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ACIMIZ ANCIMl'ZCI~ Köylü için ilôvemiz 
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Münih'te tam bir 8:nlaşmaya varıldı 
DÖRTLER KONFERANSI DÜN MÜNİH'TE TOPLANDI 

.. 

Südetlerin bulunduğu yerler 
Bir 
bir 

İngiliz lejiyonunun 
kuvetin kontrol ve 

veya enternasyonal 
nezareti altında 

1 O ilktesrin' e kadar bosaltllacak ! 
;y'eni hudut 25 ikinciteşrin'e kadar 

iki tarafça çizilmiş olacak ! 
KONFERANSIN NETiCELERi · KONFERANSIN HAVASt: 
--~--....-------------------------------

ılilnih, 29 a.L - Siyasi mahafilden öirenildiğine 
ıt•re, dört devlet adamı arumda yapılmakta olan mü
akereler, ıüdet topraklarınm Almanya'ya terki ve 
bu terk keyfiyetinin tatbiki hususlarında bir prensip 
anlapnuına varmııtır. 

Münib, 29 a.a. - Son günlerin gergin ve tehlikeli 
anlarından sonra Avrupa devlet adamları bugün bura
da müsait bir hava içinde toplanmıılardır. 

Almanya'da pe kadar siyasi ve ukert rüesa varsa 
hemen hemen hepsi bugün MUnih'te toplanmıı bulu
nuyor. Bu toprakların Almanya'ya tevdiine batlanmnı ta-

rihi olarak 1 tewrinievet t~blt edil • 
mtı " bu muamelenin 10 tetrliitiftı. 
le kadar tamamlanmMı karar~rl· - ..... 

Gueta Polaka'nm Bertin muhabiri 
Hitler'in hangi prtlarla ıüdet meae
lesinin hallini kabule mütemayil 01-
dufunu ıu suretle hüliaa ediyor: 

l tetrinievel tarihi alman muhtıra
sının kabul edilmesi tarihi olacaktır. 
Fakat alman kıtaatxım bütün "kır • 
mızı mıntakayı" tamamiyle aynı gün· 
de i111H sarurl değildir. Tahliye 
müddeti bir i.olapna ile kararJqtın • 
labilir. Sonra bUtiln kırmısı mmtaka
nm da Almanya'ya ilhakı prt delil· 

(Sona 10 aacıı sayfada) 

Dersim 
medeniyete 
açılıyor. 

NQfiı ULUC 
Denim'den döndüiünrii öpen.. bir 

p aııiiDener in....ı.r, ..... : 

IArwlra, Parü, Roma oe 
Bmin' tlen lliinila' ._ 

Baıveklllmlıln 

İstanbul' 4a telkiklerl 
latanbul, 29 (Telefonla) -

.Bqvekil B. Celil Bayar buaün 
Merkez Bankuı l1tanbul tu· 
beaine giderek banka itleri ve 
bankada ofia ve ticaret ocluı 
erkimnı kabul ederek ildıaadl 
•niyet hakkında malGmat al
mııtır. 

Çekoelovakya'nm Berlin elçisi 
Mıttni, hllkUmeti taraf ındatı MUnih'e 
.. ~•··"-~ ......... ıırı ~-, ,........ ~ 'D •• 
11.'CLift JMır.,ıa;.pWft:lr. 

Macar hariciye nuırıom hususi 
kelem diralrtöril kont Claki. tayyare 
ile Münih'e gelmiftk. Müzaket-elerde 
müfllhit olarak bUlunmqtur. 

Saat 12,30 da FWırerbau'da topla· 
nan Hi.tler, Muaolini, Çemberleyn ve 
Daladiye ıuradan buradan konuf1Ualr: 
eoğuk büfede kahvaltı etmiflerdir. 

Bu esnada Çeui&erleyn'in Ciano ile, 
Daladiye'nin Görinc ile, Muaollni'niıı 
Daladiye ve Çemberleyn ile, ve niha • 
yet Hitler tıe dlier devlet adamları· 
nm ayak lberi mUAfabalarda bulun· 

(So11u 10 uııcu aylada) 

Nafıa Yeklllmlı 

Afyon' da 
Afyon, 29 a.a. - Nafıa Vekili Bay 

Ali Çetinkaya buıün ölleden eonra 
tehrimbe ıelmiı ve iiç aut kaldıktan 
80Dra Ealdtebir'e mUteveccilıen hare • 
ket etmiftir. B. Çetinkaya iatuy<>nda 
bilyilk bir halk kütlesi ve memurlar 

tarafından brflJanmlf ve ucurlanımt
bt. 

