostane se
lamladılar. Ben de elimdeki müs
veddeleri: 

- Muayene edebilirsiniz 1 Der 
gibi açxp gösterdim. 

Bunlardan birisi süratle cepleri
mi yokladı ve eliyle: 

- Geçeöilirsin 1 İşareti yaptı. 

İşçilerden öğrendiğime göre Ka
liforniya'da idim ve günlerden salı 
idi. Vapuru!' karanlık deposunda 
yedi gün yedi gece geçirmiştim. 

A ksak aksak yürüyordum. Me
calsiz, dermansız kalmıştım. 

Ağzımda bir tek dişim yoktu. Bir 
pamuk pantolonum, bir pamuk 
gömleğim, bir de gene pamuktan 
elde dokunmuş caketim vardı. A
yakkaplarım yamalı ve söküktü. 

KALMAMISTI ! 
Bütün malım, mülküm bundan iba
retti. 

Fakat artık korkmuyordum. Çün
kü 22 ay süren inanılmaz maceralar 
geçirdikten sonra Güyan'daki fran
sız cehenneminden Birleşik Ame
rika'nın emniyetli topraklarına 
kaçmağa muvaffak olmuştum. 

Los Anceles şehrinin varuşları
na bir tarla kuşu kadar mesut ve 
bahtiyar girdim. 

BİTTİ 

( Not - Yukarıda hulasa ettiği
miz kitabı yazan Belbenua, Nev
york'ta eylü/'ün on beşfoe k adar 
ikamet müsaadesi almış bulunuyor
du. Bununla beraber kendisinin 
martta şehirden çıkarılması i çin bir 
teşebbüste de bulunulmuştur. 

Kendisinin affedilmesi ıçın 

Fransa'ya müteaddit teşebbüsler de 
yapılmıştır.) 

lff ava gazı ile işliyen 
otobüsler 

Paris'te, havagazı ile işliyen otob;_js
lerin tecrübeleri yapılmaktadır. Bu 
suretle işliyen otobüsler çok iktisatlı
dır. 

Paris'in havagazı şirketi, istihsa!a
tının bir kısmını tazyik ederek şişele
re koymaktadır. Otobüsler, bu tazyik 
edilmiş gazla çalışmaktadır. 

Ankara Borsası 
28 - E ylül - 1938 Fiyatları 

ÇEKLER 

Açrhş Kapams 

Londra 6.01 6.01 
Nevyork 128.9525 130.0875 
Par is 3.3575 3.35 
Milano 6.7525 6.7525 
Cenevr e 28.585 28.585 
Amsterdam 69.- 70.7050 
Berlin 50.5050 50.5050 
Brüksel 21.8150 21.8150 
Atina 1.0975 1.0975 
Sof ya 1.5052 1.5025 
Prag 4.3950 4.3950 
Madrit 6.01 6.01 
Varşova 23.9825 23.9825 
Budapeşte 24.9125 24.9125 
Bükreş 0.9075 0.9075 
Belgrat 2.835 2.835 
Yokohama 35.0875 35.0875 
Stokholm ' 30.9925 30.9925 
Moskova 23.9725 23.9725 

ESRA.l\1 VE T AHVILA T 

1933 türk borcu I 

.. I 

II 

1933 ikramiyeli 
Ergani 

19.075 19.10 
(Peşin) 

19.075 19.075 
(Peşin) 

19.075 19.075 
(Peşin) 

19.- 19.10 
(Adedi) 
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ASKER GÖZİYLE: 

Harp patlarsa .. 

••• 
1 ilkteşrin tarihi bir 

taarruz tarihi midir? 
Yazan: M. Şevki YAZMAN 

0 Birden bire açılan ıııldakJar Prag'ın 1 
§imal semasını uzun sütunlar ha -
linde aydmlattılar, tayyare defi 
toplarının gürültüleri havayı dol
durdu, Prag'ın bütün çevre mü • 
dafaa tertibatı faaliyete koyul -
muştu. 

leyn'in bir hemıerisi "Fowler 
Wright" tam iki sene eveJ yaz -
mıştır. Çek~lovakya ile Ahnanya 
arasında harp ihtimali belirdikçe 
benim zih.niıni de hep bu roman 
ve bu yazılar işgal eder. Nasıl et
mesin ki bu İngiliz yazıcısı aynı 
zamanda Avusturya'nan 1938 de 
işgal olunacağını ve gene Çekos -
lovakya'ya da aynı sene zarfında 
taarruz edileceğini de bir pey • 
garnber görüşiyle iki sene evelki 
kitabında haber vermiştir. 

Henüz tayyareler görünmüyordu top
ların gürültüsü motor seslerini i -
şi ttirrniyordu. Fakat bir iki sani
ye sonra camları zmgırdatan ilk 
bomba patlamaları duyuldu. Al -
manlar bütün kudretleriyle çalı
§an müdafaa bataryelerinin sed -
lerini yarmışlar ve Prag'm üzeri
ne varmıştılar. Topların ve bom • 
baların patlaması artık sayılamaz 

hale gelmişti. Semada ve yerde 
bir m~teor yağmurunun göz ka • 
maştıran şuleleri çakıp duru
yordu .... , , 

"Ahalinin dörtte biri bombardımandan 
evel şehri terketmişti. Dış mahal
lelerin sakinleri de ilk bpmba 
yağmuriyle beraber tarlaları boy
lamıştı. Bir kaç yüz binden ibaret 
iç şehir halkı nereye gideceğini 
§aşırmış halde yıkılmakta olan 
sokakların arasından kendine bir 
sıgınak arıyordu. Kiliseler, hasta
neler buraların taarruza uğranu • 
yaoağmı zanneden insanlarla dol
muştu. Çılgın hale gelen insanlar
dan bir kısını alman sefaretanesi
ne hücwn etti ve burayı yaktı .•. ,~ 

"Yarı deli hale gelmiş kadın çocu -
ğuna bağırdı : 

- Görmüyor musun baban artık öl
müştür, o bizimle gelemez, çabuk 
gel kaçalun. Ölünün üstüne aban
ın!§, onu kaldırmıya uğraşan ço • 
cuk ağlıyordu. 

- Babamı buralanla nıuıl bırakabi
liriz? .••. ., 

Ertesi günkü alman resmi tebliğleri 
§UDU yazıyordu : 

"Alman hükümeti dün aıkJam çeko.&
lovak hülWmetiyle politik müna • 
sebatını kesmiye mecbur kaldığı
nı büyÜk eseflerle bildirir.,, 

Bundan sonra Avrupa sulhunu koru • 
mak ve alınan devletinin emni • 
yetini istihsal etmek için lazım.ge
len tedbirler alınmıştır. 

Alman hükümeti kOomJu devletlerin 
hürriyet ve tamamiyetine eakisi 
gibi riayet edeceğini temin eder.,, 

iki saat sonra da şu tebliğ netredildi 
"Çekoslovak hükiinıeti artık mevcut 

değildir. Bohemiya, Slovakya Al· 
manya'ya ilhak .~ildi. Macarlar 
ve polonyalılar kendi ırkıdaşlariy
le meskun yerleri aldılar. Ufak ve 
mevzii bazı mukavemetlerin kı -
rrlması için tedbirler alınmıştır. 

Prag için böyle bir tedbire artık lü • 
zum yoktu. Çünkü böyle bir şehir 
dünyada kalmamıştı. Seyahlar o
nu bir Pompei olarak ziyaret ede
bilirlerdi ... ilh." 

* * * 
işler bu kerteye henüz gelmemiştir. 

Sayın okuyucularım. Bu satırla -
rın aslını da ben değil Çember -

•'Ulus" günün ehemiyet kesbeden 
askerlik havadisl.:rini okuyucu -
)arma anlatmamı teklif ettiği za -
manda aklmıa ilk önce yukarıki 

satırlar ve kitap geldi. Bundan 
•daha başka şeyler de gözümün ö
nünde geçit resmi yaptı : 

Bir sene eve) ve bugünler•de güzel 
bir tesadüf neticesi olarak Tuna 
Üzerinde gördüğüm çek manevra
ları, dünyanın en iyıİ silahlariyle 
Tuna'nm geçit noktalarını müda
faa eden çek askerleri, yemekli 
vagonda bana : 

- Cedlerimiz asırlardanber.i alınan • 
larla çarpıştılar, bu çarpışma bi -
zim için de mukadderdir diyen çek 
erkanı harp zabiti daha sonra, 
Nw-emberg'de bütün azametiyle 
geçit resmi ve tatbikat yapan al • 
man ordusu, ''Zeppelllıwise,, de • 
ki stadyom üzerine hücum eden 
400 alman tayyaresi, buna karşı 
ateş eıden 64 top, bu işin manev -
rasından bile korkup bayılan ka -
dınlar. Bunlar da birer sinema 
film parçaları gibi gözümün ö -
nünden geçti ve uzağı gören in -
giliziıı tasvirlerini hiç de hayal 
mahsulü bulmadmı. 

Alınanya ve Çekoslovakya dünyanın 
en kesif mem.leketlerindendirler 
Atılan her bom.ha bile savrulan 
her top mermisi bir eve dütmezse 
onun bahçesine isabet eder. Bu 
medeni insanlar hala biribirini 
boğazlamak için bu caniyane ha • 
reketlere tevessül edecekler mi • 
dir? Bu sualin cevabı verilemiyor. 
Belki çok yakında belli olacaktır. 
Benim anlatmak istediğim bu 
değildir. Böyle bir harp nasıl 
cereyan eder? Ben bunu anlata -
cağım. Muhtelif memleketlerin 
muhtemel kuvetlerini göstenniye ve 
tahlil etmiye çalışacağım. 

Wright'in tahminleri kısmen çıktı 
ve diğer bir kısmı da belki çrka -
caktır. Fakat §İmdiden §UDU &Öy. 
lemek lazım ki bir noktası tahak
kuk etmiyecektir ve askerlik ha -
kımından sulhun biricik ihtimali 
de burada görülmektedir. Wright 
modern askerlikten anlıyan her • 
kes gibi almanlann Çekoslovak -
ya'ya hücumunu ebemiyetsiz bir 
ültimatomun verilmesinden yirmi 
dört. saat sonra tasvir eder. Çe -
koslovakya ne seferberlik yapmı§
tır, ne de hazırlanmıştır. Halbu -

l_R_A_o_v_o _.I 
Ankara: 

( <.>.:·le neşrıyatı tecrübe mahiyetinde ola· 
rak yeni istasyonda yapılacaktır. ) 

Öğle Neşriyatı : 
12.30 Alaturka 

plak neşriyatı - 13.00 Haberler - 13.15 -
14.00 Karışık plak neşriyatı 
Akşam Neşriyatı : 

18.30 Kanşık 
plak neşriyatı - 19.lS Türk musikisi ve 
halk şarkrlan (Salahattin) - 20. ' Arapça 
neşriyat ve saat ayan - 20.10 Haberler -
20.15 Türk musikisi ve halk şarkıları (Sa
fiye Tokay ve Sadi Hoşses) - ıı.oo Şan 
plakları - 21.15 Stüdyo salon orkestrası : 
l · Coleridge-Taylör: Afrikanische Sunte. 
2 - Johannes Brahms: Ungarischer Tanz. 3 
• Bortkieuicz : Gavetta-Caprice. 4 - Robert 
Stolz: Buona sera Signcrinna - 22 - 22.15 
Haberler ve hava raporu - Yarınki pcog
ra.m ve son. 

İstanbul: 

Akşam Neşriyatı : 
18.30 Dans mu

sikis i (Plak) - 19.00 Spor musahabeleri : 
Eşref Şefik tarafından - 19.30 Karışık mu
siki (Plak) -19.55 Borsa haberleri - 20.00 
Saat ayarı: Nihal Asım ve arkadaşları ta
rafından türk musikisi ve halk şarkıları -
20.40 Ajans haberleri - 20.47 Ömer Rıza 
Doğrul tarafından arapça söylev - 21.00 
Saat ayarı: : Orkestra : 1 - Ofenbah: La 
belle Helene. 2 - Defossen: Bercevse. 3 • 
Ponsse: ldylle - 21.30 Rıfat ve arkadaşla
rı tarafından türk musikisi ve halk şarlo
ları - 22.10 Hava raporu - Z2.13 Muhittin 
Sadak :Viyolonsel konseri, piyano refaka
tiyle ·- 22.50 Son haberler ve ertesi günün 
programı - 23 Saat ayarı: htiklil marşL 
SON. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 19 Kö -
nigsberg - ZO Lil - 20.10 Munih - 20.15 
Fr~fıırt - 20.4-0 Paris - 21 Roma. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 17.10 Doyçland -
zender - 20 Beromünster - 20.10 Ham -
burg - 20.15 Droytviç - 20.40 Stokholm -
21.30 Lüksemburg - 22.30 Münih. 

SOLO KONSERLERİ: 12.5 Stokholm -
14 Laypzig - 16.40 Berlin - 17.30 Stok -
holm - 18.15 Viyana - 18.25 London -
Recyonal -19 Varşova. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.) : 5 Kö

nigsberg - 8.20 Laypzig - 12 Keza - 17 
Breslav - 18 Hamburg - 19 Breslav -
19.15 Münih - 19.20 Budapeşte. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
15.30 Königsberg - 19 Laypzig - 10.30 
Hamburg, Viyana - 12 B reslav, Münib, 
Viyana - 14 Ştutgart - 14.10 Kolonya, Vi
yana - 14.15 Berlin - 15.20 Kolonya -
15.25 Hamburg - 15.30 Viyana - 16 Al
man istasyonları - 16.10 Konigsberg -
17.30 Berlin - 18.10 Layp.ıig - 18.20 Mü
nih - 18.30 Frankfurt - 19 Berlin, Kolon
ya, Ştutgart - 19.10 Frankfurt - 19.30 
Ştutgart - 20.10 Berlin, Laypzıg - 22.30 
Hamburg - 22.40 Königsberg - 24 Franlr
furt. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştutgart -
22.30 Keza. 

DANS MUZ!öt: 17 Ştutgart - 20.10 
Kolonya - 21.45 Bükreş, Monte Ceneri -
22.5 Lcmberg - Z2.15 Sottens - 22.45 Tu
luz (Rumbalar) - 22.55 Lüksemburg - 23 
Floransa, Milaoo - 3.10 Budape5te - 23.15 
Droy~viç. 

ki bugünkü hakikat bunun 8ıkai -
nedir. Almanya ültimatomdall 
sonra bol zaman bırakmış Çekos.
lovakya seferber olmuş> çek ordu
ıı.u hudutlarda toplanın!§ ve terti
batını almıştır. Taarruz beklemek· 
tedir. Bu hal bı&günün muharebe 
tarzı değildir. Almanya'nm aıa -
kerlikce bu kadar hata yaparak 
d~anını vaktinden evel haber .. 
dar etmesi kolay kolay kabul e • 
dilemez. Almanya Çekoslovakya'· 
dan korkmasa bile burayı işgal 
için fazla çarpı§Dlaya. ve zayiata 
ve.sile hazırlanıanın :mi.nası ola • 
maz. Daha diğer vaziyetleri mü -
nakaıa etmeden aöyliyeyim ki as
kerlik baıkonmdan hiç değilse bir 
teşrin tarihi taarruz tarihi ola -
maz. Çünkü taaJTuz daima gizli 
tutuluı·, bu tarih ise günlerden be -
ri ilan edilmektedir. Doğrusu çok 
meraklı bir h&dise. Bugün bakalmı 
istirabın bittiği gün mü yoksa 
ba§ladığı gün mü olacak? 

- Taşlar bo§a dönüyor. Değirmeni harap ede
ceksinİzl 

Sandala binip sandalı da nasıl karaya çektiğini 
pek bilemiyordu. Vapur bir duman bulutu arasın
da uzaklaşırken gene hurra diye bağrıldığıru ve 
orkestranın da neşeli neşeli çaldığını ititti. Zevkli 
bir sevincin bütün vücudunda dolaştığını hissetti: 
Gülümsüyor, dudaklarını oynatıyordu. 

V i KTOR i A 
Kimse aldırmadı, o derece sağır edici bir gürül

tü vıardı. 
Değirmenci taş ocağına dönerek dğerlermin 

bütün kuvetiyle bağırdı: "Johannea!" 

Ditlef, surat asık: 
- Demek ki bugün artık gezinti yok, dedi. 
Viktoria orada idi. Yaklaştı. 
Birdenbire: 
- Fakat sen delisin, dedi. Eve gidip elbiselerini 

değiştirmeli. 

Johannes'in on dokuzuncu yaşında ne hadise! 
Johannes geni§ adımlarla yürüdü gitti. Kulak

larında hala musikinin akisleri ve şevkli alkışlar 

çınlıyordu. Kuvetli bir heyecen onu mütemadiyen 
ileriye doğru itiyordu. Evini geride bırakark or
man içinden taş ocağına giden yola saptı. Orada 
güne§li iyi bir kö§e araıdı. Elbiselerinden buhar 
çıkıyordu. Hudutsuz bir sevinç onu yerinde oturt
mayıp şurada burada dolaşmağa sevketti. Saadeti 
içine sığmıyordu. Bütün mevcudiyeti §ükranla eri
yordu, ve diz çöktü. Viktoria orada idi, yaşaları 
işitmişti! "Eve gidip elbise değiştirin'' demişti. 

Oturdu ve sonsuz memnuniyetin•den birkaç ke
re güldü. Evet, işte onun bu i~i, bu kahramanlık 
fiilini yaptığını görmüş, denize düşen kız dişleri 
arasında olduğu halde yüzerken onu gururla sey
retmişti. Viktoria, Viktoria ! ne kadar, ne anlatıl
mu: şekilde, hayatının her anında nasıl kendisine 
bağla olduğunu ah bir bilseydi! Onun hizmetkarı, 
kölesi olmak, yolunu omuzlariyle süpürmek, kü
çücük iskarpinlerini Öpmek isterdi. Arabasma ko. 
ıulmak, soğuk günlerde sobasına odun taıımak iıı.-

Yazan: Knut Hamsun -8- Çeviren: Nasuhi BAYDAR 
terdi. O sobaya yaldızlı odunlar koyardı, o, Vik
toria l 

Batını çevirdi, fakat kimseyi göremedi. Yalnız
dı. Ve kıymetli saat elinde tık tak yapıyor, i§liyor• 
du. 

Tetekkürler, oh! Bu güzel gün için te§ekkürler. 
Yere doğru uzanan dalları, taşlardaki yosunları 

ok§adı. Viktoria ona gülümsememişti. Zarar yok: 
Bu onun adeti değildi. Orada, rıhtım üzerinde a
yakta duruyordu. Hepsi bu kadar; yanakları ha
fifçe kızarmı§lı. Acaba takdim etseydi saatini ka
bul eder mi idi? 