- Denim m11ıleai arbk kıöldinclaa 
WWldi, delil mi? diye .... ~. 
Ba ...... çoiu kendi ihtiau , ....... 
riDe hafatluuu ........ fallat o... ------------------------
.. baldnnda kili bir fikir sahilli oa-. 
pn ..taadatlarm. On1arm • ........ 
ri, cimhariyetin Denim itini ...... bir 
din olarak elinde tuttaiun• ft ba 
yaz Tunc:ıeli'ncle ppdan ukeri hue • 
kibn müiyet .. tmkaadmm - ol • 
daiana bilmedikleriai söateriyordu. 
Bu balamdan türle inkililmun çahıma 
uhal.nndlı bir tenfliaini tetkil eden 
.. Tanceli'nin medeniyete açıhıı,, İfİnİ 
en senit ölçüde milletimize ltildinne-
7İ lünmhı " faydah Wuyoruz. 
.,ULUS", önümüzdelci hafta içinde bu 
çalrfmlllara l'eni, INr .. 71 tahais ede • 
cek •• bandlı Tun~li'nde i•İret reji
mi llltmda inliyen binlerce türlıün ala. 
reiı " aeyitlerin dinden 1111111 lrurta -
nldrimı •e haydutluk hayahftlft naıd 
t"afive edildiiini, O.r•İm'de hüri,. • 
ti" •e İn•anhlc h""'""""' tef-sSÜt1Ü 
dcvrnin nıı•ıl ncıld.ftnı an!a11tr..alrtf1". 

- Denim rnes"""•İ "rtık lröHırıdım 
halle.fildi mi ? 

su .. linin ~ ...... müt1het olarak daha 
simdidf'n vm1rhilir. f:,•et. o.nim i,i~ 
f,tr t~in dft•a.,, 1"r imar dA .. 11. 

n .. ..,;m'de yasıyan ve ha•dutlar elin • 

de nir """"'' ol"n on hinlerin eim
hariye-t vıııta"""'''~ ••...ef ·~ h"ldıtnn" 

(Saıw ı. bel aylada) 

DOYUK RÖPORTAJ - YAZAN : SAMiH T1RYAK10CLU 

1 iLK TE~RİN CUMARTESİ BAJLIYOR 

Dörder kon/eranaının toplandıiı Münih,ten bir manzara 

GAZETE BASI LiRKEN : 
• 

ISGAL YARJN BASUYOR! 
Anlaşmamn ve 

protokollann tam 
metni şudur: 

Münib, 29 a.a. - Dört devlet adamı ara -
sındaki müzakereler saat 1.30 (bizim saatla 
sahalı saat 2.30) da nihayet bulmuştur. 

Saat 1.35 (bizim saatla 2.35) de resmen 
bildirildiğine göre, dört devledn hükümet 
reisleri, alman - çek ihtilafına nihayet ver· 
mek üzere tanzim edilen sureti tesviyenin 
tatbiki usulleri hakkında bir anlaşma imza 
lamışlardır. 

Sabah aaat 2 de (bizim aaatle aabah aaat 
üçte) qajıdaki nihai reami tebliğ netredil
miftir: 

Pertembe günü öğleyin alma~ İtalyan, f ran
ıız Ye İngiliz hükümet reisleri tarafından bat
lanan müzakereler bitmiıtir. 
Alınan kararlar derhal Çek hükümetine teb

lii olunmuftur. 
29 Eylül 1938 tarihinde Münih'te Almanya, lngil· 

tere, Fransa ve İtalya arasında akdolunan anlaıma 
apğıdaki huıuaatı derpiı eder: 