Güne§ alçalıyordu. Sıcak azalmıftı. Islak oldu
ğunu hissetti. Çevik adımlarla eve doğru ko§tU. 

Şatoda §enlik vardı. Şehirden davetliler gelmİ§· 
ti bu danslı ve musikili şenliğe. Kulede bütün bir 
hafta, bayrak, gece gündüz dalgalandı. 

Çayır biçme mevsimi idi, fakat, atlar ne§eli da
vetlilerin emrinde olduğundan biçilen yulaf bek
lemeğe mecbur oldu. Henüz biçilmemiş geni§ ça
yırlar da vardı. Şatodaki uşaklar arabacı ve kü
rekçi olarak kullamldığmdan otlar oldukları yer

de duruyor ve kuruyordu. 
lmdi, musiki sarı salonda durmadan deyam edi· 

yordu •.. 
İhtiyar değirmenci, bugÜnlerde, değirmeni dur

durup evinin kapısını kilitledi. Geceler aydmlık ve 
sıcaktı, ve gençlerin zevk ve hevesi iae sayısız ola
bilirdi. Vakfiyle tehirliler kafile halinde gelip buğ
day torbalarma azizlikler ettiklel'li zamanlar ne 
hazin maceralar geçirmişti. Bir gün, mabeyinci, o 
zengin adam elleriyle, bir çamçak içinde bir ka
rınca yuvası getirmemiş mi idi? Mabeyinci şimdi 
olgun yaşta idi, fakat oğlu Otto gene şatoya geli
yor, acayip şakalar yapıp eğleniyordu. Ona dair 
söylenecek neler vardı .•. 

Dört nala giden atların nal sesleri ve bağrıpna
lar ormanda akisler yaptı. Bunlar §ato sahibinin 
oynak atlarına binip ağaçlar arasında koşturan 

gençlerdi. Süvariler değirmencinin evine geldiler; 
kamçılarınm sapı ile kapıya vurduktan sonra içe.. 
ri girmek istediler. Kapı çok alçaktı; buna rağmen 
oradan atla geçeceklerini i•ddia ediyorlardı. 

- Gün aydm, gün aydın, diye bağırıyorlardı. Si· 
zi ziyarete geldik. 

Değirmenci bu söze, mütevazi, gülümsedi. 
Sonra, yere inip atları bağladılar ve değirmeni 

işlettiler. 

Değirmenci bağırdı:, 

Johannes koşup geldi. 
Babası parmağı ile göstererek bağırdı: 
- Değirmeni boşa döndürüyorlar. 

Johannes kafileye doğru ağır ağll' il~ledi. Yü
zü hem.beyazdı. Şakaklarındaki damarlar şifti. 

Arkasında askeri mektep talebesi ünifon:na.sı olan 
mabeyncinin oğlu Otto'yu tanıdı. İki genç daha 
vardı. Bunlardan biri iti düzel·tmek ümidiyle gü. 
lüınsiyerek başı ile işaret etti. 

Johannes bağırmaksızın, hiç heyecan göstennek

ıı.izin doğru Otto'nun üzerine yÜrüdü. O esnada, at

lara binıniş jki kadm orman.dan arka arkaya çıık -

tılar. Bunlardan biri Yetil bir Amazon elbisesi giy -

mi§, şatonun kır kı-sr~ğma binmiş olan Viktoria iıdi. 
Eğerin üzerinden hepsini gözleriyle sorıguya çekti. 

O zaman Johannes istikameti değiıtirdi, aaptı, 

bende doğru çıktı, kapağı açtı. Gürültü yavq ya.vq 
azıaldı~ değirmen durdu. 

Otto bağJTdı : 
- Hayır, bJTak dönsün, neden böyle yapıyorMm.? 

Bırak da değirmen i§leain, diyorum sana. 
Vi~toria sol'ldu :l" 

- Değirmenıi sen mi işittin ? 
Otto gülerek cevap verdi : 
- Evet, değirmen neden dUl"5un? Neden işleme .. 

aiıı ? 
(Sonu var) 
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Bazı yerlerde çekirge yağar, onu nizleri aıarken gemiler görürse onların 
da kavurur yerl•, ama l:iallkeür'de üzerine yetir, pmiciler bu bdclırcm 
ve öur•' da geçen pazar geceai bddır- yağmurunu pek iyi bilirler ve elini bü· 
cıa yajımı. Böyle gökten bedava ya- tün olanlar hemen Sina çölünde yafaa 
iua bd~ toplıyanlann onlan bdaD'Clnlan batırbyarak bu taze aY 
ııud yediklerini guetede okuduğum etini .yedikten IODn tapıamayı unut • 
telsnflar aöylemiyor• da onlar da mazlar "" 

Bir Avrupa harbinde 

SOVYET HAVA FiLOLARI 
NE İŞ GÖREBİLİRLER? 

bddırcmlan kızartıp yemİf olaa gerek- Av.....,.'mn birçok yerlerinde ele 
lir. çünkü bılcbrcm bqka türlü pİfirİ • anda aırada böyle bılclırcm yajmuru 
riliDce lezzeti Ye süael kokusu kaçar, olur. Fakat oralum balkı gökten g• 
bele kayııatıhmya hiç gelmez, eti eri • len bıldırcıalarm bir kıammı lrafealere 
yinrir. koyarak, kendileri bütün yıl bddırcm 

Bu "garip hldiae" ye bahkeairliler eti yetittirirlw. Böyle kafeste yetİftİ· 
" .............. ptmıflar, oralardaki rilea bıldırcın eti tüfekle vurulaa bd· 
"tecrübeli" aycılar kut yaimunınu, dırcm eti kadar lemtli olmasa da ge
ıebirlerinia ıııldanndaa aenemliyerek ne haylice para getirir •.. Onan için ba
yollarma siclemiyen bdclırc:mlarm diİf· lıkesirliler ve bunalılar da gökten ya
melerine bamlecliyorlarmq. Tecrübeli ğan bıldrrc:mlan böyle kafeslere koy • 
aYCllann ibtisadanndaa dolayı bu salardı oralarda yeni ve iyi bir endüs • 
izahlanm kabul etmemiye hakkımız tri açılır, kendilerine de yeni bir kir 
yok.. da kutlar ıtık\an uçmmyacak kaynağı çıkardı .•• 
kadar .........ı..nq olsalardı gece değil, Her yıl Ruıya'nm ıimalinden, biru 
sünclüz düpneleri lim gelirdi, Balı- 10nra Kınm yarmuıdaımdan cenuba 
beir'in n Buna'nm l'f"".eleyİn mır dönen bıldırcınlar Karadenizin timal 
lapa elektrik •tıklan oraların hemte • kıyılanndan ve latanhul boiazmm ya
rileri gım bütün yurtta,larrn koltukla- lanlanndan geçerpk siderler, daha 
nm kabartmakla beraber, elektrik qıiı dojrusu buralarda bir bayii eğlenirler. 
ne kadar olsa sünet ıııitnm derecesine Fakat bir çoiu uçamayacak bale gel • 
çıkıpnwz. Günetin lfliında uçmaya a- diğindea bulundukları ,....de kalırlar. 
lqaat olan kutlann yeryüzündeki Bazıları da uçtuktan aoara • ıene H • 

elıldrik lfltı kartıunda pes diyerek mizliiinden dolayı - riiqira kartı ge
Bahbeir IOkaklannda tecde etmiye lemiyerek ona tibi olur ve yoluna de -
.......... akıl güç kabul eder. iiıtirir. 

Bir taraftan da, lsrail oiullan Mı- Bu yıl 10Dbahar fırtma11 zorlu ol -
ur'claa çıktıklan vakit çölde giderler • duiundan, anlaplıyor ki, eemiz bıldır
ır., Maur' da bıraktddan sıiır eti ıü· cmlar rüzıarm teıiriyle yollarmı da 
vesi.mi özleyinc9 söktea bıldırcın epiyce deiittirerek Buna'ya, Balıke • 
Yaidıiı Tenatta yazdadır. O zaman· air'e kadar sitmiye mecbur olmutlar • 
.... elektrik qıtı delil. iapermeçet dır ... 
mmN lliJe hmüz icat ediJm.nit oldu- Bdclırcmm eti pek leuetli olduktan 
tundan çöle dütea bddırcıalarm da batka daima taae tue yenildiiinden 
ıplma senemlemit olmalan dütünüle- bekiml•le aY eti anenlw anamda ih
.-. Abine olarak, bdclıreınlann çöl • tilifa ela Mbep olmaz. Bddırcım kafes. 
de de, Babkeair'de " Buna'da da ae- te yetiftinnek ele icleta bir keyiftir. 
elle~ dÜfmÜt olnwlan ba zaftllda • Onun da ditiai ile wkeii arumdaki 
na lmrulıktan Hl'Hllllemit oldukları· muhabbet " sadakat • sü.-c:inlerde 
m aalabr. olduiıı sibi • mnhurclur. Ondan dola-
._ lr.abraa, BahkeWdeki .e Bur- yı bddırcmlar küme olarak uçarken 

..... •'Rllarm tecrübeleri QDa ile bile, 1olda kan koc:elar aruında kan· 
tatalllD saJır kutlanma üzerinde olsa ııklık olımum diye (barem " selim
ıenldir. Onlar da qıktan ........ı. • lık) a,n 8Jft küılm halinde uçarlar. 
mezler, botlanırlar da ıelirler. Zaten G. A. 
bunablarm bddırcm yemİJe abtık ol
madddarmı orada gölet. bedava ya • 
iU Wdırc:mlann tanesi • ucuz, ucuz 
di,.. • OD Mt kunata aablmau da IÖS
teft)"OI'. Trabzon " S.-an köylerin
de Karadeniz uıaklan bıldırcmlar gök. 
ten ,aimadıiı Yakit bile onlarm çifti
ni het kurup ftrirler ... 

Bıldırcın yaimuru, çekirge yağ • 
llllU'Ulldaa ziyade, olajan bir te1dir. 
Baldıran da bütün kutlar sibi yaz kıt 
,.rİaİ cleiiıtirir. Sebebi gıduım yalnız 
gündüzleri bulduiundn ıeceleri biç 
anmemeıidir. Onun için ilkbahar ge • 
lince sündüzl.-i usun olan timal mem
leketlerine aicler. Kutba yedi derece 
yalan,...._.. kadar· orada gün bit -
mediii içia • aittiii bile aörülmüıtür. 
Şiımlcle ginler laaalmıya bqlayınca 
telaw cenaba aider. Fakat bıldırcmm 
turiat tüiab vardır. Şimalden cenuba 
hicret edeken böcekleri bol olan yer • 
lerde eilenme,i aever, çok da yer. On
dan dolayı öteki kutlann bir çofun • 
dan daha ...U olur. Zat• bunun için 
yuvarlacık ıenç bayanlara, bıldırcın 

sihi tul, derler. 

Aanlr aç sözlülüfü, aemizliği -
flfta bir de elen açar. Uzun mesafele • 
re uçamaz, çabuk yorulur. Büyük de• 

Yaya olarak dünyayı 13 •ere ........ 
Fransa'da biribirinden ap ayrı tip

te pek çok adam vardır. Bunlardan bir 
tanesi de Balta.zar &övaliye admda 
bir ihtiyardır. Kısaca adına Balta de· 
dikleri bu adam, otu• ameden fazla 
bir .zaman köylerde müvezzilik yap • 
mış, çiftlikten çiftliğe, köyden köye 
mektup tatunıt ömründe bir kerecik 
olıun trene binmemittir. 

Bu poeta müvezzii, günde elli kilo· 
metre yol almak üzere otuz sene yol 
yürümüıtür. Bu milddet.Jçinde 540.000 
kilometre mesafe kadetmiıtir ki. bu 
mikdar dünya çevr•inin on Uç misli
dir. 

&imdi tekailde çıkarılan ihtiyar mil· 
vezzi bili yol yürümek Adetini bırak
mamakla. gUnUn mühim bir kısmını 
yürümekle ıeçirmektedir. Her gUn e
linde bastonu, ağzında pipoeu ve 6 • 
nünde köpeği oldup halde gezintile· 
re çıkmaktadır. 
Şunu da ilive edelim: İhtiyar mU

vezzi henüz beklrdır. 

~============================::;::::==========~ 

GÖKLERİN CASUSU 
Yazan: Allred lltlflB 

~==============================--38-===~ 
Kadın, bir taarruza kartı kendini 

müdafaa etmek ister gibi doğruluyor. 
Ağzından bir sürü rakamlar dökülü -
yor. Belki de, hezeyanı arasında giz
li bir tifreyle arkadatlarını yarJıma 
çağırmak istiyor. 

Sesi, birden bire kesiliyor. 
O saman Vidal'in göğıüne bir d~ 

la düıüyor. Sonra bir damla daha. 1-
çine bir endite geliyor. Yoksa kadın 
kendi ken<lini yualadı mı? Göğsüne 
damlıyan onun kanı mıdır? 

El yordamiyle küçük bir madeni 
4'utuya koymuı olduğu çakmağı arı -
yor. Bul,uyor ve yakıyor. Titrek ale. 
vin aydınlığında bakıyor. Göksünde 
biç bir kırmızı leke görünmüyor. 
Damlamıt olan sudur. Vıtünde, ta 
bancanm kurtunlarından biri aaç ta 
vanı delmiıtlr. Hemen çakmağı 11ön • 
dürüyor. Dibinde kalmıı olan son bir 
kaç damla benzini de harcamamak i . 
çin. 

Fabt daha ance ıtıfı kadına doğru 
:utmu9tur. Onu dis çökmüt bir vazi
yette, yüzü sap Rrı buluyor. Fakat 
her halde trajik hayallerini dağıtan 

bu •tık onu teskin etmiftir. Gülilme~r 
gibi oluyor. 

O zaman, kadın, karanlıkta, mırıl
danıyor: 

- Ekselans, ekselans, bu ak,am si
zin olacağım!.. Evet, sizi seviyorum •.. 
Hayır 1... Hayır 1.. Aceleci olmayınız ..•. 

Tekrar arabaya uzanıyor. Göğsü Vi
dal'in bir koluna değmiftir. O zaman 
kadın kendine yaklaııyor: 
HYalnız, ekselans bu gece lSyle ·de· 

rin bir uykuyla uyuyacaksınız ki .. Ha
yır, tuvalet kutuma bakmaymızl.- A· 
man 1 O titeyi bırakın l" Derin bir uy
ku ıize her ,eyi unutturacaktır .. Ger· 
çi yarın ıabah batınız fena halde at 
rıyacak.. Anlamıyor muıunu.z? Geor
gi Karazeviç, sizden nefret ediyor
um 1 ..• Siz uyurken, dibi çiftkatlı u1-
tura kutunuzda sakladığınız Ye.ikalı· 
rı kopya edeceğim.. Ben mi sizin ola
cağım, ekselans?.. Aıla 1.. Ben hiç 
kimsenin olmıyacağım. .. Hiç kimsenin 
ve hiç bir zaman 1 .• 
Kadın tehevvürü arasında Vidal'ln 

göğsünü yumrukluyor. 
Sonra aea değiıiyor: 
- Hayır, tef. ıitmiyecetlm t .. Hu

auat vazlf e mi? •.• B8yle va.zif el eri sev. 
miyormn. Bu sonuncusu olacaktır. 
Ben gökleri istiyorum. GöklerL-

S ovyet ordularınm, Ruaya'yı Almanya' dan ayı· 
ran 700 kilometrelik Polonya, romen veya ma

car arazisi dolayısiyle, bir garp harbma müdahale hu· 
auaunda en büyük müfkülleTle kartılapcakları umu
miyetle kabul edilmekle beraber, arazi manileriyle 
mesafelere bağlı olmayan hava kuvetlerinin harp sa· 
basının ehemiyetli noktalaruıdıan biri üzerine yıldı • 
rım hı.ziyle bir taarru.z yaparak hayati bir rol oynıya· 
bileceiini dütünenler vardır. 

Bu ümit yerinde midir? Sovyet hava kuvetleri, U.
lerinden bin kilometre meaaf ede kudretli bir taarruz 
yapabilecek ve bunu kati neticeler elde edilinceye ka· 

dar tekrarlryabilecek mikdarda ve evsafta tayyareye, 

imal potansiyeline malik midir? 

Sovyetler birliii hava kuvetlerine kabil olduğu ka

dar tekemmül ettirilmit materiyeller temin otmek i· 

çin büyük gayretler aarfetmittir. Araıtırmalar, tecrü

beler ve hava denemeleri için on iki huaual enstitü 

kurmuttur kl bunlar Avrupa'nın iyi teçhiz edilmit 

müeaaeaeleridir ve her büyük fabrikanın yanında or· 

ganize edilmiı etüt bilrolariyle itmam edilmittir. MU· 

hendialerin yetiıtirilmeai hU9uaunda bu enstitüler hu· 

sual bir itina göetermit ve ihtiraları en yUkaek müki

fatlarla te,vik etmitlerdir. Bu ciddi pyretlere rağ

men, rua tçknifi, ıimdiye kadar, büyük yabancı hava 

devletlerinin teknik seviyesine eriıememit ve onlarm 

keıiflerini kullanmak mec:.burtyetinde kalmııtır. 

Bu aurtlo Sovyet Rusya mükemmel, fakat kendi ih

tiralarını ifliyen memleektlere nuaran hafifçe daha 

ıeri bir materiyel vücuda ıetirmiye muvaffak olmuı

tur: Bombardmwı filoları çifte motörlü Katiyuıka 

tipi tayyarelerle teçhis edilmiftir (Üpanya'dakiler), 

bu tayyareler saatte 400 kilometre yapmakta ve 1.000 

kilometrelik bir fuliyet aahuma malik bulunmakta· 

dırlar (Viyana ve Dread bunların tümullerinin aon 

haddini teıkil eder) ; avcı filoları me§hur 1-16 tek 

satıhlı tayyarelere maliktir; bunlar İspanya' da, «iman 
ve italyan tayyarelerine ciddi titrer rakip olarn lt 

görmüJlerdir; hücum filoları, D-16 tipi 6 ili 8 mhral

yijzlü tayyareleriyle, iapanyol hltP. &abalarında, tesi

rini ciddi surette iapat etmittir. Fakat, avcı ve hücum 

tayyarelerinin düflD&ll mıntakaaına derin ölçüde nü

fuz edemiyecekleri maH1mdur. 

Sovyet hava ordusundan yalnı. bombardıman tay· 
yareleri uzak mesafeden faaliyette bulunabilecek 

mevkidedir. Sürat ve ıilihları hususunda alman tay • 

yareleri hafifçe daha ilatün olmakla beraber, bu tayya· 
reler uzak bir harp aahaaında müdahale etmiye muk· 
tedirdirler. 

8 una mukabil Sovyet Rusya tayyareleri mik
darı itibariyle bir üstünlük gösterebilir mi? 

1938 de, Sovyet hava ordusu 4500 ön aaf tayyaresine 
maliktir. Bunlar ,CSyle bölünür: · 

800 Bombardıman tayyareei; 
800 Hücum tayyaresi; 

1.400 Avcı tayyaresi; 
1.500 Keıif tayyaresi. 
Bu kvetlerin dörtte biri devamlı surette Uzak Şark'· 

ta bulunur. Demek oluyor ki Sovyet Rusya bugün Av· 

Figaro gazetesinde bir 

Fransız Generali yazıyor 

rupa'da ancak 600 bombardıman tayyareaiyle genif tü
mullu bir müdahalede bulunabilir. Gerçi, peraoneli ce
sur ve I} i talim görmüş olan bu eıhemiyette bir filo ta
arruz etiği mıntakaları tahrip etmek ve karğaplığa 

sebebiyet vermiye muktedirdir; fakat, bugünkü hal
de, aradaki mesafe dolayıaiyle tayyareler, hedefleri Ü· 

zerine ancak büyük fasılalarla dönebilirler, bu da ka

ti netice almıya imkin bırakmaz. Filhakika, muhte
mel müttefiklerin toprağında rus tayyareleri için üs

ler organize edilmeei dütünülemez; bu neviden bir 

organizaayon büyük hazırlıklara ihtiyaç gösterir; ve 

ıulha bağlı hiç bir memleket böyle bir ite teıebbüa e

demez. 

Bu prtlar içinde, düşman sahasında genif bir bölge

yi kötilrümleıtirmek için 600 değil, on miıli fazla tay

yare icap ederdi. 

Vatelik, birinci sınıf bir avcı kuvetine ve havaya 

kartı mükemmel müdafaa silahlarına malik olan bir 

düfman mcvzubahia olduğuna ıörc, bu bombardıman 

filoluı aüratle ekailecek ve müdahalenin teairi de o 

niabette azalacaktır. Demek oluyor ki, aradaki mem

leketlerin toprakları üzerinden uçmalarına müsaade 

edilse bile Sovyetler'in bugünkü hava kuvetlerinin, 

mesafe dolayıaiyle davi huici kalan rus ordularının 
yerini alacağını ummak mantıki olmaz. 

H iç ,Upheaiz, rus tayyare fabrikalarmın sahip ol
duğu hudutsuz imal kapasitesi nazari olarak 

Ruaya'ya filolarının mikdarıııı arttırmak imkanını 

vermektedir. 200 binden fazla ifÇinin çalııtığı ve ay
da 350 tayyare ve 400 motör imal eden 74 fabrika ye· 
niden teni ve 'teçhiz edilebilir; fakat bu fabrikaların 
ruıdımuu. motörlerin imalinde ince ifleri yapacak 
miltehauıaların azlifı dolayıslyJe frenlenecektir. Sov· 
yetler, bir kaç sömeıtr zarfında geniş fabrikalar kur
mıya ve çok mütekamil teçhizat vücuda getirmiye 
muvaffak olmutlaraa da, ince itleri yapacak mütehaa
smları yetiıtirmeleri için senelere ihtiyaç vardır. Bu 
kadrolar tetekkül etmeden bugünkü randımanın mah
sus surette artması mevzubahia olamaz. 

Bugün.kil vaziyette, Ru•ya'nın hava kuvetlerini iki 
veya üç misline çıkarabileceğini sanmak bir hatl o· 
lur. Hatti Çin'e ve lıpanya'ya göndermit olduğu bir 
kaç yüz tayyareden daha genit bir yardımda bulunabi· 
leceğiııe pvenmek tehlikeli olur. Halbuki bu mik • 
darlar bir dünya harbına nazaran çok ehemiyetaiz ka
lır. 

* Rua ordusu gibi, rua hava orduau da kuvetlidir. Mil· 
1i topraklarm müdafaasında veya hudutlarına ya.km bir 
muharebede bu kuvetler, genit surette müessir ola
bilir. Hattl Vladivostok'daki filolarınm, önlerinde 
hiç bir mani bulunmadığından, Japonya için daimi 
bir endite kaynağı teıkil etmesi yersiz değildir. Fa
kat Bohemya veya Loren yaylalarının müdafaası için 
Avrupa Rueya'aınm hava kuvetlcrine gilvenmiye kal· 
kıfmak ihtiyataulık olur. 

Arzusunu söylerken sesi heyecan 
lanıyor. Sük<Uıet bulduiu zaman mağ
rur bir plüıle aaraılıyor. O .zaman 
bir teklife cevap verir gibi söyleni 
yor: 

Daha yükaek acele tekrarlıyor: 
- Ben Govitzer'im 1 

Acaba kaç kilometre katetmiıler
dir? Vidal bunu hesaphyamıyor. Her 
halde pek a.z olu gerek. Arazi o ka -
dar manialı ve araba öyİe ağırdır ki. 

- Evet ... Göklerin ... Casusu t .. 
Birden yumrujunu sıkıyor. Sesi bo

ğuklaflyor. 
- Hayır, kiınae bana sahip olamıya

cak, ne ai.z, ne de bir baıkaaı. Franz 
Kappler t ••• Ben ula aevmiyec:eğim... 
Hayatımı ben memleketime vakfettim. 
Ölülerimin intikamını alıyorum 1.. Bı
rakın beni 1 Şef, deli mi oluyorsunuz 1 .. 
Sis tef, siz bunu yapasınız ha 1 Bıra • 
kın beni .. Vatanım için!.. Benim va
tanım memleketlerin en büyüğü ola
cak değil mi? Govitzer.. Vadediyo • 
rum, itaat edeceiim. .• Evet, bir asker 
gibi itaat edeceğimi .•• Ah, bana do 
kunmayuı, ekselans, Bana dokunmayı
nı. I Ya ıen •• Sea .• Tabii, &üzelain ve 
ikimiz yalnınu: ... Fakat istemiyorum 1 
latemiyorum 1 İstemiyorum 1 Senden 
nefret ediyorum t ... 

Takati kalmadığı için hıçkırmıya 
bqbyor. 

Bu hezeyanlar, eerarengiz kadının 
hüviyeti hakkında Vidal'e bir ip ucu 
•ermiı değildir. Ancak tahminlerini 
kendmine teyit etmiıtir. Fakat bu söz
ler araaında geçen bir isim dikkatini 
çekmittir. O saman, hiyleye ba' vura· 
rak, kadınm kendi diliyle ona hitap e 
diyor: · 

- Ben Govlt.zer'lm. 
Acaba iıitti mi? 

Bu aefer caaua kadın hıçkırıklarını 
tutuyor. 

Bir müddet geçiyor .. Kadının zihni 
ne kadar miltkülitla işliyor. 

Vidal gene, aynı dille devam edi -
yor: 

-Ya aen kimsin? Söylesene! Kiın· 
sin aen?." 

Sükfit .... 
- ... Ben Govitser'im 1. 
Kadın bir yankı gibi, fakat uzaktan 

gelen bir yankı gibi tekrarlıyor: 
- Govitzer •.• 
Birden bire, vahp bir çığhk kopa-

rıyor: 

- Yalan eöylüyoraun l 
Ve, soluyarak hıçkırıyor: 
- O öldü- Frant1ız onu öldürdü ... 

Orada kumlar içinde öldürdü... 
Fakat, uyanmıt olan zihni her halde 

hayallerden kurtulmuı olacak ki, sa
kin bir aeale hummalı aayıJdamuına 
baflıyor: .. Susadım •• Suaadım. •• Suu 
dım ... " 

Sabaha kadar bu böyle devam etti. 

Fasıl XVI 

Sessizlik ~inde haykıran ses 
Bet gUn daha geçmitdr ...• 
Görülmemiı mahrumiyetle.r ve gay· 

retlerle dolu bet gGn. 
Ve bet uykuıu.zluk ve korltu gece

si. 

Yağmur hemen hiç durmadan yağı
yor ve güne9in ıaaları, koyu kül rengi 
bulutların perdeaini yarmıya muvaf
fak olamıyor. Suhunette tiddetli fark
lar oluyor. Hemen soğuk denebilecek 
,afakları fırtınalı ıabahlar, ve boğucu 
geceler takibediyor. 

Hava o kadar elektrikle dolu ki a -
up adeta itkcnce içinde kalıyor. 

İki yolcu açlıktan da muataribtir • 
ler, çünkü pek az av hayvanı ele ge
çirebiliyorlar. Vidal, evelki gün, bir 
nevi yaban! tavpn vurabilmiftir. Fa
kat üzerine bir kaç el atet ettikten 
ıonrL O samandanberi görünürde bir 
fCyler yok. Onun için ikisi de otların 
kökleri, nevini bilmedikleri meyva • 
larla besleniyorlar. Geceleri, kükre
meler ve böiürmeler vabfi hayvanla • 
rın mevcudiyetini ifp ediyor. Vidal 
neredeyee bunlardan birinin taarruzu
nu temenni edecektir. Bu suretle bol
ca yiyecek bulabilirler. Fakat hay • 
vanlar, yağmurun sık perdesi ardında 
görünmüyorlar. 

Kadın nihayet humma nöbetinden 
sıyrılmıftır. Fakat bitap bir haldedir. 
Bu sabah, beyhude yere arabayı çek -
mek için erkeğe yardım etmiye kalk· 
mıttır. Daha ilk admılarda yere yıkıl
mıttır. Vida!, onu yarı baygın bir hal
de, arabaya ta,ımak mecburiyetinde 
kalmı9tır. Araba, fİmdi, .git gide daha 

Yirmi yıl sonra 
Yirmi yıl evel cephelerden dönm

ler • bir mütefekkirin clediii sibi • 11-
cak ve lezzetli bir kap yemeğin, ,... 
muıak bir yatağın, bir ağaç gölpai -
ain, bir gülüm.eyifin clejwini öjren • 
mitlerdi. Her ferdin bunları zahmet • 
aizcıe bubıbileeejj, ye biribirine kart• 
fazla dürüıt olmıyac:aiı bir dünya ta· 
aavvur ve temenni ediyorlardL Hepi
miz: "Dünyqa bir kere plinir," di
yorduk. 

Maziyi görebilenleri yirmi yıl ı• 
ri1e bakmaya divet etmeliyiz: H• te
yi ömriimiizün kıaalıima gön ölçmiye 
bqlamadık mıydı? Nuıl aöyliyeyim; 
on iki yaıınclaki çocuklar bile, bayabn 
kola1 olmu... telmihle duclaldarm
dan bazı korkunç kelimeleri ebik et • 
miyorlardı: Anafor gibi .... "Bir gelir 
insan cihana! .... " her dilde doleıtm 
türkünün Hayyim'ı habrlatan nakara
b i~i. Dünyaya gelıaifken onun yalnız 
ze'Vkini ıürmek ve ötesini düpiıune -
mek! Fakat, bir kr11111 insanlar bu aev
dadayken cephe ıatıraplarmm aulb 
içinde de devam edip sittiiini ıören 
diğer bir kısım insanlar aym aözi tek· 
rarlıyorlardı: 

- Dünyaya birken gelinir! 
Ancak, buna, ZllDDİ olarak, fU da 

ilave olunmak lizımdı "... Bu acılara 
katlannwktan-. .• " 

Acıya katlanmak iıtemiyenler der
lenip toplanmada, önce bir takım ve • 
cizelere, sonra birlifin lı:uvetine, ve ni
hayet "t•hlilıeli ...,..ff• ~yd' 
inanmakta baflannm çaneini aradılar. 
Türlü ideolojiler, biribirine taııı 'yle 
aylan aillemler, lrartılıkb cephel_., 
hep ruh " fikir ball.U.deki .... m4di· 
yelten IDl)'clana geldi. 

1789 ihtiWinin acaip bir ..... o
lan Rivanol: "Haklar kudrete dayama 
millderdir. Kudret vehme ..P.J'lllca 
haklar da aukut eder" ...di. A'T'U cö
riit hila hükmünü icra etmekte oldu
ğu içindir ki bupn, Napoleon sibi: 
"Zafer daima ku.etli kıtalar lehinde 
tecelli eder" Ye yahut, KJanmç sibi: 
"MulraYemet, maddi vuıtaı..ıa irade 
keaafetinin buduıdır ." diyenleri iti· 
tiyoruz. "'T opyekGn harp" cihan barbı 
maihiplarmdan ea mıethunmun bul
duiu bir nazariyedir. 

Bir kap alcak yemefin, bir ağaç 
rölgeainin, aile ocafmm, MYilen bir 
sesin cöiiis ıeçiril.W anıldıiı sün· 
ler sanki unutulmuttur. Halbuki o 
günlerin bütün ımbnuniyetJeriyle ge
riye dönmesini önlemek iktaa elmez 
miydi? 

Bir tek teaelli vardır: Geç. yirmi 
aeneye raimen biyik harp hatıraları
nın heaü. ... olma1an. 

Yat•nwk isti,..Jer: "Bir gelir in
san cihana!" diyorlardı. Kurtulmak 
iıtiyenler "bir ıelir inaaıı cihana!" 
dediler. Şu halde, aracla fark kalma
mııtır: Mabat var olmütır. Fakat, 
var olmak için ölmek ve öldürmek yet
mez; dütünmek ve anlamelr iıtw. 

1914 • 1918 i nuıl uautüiliriz? 
Yalnız ba aebeple bile olsa harp önle
necek, yapıcıbk fikri galebe çalacaktır. 
Buna inanmak istemek dahi ıulba doi
ru bir adımdır. - N. Baydar 

Cibali'de bir yangın ! 
Iıtanbul, 28 (Telefonla) - Bugün 

Haliç'te Cibali'de bir yağ fabrikasın· 
da yanıın çıkmıf, fabrikanın üst kıs
mı ve civar evlerden ikiei yandıktan 
sonra aöndürülmüttür. 

sık bataklıklara saplanıyor. Mühen -
diı, müthiJ gllçlllkler bahHına, ümit 
kırıcı bir yavqlılda ilerliyebiliyor. 
Zayıflamıı vücudu yaralar, bereler 

ve böcek sokmalarının bıraktıiı ıit
lerle doludur. Biraz evel bir ıu biri· 
kintiıine etildiii uman, ba karanlık 
aynada çukura kaçmıt ıösleri, çök • 
müt yanakları, diken diken olmut aaç
lariyle korkulu bir hal alan yüzünü 
görmüıtür. Genç ve kuvetli adamın 

yerini şimdi bitkin ve harap bir serse
ri kılığı almııtır. 

Bu manzara, onun dU,üncelerini 
büsbütün karartmı9tı. 

En kısa zamanda, insanlarla mea -
kOn bir yere ulapmadığı takdirde, bu 
topraklarda ıeberip gideceti muhak
kaktır. 

Halbuki ıaaıshtı ınızbk takihedi -
yor. Yağmuru yağmur takibettiğı gi
bi. 

Gökten ivicaçlı hattını prmllı ol
duğu nehir neredeydi acaba? Acaba 
bir aeraba mı kapılmıttı? Belki de ia
tikametini iyi tayin edememit ve he
define sırtını çevirmiıti. Belki de hiç 
farkında olmadan nehrin aahilinı ta -
kibediyordu. Fakat nehire eritti"tini 
kabul etıe bile sahillerini meekfın mu 
bulacaktı? 

O kadar cetur, mert ve iradeli ohn 
adam yavaı yavaı cesaretini kaybeJi
yordu. Ah, arabanın ipleri g6pUnU ve 
omuzlarını ne fena acıtıyor l Akıama 
daha bir iki saatlik vakıt olmaıma 

(Soau var) 
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Yeniden taze bir sulh havası esiyor 
1 - Çemberlayn'in teşebbüsü AVRUPA'DA TAHKİM EDİLMİS 

2 
3 

Musolini'nin tavassutu 

Hitler'in daveti üzerine 

Münih konferansı hazırlanmııhr 

işgôl hareketini 
saat 

(Başı 1. inci sayfada) 
de B. Hitler, İngıliz oüyük elçisi B. 
Henderson'u kabul etmiştir. 

Roma'd<ı 
Roma'da ise mgiliz büyük elçisi 

Lort Pört, arkası arkasına iki defa 
Kont Ciano':•u zıyaret etmiştir. Ön · 
celeri etrafında sıkı bir ketumiyet 
muhafaza olunan bu temasların ma -
hiyeti çok geçmeden anlaşılmıştır. 
Filhakika, B. Çemberleyn, südet işi -
nin sulh yoliyle hallini temin etmek 
üzere B. Musolini'nin tavassutunu is
temiş ve kendisine şu mesajı yolla -
mıştır: 

B. Çemberleyn' den 
B. Mwwlini'ye ••. 

Bugün, sürlr; İfini halletmek İ· 
çin kuvet kullanmaktan vazgeç • 
mesi için Hitler'e .ton bir defa da
ha ba§ vurdum. Kanaatimce bu 
mesele kısa bir konuşmada hal -
ledilebilir ve halkı başlıca alman 
olan toprakların Almanya'ya geç
mesini ve aynı zamanda mezkur 
halkın bu nakil esnasında emni -
yeti temin olunabilir. 

Hitler'e derhal Berlin'e gide -
rek alman ve çek delegeleri ara -
sında bir anlaşmayı müzakere et
mekliğimi teklif ettim. Eğer Hit
lf!r arzu ederse bu müzakerelere 
Fransa'nın delegeleri de iştirak 
edecektir. 

E kselcinsınızın da mezkur ko
nupnalarda kenc!ilerini temsil et
tirmek istediğinize Hitler'i haber
dar edeceğinize ve teklifimi de 
kabul etmesini tavsiye edeceğini
ze itimadım vardır. 

Bu suretle milletler harpten ma
sun tutulmuı olacaktır. Çek vait
lerinin tutulacağı hakkında evel
ce de garanti vermİ§tİm, ve kati
yen eminim ki, bir halta içinde 
tam bir anlaşma elde edilebilecek
tir. 

Uzun bir telefon mulıaveresi 
B. Musolini esasen B. Ruzvelt'ten 

bir mesaj almış bulunuyordu. B. Çem
berlayn'ın mesajını alınca derhal B. 
Hitler'le uzun bir telefon muhave
resi yaparak, südet işinin sulh yoluy
le halli için alman devlet reisi nez
dinde tavassutta bulunmuştur. 