Almanya, Büyük Britanya, Franaa ue ltalya, 
Alman • Südet araai.inin terki hURUUnda preruip 
itibariyle alıtolanon anlapnayı na.un itibara ala
rak me.skiir terlt ke~iyetiıtin GfGiıdalıi fGl'fl«rı oc 
maileri iaerinde mata6ılı kalmqlarcla oe kendile· 
rini1 /erden ayrı ayrı 6a anlapnan .. tat6iJri •aran
ti.inden me.W fattuklanm beyan ederler: 
l - T alaliye l te,,.inieuelde 6cqlıyaealıtır. 
2 - Büyült Britanya, FrGnMtı oe itaba talaliyenin 

l O tef"İnieuele lıodar oalıa 6ulacafı oe bil· 

dört mıntakanm alman kıtaatı tarafmdan 
itıali fU ura ile yapılacaktır: Bir numa· 
ralı mıntaka 1 ve 2 tetrinievelde, iki DU• 

maralı mıntaka 2 ve 3 teırinievelde, Uç 
numaralı mmtaka 3, 4 ve S teırinievelde 
4 numaralı mıntaka 6 ve 7 teırinievelde 
iııal olunacaktır. Diier mmtakalar mez. 
kir enternuyonal komisyon tarafından 
derhal tesbit olunacak ve 10 t91rinievele 
kadar İfgal edilecektir. 

S - Vçiincii lılıroda aikredilen enternuyonol lıo
müyon plebiaitin yapdacafı mıntalıalan fa
Wt uecelrtiT. Ba mıntalıalar ple6Uitin lait,,,,._ 
na lıodar enfernuyonal te,.klriiUer tora/111-
dan İfllal olunacaktır. 
Ba lıomüyıon lıe.sa Sar' da yapılan plebüitin 
aaaUerine i.tinat edecek olan me.Miir plebüi. 
tin mallerini de teabit eclecektir. 
Gene 6a konul.yon ple6wtin de tarilaini ta6it 
eyliyeeelttir. Ma.nali lııa tarih tef"İnüaniclen 
maalalaar olaralı te•bit olanamıu. 

6 - Hadatlann lıati taladicli enternuyonal lıomiı • 
yon taralıntlan yapılacalıtır. 
Ba lromi.ayonan, plebiaitm olaralı terlıedile· 
celı olan mıntalıalarına ait ırlıi alalıômtla ü
ti.anai alawıle münAcuır kalmalı üaere elaemi • 
yetm tadilatın iluını dört deqlete tauaiyeye 
laalılıı uardır. 

1 - T erlredilen mıntalıalar hallıının girmeai w 
~ ~ bir halılıı hıyar derpİf edilir. 

(Sonu 10 uncu .aylada) 

ACINCI hiç bir teaiMıtm talari6ata aframalıauuı ı------.__,..-------------
banan ila edilecefi hanuanda matabılı lıal
mıılardır. Çekoaloualıya hükiimeti nw.skiir t•· 
aİMltın talarihata alromalıauıın ilautllan me
.. ldür. 

3 .:_ Tahliye maileri, Almanya, Büyiilı Brit,..ya, 
Fr,,,..., ltalya oe Çelıosloualıya'.... miima
atlerinden mürelrlıep ent.,.,.,..,.,.,.ı IHr lıo
müyon toralıntlan telerriiatiyle te•6it edile-
celıtir. · 

4. -Alman mmtakumm alman kıtaatı tara
fından merhalelerle itgali 1 letrinievelde 
ktlı1~ır. Merbut haritada ıöeterilen 

BUGON 

16 
SAYFA 

Hariciye Vekilimiz 

Belgrad' a geliyor 
Belgrat, 29 a.a. - Türkiye Harici

ye Vekili Rüıtü Arae, Cenevre'den 
yarın uba)ı buraya &elecek ve bütün 
gün burada kalarak Stoyadinoviç'le 

.._ ____ -" görüteccktir. 
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Romancı ve şive hususiyetleri Kliring hesapları bakiyeleri ve 

Kütahya büyük bir 
sanayi merkezi oluyor 

Ihsan Ekmekçioğlu imzasiyle, genç bir kalemden çıktığını tahmin 
ettiğim bir mektup aldım. "Bir sual" başlığını taşıyan mektup bir fikir 
ortaya atıyor. Özü şu: mahalli şivelerin roman ve hikayelerimize akset
mesi faydalı olacaktır. Bunun için üniversiteli gençlerin tatil zamanla
rında memleketin muhtelif köşelerini dolaşarak lehçe ve şive hususiyet· 
!erini tespit etmeleri ve bu hususiyetlerin muharrirler vasıtasiyle hikay" 
ve romanlar içinde kam oya arzedilmesi yerinde bir iş olmaz mı~ 