Bu tavassut üzerine Hit -
lcr alman kıtaatının Südet 
mıntakasına girmesini 24 sa 
at tehir ctnıiye muvafakat 
göstermiştir. 
Ayrıca, gene bugün B. Çemberlay.1 

tarafından B. Hitler nezdinde yapı
lan yeni bir teşebbüs ve gene B. Çem
berlayn'ın B. Musolini'nin tavassutu 
üzerine, yarın Münih'te BB. Hitler, 
Çemberlayn, Musolini ve fransız baş
vekili Daladiye arasında bir konfe
rans akti kararlaşmıştır. 

Alman ajansının notu 
Bu karara varıldıktan sonra, D.N.B. 

alman ajansı, aşağıdaki notu neşret
miştir: 

Hitler, İtalya hükümeti reisi Muso
lini'yı, ingiliz başvekili Çemberlaynı 
ve fransız başvekili Daladiye'yi Mü
nih'te bir konuşmaya davet etmiştir. 
Bu konuşma 29 eylül de öğle üzeri 
Münih'te yapılacaktır. 
Öğrendiğimize göre, fransız ve İn

giliz hükümetleri bugün çekoslovak 
meselesinin halli içın yeni tekliflerde 
bulunmuşlardır. 

İngiliz başvekili bir daha Hitler'le 
görüşmek üzere yeniden Almanya'ya 
gelmek teklifinde bulunmuş ve Mu
solini de derhal bir hal sureti araş -
tırmak hususunda yardım teklifini i
leri sürmüştür. 

Çekoslovak buhranı, alman askeri 
hazırlıkları bakımından, hiç bir teah
hür götüremez. Vaziyet kati olarak 
hemen bir sureti tesviye bulunmasını 
amirdir. 

Bu vaziyette, ve şimdiye kadar ya
pılan tekliflerin hiç bir netice verme· 
mış olmasına binaen Hitler, alman -
südet arazisinin Almanya'ya sulhen 
teslimi yolunda son bir gayrette bu
lunarak italyan, fransız ve ingiliz hü
kümet reislerini bir konuşmaya da
vet etmiştir. Ümit edelim ki en son 
sutte esasen rekoslovak hükümeti-

• • ;ıı; 

n:ıı tatbikini kabul ettiği südet arazi-

tehir etti 
sinin iadesi hususunda hemen icap e
den tedbirlerin alınmasında anla~ma 
hası: olur. 

li iikiimet reisleri yola 
{'ıkıyorfor 

Bunun üzerine alakalı hükümet re
iı.leri hemen Münih'e hareket etmek 
üzere hazırlıklara girişmişlerdir. 

B. Musolini, yanında hariciye na
zırı Kont Ciano ve hariciye müsteşa
rı Sebastiani olduğu halde saat 18 de 
hususi trenle Münih'e hareket etmiş
tir. 

B. Çemberlayn yarın sabah saat 
8.30 da tayyare ile Münih'e hareket 
edecektir. Kendisine Sir Vilson ile 
Sir Strang refakat edeceklerdir. 

B. Daladiye yanında hariciye ne -
zareti genel sekreteri Leje ve Avru· 
pa işleri direktörü Rosa olduğu hal -
de yarın sabah saat 8.30 da tayyare 
ile Münih'e hareket edecektir. 

Fransa, İngiltere ve ltalya büyük 
elçileri bu akşam Berlin'den Münih'e 
hareket etmişlerdir. 

Münib halkı yarınki konferans do
layısiyle şehri parlak bir surette do
natmak için talimat almıştır. 

Diinya rahat nefes cılıyor 
Bu sevinç verici netice, bütün dün

yanın rahat bir nefes almasına sebe -
biyet vermiştir. 

Londra'da parlamento mahfilleri 
Münih konferansının da akim kalabi
leceğine pek ihtimal vermemektedir. 
Aynı zamanda yarın Almanya'ya ya- • 
pılacak ziyaretlerin alman mi11eti ü
zerinde de derin bir te1lir yapacağı 

ve alman ricalinin bunu hesaba kat
mak mecburiyetinde bulunduğu kay
dedilmektedir. 

Çemberlayn Avam 
Çekoslo~akya işini 

Kamarasında 
anlatırken: 

Gene zannedildiğine göre, Musoli
ni, meselenin muslihane bir şekilde 
halli hususunda herhalde mümkün ol
duğu kadar israr edecektir. 

Paris'te 
Paris'teki akislere gelince: Yarın 

Müniht'e bir konferans toplanacağı 
haberi büyük bir heyecan uyandırdı
ğı gibi parlamento mahfillerinde de 
derin bir nefes aldırmıştır. Bu mah
filin mütaleasına göre, yokuşun orta
sında uçuruma doğru gidilirken bir
denbire durulmuştur. Esasen mutale
batının büyük bir kısmını ingiliz • 
fransız teklifleriyle elde etmiş olan 
Hitler'in yarın yapılacak müzakere -
lerde uysal davranacağı ve meselenin 
haddi bir şekilde ha11ine muvafakat 
edeceği ümit olunmaktadır. 

J" aşington 'da 
Birleşik Amerıka'nın, Avrupa'da 

sulhun muhafazasına büyük bir ehe
miyet verdiği B. Ruzvelt'in mesajla
rından da anlaşılmakta idi. 

Haber Vaşington'a gelince, B. 
Çemberleyn'in Berhtesgaden'e yap
tığı iLk seyahatte olduğu gibi, hava -
ya derhal bürük bir ferahlık hissi ha
kim olmuştur. Bazı mahfiller ihtiyat
lı davranmakta iseler de, Hitler'in as
keri hazırltkları 24 saat geri bıraktı
ğı haberi bilhassa memnuniyet uyan
dırmıştır. Gazeteler, hususi tabılar 
neşrederek bu mühim havadisi her ta
rafa yaymışlardır. Amerika'da hakim 
olan şey şudur: Ümit 1 

Prag'da 
Başlıca alakadar olan Prag'a ge -

lince, bugün kabine B. Beneş'in reis
liğinde toplanmış ve yeni vaziyeti 
gözden geçirmiştir. Toplantıda B. 
Hodza ile kabine değişikliğinden son
ra kurulan siyasi komisyon azaları da 
bulunmuşlardır. Müzakerelerden son
ra Başbakan Sirovi'nin radyoda söy
liyeceği nutuk sonraya bırakılmıştır. 

Cenet·re' de 
Milletler Cemiyeti reisi, yarın 

Münih'te toplanacak olan konferans -
la alakadar olmak üzere, Milletler ce
miyetini bu akşam saat 22 de hususi 
bir içtimaa dllvet etmiştir. 

Çinliler ricat ediyor 
Şanghay, 28 a.a. - Japon kuvetle

ri bugün Yangtse nehrinin sol sahi
linde Tiengçeng'deki çin hattını yar
mışlardır. Çinliler ricata başlamıştır. 

Japon kuvetleri, Sinyang ve Yangt
se istikametinde yeni bir taarruz ha
zırlamaktadır. 

Hitler'in daveti geldi 
Mebuslar (emberlayn'i tebrik elliler 

(Başı 1. inci sayfada) 
meti üç ihtimal karşısında idi: Ya, 
Almanya Çekoslovakya'ya hücum e
derse ona karşı harp edeceğini ileri 
sürerek tehdit etmek, yahut bir ta
rafa çekilerek işlerin kendi cereya
nını takip etmesine müsaade eylemek 
ve yahut da müzakere yolları ile mus
lihane bir hal çaresi bulmak. 

Sonuncu şıkkı tercih ettik. 
Çemberlayn, Runsiman heyetinin 

Prag'a gönderilmesini bu heyetin o
radaki gayretlerini, buhranı önlemek 
için Berlin'deki ingiliz büyük elçisi
nin alman hariciye nazırı ile temas
larını anlattıktan sonra, ağustos ayı 
içinde Almanya'nın tevessül ettiği 

askeri tedbirlere temas etmiş ve de
miştir ki: 

"- Bu tedbirler üzerine Büyük 
Britanya hükümeti Berlin'de bir te
şebbüste bulunarak, bu tedbirlerin 
tevlit edeceği tesirlere işaret etmiş ve 
bu tedbirlerin tadil edileceği ümidin
de bulunmuştur. Fakat von Ribben
trop, bu askeri tedbirlerin münakaşa 
edilemiyeceği suretinde bir ret ceva
bı ve Büyük Britanya'nm sarfettiği 
uzlaşma gayretlerinin ancak Çekos
lovakya'nın itilafgirizliğini artır

maktan başka bir şeye yaramadığını 

söylemiştir. 
Çemberlayn, müteakiben ağustos 

sonlarında südetler mıntakasında çı
kan hadiseleri bahis mevzuu etmiş ve 
vaziyetin gitgide vahim bir şekil al
dığını kaydederek demiştir ki: 
"- 31 ağustosta Berlin'deki İngil

tere Büyük elçisi Britanya hü.küme
tinin Çekoslovakya'ya karşı Alman
ya tarafından bir tecavüz vukuunda 
ve bilhassa Fransa müdahaleye mec
bur kaldığı taktirde, bu hareketin ne 
olabileceğini bildirmiştir. 

Çemberlayn müteakip hadiseleri, 
Hitler'in Nüremberg nutkunu ve ni
hayet bizzat kendisinin şahsen gide
rek Hitler'le görüşmesini mucip olan 
kararı anlatmış ve Hitler'le yaptığı 

ilk mülakat neticesinde vaziyetin 
zannettiğinden de daha vahim oldu
ğunu gördüğünü söylemiştir. 

Çemberlayn, Berchtesgaden müla
katından sonra Londra'daki kabine 
arkadaşlariyle temaslarını, fransız 

nazırları ile görüşmelerini, Çekoslo
vakya'ya yapılan ve kabul ettirilen 
teklifleri ve nihayet Gode'S'berg milla· 

katını ve alman muhtırası ile evelce 
hiç derpiş edilmemiş olan kati bir ta
rih tespiti gibi hususah izah ederek, 
Hitler'e Sir Vilson'la gönderdiği me
sajdan ve Hitler'in muhtırası üzerin
de ısrar eden cevabından pahsetmiş 
ve nihayet bugün Hitler ve Musolini 
nezdinde son bir teşebbüste daha bu
lunmuş olduğunu ilave etmiştir. 

llitlcr'in daveti 
Tam bu sırada Çemberlayn, kendi

ne verilen bir kağıdı okumak için söz
lerini kesmiş ve kağıdı okuduktan 
sonra Hitler'in .kendisini Musolini'yi 
ve Daladiye'yi yarın görüşmek üzere 
Münih'e davet etmekte olduğunu ve 
askeri hazırlıklarını da 24 saat müd
detle tehire muvafakat ettiğini bil
dirmiştir. 

Çemberlayn, bunu bildirdikten son
ra sözlerine şu suretle devam etmiş -
tir : 

"Beyanatımı arttık burada kesiyo -
rum. Hitler'in davetine cevabı.mm ne 
olacağını söylememe lüzum yok. Buh
ranın tehir edildiği haberini herkes 
yüreği sevinçle çarparak karşılıya -
caktır. Meclisin yapılacak en son gay
retleri tetkik etmek üzere çekilmeme 
müsaade edeceğini ümit ederim . ., 

Avam Kamarası, Çemberlayn'in bu 
sözlerini sürekli ve çok şiddetli al
kışlarla karşılamıştır. 

Başvekili tebrik 
Bundan sonra söz alan muhalefet 

lideri Atlle ve liberal lideri Singler, 
Başvekili tebrik etmişler ve mesai
sinde muvaffak olmasını dilemişler -
dir. 

Meclis ittifakla celseyi pazartesiye 
talik etmiştir. 

Celse tatilinden sonra bütün me -
buslar Çemberlayn'in etrafını alarak 
hararetle elini sıkmışlardır. • 

Anne kıraliçe Mari ağlıyor 
Cemberlayn yarın Münih kon

f er anamın toplanacağı haberini ve-
rirken, meclis reisinin locasında 
bulunan ana kıraliçe Mari a~lama
ğa başlamış ve refakat bavanınm 
yardımı ile locadan çekilmiştir. 

Beyaz ldtap neşredildi 
Londra, 28 a.a. - Çekoslovak buh

ranı esnasında taati edilen diploma
tik vesaik, bir beyaz kitaP. halinde 
neiredilmi~tir. 

HUDUTLARI GÖSTERİR HARİTA 

Amerika Cümhur Reisi dün B. 

Hitler'e 
. 

yenı bir -mesaJ yolladı 
... 

1 -Anlaşmazlık sulh 
yoliyle halledilmeli 

2 - Kuvete müracaat 
tehdidi harp doğurur 

Vaşington, 28 a.a. - B. Ruzvelt Grenviç saatiyle 3 de B. Hit
ler' e bir mesaj daha göndermiştir. 

B. Ruzvelt, şimdiki anlaşmazlıkta alakadar olan devletler için 
derhal yapılmasını teklif ettiği toplantının Avrupa'nın bitaraf bir 
memleketinde yapılmasını telkin eylemektedir. Mesaj yalnız B. 
Hitler' e gönderilmi~·6r. 

B. Ruzvelt'in telgrafının met
ni şudur: 

26 eylül tarihli telgrafıma Ekselan
sınız tarafından verııen cevabı aldım. 

Avrupa harbi patladığı taktirde bu
nun butun diınyaya şamil olacak olan 
tahmini imkansız ve felaketli netice
leri hakkındakı hkrime ıştırak edc
ceğinızden emindim. Bugun mevzuu
bahs olan mesele geçmışte hiıkünı 

yanlışlıkları ve yanut hakı.ızlıklar 

irtikap edilmiş olup olm.adıgı degil
dir. Bugün mevzuuoahs olan şey, dun
yanm bugünkü ve yarınki akıbetıdir. 

lJiinya milletleri iyi bir aldbetc 
sevlwfo n11ıak ı:;tiyorlur 

Butun dunya mıUetıcnn şeu olan 
bızleruen, bu nııJJetlerın muKaciuera
tını, bınlerce vatandaşın ölüm veya 
malulıyetı pahasına oımamak şartıy

ie, iyı akıbete ı.evketmekııguııı.:ı isu
yor. Umumi harp esnasıncıa kuvvete 
müracaat barışı temin edemedi. Zafer 
ve hezimet aynı derecede akim oldu. 
Dünyanın bundan ders alması lazım

dı. Bilhassa bu sebepledir ki 26 eyliıl
de Ekselansınıza çekoslovak Çümhur
başkanına ve Fransa ile İngilterc'nııı 
başvekillerine müracaat ettim. O.ze -
rinde ısrar ettiğim iki nokta şunlar
dı: 

iki nokta 

1 - Alman ve çek hükürnetleri ara
sındaki bütün ihtilaf mevzuları mus· 
lihane usullerle halledilebilir ve edil
melidir. 

2. - Kuvvete müracaat tehdidi u
mumi bir harp tevlit etmek tehlikesi
ni intaç eder. 

Bu tehdit yerinde olmadığı kadar 

faydasızdır. Buna binaen, müzakere
lerin haklı ve yapıcı bir hal tarzına 

kadar fasılas"ız Jevam etmesi fevkala
de mühimdir. Müzakereler daima a
çıktır. Ve lüzum görüldüğü taktirde 
şimdiki anlaşmazlıkta doğrudan doğ
ruya alakadar bütün mil1etleri toplı
yan bir konferansı içtimaa davet su
retiyle sahası da genişletilebilir. Böy
le bir konferans her hangi bitaraf bir 
memlekette derhal aktedilebilir. Yu-
karıki noktalar hakkındaki kanaatim, 
mesul devlet adamları alman ve çek 
hükümetleri arasında bir prensip an
laşması esasen mevcut olduğunu bi0l
clirmeleri üzerine daha ziyade kuvct
lendi. 

.. llarpta carı verecel~ olanlar, . 
bizi me.ml tuleıcn!.l<ır !" 

Tarih hakkındaki naçizane fikrimi 
de bildirmekliğime müsaadenizi rica 
ederim: Harpte can verecek olan er
kek, kadın, çocuk herkesin ruhu, bu 
harbe mani olmak için yapılan en kü
çük hitaptan kaçındığ ımız takdirde 
bizi mesul tutacaktrr. Amerika hükü
kümetinin Avrupa'da politik tezahür
leri yoktur. Bununla beraber, dünya 
vatandaşı sıfatiyle olan mesuliyeti -
mi.zi müdrik bulunuyoruz. Mil1etimin 
kati arzusu, hiıkümetinin daima ve 
daima harbe mani olmak için sesini 
yükseltmesini emretmektedir. 

fsviçrc'cle ı~ık s(indiirme 
taliml•·ri 

Bern, - Bütün İsviçre'de şehirle
rin ışıklarının söndürülmet>i talimle
ri yaP,ılmıştır. 
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Çemberlayn'in Almanya 

Çember/ayn Münih'e gitmek üzere tayyareye binerken 
1 

Ç emberlayn hareketten biraz. 
evel karı•iyle birlikte 

Çember/ayn bir ziyafette lon Ribbentrop'la birlikte 
Çember/ayn LonJra'ya döner dönmez 

vaziyet hakkında izahat veriyor 

-

Musolini son nutuklarından 
birini söylerken 

Südet mıntakcuında Almanya'ya iltica eden 
almanlar Bründobra'da 

Çember/ayn Kolonya'da tayyareden indikten sonra Çemberlayn, lon Ribbentrop'la bir gezinti esnasında 

-7-

seyahati 

Çemberlayn Berhtc•gaden yolcpfuğuna çıkarRew 

Südet ıehirlerinden birinde sokaktan geçirilen 
zırhlı otomobiller 

Berhteagaden'de Hitler'in evinin önü 

Çemberlayn tayyare meydanında Ribbentrop'a veda f!derlı.en :Almanya~ya iltica eilen südeler'1en bir kısmı . iltica eden .südetlerin misafir edildikleri yerlerden biri 
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Lik mac arı cumartesi 
..:> 

günü başlıyor 
Ankara bölgesi lik maçları bu haf- smda yapılan hususi maçlar, Ankara 

ta cumartesi günü başlıyor. Ankara takımlarının bu yıl geçen seneye na
kuliipleri bu sene iki devreli olan zaran kemiyet ve keyfiyet itibariyle 
maçlar için bütün hazırlıklarını ta - bir çokluk arzettiğini gösterdi. Bina
mamlamış bulunuyorlar. Futbol ajan- enaleyh müsabakaların her zaman· 
lığının çok geniş olarak hazırlamış kinden ziyade çetin ve o nispette de 
olduğu .Program kulüplerimize büyük zevkli ve heyecanlı olacağı anlaşıl
bir faaliyet sahası hazırlamıştır. Her maktadır. 
kuliip maçlara üçer takımla iştirak e- Bu hafta cumartesiden itibaren iki 
decektir. Bu suretle şimdiye kadar sahada 8 maç var. Bütün bn maçlar i
bir takmı için en çok 15 futbolcuyu çin düşüncelerimizi kaydetmek ister
elde tutmak vaziyetinde olan kulüp- dik. Fakat doğrusunu söylemek lazım 
ler; üç takımda oynamak üzere en a- gelirse, bir kaç hususi maçın bizde u
şağı 45-50 genci çalıştırmak 'mecburi- yandırdığı intibalarla böyle bir mü ta· 
yetinde kalacaklardır. Bu karar mem· len serdini doğru bulmuyoruz. Gaze
leket aporu namına sevinilecek bir temiz bu güne kadar olduğu gibi, 
netice verecektir. Çünkü şimdiye ka- gençliğin spor faaliyetini objektif o
dar "spor yaptırıyoruz,, diye övünen larak okuyucularına nakledecektir. 
Ankara kulüplerinin sahaya çıkar- Aşağıdaki sütunlarda bölge futbol 
dıkları faal sporcu sayısı 70-80 genci ajanlığının bu haftaki maçlara ait 
geçmezken, şimdi asgari bir hesapla tebliğini okuyacaksınız. Lik ve şilt 
300-3SO futbolcunun faaliyetine şahit maçlarına mahsus cetveller de sporcu 
olacağız. ı okuyucularımıza gazetemizin bir he-

Lik maçlarından evel kulüpler ara- diyesi olacaktır. 