Bu teklifi iki ayrı bakımdan mütalea etmek lazımdır. Roman ve hi
kayede, şahısları kendi mahalli şiveleriyle konuşturmak meselesi, öte· 
denberi, münakaşalara mevzu olagelmiştir. Hikayecilerin bir kısıru, 
eserlerinin kahramanlarını kendi şiveleriyle konuşturmayı tercih etmiş· 
!erdir. Bu suretle, dekorun daha iyi canlanacağı ve realite hissinin ku· 
vetleneceği söylenebilir ki, bir bakıma göre haklı bir iddiadır. Ancak, 
unutulmaması lazım gelen bir nokta vardır ki, o da şive hususiyetleriyle 
konuşmalara bir roman veya hikayede fazla yer verildiği zamanlar ese

rin can sıkmıya başladığıdır. Tiyatroda da vaziyet aynıdır. Bu şive tak
litleri daha ziyade, eşhası gülünç bir zaviyeden göstermiye çalışan ko
medilerde ve neşeli romanlarda yer bulur. Ciddi romancılar arasında da, 
ağır bir eser içinde şahıslarını kendi ifadeleriyle konuşturmıya çalışanlar 
vardır. Fakat, bu taktirde, şahıslarına gevezelik ettirmemiye de dikkat 
ederler. Balzak'ın yaptığı gibi. 

Şahısları kendi şiveleriyle konuşturmak her romancının harcı değil
dir. Çünkü, hususi bir kabiliyet ister. Buna meddahlık ıstidadı diyebili
riz. Nasıl aktörlerin ancak küçük bir kısmı bu istidada sahipse muharrir· 
!er ve bilhassa büyük muharrirler arasında da bu sahada hakiki bir kabi
liyet gösterenler parmakla gösterilecek kadar azdır. Kendinde bu hususi 

istidat olınıyan muharririn eserinin şahıslarını guya kendi şivelerile ko
nuşturınıya kalkmaları tehlikeli bir teşebbüs olur. Çünkü bu konuşma· 
!ar eserin içinde pek suni kalmaktan ve sırıtmaktan kurtulamaz. Bu iti· 
barla, ekseri romancıların, şahıslarını, asıl lehçeleri başka türlü olmak 
icap etse bile, zihniyet ve seviyesini gözetmek şartiyle, alelade konuş
turmaları hatalı bir hareket sayılmamak lazımdır. 

Roman ve hikayede şive ve lehçe hususiyetlerine yer vermek için 
yalnız pek çok mahalli şivelere ciddi bir vukufa değil, aynı zamanda bu 
muhtelif halk tabakalarının psikoloji hususiyetlerine derin bir nüfuza 
da ihtiyaç vardır. Hal böyle olunca, muharririn, derlenmiş ifade ve ta· 
birlerle şahıslarını konuşturıruya kalkışmasının ne lüzumsuz bir tasan
nu teşkil edeceği ve realite hissini asla veremiyeceği kolayca anlaşılır. 

Fakat, şive ve lehçe hususiyetlerinin tespiti, romancılar için faydalı 
olmasa bile, folklor çalışmaları bakımından ehemiyetli bir iştir ve Üni
versite gençlerinin tatil aylarında bu işle uğraşmaları fikri mütaleaya 
değer bir tekliftir. - Yaşar NABi 

Zelzele mıntakasında 
binden fazla ev kuruldu 

Akpınar'ın yeni telgrafhanesinden Kırşehir 

Valisinin Kızılay'a çektiği teşekkür telgrafı 
Kırşehir zelzelesinde en büyük tahribe uğramış köy olan Akpı· 

nar' dan, Kır§ehir valisi B. Mithat Saylam, Kızılay Genel Merke
zi Başkanlığına dün şu telgrafı çekmiştir: 

"Kızılay'ın şefkat ve yardımını döktüğü zelzele mıntakasının 
minnet ve şükranlarını, üç yüz evli olarak bitmek üzere bulunan 
güzel Akpınar'ın yeni çatılı telgrafaneainden sunmak, benim için 
en büyük bahtiyarlık olmuştur. 