. 
LIK MAÇLA 1 

! · 10 - 1938 Cumartesi 

2 - 10 - 1938 Pazar 

" " " 
8 - 10 - 1938Cumartesi 
9 - 10 - 1938 Pazar 

,, .. " 
15 - 10 - 1938 Cumartesi 
16 - 10 - 1938 Pazar 

" " ... 
22 - 10 - 1938 Cumartesi 

23 - 10 - 1938 Pazar 
,, 

" " 

Ankaragücü - Demirspor 

Galatasaray - Gençlerberliği 
Güneş - Muhafızgücü 

Gençlerbirliği - Harbiye l. Y. 
Demirspor - Muhafızgücü 

Galatasaray - Güneş 

Ankaragücü - Muhafızgücü 

Güneş - Harbiye İ. Y. 
Demirspor - Galatasaray 

Gençlerbirliği - Güneş 

Ankaragücü - Galatasaray 
Demirspor - Harbiye İ. Y. 
Galatasaray - Muhafızgücü 29 - 10 - 1938 Cumartesi 

30 - 10 - 1938 Pazar 
,, ,, 

" 

l: Demirspor - Gençlerbirliği 
l: Ankaragücü - Demirspor 

S - 11 - 1938 Cumartesi 
6 - 11 - 1938 Pazar 

r: Demirspor - Güneş 

" .. " 
12 - 11 - 1938 Cumartesi 
13 - 11 - 1938 Pazar 

Harbiye l. Y. - Muhafızgücü 
Ankaragücü - Gençlerbirliği 

Galatasaray - Harbiye t. Y. 
Ankaragücü - Güneş 

,, ,, ,, ı: Gençlerbirliği - Muhafızgücü 

NOT: Lik maçları bu sene iki devreli olacaktır. İkinci devre lik maçları 
sonra tesbit olunacak ve şilt maçlarından sonra oynanacaktır. 
Her maçın yapılacağı saha, hakemler, saha komiserleri ajanlık ta
rafından her hafta ilan edilecektir. Bu maçlara kulüplerin C. B. 
A. takımları iştirak edeceklerdir. ............................................................................................................. 

C. H. P. 
19 - 11 - 1938 Cumartesi 
20 - 11 - 1938 Pazar 

SiLT MAÇlARI 
Demirspor - Galatasaray 
Gençlerbirliği - Muhafızgücü 

,, " :u l: Güneş - Harbiye İ. Y. 
26 - 11 - 1938 Cumartesi Demirspor - Galatasaray 

Güneş 
. maçının galibi ile 

- Harbiye 1. Y. 
maçı galibi 

i 21 - 11 - 1938 Pazar Gençlerbirliği - Muhafızgücü 
j maçının galibi ilci 
! Ankaragücü i 

ı .... ~ .. ~ .. ~~ .~ .. ~~~.~ .. ~:~~: .............. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ ......................................... J 
lik m ~larr ha kında tebliğ 

Bölge futbol ajanlığından: 

1 - Evelce illin edildiği veçhile 1 
birinci teşrin 938 cumartesi günü 938· 
939 yılı lik maçlarına başlanacaktır. 

2 - Bu hafta maç yapacak kulüp
lerle, maçların yapılacağı sahalar ve 
saatleri aaşğıya yazılmıştır. 

A - 1. biri.ııci teşrin. 938 cumartesi 
günü Ankara GUcü sahasında yapıla
cak maçlar. 

Ankara Gücü - Demirspor B takım
ları, saat 13,30. hakem! Muzaffer Er
tuğ. 

Ankara glicü • Demirspor A takım
ları, saat 15,15. hakem: Servet üz. 

B - 1. birinci teşrin. 938 cumartesi 
günü Muhafız gücü sahasında yapıla
cak maçlar: 

Gençler birliği - Galatasaray B ta
kımları saat 13,30, hakem: Refik Gü
ven. 
Güneş - Muhafız Gücü B takımları, 

saat 15,15. hakem: Mehmet Ali Akdağ 
C - 2. birinci teşrin. 938 pazar günu 

Muhafız gücü sahasında yapılacak 
maçlar .. 

Galatasaray - Gençlerbirliği C ta· 
krmları, saat 9. hakem: Refik Güven. 

Ankara gücü - Demirspor C takım· 
ları, saat 10.45. hakem: Servet Öz. 

D • 2. birinci teşrin. 938 pazar günü 
Ankara gücü sahasında yapılacak 

maçlar. 
Galatasaray - Gençler birliği A ta

kımları, saat 13, hakem : Ömer Beleş 
Güneş. Muhafız Gücü A takımları, 

saat ıs, hakem: İhsan Türemen. 

3 - Lik heyeti 29.9.938 perşembe 
günü saat 18 de parti ilyönkurulunda 
bölge merkezinde toplanacaktır. Bu 
toplantıda 938-939 yılı için lik heye
tine katip ve mutemet seçilecektir. 
Toplantıya işti;ak edecek kulüp mü
messillerinin yazılı salahiyetnamele
ri haiz bulunmaları lazımdır. 

4 - 938-939 yılında yapılacak res
mi müsabakaları idare edecek lisansi
ye hakemlerle, hakemlik yapmak isti
ycn diğer zevatın 29.9.938 perşembe 

günü saat 18 de bölge merkezinde bu
lunmaları ve ajanlıkla temas etmeleri 
liizumlu görülmüştür. 

5 - Bu hafta Ankara gücü sahasın· 
da yapılacak maçlarda saha komiser· 
liğini Muhafız gücünün lik heyetin
deki mümessili yapacak ve B. ve C ta
kımları arasında yapılacak maçları da 
ajanlık namına Harp okulu idman 
yurdunun lik heyetindeki mümessili 
mürakabe edecektir. Gerek saha sa
hiplerinin ve gerekse hakemlerle, ta
kım kaptanlarının lüzumu halinde bi
rinci derecede merci olarak bu zatlar
la temas etmeleri lazımdır. 

Çorlu panay1rı kapandı 

Tekirdağ, 28 a.a. - Üç gün süren 
Çorlu panayırı dün kapanmıştır. Pa
nayırda hayvan ve emtea üzerine ha
raretli satışlar yapılmıştır. 
Tekirdağ panayırı 5 birinci teşriı;· 

de açılacak ve beş gUn sürecektir. 

Barbaros mezar baımda istiklal mal"§ı söyliyen bııhriyclilcrimiz 

Barbaros'un mczannı ziyarete giden motörler 

Barb os 
(Başı 1. inci sayfada) 

tirirken ben güvertenin üz.erinde 
Marmara'da ve Boğar.'da bir buçuk 
yıldcınberi hasret olduğum bir geyi ' 
arıyordum: Türk Bayrağını. 

Büyük türk şehrinin üz.erine çö -
hen môtem havasını tenellüs etmiyc 
utanıyormu§ gibi o aradığım sevgi
liyi hiç bir tarafta görememi§tim. 

Altı ay sonra bir gün Taksim bah
çesinin hücra bir iskemlesinden Bo
ğaz/ a döndüm; gene onu arıyordum. 
Beıiktaf' a doğru bir mavnanın Ü -
z.erinde dalgalanıyordu. Fcıkcıt me -
sa/enin bu uz.aklığına rağmen, belli 
idi ki solmuştu; yamalıydı: Cephe • 
de yaralanmış ve cephe boz.olduk -
tan sonra tedavisi ihmal edilmiş bir 
kahraman gibi. 

Büyük Türk Amirali Barbaros 
için Boğa:& aularında yapılan heye -
canlı törenin tafsilatını okurken o 
günleri, acı acı, hatırladım. Türk su

Tarihi kıyafetler gİymİf deniz 
erleri aancak çekerlerken 

larında kendi sancağımı:dan mah • r-------,--------
rum, ona hauet de kaldığım~ o 
günleri. Akdeniz gölünde türk kah
ramanlığını bundan dört yüz. ;;Je 
önce bütün dünyaya, bütün cu: t 
ve ihtişamiyle tanıtan Büyük Bar
baros da mütareke günlerini latan· 
bul'daki türbesinde, kendi sularında 
kendi bayrağının hasretini çekerek 
geçirmişti. 

Evelki günkü tören, fÜphesa o -
nun ölme~ ruhunu yü~ bin kere fad 
etm~tir. 

Ancak bu günlere kavu§tuktan 
aonradır ki milli ıucirumuz, onun bü
yük adını ve büyük başarısını kut -
lamak borcunu ödedi. 

Ve ancak bu heyecanı duyan ve 
bu ödevi yerine getiren torunları 
karşısındadır ki Barbaros'un ruhu 
da serenler gibi yükselmi§, denizle 
gök yüzünün buluştucu noktalarda 
büyük bir yelken gibi gerilmiştir. 

Nurettin ART AM 

Dalôdiye'nin 
beyan ah 

Fransız başvekili ve Harbiye nazı
rı Daladiye dün akşam bizim saatle 
tam yirmide iransız radyosunda bir 
nutuk vermiştir. Bütün fransız rad -
yoları tarafından neşredilen nutuk 
şudur : 

"Bu akşam memlekete enternas -
yonal vaziyet hakkında malllmat ve
receğimi haber vermiştim. Fakat öğ -
leden evel alman hükümetinden Mü -
nih'e giderek Hitler, Musolini ve 
Çemberleyn ile görüşmek için bir da
vet aldım. Bu daveti kabul ettim. 

Bu derece mühim bir müzakerenin 
arifesinde size vermek istediğim iza -
batı tehir etmek mecburiyetinde ol -
duğumu takdir edersiniz. 

Bununla beraber hare.ketimden e· 
vel fransız milletine gösterdiği ağır 

ba~lıhktan ve silah altına çağrılan 
fransızların bir kere daha tebarüz et· 
tirdikleri azimli hareketten dolayı te
şekkür etmek isterim. 

Vazifem çok çetindir. Geçirmekte 
olduğumuz zorlukların başlangıcın -
dan beri bütün kuvetimle sulhun ve 
Fransa'nın hayati menfaatlerinin ko -
runmasına çalışmaktan bir an geri 
durmadım. 

Milletimle tamamiyle hemfikir ol
ğum kanaatiyle bu gayrete yarın da 
devam edeceğim. ı 

İngiliz donanması 
seferber 

hale kondu 
(Başı 1 inci sayfada) 

Bu sabah kıral, donanmanın 
ihtiyat efradının davetine ve do
nanmanın seferberliğine müteal
lik olan beyannameyi imza et
mek için saat 10,30 da Bukin
gam sarayında hususi bir meclis 
akdetmiştir. 

Bu toplantıda Sir Samuel Hor, B. 
Duff Kuper, Sir Simon, Lord Haylş
ham ve B. Moghem hazır bulunmuş
lardır. 

Sonra<Jan da ingiliz donanmasının 
seferber hale konduğu amiralhk ma
kamı tarafından bildirilmektedir. 

lngiliz kadınları giiniillii 
yazılıyorlar 

Londra, 28 a.a. - Yardımcı servis
lerin temini için kadınlardan mürek
kep bir teşkilat vücuda getirilmesi 
hususunda hükümetçe yapılan davete 
ingiliz kadınları derhal icabet etmiş
lerdir. 

Yeni teşkil edilen servislere yazıl
mak istiyen kadınlar akın akın dev
şirme merkezlerine gitmektedirler. 

Haydarabaı nizamı servetini 
lngiltere'nin emrine verdi 

Simla, 28 a.a. - Hindistan'ın en bü
yük memleketi olan Haydarabad dev
letinin nizamı, kıra! naibine bir me
saj göndererek mazide buna benzer 
ahvalde yaptığı gibi şimdi de devle -
tin bütün servetini ingiliz imparator
luğunun emrine terkettiğini bildir -
miştir. 

Temaslar 
Londra, 28 a.a. - .B. Çemberlayn, 

Sir Con Simon'u kabul etmiştir. B. 
Eden, saat 11 de hariciye nezaretine 
gitmiştir. 

İrlanda - Avusturnlya ve cenubi 
Afrika yüksek komiserled, dün öğ
leden sonra Başvekalete gitmişlerdir. 

Fransa sefiri dün saat 22 de harici
ye nezaretine gitmiştir, 

Almanlar İngiliz tiibiyeıine 
geçiyorlar 

Londra, 28 a.a. - Press Associa
tion, bu sabah Londra'da mukim al
ınanlardan bir çoğunun ingiliz tabii
yetine geçmek için dahiliye nezareti
ne müracaat etmiş olduklarını haber 
vermektedir. 

ANKARA BELEDİYE SEÇİMİ 

bir toplantı yapıld C. 
Ho P. amzetleri tesbit edildi 

To 1 n ıya B. Nevzat Tandoğan Reislik .etli 
(Ba§ı 1. irıci sayfada) 

lerini izah etmiştir. Reis bu hüküm
lere göre partice belediye mec'isine 
aza namzedi olarak gösterilecek zat
ların asli ve yedek olarak ayrı ayrı 
tesbiti iktiza ettiğini bildirmiştir. 

tı ve llçeyönkurullar azası tarafın
dan verilen takrir reye konularak 
ittifakla kabul edildikten sonra aşa
ğıda isimlerini yazdığımız zatların 

Partimizin asli ve yedek aza namzet
leri olarak seçilmişlerdir. 

B. Nevzat Tandoğan gerek yokla
maya iştirak eden Parti teşkiliitı aza
sının çokluğu ve gerek namzetlerin 
seçiminde gösterilen tesanüt eserin -
den dolayı iftihar duyduğunu ve 
Parti namzetlerinin şehirlilerce de 
aynı tesanüt duygularından ilham a
lınarak seçileceğinden emin olduğu
nu beyan etmiştir. 

Namzetlikleri tesbit olunan zatla
rın isimlerini yazıyoruz: 

Asli iiza namzetleri 
BB. Ahmet Hanif tüccar, Ali Va

hit Yaşat doktor, Bilal Akba Akba 
Kitapevi sahibi, Cafer Tayyar Bena
dam Eczacı, C.H.P. Merkez İlçeyön
kurµl 5.zası, Fevzi Kütükçü tüccar, 
Ekrem Ergun avukat, Hayrullah Oz
budun avukat, C. H. P. Misakımilli 
kamun başkanı, Hamid Eseniş C. H. 
P. llyönkurul azası, Hüseyin Ertuğ
rul Eti doktor, C. H. P. Anafartalar 
kamun başkanı, İskender Artun C.H. 
P. Genel Sekreterlik muhasebecisi, 
İsmet Yener Elektrik Şirketi ikinci 
müdürü, İbrahim Rauf Ayaşlı avukat, 
İbrahim Kemal Oran avukat, Kemal 
Atakay C.H.P. istasyon kamun baş
kanı, Mustafa Cemal German mühen
dis, Mecdi S. Sayman T. İş Bankası 
Neşriyat Şefi, Muzaffer Gürcan ecza
cı, C.H.P. Çankaya ilçeyönkurul aza
sı, Bayan Makbule Naci Eldeniz Be· 
lediye Meclisi azası, BB. Nasuhi Bay
dar C.H.P. ilyönkurul azası, Naşit Toy 
gar tüccar, C.H.P. Çankaya ilçeyön
kurul azası, Bayan Növber Kazım Se
vüktekin Belediye Meclisi azası, BB. 
Nmret Evcen tüccar, Osman Say
dam Kızılay Genel Merkez mu
hasebe müdürü, Osman Tah -
sildaroğlu C.H.P. merkez iç kamun 
başkanı, Raşit Çalış tüccar, Rifat 
Çulha Zahire Borsası reisi, Rauf Bay
kan C.H.P. Sakarya kaınun ba§kanı, 
Reşat Erbeğli C. Merkez Bankası i
dare meclisi azası, Sadi Batu C.H.P. 

Deniz Harp mektebi 
mezunlarına meç tevzii 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Yarın 
Heybeliada'daki deniz harp mekte
binde bu sene subay çıkan talebelere 
meç tevzi edilecek ve andiçme töre
ni yapılacaktır. 

İstanbul Belediye • • 
seçımı 

hazuhklan 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Birinci 

teşrinin 1 inde yapılacak olan beledi
ye seçimine ait hazırlıklar tamamen 
bitmiştir. Cumartesi günü a~im san
dıkları yerlerine konulacak ve ayni 
günde namzet listesi ilan edilecektir. 

Yataklı vagonlar kongresi 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Peşte'
de toplanacak olan yataklı vagonlar 
kongresine Nafıa Vekaleti tarife ida
resi umum müdüriyle mühendis Ga
lip ve yataklı vagonlar şirketi İstan
bul mümessili Hüsnü Sadık iştirak e
deceklerdir. 

Pazarlıksız satış kanunu 
ctr:.ıfmcla hazırlıklar 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Pazar
lıksız satış kanununun tatbiki için a
lınması lazım gelen tc<lbirler tamam
lanmıştır. Kanun, kararname ve izah. 
namelerden ıs bin nüsha bastırılmış
tır. Bunlar mağaza ve dükkanlara 
tevzi edilecektir. 

Yeni vapur tarif clcri 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Şirketi 

Hayriye ve Akay sonbahar vapur ta
rifelerini pazartesinden itibaren tat
bik etmeğe karar vermişlerdir. 

Bt·yforhcyindcki yangında 
yaraJanarı üç ki~i öldü 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Dün 
Beylerbeyinde vukubulan yangında 

yaralanan işçilerden üçü ha~tanede 
ölmüştür. 

Çankaya kaza başkanı, T. İş Bankası 
merkez Md., Sakıp Ejderoğlu tüccar, 
Süreyya Ulgün Türk Hava Kurumu 
Ankara merkezi başkanı, Sabri Çelik
kol Demirciler cemiyeti başkanı, Veh
bi Demir C.H.P. ilyönkurul azası 
(doktor), Vehbi Koç tüccar, Ticaret 
Odası Reisi, Veli Ulusu C.H.P. Etlik 
Kamun başkanı, Yusuf Hikmet Okt.ar 
doktor, Ziya Arkant C.H.P. Genel 
Sekreterlik Başsekreteri. 

}' cdek iiza namzetleri 
BB. Abidin Erker C. Merkez Ban

kası Umum Müdürü, İzzet Sirmen 
C. Merkez Bankası murakiplerinden, 
Sait Tartar avukat, C.H.P. Dumlupı
nar kamun başkanı, Hamid Osman Ol
cay doktor, C.H.P. Çankaya kamun 
başkanı, Cemil Okten Ana<lolu Ajan
sı muhasebe müdürü, Hilmi Raşit 

avukat, Hasan AlenıOar tüccar, Ba -
yan Adviye Fenik İstanbul Felsefe 
Brüksel Mali Ekonomi Fakültelerin
den mezun BB. Behçet Kemal Çağlar 
muharrir, Ali Rıza Emekli Albay, 
Hasbi Sargın Cebeci kamun başkanı, 
Abdurrahim Taşpınar avukat, İnkı -
lap kamun başkanı, Avni Aktulga 
Belediyeler Bankası idare meclisi 
azası, Kenan Ulucrgüven Emekli 
Albay, Halil Naci Mıhçıoğlu tüccar, 
C.H.P. merkez ilçe bası, Feyzi To
sun istasyon ocak baıkanı, Cemal 
Gülcen Yenişehir C.H.P. ocak yön -
kurul bası, Asım tüccar, Akbaş ocak 
batkanı, Bn. Hüriyet Sırma.çek mü
hendis, istasyon kamun azası, BB. 
Tahsin Başar C.H.P. İnkılap kamun 
azası, Yüniş muamelat şefi, İbrahim 
Köklü tüccar, Sakarya kamun yönku
rul azası, İbrahim Oğlit C. H. P. İn
kılap kamun bası, Mustafa Hayri 
C.H.P. Çankaya kamun izası, Meh
met CelU Hamamcı tüccar, Nurettin 
Yatman eczacı, Bn. Zehra Bayav C. 
H. P. Kızılbey ocak bası, BB. Salih 
Bulgurlu tüccar, Hüsnü Genberk C. 
H.P. Çankaya ocak azası, emekli yar
bay, Yakup Çeke Cebeci kamun aza
sı, As. Fb. Mrg. Fb. mUdürU, Halit 
Türe tUccar, Remzi Ozgören, boyacı
lar cemiyeti reisi, Mehmet Ali Er· 
kut tüccar, Ahmet Çulha tüccar, Re
fik İmre diş doktoru, HulQsi Çoker 
mahrukat tüccarı, Agfill bakkallar ce
miyeti reisi, Hüseyin Orak tüccar, 
mahrukatçılar cemiyeti reisi. 

Celôl Bayar'ın 
teşekkürleri 
(Başı 1. iıı.:ı sayfada) 

aşağıdaki telgrafı çekmiştir 
Pek Sayın Celil Bayar 

Başvekil 
YALOVA 

Büyük Türk Amirali Barbaros için 
emir ve tersibinizle yapılan törende 
Sayın Başvekilimizi hürmet ve te§ek
kürle andık. Merasime iştirak eden 
halkın ve heyetlerin tazim ve şükran
larını arzederim. 

Barbaros gllnü komitesi adına 
lstanbul V~lisi ve Belediye 

Reisi 
MUHiTTiN ÜSTÜNDA(; 

Başvekilimiz şu cevabı vermiş .. 
tir : 

Muhittin Üstündağ 
Vali ve Belediye Reisi 

ISTANBUL 
Barbaros ihtifali münasebetiyle çek

tiğiniz telgrafı büyük memnuniyetle 
aldım. Barbaros'un bütün cihan itiba
riyle en büyük amiral olduğuna şüphe 
yoktur. Vatanına ve milletine karşı 

yüksek feragatle yaptığı büyük hiz -
metler türk gençliğine her zaman için 
örnek olacak kıymet ve mahiyette -
dir. Başta ekselanı:ları olduğu halde 
tertip heyetine ve ih~ifale iştirak eden
lere değerli teşebbüs ve hizmetlerin -
den dolayı teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞVEKiL 
CELAL BAYAR 

Eminönü meydanının 

gcııişlctilmel)i işi 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Eminö
nü meydanının açılması faaliyeti de
vam etmektedir. Balıkpazarı cadde· 
sindeki dükkanların büyük bir kısmı
na ait istimLlk muamelesi bitmiştir. 
İstimlak bedeline itiraz eden birkaç 
dükkan sahibine ait paralar da yüzde 
20 fazlasiyle bankaya yatırılmış ve 
evrakları mahkemeye verilmiştir. Bu 
suretle kanuni muamele tamam oldu
ğundan yıkamıya devam edilmekte • 
dir. 
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Küçük ilôn şartlan i 
i 

O guzd temmuz sabahı, Raul Me
nar'la nıvanlısı l<' ransuaz Bertran, 
rıtıtımda gündelik gezintilerini yapı
yorlardı. Bu yola alışkındılar. Her
gun aaat on hır buçuga doğru, Fran
suaz nışanlısını dairesinden almıya 
gc:lır ve ıkm birlikte öğle yemeği için 
genç kızın evine giderlerdi. 

.L'ransuu: on &ekiz yaşındaydı. Çok 
gu:ı:el ve cazip bir kızdı. 

Yirmi üç ya§ında olan Raul, erkek 
tavırlı, saf çehreli, biraz kabaca bir 
göaterit altında çok ha&as, çok mil
liyim bir tabiat ta§ıyan uzun boylu 
yakışıklı bir gençti. 

Bir aık izdivacı yapacaklardı. Bu· 
nu anlamak için hallerine bakmak, 
mesut gülüşlerini ititmek kafiydi ... 
Yolda aahaf dükkanlarında kitapları 
kao;tmnaktan hoşlanırlardı. "Evi· 
mi.ıde bliylik bir kütüpanemiz ola
cak, derlerdi, daha şuyumuz olacak, 
buyumuz: olacak,.. ~imdiden müatak
bel yuvalarını zihnen kurmakla meş
guldUler. Projeler ıllratle ilerliyor, 
gözler parlıyor, kalpler çarpıyordu .. 
Raul eğildi, ve bir kitap çekip sıkar
dı: 

- Ah, ne güzel bir bulu§. Bakın, 
sevgilim, bu mavi cilt içinde Müse'
nin nefiı bir e&eri .. 

- Fevkalade .. Bunu ben etajere ko
yacağun. Kütüpanede öteki kitapla· 
rın içinde kaybolur. 

- Hayır, onu yanınızda saklarsı
nız, bu kitap aşk şiirleriyle doludur. 
Durun .. 

Cebinden stilosunu ~ıkardı ve kü
çük kitaba ıunları yazdı: 

"Sevgili nişanlım Fransuaz Bertra· 
n'a. Atk şairinin bu mıualarını bütün 
kalbimle ıunuyorum .. 

"Yirmi dört temmuz bin dokuz yUz 
on dört. 

Raul Menar,. 
GU1Um11iyerek: 
- Buyrun, Matmazel Fransuaz 

Bertran, dedi. 
Fransuaz da aynı tebessümle ona 

cevap verdi-
- Fırsattan istifade edin. Beni 

Matzamel Bertran diye daha uzun za· 
man çağıramıyacaksınız. Bir ay son· 
ra Madam Menar olacağım. Evet, 
Mösyö, tam yirmi üç ağustos bin do· 
kuz yüz on dört günü. 

Yirmi Uç ağustos bin dokuz yUz on 
dört günü, Raul Menar, Arden cephe
sinde bir şarapnel isabetiyle maktul 
düşmÜ§tÜ. 

Seneler geçti .. B. Bertran'ın işleri 
bozuldu. Fabrika iflasa şürilklendi. 
Fabrikatörün şahsi e,yalarmı bile 
aattılar. Sonra Fransuvaz Bertran 
amcazadelerindcn J erar Bertran'la ı 
evlendi. Pek faal ve müteşebbis olan 
bu adam fabrikayı eline aldı ve kayın 
pederinin iflasa •Ürüklediği müess~
ıe aayesinde zengin oldu. . 

Kurdukları yuva, zahiren meaut 
törünUyordu, fakat bu faal, dürüst 
fakat alikaaı.ı koca yanında Franıu
•z aaadete kavufmalllıştı. 

Çocuklarının bile tabiatleri kendi· 
ıinc benzemiyordu. On altı yaşındakı 
oğlu bahriyeli olmak istiyor ve uzak 
rnaceralara atılmak için aile yuvaaını 
terketmekten baıka bir tey düşünmü
:Yordu .. On sekiz ya~ında olan kızı da 
Pratik ve müspet diltünceliydi, 1"8-

kamlar içinde yatıyor ve babasına ha
kiki bir muavin vazifesi görüyordu. 
Hayatları, yeknesak ve hareketaiz. 

kaygısız ve neıesiz geçip gidiyordu. 
Bir yu akşamı, parkta bir iCZiı:ıti-

den sonra, Madam Bertran, kocasiylc 
kızının i,teri dolayısiyle hiç ayrıl· 
mak i•tcmedikleri Pariaten bıkmıf 
bir halde evine dönüyordu. 

Kızı rüzgar gibi yanından g~ti. 
- Kitapçı dükkanlarına şöyle bir 

bakmıya gidiyorum. Bir ingilizce Hı· 
gatiyle bir de riyaziye kitabına ihti· 
yacım var. Bakalım belki sahaflarda 
bulurum. 

Genç kız, akşama doğru, nefes nefe. 
se ve ne,eli bir tavırla geldi: 

- Aradıklarımı buldum. Gerçi kabı 
yok, ama ne ehemiyeti var. Fakat bak 
daha ne buldum, pek kıyak bir şey. 

- O nasıl söz l Kıyak, mıyak. Kar· 
deşinden de daha fena konuşuyorsun. 
Belki böyle konuşmak asriliğe ala
mettir, ama seni temin ederim ki, hiç 
böyle sözler bir genç kız ağzına ya· 
kışınıyor. 

'Genç kız kahkahayı bastı: 
- Muhakkak ki, eıki zaman kadın· 

lan daha tairane imişler. Delil mi is
tiyoraun? Belki de ailemizden birine 
aittir. Gerçi Duranlar az değilae de .. 
Şuna bak. 

Madam Bertran, kızının kendisine 
uzattığı küçük kitabı aldı. 

Birden yüzü sapsarı keaildi ve ilk 
sayfasnı açarken elleri titriyordu. 

"Sevgili nişanlım Fransuvaz Ber
tran'a. Aşk şairinin bu mısralarını bil· 
tün kalbimle sunuyorum.. " 

"Yirmi üç temmuı; bin dokuz yüz 
on dört. 

Raul Menar.,, 
Kızının aesi kulaklarına müphem 

bir şekilde erişiyordu. 
- Amma da ı·omantik şeymiş hal 

Bir az gülesin diye kitabı sana getir
dim. Bu sana eski devri hatırlatır bel
ki. 

Ankara • latanbul araımda 
Pazardan mada h~ gün : 

Yeıilköy'den barelr.eı 
Ankara'dan hareket 

Nöbetçi Eczaneler 

uo 
8,30 

Paıar 
Pazartesi 
Sah 
Carı;amba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

; Ege ve Çankaya eczaneleri 
: Sebat ve Yeniıehir 
: htanbul eczanesl 
: Merkez 
: Ankara " 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halle ve Sakarva 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521) , - Telefon, müra· 
caat, şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havacan 
lirıza mcmurluiu (1846). - Mesajerl 
Şehir Anban: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645. 
ıoso. 1196). - Sımanpazan civarı : 
(2806. 3259). - Yeniı;chir, Havuzbaı;ı . 
Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: Gii 
ven takıl: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). 
İstanbul taksisi: 3997 

Otobüılerin ilk ve son 
ıeferleri 

Sabah Ak~am 
tık Son 

ıcf cr sefer 
Ulus M. dan K . dere'ye 6.45 23.00 
K. dcre'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Cankaya'ya 1 25 23.00 
Cankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Uluı M. na 7.00 20.30 
Ulus M . dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Kcı;iören'den Ulus M. ruı 6.30 21.30 
Uluı M. dan Eılllr'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci 'den As. fabl.ra 7.00 -.-
A.ıı. fabl. dan Cebeci've -.- 17.00 
Ycnışchlr'den Uluı M. na 7.00 23.0U 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 
S. pazan'ndan Akköpril'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. paıarı'na 7,30 9.45 

~ U. Meydanıylc istasyon arasında her 
beı dakikada bir 1efer olup tren r:a· 
manian seferler daha sıktır. 

~ U. Meydanıyle Yenişehir, Bakanlıklar . 
Cebeçi, Samanpazan arasında uat 8 
den 20 ye kadar vasati her beıı dakika· 
da: 1aat 20 den 21 e kadar her on daki· 
kada : saat 7 den 8 eve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam ı;eferler vardır. 

lj Akşamlan Uluı Meydanı"ndan ıaat 23 
deki ıon ıcferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dağılıs 
saatlerine tlbldlrler. 

P o• ta Saatleri 

Teahhütlü 18 e kadardır. 
Poıta saat 19 a kadar htanbul çihetlne 
mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 

Haydarpata'ya : Her sal.lah 8.20. Her 
aqam 19.15 ve 19.50 
de (Puarteal, Per
ıembe, Cwnarteai 
Toroı •ürat.) 

Samıun hattına ı Hergün 11.35 (Kayse
ri, Sıvaı, Amasya bu 
hat lizerlndedlr.) 

Diyarbakır hattı : HeriÜIJ 9.35 
ıonıuldak hattı : • ıs.oo 
K.ınkkale'ye rayotobüı .. 16.05 

(; ü n deli k : 

Hicri • 1357 
Şaban: 4 

8. D. 
Güneş: 5 52 

Rumi - 1354 
Eylıil : 16 

8. D. 
Akıam: 17 56 

Falih Rıfkı Atay 

Zeylin Dağı 
- Yeni basılış -

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 75 kuru$ 

Ankara Valiliğinden : 
Muhammen bedeli 2832 lira 50 ku

ruştan ibaret bulunan ve husuat idare 
ihtiyacı için satın alınmasına lüzum 
görülen 70 ton sömikok ve 35 ton 
Gürgen odunu ve 1500 kilo çıranın 

13-10-938 tarihinde vilayet daimt en
cümeninde ihalesi yapılmak üzere a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin muhammen bedelin % 7 
buçuğu nisbetinde teminat akçesiyle 
ihale günü vilayet daimi encümeni
ne ve şartnameyi görmek istiyenlerin 
de her gün hususi muhasebe mlidür
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

(4023) 7099 

;eMahkemeler 
Zonguldak Asliye Hukuk Hakinı· 

liğinden : 

Zonguldak orman idaresine izafe
ten hazinci maliye vekili avuıkat Ha
san Turna tarafından, müddeaaleyh
ler Zonguldak Mitatpaşa Ma. mukim 
Kerim çavuş ve Meşrutiyet Ma. mu
kim Ereğli şirketi direk. müteahhidi 
Aleko Burunelli ve Zonguldak'ta hali 
tasfiyede Ereğli şirketi ve Zongul
dak UzUlmez'de Kemerıbacada mukim 
lnce oğlu Yusuf aleyhlerine açılan 
ve; Devlet ormanından izinsiz ağaç 
keı;tiklerinden dolayı zapt ve müsa
dere edilen 346,709 metre mikfip ka
yın ve 81, 106 metre mikap meşe di
rekleri mUddeiaaleyhlerden Kerim 
çavuşa teslim edilip vekili umumisi 
Aleko Burunelli tarafından teslim a
lındığına dair senet verilmiş ve her 
iki müteahhit bu ağa~ları diğer mUd
deaaleyh Ereğli şirketine vermiş ve 
i'irket tarafından da sarf ve istihlak 
t dilmiş olduğundan yekftn bedeli (4407 
L. 78 ~r.) un h er dört maddeaaleyh
ten mi.ıştercken ve faizleriyle birlik· 
te tahsili ve masarifi muhakeme ve 
ücreti vekaletin <le uhdelerine tahmi
line dair olan alacak davasında, müd
dcaaleyhlerden Aleko Burunellinin 
tagayyüp ederek halen dahi yeri meç~ 
hul kaldığı cihetle hakkındaki dav~ 
tiycnin ilanen tebliğine dava arzu. 
halinin mufassalan dercine ve muha
kemenin bu sebeple 15.12.1938 per
şembe saat 10 a tali.kine karar veril
mekle, berrnucibi karar tebliğ maka· 
mma kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. 7113 • 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Hi. • 
kimliğinden : 

İstanbul Beşiktaş Nuri Demirağ 
tayyare fabrikasında Eskişehirli Meh 
met oğlu Mehmede: 

Ankara Askeri Fabrikalar Umum 
Mildürlüğü vekili avukat Selimi ta
rafından aleyhinize açılan 82 lira 22 
kuruş alacak davasının yapılmakta o
lan duruşmasında adresinizin meçhu
liyetine binaen tebliğat gazete ile i
lanen yapılmıştır. Bu defa da yine u
sulün 141 inci maddesi mucibince ila
nen gıyap kararı tebliğine mahkeme
ce karar verilmiş ve duruşmada 31-10-
938 pazartesi günü saat 10 bırakılmıı
tır. Mezkur günde mahkemede bizzat 
hazır bulunmadığınız veya blr vekil 
göndermediğiniz takdirde mahkeme
nize gıyaben bakılacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere illin olunur. 

7110 

)'*: Demi,Yolları ~ 

Kiralık daireler - Yenigehir Ko • 
nur sokak .No. 16 vekfiletlere yakın 

manzaralı ve ucuz üçer odalı ı. teırin· 
den itibaren Tl: 3629 6782 

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 Daireler - Y c-nişehir oto -
bils grajı karJlsında Ersoy apartıman-
larında Tl.: 3654, 3710 6885 

Dört satırlık küçük ilinlardan: i 
Bir defa için 30 Kuruı ı 
İki defa ic;in 50 Kurt1$ 1 
Uç defa ic; in 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuru• 

i Devamlı küçük ilinlardan her defası • 
! iç in 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa i 

i 
neşrt:dilecek bir illin için 140 kuruş 1 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki boşluk
lar muı;tcsna, 30 harf ltibar edilmişi tir. Bir küçük ilin 120 harften ibaret 

1 
~~l~~~~~dan fazla her satır ic;in ay- ı 

.. ~.~:.~.~.:::.~~!.::~: .......... ,, .. "'"'"" 

i 

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

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

Kiralık - Yeni§ehir' de Dikmen cad
desi şurayıdevlet arkası 16/ 1 Güneş a
partmanı 5 büyük oda 1 hol. O çlincü 
kata müracaat. 6901 

Kiralık Daire - 5 oda l hol elektrik, 
havagazı, banyo, aliturka, alliranga 2 
helA. Önde arkada biri çok geniı iki 
balkon. Taksimat, nezaret, hava mü -
kemmel. Bakanlıkların, asfaltın yanı 

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

Kiralık - Yenişehir İ&rnet İnönü 
cadlesinde 7 4 numaralı apartımanda 
üçer odah iki daire. Telefon: 2731 

6926 

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

Kiralık - Bakanlıklar karşn;ında -
ki tepede Kızılırmak sokağında 4 nu -
marada her tarafa hakim manzaralı ge
niş dörder odalı her türlü konforu 
mevcut iki daire ile iki odalı çatı katı. 
Telefon: 3046 6959 

Kiralık - Halkevi karıısında Sağ· 
lık Yurdu ap. 3 oda, 1 hol, 1 sandık o
dası, mutfak, banyo, kalorifer, ııcak 
su, her türlü konfor. Tel. 1915 6961 

Kiralık ey - Y enişehir"in mutena 
yerinde İsmet ln8nU ve Khım Özalp 
asfalt caddelerinin birleştiği noktada 
yedi oda mutfak, banyoyu muhtevi 
kaloriferden başka her tUrlii konforu 
cami ev hemen kiralıktır. lstiyenlerin 
1162 numaraya telefonla müracaatla • 
n. 6966 

Kiralık - Yeniıehir Atatürk alanı 
Çiftçi apartımaru No. S dairede 4 oda 
radyo konfor mobilyalı. 6989 

Kiralık ev - Yeniıehir Meırutiye~ 
caddesi Yeni Kalık aokak 5/ 7 No. lu 
evde konforlu 4 oda 1 hol garajiyle 
birlikte kiralıktır, 7014 

Kiralık 2 oda - Atatürk bulvarın
ria möbleli kaloriferli BICak sulu 2 oda 
kiralıktır. Tl: 2177 7015 

Kiralık ev - Beş oda bUtUn kon • 
foru havi (65) lira Yenitehir Demir • 
tepe Akbay aokak No. 17 üst kat. 

7019 

Kiralık - Yenişehir'de Maarif Ce-

Acele satılık otomobil - 31 model 
kapalı Fort. Ekonomik az kullanılmış 
Talipleri Anafartalar cadde5i Saim 
Sangar terzi evine müracaat Tl: 1271 

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

Satılık - Ankara'nın her tarafın -
da irat getirir beton ahşap ev ve apar
tımanlarla bahçeli evler yapı koopera
tifi his5eleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

6350 
Satılık - Ankara'nm her tarafın • 

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

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

6682 
Satılık ev eıyaaı - Stil yatak oda-

11, 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 mUştemilatiyle birlikte uy· 
gun fiatla satılıktır. Ve kiraya da ve -
rilecektir. Tl: 2406 6803 

Satılık - ~nkara'nın her tarafında 
parçalanmıı arsalar beton ahp.p ev a
partman alıp satmak iatiyenlere. Tel : 
3563 Ali Cengiz Bayram cad. No: 1 

6902 
Satılık Motosiklet - Triyomf 

marka iki bir çeyrek kuvetinde pqin 
fiat 150 lira Ulus matbaaıı gazete tev
zi kısmında Bay Muatafa'ya mUraca -
a~ 6923 

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

Satılık arsalar - Karanfil &0kak ve 
Kocatepe'de Blok ve aerbeat yapıya 

elverişli. Hayri Dilman Koç Ap. 4 'n: 
2181 7047 

Satılık ev qya11 - Azimet dolayı
aiyle iyi halinde yemek odur, yatak 
oda.aı ve yazıhane, Bakanhklar karşı· 

sında Enıin Ap. Daire 8 Tl: 3195 
7092 

Satılık Motor - İngiliz Triyomf 
marka 6 beygirlik sepetli bir motor. 
İstatistik U. Müdürlüğünde makinist 
Sabri Toruk'a müracaat. 7114 

lş anyanlar : 

miyeti Kollejine ve asfalta yakın Yi- Danı merakblanna - 20 gUndc 
ğitkoşun sokağında No. 14 bahçe için· mükemmel dans öğrenmek istiyorSC\ 
de konforlu üç oda T. 3480/ 17 7059 nız "Ulus" ta B. G. rumuzuna mek • 

Kiralık _ Alman ıefaretl karıısın-' tupla mliracaat ediniz. Ders evlerini•· 
da kurşuni boyalı 61 No. alt ve Ust de ve~il.ir. 66~0 . 
katı 3 er odalı konforlu ayrı ayrıdır. lngılızce derı ~ Amenka U..°~ve:
P. T. T. meıul muhaaipliğinde Ragıp. sitelinden mezun hır genç husuaı ıngı-

7067 lizce ders vermektedir. P. K. 500 tele-
fon 2676 6988 

Kiralık daire - Yeniıehir Kocatepe 

Annesinin ilk nişanından haberdaı 
olmıyan genç kız bunu fena bir mak· 
satla söylemiyordu. O bir zamane kı
zıydı. Şimdi aşkla uğraşmıya kimın 
vakti var? Artık gençler hayatı ta· 
hayyülle vakit geçirmiyorlar, hayaı

larını kazanmıya bakıyorlar .. 
ceğim. Sine-Palas'ta yaman bir film ' ı orta kat 3 oda, 1 hol her bir konfor ve 

müştemilatı güzel manzara Selinik ve 
Meşrutiyet caddeleri telakiıindc Bak· 

lı anyor - Fran&ızca ve alman -
caya muktedir olan bir bayan iyi bir 
aile yanında (çocuklar için) çalışmak 
istiyor. Bir hastaya da bakabilir. U
lus'ta M. R. rumuzuna mektupla mli· 

Madam Bertran, küçük kitabı tit· 
riyen elleriyle tutuyordu. Evet, bu, >
na gençliğini hatırlatıyordu, fakat 
kızının dediği gibi kendisine hiç d:: 
gUlmek arzusu vermiyordu. · 

Şimdi başka bir şeyle meşgul olan 
genç kız anne5indeki değişikliği far· 
ketmemişti. Bir koltuğun koluna o
turmuş, telefonu açmış bir arkadaşiy-

le konu,uyordu: 
- Dokuzdan evel ıeni almıya gele-

varmış. 

Sonra giyinmek iizere odasına 

koştu. 

Madam Bertran hareketsiz, aessiı, 

yalnız kaldı. Göz yaşları arasında, sa· 
rarmış kağıt ü:.ı:erinde silinir gibi olan 
satrrları kalbinin gözleriyle görüyor. 
ve bu yarı karanlık odada, mesut genç
liğinin o latif sabahını dUtünUyordu : 
Yirmi üç temmuz bin dokuz yüz on 
dört gününü .. 

Fransrtecadan: Hikayeci 

.:!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. -
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Balôst münakasası 
Devlet Oemiryollan Beşinci Iılet • kal Ali Sicim'e müra.caat. Tl: 3943 

me Müdürlüğünden : 7068 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulan kilometre 440-465 arasın
daki 9000 m3 balast; gün ve aaatinde 
talip zuhur etmem~inden 2490 No. lu 
kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 
eksiltme pazarlıkla yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 9900 liradır. 

2 - Eklıiltme 15.10.1938 cumartesi 
gilnü saat 10 da Malatya İ§letme bina
sında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 742 lira 50 
kuruştur. 

4 - Bu ite ginneJc istiyenlerin ka· 
nunun 4 üncü maddesi mucibince işe 
girmiye manii kanuni bulunmadığına, 
kanunun tayin ettiği vesaik ve muvak
kat teminat makbuz veya banka mek
tubiyle gün ve saatinde komisyon re
iıliğine müracaatları. 

5-Bu ite ait şartname ve mukave
le projesi Malatya, Ankara, Haydar
paıa işletme kalemlerinde, Diyarba
kır, Elizığ istasyonlarında isteklilere 
bedelsiz verilmektedir. (3879) 6932 

Kiralık - Yenişehir Kooperatif kar
şısında tnkdap cad. No. 14 A da bah
çe içinde 4 oda, 1 hol, banyo aylığı 45 
lira. 2 oda da verilebilir. 7070 

Kiralık köık - Kavaklıdere Güven 
mahallesi çarıı civan 7 numaralı köşk 
mobilyalı ayda 150 liraya kiralıktır. 
Kaloriler, telefon 2748 7090 

Kiralık daireler - Yenişchir'de 
Belçika sefareti arkasında Karanfil so
kağında 43 No. lu apartımanda 3 oda, 
1 hol, ve 2 oda, l hol, konforlu daire-
ler. Ti: 2591 7094 

Kiralık daire - Samanpuarı Kur
ıunlu cami karıııı Alim B. Ap. hava· 
gazı konfotlu. Doktor muayenehaneai 
ve yazıhaneye elvrişli. Kapıcıya. 7095 

Konforlu bir daire - Işııklar cad -
de&inde Ticaret Bankaaı karıı.sında 
Trakya apartımanında üç oda bir hol 
ve banyolu bir daire kiralıktır. 70915 

racaat. 7069 

Kurslar 

Daktilo kurau - 51 inci devre.ine 
ilkteşrinin ilk haftasında ba~lıyor. 2 
ayda diploma verilir. Memurlar Koo • 
peratlfi ilstUnde kat 1 Tel : 3714 6834 

Steno kursu - 5 inci devresine ilk· 
teşrinin ilk haftasında başlıyor. 6 ay . 
da diploma verilir. Memurlar Koope · 
ratifi Ustlinde Kat 1 T el: 3714 6835 

Aramyo1' : 

2 Odalı Daire Aranıyor - Tercihan 
Yenişehir'de 2 oda ı hol apartman a · 
ramyor. Posta kutusu 26 Yenişehir . 

6888 
Kiralık aranıyor - Yalnız bir bay 

&akin aile nez:dinde veya tamamen 
müstakil banyo ve kalorife rli bir veya 
tki oda arıyor. Ulu&'ta (S) rumuzuna 
mektupla müracaat. 7017 

iş verenler : 

5 Dikkat: Bilet alan herkes 7 Birincitetrin 938 günü ak- =: 111111111111111111111111111111111111111111 
Kiralık bahçe - Mecidiye bağında 

çok iyi cins bol meyvalı bir bahçenin 
yUzi.i ucuz satılıktır. Z. Vckfileti Vete
riner U. Müdürlüğünde ~irzat Ulu-

Fransızca - Bir bayan tercihan al
manca bilen bayandan fransızca ders 
almak istiyor. Ulus F. T. rumuzuna 

= şamına kadar biletini değİftİrmit bulunmalıdır. = SERSEMLER KIRALI 
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29 - 9 - 1938 

1 Milli Müdafaa 

Tayyare imdadı sıhi paketi 
ah nacak 

Hipodrom sahasında inıaat 
Ankara Belediyesinden: 
1 - 29 teşrinievel 938 ciimhuriyet 

bayramı için Hipodrom sahasmda ya
pılmasına lüzum göaterilen tribün, 
peyke, parm:ıkhk, bayrak sütunları ve 
saire inpatı 15 gün müddetle açık ek-

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko - siltmeye konulmu§tur. 
2 - Muhammen bedeli 9869 liradır. misyonundan : . 

1 - 100 tane büyük 150 tane küçük 3 - Muvakkat temınatı 740 lira-
tayyare imdad ı sıhhi paketi eksiltme-' dır. 
sine 27-9-938 gününde istekli çıkma- 4 - Keşif projesini görmek isti
dığından yeniden eksiltmeye konul- yenlerin her gün yazı işleri kalemine 
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3150 li
ra olup ilk teminatı 236 lira 25 ku
ruştur. 

3 - İhalesi 7-10-938 cuma gUrıü sa
at 11 de vekalet satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
ilk teminat mektup veya makbuzla -
riyle ve kanunun emrettiği vesaikle 
komisyona gelmeleri. (4024) 7100 

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

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiyatı (120) yüz yirmi kuruş olan yüz 
elli bin ili (335000) üç yüz otuz beş 
bin adet çıplak aleminyum matara ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - İhalesi 17 ikinci teşrin 938 per
şembe günü saat on birckdir. 

3 - llk teminatı (19839) lira on do
kuz bin sekiz yüz otuz dokuz lira alt
mış kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi yirmi lira 
on beş kurut mukabilinde M. M. V. 
aatın almadan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunda gösterilen vesaikla te
minat ve teklif mektuplarını ihale sa
atından en az bir saat evel M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(4015) 7086 

Kaputluk kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - 3000 metre kaputluk kumaş 

satın alınacaktır. Hepsinin muham -
men bedeli 12.000 lira olup ilk temi -
natı (900) liradır. 

2 -1hale.i 13-10-938 perşembe gü
nü saat (11) de Vekalet satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla yapıla -
caktır. 

3 - Şartname: evaaf ve numunesi 
her gün komisyonda görillebilir. 

4 - İsteklilerin ihale saatinden 
bir saat eveline kadar kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde yazılı vesikalar -
la birlikte ilk teminat ve teklif mek • 
tuplarınr komisyona vermeleri lazım-
dır .. (3921) 6943 

Anı:ar~ Beleaiyesi 

Su saati ahnacak 
hkara Belediyeeinden : 
l - Su idaresine ahnaca.k 500 adet 

su saati on beş gün müddetle kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (9690) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (726,75) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalem \ne mü
racaatları. Ve ihale 14 teşrin,evel 938 
cuma günü saat on birde Belediye en· 
cümeninde yapılacağından isteklile
rin teminatlariyle birJikte teklif mek
tuplarını o gün saat ona kadar Encü-
mene vermeleri. (4035) 7106 

Saç, çelik ve saıre 

ah nacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su idaresine alınacak saç, çe

lik, yuvarlak demir vesaire on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (257,50) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (19,27) li
radır. 

4 - Cinslerini görmek istiycnlerin 
her gün yazı isleri kalemine ve istek
lilerin de 18 teı;rini evel 938 sah günü 
ıaat on b~ukta belediye encümenine 
müracaatları. ( 4034) 7105 

Merdiven yaptlnlacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - liacettepedc yapılacak olan 
m"rdiven oo beş gün müddetle açık 
ck:;iltmeyc 'cooulmuştur. 

2 - Kefil bedrli (3037,37) liradır. 
3 - r•uvak.kat t('::ı!nau (227,77) li

radır. 

4 - $artnamesini görmek istiyen
lerin her elin yaı:ı işleri kalemine ve 
;,.t,.lrlil•rin el. 14 teşrinievvel 938 cu
m.ı ~ s_, on buçukta Belediye 
l?.-cıh .. •· •Ürecoıatb·ı. (4031) 

'lW 

ve isteklilerin de 4. 10. 938 günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü
racaatları. (3792) 6718 

Depo yaptınlacak 
.-\nkara Belediyeıinden: 
1 - Gazhaneye gelen gClZ, benzin ve 

ispirtoların muhafazası için yaptırıla
cak depo on beş glin müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (4951,57) Ji. 
radır. 

3 - Muvakat teminatı (332) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 4. 10. 938 saat 10,30 da 
encümene rpUracaatlan. (3793) 6719 

Tamirat yaptırılacak 
Ankımı Belediyesinden: 
ı ~ Mezbaha blnaıunda yapılacak 

olan bazı tamirat on beş gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammçn bedeli 1467,74 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 110 lira
dır. 

4 - Keıifnameşini ıörmek istiyen
lerin her gün yazı jşleri kalemine ve 
isteklilerin de 4. 10. 938 günü saat on 
buçukta belediye encümenine müraca· 
atları. (37{15) 6721 

4 at sotslacak 
Ankara Belediyeainden : 
Temizlik müdürlüğüne ait dört at 

satılacaktır. İsteklilerin 8-10-938 cu • 
martesi günü saat tam aekizde Mez -
baha civarında hayvan pazarındaki 
heyete müracaatları. (3969) 6974 

Demir boru ve teferrüah 
ah nacak 

Ankara Belediyeainden : 
1 - Su idaresine alınacak demirbo

ru ve teferrüatı on beş gün müddet
le kapalı zarfla eksiltmeye komılmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (7269130) li
radır. 

2 - Muvakkat teminatı (545,20) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine mil 
racaatları. Ve ihale 18 teırinievvcl 
938 aalı günü saat on birde Beledi
ye encümeninde yapılacağından is
teklilerin o gün saat ona kadar temi
natlariyle birlikte teklif mektupJan
nı Belediye Encümenine vermeleri. 

(4037} 7108 

Fotograf alôtl 
ahnacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Mezbaha laboratuvar fotoğraf 

odasına alınacak fotograf alat ve ede
vatı on beş gün müddetle açık eks.ilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (783) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı SISJ liradır. 
4 - Şartnameaini görmek istiyen· 

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 14 teşrini evel 938 cu
ma günü saat on buçukta Belediye 
encümenine müracaatları (4032) 7103 

Çimento ahnacak 
Ankara Belediyeainden : 
1 - Su idaresine alınacak 1000 tor

ba Yunus marka çimento on beş gün 
müddetle açtk eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 1550 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (116,25) li

radır. 
4 - Şartname11ini görmek istiyen· 

lerin her gün ya:..ı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 1a teşrini evel 938 sa
h günü saat on buçukta Belediye en
ciimenine mqracaatları. (4033} 7104 

Tenvirat işleri 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Maraton kulesinde yapılacak 

neon ziyasiylç bayram tenviratı on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmu§tur. 

2 - Kefif bedeli (1782,50) liradır. 
3 - Muvak.kat teminatı (133,65) li

radır. 

4 - Keşifnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine mü
racaatları ve isteklilerin de 14 teşrini 
evci 1938 cuma günU aaat on buçukta 
Belediye encümenine vermeleri. 

C4.0.i6) 7107 

ULUS 

Belediye Meclisi intihabı 
Belediye Medisl intihap Encümeninden: 
1 - Belediye Meclisi intihabına l/teşrini evvel/ 938 cumartesi 

günü sabahleyin saat dokuzda baılanacak ve akşam aaal 18 e ka
dar devam edecektir. 

1/teşrini evvel/ 938 cumartesi günü gelecek mahalleler 
lsmetpaşa, Köprübaşı, Bozkurt, F evzipaşa, İnkılap, Oztürk, 

Bendderesi, Altıntaş, Tabakhane, Anafartalar, Eğe mahalleleri. 
2/teşrinievvel/938 pazar günü gelecek mahalleler 

Doğanbey, Misakı Milli, Kızılelma, istiklal, Y eğenbey, Yeni
ce, Ölgü, Özkan, Altay, Şakalar, Koyunpazarı, Su tepe, 

3/tetrinievvel/938 pazartesi günü gelecek mahalleler 
lçkale, Kılınç Arslan, Pazar, Akbaı, UgU2, lnönü, Çimentepe, 

Kırkız, Kurtuluş, Dumlupınar, Duatepe, 
4/teşrinievvel/938 ıalı günü 

Sümer, Meydan, Gündoğdu, Erzurum, Turan, Akalar, Nazım
bey, Özbekli, Sakarya, Çeşme, Başkır, Yalçınkaya, Demirfırka, 

5/teşrinievvel/938 çarşamba günü 
Necati bey, Şenyurt, Y enituran, Atıf bey, Yenihayat, Demirli 

bah~e, Yeni doğan, Altındağ, Aktaş, İstasyon, 
6/teırinievel/938 perşembe günü 

Cebeci, Kavaklıdere, Cumhuriyet, Atatürk, Keçiören, Etlik, 
Aktepe, Çoraklık, 

7 /tetrinievvel/938 cuma günü muayyen günlerde gelmemiş o
lanlarla mahalleler haricinde kalan yerlerdeki halkın reylerini 
veremiyenlere tahsis edilmiştir. 

2 - Yukarda yazılı mahallelerin günlerinde reylerini vermek 
üzere Belediyeye gelmeleri ilan olunur. (4038) 7109 

Ozalit kôğıdı ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

Cinsi: Muhammen bedeli: 
Lira kuruş 

Ozalit k&ğıdı 840 00 

Muvakkat teminatı: İha]e tarihi 
Lira kuruş 

63 00 

Yukarda cinsi ve muhammen bedeli yazılı şartnamesinde tafsilen izah 
edildiği üzere (400) top ozalit kağıdı münakasa sureti ile alınacağından 
taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte 7-10-938 cuma günü saat 15 de 
İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (3934) 6915 

İstimlôk 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 

398.00 

Beher M. 2 
kıymeti L. 

4.00 
4.00 
4.00 

Yukarıda ada par.sel ve miktarları yazılı Ayrancı meV'kiinde yeni Bü
yük Millet Meclisi binasını Çankaya caddesine vasJcacn yolun planı mu
cibince istimlaki icap eden miktarlar hizalar.ın.d4 gösterilen bedelle mena
fii umumiye kararına tevfikan istimlak edilecektir. Bu yerlerin har.itası 

belediye kapısına ve istimtak edilecek mahalle asılmıştır. Bu betlele razı 
olanlar muamelelerini yaptırmak üzere belediyeye müracaatları ve olmı
yanların 5-10-1938 çarşamba gününa kadar itirazlarını gösterir istidalarını 
belediyeye vermeleri ilan olunur. (3998) 7051 

Elbise yaptırılacak 
Emniyet Müdürlüğünden : 

Mikdarı 

Cinsi Takım 

Sivil Elbise 185 

Muhammen 
Beherinin 
Fiyatı 

Lr. Kr. 

22 00 

Teminatı 

Lr. Kr. İhale günü 

306 00 15-10-938 cumartesi günü 
saat 11 

185 Takım sivil elbise yaptırılacaktır. İsteklilerin yukarda yazılı gün 
ve saatte müdüriyette toplanacak komişyona gelmeleri. (4030) 7101 

Et alınacak 
Deniz Levazım Sabn Alma Komisyonundan : 

Cinsi Miktarı Tahmin bedeli Muvakkat teminatı 

Kuzu eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

30.000 Kilo 
40.000 .. 
S0.000 ,. 

13428.00 
16604.00 
17340.00 

47372.00 3552.90 Lira 

1 - Cins, mikdar, tahmin bedellerile muvakkat teminatı yukarda yazılı 
üç kalem et 6/ 1. Te§rin/938 tarihine rastlayan perşembe günü ı;aat 11,30 d~ 
kapalı zarfla alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi her gün komisyondan 237 kuruş bedel mukabilinde alı
nabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dal\ilinpe tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveli
ne kadar Kasımpaşa'da bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 

(6538-3819} 6779 

Yulaf ahnacak 
Çanakkale Jandarma Satm AlmaKomisyonundan: 

Cinsi Miktarı Tutarı Muvakkat Te. Eksiltme nasıl 
kilo Li. Kr. Li. Kr. İhale tarihi Günü Saati yapılacağı 

Yulaf 258260 12913.00 968.48 30. 9. 938 Cuma lSde Kapalı Z. 

1 - Çanakkale'de bulunan jandarma alayına bağlı 2 ve 3 üncü taburun 
1. 9. 939 gününden 31 ağustos 939 günü sonuna kadar ihtiyaçları bulunan 
yukarıda yazılı bir kalem yulafın hizasında göı;terilen günde Çanakkale'· 
de III cü J. Tabur binasında jandarma satın alma komisyonunca eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Teminat ve teklif mektupları ihale günü saat on dörde kadar ko
misyona teslim edilmiş olacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyonda görUlebllir. 
4 - Talip olanlar 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinii eki vesi 

kalada müracaat etmeleri. .(6393l 3739). 6633 
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10 çeşit harp teçhizat 
eşyası ah ocak 

~andanna Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komisyonıından ı 
1 - Aşağıda cins ve miktarı tahmin bedeli ve ilk teminat miktarı yazı 

lı on ÇC§it harp techizat eşyasına toptan ve her çeşide ayrı ayrı en ucu 
fiat teklif edene ihale edilmek kaydile kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi 10-10-938 pazartesi günü saat (10) da komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Buna ait şartnameler komisyondan parasız olarak alınabilir. Mü
hürlü örnekleri komisyondadır. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin almak istedikleri çeşide ait hiza
larında gösterilen ilk teminat vezne makbuzu veya Banka mektubu ve şart
namesinde yazılı diğer belgeleri muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat 
dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. (3876) 6931 

İlk Tahmin Tutarı Eksiltme 
teminat bedeli günü 

Miktarı Cinsi 

600 Altı kütüklü palaska takımı 
• " ,, ,, omuz kayışı 

,,, ,, ,, Bel ,, 
,, .. ,, Süngülüğü 

Lira Ku. Lira Ku. Lira Ku. 

247 50 
302 25 
85 50 

5 62 

5 50 
1 30 
1 20 

3300 00) 
4030 00) 
1140 00) 

75 00) 

3100 
950 
150 
900 

2000 
1000 
1000 
1000 
6200 

Üçlü bir kütük 
Nevresim palaska takımı 

81 00 
675 00 
105 00 
123 75 

50 
1 20 
4 50 
1 40 
1 65 

1080 00) 10-10-938 
9000 00) 

,. ,. Bel kayı§ı 
,, ,, omuz kayışı 

,. Süngülüğü 
Tüfek kayışı 

26 25 
255 75 

YekCln 1907 62 

o 35 
o 55 

1400 00) 
1650 00) 
350 00) 

3410 00) 

25435 00 

Ankara devlet tiyatro okulunun temsil 
ve opera bölümlerine sınavla parasız 
ve yatıh kız ve erkek talebe ahnıyor, 

Ankara Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 
TEMSİL BÖLÜMÜ : 
1 - Tahsil müddeti en az üç senedir. 
İsteklilerden aranılan genel vasıflar şunlardır: 
a) Vücudu kusursuz olmak, 
b) İyi bir kulağa malik olmak (işittiği ıesleri aynen tekrarlıyabilmek) 
c) En az orta okuldan mezun olmak, 
d) Şivesi sahneye mUsait olmak, 
e) Kızlar için en B§ağr yaş 16, erkekler için 17 dir. 
II - Seçim sınavında aranılacak şeyler şunlardır: 
a) Düzgün ve serbeıt konuşma, gördüğü veya okuduğu bir ıeyi anlat

ma kudreti, 
b) Okuduğu veya gördüğü bir tiyatro piyesi içerisinden seçilecek blr 

rolü yapabilmek, 
c) Sınav komisyonunca verilecek bir rolil yapabilmek. 
OPERA BÖLÜMÜ: 
I - Tahsil müddeti en az S ıe.nedir. 
Taliplerde aranılacak genel vasıflar, temsil bölümü için yukarda zikre· 

dilen genel vasıfların aynıdır. Yalnız aesi iyi olmak şarttır. Çok iyi ıcsi 
olanlarda orta tahsil aranmaz. 

II - Seçim sınavında aranılacak şeyler §Unlardır: 
a) Kendi seçeceği, bildiği bir şarkıyı söylemek, 
b) Sesleri ve melodileri tekrarlıyabilmek, 
c) Ritmik duyma ve hillietme kudreti. 
Tiyatro okulunun temsil ve opera bölümlerine talebe seçme sınavları, 

İstanbul'da 4-8 Birinciteşrin 1938 de Galatasaray lisesinde veya 11-15 Bi
rinciteşrin 1938 de Ankara'da Müzik Öğretmen okulunda yapılacaktır. İs
teklilerin dilekçe ile 1stanbul'da veya Ankara'da yukarda adı geçen okul 
Direktörlüklerine en geç sınavın başlıyacağı güne kadar müracaat etme
leri lazımdır. 

Dilekçeye bağlanacak vesikalar şunlardır: 
a) Nüfus tezkeresi veya tasdikli bir örneği, 
b) Okul diploması veya taıdikli örneği, 
c) Sağlık raporu, 
d) Hüsnühal vesikası. (3767) 6693 

Muhtelif erzak ahnacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

Erzakın 
Cinsi 

Zeytin yağı 
Zeytin tanesi 
Beyaz sabun 
Yeşil sabun 
Çama,ır soda 

Yumurta adet 
Süt 
Yoğurt 

Beyaz peynir 
Tereyağı 

Kaymak 
Kaşar peyniri 

Miktarı 
Kilo 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

30000 
4000 
2000 
1000 

500 
50 

750 

Jig}ıut 750 
Mercimek kırmızı 1000 
Mercimek siyah 500 
Patates 6000 
Tarhana 200 

Tel şehriye 
Arpa ,, 
Börülce 

lrmik 
Buğday 

Bulgur 
Pirinç unu 
Nişaste 

Un 
Makarna 

300 
300 
500 

400 
100 
500 
150 
150 

2000 

1500 

Beherinin 
muhammen 

Bedeli 
kuruş 

55 ) 
35 ) 
40 ) 
30 ) 
10 ) 

1,75) 
ıs ) 
20 ) 

50 ) 
140 ) 
200 ) 

75 ) 
ıs ) 
15 ) 
15 ) 
8 ) 

30 ) 

30 ) 

% 7,S 
teminatı 

Li. K. 

147 50 

246 

65 82 

26 ) 18 23 
15 ) 

24 ) 
15 ) 
12 ) 
30 ) 72 85 
30 ) 
13 ) 

30 ) 

Münakasa 
Tarihi Günü 

30-9-938 Cuma 

30-9-938 Cuma 

30-9-938 Cuma 

30-9-938 Cuma 

30-9-938 Cuma 

Saati 

15 

lS,S 

16 

10,S 

11 

1 - Ankara polis enstitüsü ihtiyacı için cins, miktar, muhammen be· 
dellerile ilk teminatları ihale gün ve saatları yukarda yazılı erzak partile
ri ayrı ayrı açık eksiltme ile münakasaya konulmuıtur. 

2 - Bu işlere ait şartnameleri almak istiyenlerin emniyet umum Mil· 
dürlüğ satın alma komitıyonuna müracaatları. 

3 - Ekılltmeye girmek iıtiyenler teminat makbuz veya banka mek
tı.ıbile ı49Q •ayılı kanuqµn 2-~-cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3661) 6561 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yanm yatlı gece ve gündüz 

HASA KREM L·E R l 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 
Hasan ismine ve markasına dikkat .• 6511 

Kömür sıkıntısı 
Çekmeyiniz. Kömürünüzü şimdiden alınız. • 

Vehbi Koc 
~ 

Ve ortağı 
6200 

p::N:::• Cebeci'de Yeni Doğan bahçe sinemasında tC:M::. 
: : Bu akıam Türkçe sözlü : : 

~ BİR MİLLET UYA IYOR ~ 
:.: •••• "' • • 11 • •1ı1·. '" .. "'. "I( .. 11 •• • 11 .. ""' "I( .. "i'"M. '"" .• 11 •• "''"" "' •• :E ~ •• 11 ........ ,, •• ,1\ııllııı ··"···"··"··· ........ ··"···"··"···"··1'ml 

Ecnebi memleketlere gönderilecek 
talebenin imtihanı 

Sümerbank Umumi Müdürlüğünden: 
Bankamızca ecnebi memleketlere gönderilecek talebe

nin İmtihanlan 4 Birincite§rİn 1938 de lstanbulda yapıla
caktır. 

Lazım gelen evsafı hai~ olup imtihanlara girebilecekle
re Bankaca tebliğat yapılmıştır. 

Tebliğatı alanların 3 Birinciteşrin 1938 pazartesi sabahı 
saat 10 da Sümer Bank İstanbul Şubesine müracaat etme-
leri. 7111 

Sayın Ankarahlara 
Ucuzluğu ile az zamanda muhterem Ankara halkının rağbetini kazanan 

Sakarya Eczanesi 

Sakarya sinemasında 
lsmetpaşa mahallesi 

Bu ak~amdan itibaren 
yepyeni makina - Naturel ses ve 

fevkalade net 

Setahattin Eyyubi - Aslan yü -
rekli Rişar Tarihte Ehli Salip 
muharebeleri 

İlaveten 

Meşhur pehlivan Ali babanın A
merika'da güreş müsabakaları. 
Fiyatlar: 10 - 20 kuruş 7081 

DIŞ TABlBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has
talannı kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apa.rtımanı No. 1 

İş Bankası karşısında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan 
___________________ .,./ 

Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. Ti: 2018 5197 
.aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııta. -

Satıhk bağ 

-
Bôsit Ürek ~ § Dr. - --

Ankara Deit-srdarlığından : 
Miktarı 

Mahallesi Mevkii Cinsi M2. Kapu 

Muhammen 
bedeli 

L . K. 
Depozito 
L. K. 

: Cebeci Merkez Hastanesi : 

§ le Hastalıkları mÜtehassısı : 
: Her rün hastalarını Yenişehir : 

Dikmen Omer pınarı Bağ 19912 12 24Ô 00 18 00 
Yukarda cinsi evsafı, miktarı ve muhammen bedeli ile teminatı yazılı 

bağın mülkiyetinin ihalesi 3-10-938 tarihine mlisadif pazartesi günü saat 
14 de defterdarlıkta müteşekkil satış komisyonunda açık artırma ile yapı
lacaktır. 

: Meşrutiyet caddesi Urek apartı- : 
: manında saat 15 ten sonra kabul : 
: eder. Tel: 1694 : -., •....................................• ,. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere ihale gününden bir gün evveli
ne kadar defterdarlrk Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. (3837) 6805 

MAHRUKAT FİATLARI 
ile 

Satışa başladık, nakliye ücreti müşteriye ait olmak üzere evlere 
kadar gönderilir. İstasyon silo karşısında 

YENİ YAKACAK PAZARI TEL: 1475 
Büro: Belediye sırasında Talas ap. altında tel: 2367 ~ 

ULUS -19. uncu yıl. - No.: 6167 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı l~leri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Bıuıımevi : ANKARA 

Tababetin yüzünü güldüren ve umum doktorlarımız tarafından takdirle milyonlarca va
tandaşa tavsiye edilen emsalsiz kan, kuvet, iştiha şurubudur. Bir şişe sizlere hayatın bütün 
zevk ve neş'elerini tattıracak ve ya§adığınız müddetçe halsizlik, yeis, ıstırap, düşünce, kor
k khk, tembellik göstermiyecektir. 

FOSFARSOL'u diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran batlıca hassa; devamlı bir surette 
bn, kuvvet, iştiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde le· 
s ri ni eöı:ıtermesidir. 

FOSFARSOL; muhakkak bir surette hayatın esasını teşkil eden kam, daima 
r., ~alhr. Tatlı bir i-;tiha temin eder, adale ve sinirleri kuvvetlendirir. Uykusuzluğu, fena 
dii~ünceleri, yorgunluğu giderir, mide ve barsak tembelliğinden doğan inkıbazlan geçirir, 
vücurla daima gençlik ve dinçlik verir, zeka ve hafızayı parlatır, belgevşekliği ve ademi .ikti
dardJ\ büyük faydnlar temin eder. Velhasıl insan makinesine lazım olan bütün kuvetlerı ve
rcn4: tam manaı!ile hayatrn zevk ve neş'elerini tattırır. FOSFARSOL; güneş gibidir. Gir· 
diğ ; ''Pre !nhh:\t, ~aa<let ve ne~'e sncar. Her eczanede bulunur. 6512 

AGA 8'i3 

Zayi - Hamili bulunduğum me

murlar kooperatifinin 4386 numaralı 

hisse senedini kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Cemil Köker. 7093 

t<\.GA 8_5J 

Zayi - An.kara birinci orta okulu 

ikinci sınıfından almış olduğum tas
öiknamemi postane ile Gazi lisesi ara

sında kaybettim. Yenisini alacağnn -

dan eskisinin hükmü olmadığı ilan o-

Baı, dif, nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir 6538 

lunur. Ziya Üstün. 7091 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 
Büyük Aşk ve Macera Filmi 
BUYUK ŞEHiR 
Oynıyanlar : 
Louise Rainer - Spencer Tracy 
Gündü~: 2.45 - 4.45 - 6.45 
Seanslarında : 
PARlS EGLENlYOR 
Fiyatlar : 
Balkon 55 - Hususi 40 - Duhuliye 25 
Kuruftur. 
HALK MATiNESi 12.20 DE 
GUNON ADAMI 

.:!Jlll!:. - -- -
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HALK SiNEMASI 

Pek Yakında 
Sayın Ankara Halkının 

Pek çok sevdiği artistlerden 
Lorel ve Hardi'rrin 

LOREL - HARDl lŞ ARIYOR 

Türkçe sö:ı:lü /ilmiyle 
Kq Mevsimine baılıyacaktır. 

BU GECE SAAT 21 DE 
AÇIK HAVA SİNEMASINDA 
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939 Modeli Blaupunkt Radyoları geldi Kazım Rüştü Ankara Adliye Sarayı caddesi 
Gençağa apartmıanı 
No. 6 Ti. 2208 6242 