En derin saygılarımın kabulünü dilerim.,, 

Bu telgraf haberi, zelzele mıntaka· ı 
at için Kızılay'ın hazırlamıt olduğu 1 • 

inşa planının mühim bir safhasının f 'I • • 
muvaffakiyetıe bitirilmiş olduğunu ICI er l(ln inzibat komisyonu 
anlatmaktadır. Bu mıntakada yapıla
cak başka ev kalmamıştır. Cümhuriyet baytaınında şehrimize 

bütün liselerden 48 er kişilik birer iz· 
ci kafilesi gelecektir. Bu izcilerin in-
zıbat! bakımdan idarelerini temin et
mek maksadiyle Kültür Bakanlığınca 
bir komisyon teşkil olunmuştur. Ko
misyon, Kültür Bakanlığı milli sefer· 
bertik direktörü B, Kadri Yaman'ın 

reisliğinde bulunacak, komisyonda 
liseler direktörleriyle şehrimiz beden 
terbiyesi öğretmenlerinden bazıları 

da bulunacaktır. 

kredili ithalata ait taahhütler LİNYİT İSTİHSALATINDAN SONRA 
Türkiye Cümhuriyet Merkez ban· 

kasından alınan hesap hulasalarına 

göre 24.9.1938 tarihindeki kliring he
sapları bakiyeleri ve kredili ithalat i· 
çin Cümhuriyet Merkez bankasına ve
rilmiş teahhütler yek<lnları: 

Cetvel: 1 
Türkiye Cümhuriyet Merkez 

Bankasındaki kliring hesapları 
borçlu bakiyeleri 

Memleket Miktar T.L. 

1 Rakamlarla Türkiye 1 

Hapisaneler harekatı 
Adliye vekilimiz, 938 büdcesi do

layısiyle Kamutay'da yeni kanunla· 
rımızı anlatırken, "Bizim gayeleri· 
mizden birisi, bir suçluyu cezalan -
dırmak ve hakkı temin etmek oldu • 
ğu kadar suçlu sayısını azaltmak ve 
kaderin s~vkiyJe kanunun cezaya 
çarptırdıklarmt ısliı.lı ederek cemi • 
yete, memlekete taydalı bir hale ge· 
tirmektir." Uemiştir. Meselenin bu 
son &a.fhası, hapısanelerimizin birer 
ısli..h müeıseaesı haline getirilmesi .. 

Büyük elektirik santralı sentetik 
benzin ve kimya sanayii kuruluyor 

Tetkikatı bir buçuk sene eve! bitirilmiş olan Kütahya' da Seyit 
Ömer mıntakasiyle civarındaki linyit madeninin istihsaline baş
lanması bir gün meselesi haline gelmiş bulunmaktadır. Sayın Baş
vekilin son beyanatlarında da söyledikleri gibi bu cevherden aza
mi tekilde istifade edilmesi için pek yakında çalı§Jllalara başlan
mış olacaktır. Yapılan istikşaflar neticesinde bu havalide 300 -
400 milyon ton linyit kömürü bulunduğu tespit edilmittir. 

Fuar pulları 

tamamen saflldı 

Almanya 
Belçika 
Çekoslovakya 
Fenlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 

9.875.000 
162.000 

3.326.400 
538.800 

3.127.500 
1.024.300 

10.187.400 
319.300 

2.810.700 
926.200 

90.000 
44.300 

1.252.500 

ı ni gerekli kılmıttır. 

Bugün hapisaneJerimizdcn bir ço
ğu, oırer sanat ve ısıan evi halınde -
urr. lmrah, t.dirne, bursa, Zongul -
da.k, Anktlra hapısaneleri bire_. 
mahkiımıar cenneti haline konul
muştur. t;ok. enter_san olan bır ha
dıse de §Udur: ıvıatık.umıyet haya -
tında, çanfmanm ve kazanarak na • 
muaıu ya§amanın saadetine erenler, 
serbest hayata kavuıtuk.Jarı zaman 
iyi vatandaı oluyorlar. Bir defa 
mahkum o.lanın, auç işleme hali bir 
itiyat hatıne geterek mütemadiyen 
hakim oııune çıkması nazariyesin!, 
oizun napısanelerımiz: tekzip t...lml§" 

tir. hd.pıs.anelerimızde son ısıih te<t
birlerınden sonra onlar, fazilet ve ı

yi hisler telkin eden birer içtimai 
müessese haJıne gelmiılerdir. 

15 inci yıl ve harf 

inkilôbı pulları basılıyor 

Alakadarların söylediklerine 
göre bu mikdar mükemmel bir 
hazi·nedir. Seyit Ömer'de bugün 
kalınlığı 16 • 20 metreye varan 
kömür kütleleri vardır. Bunların 
Üzerlerindeki topraklar tama -
men kaldırılarak bir açık hava 
işletmesi kurulacaktır. İsveç 

İsviçre· 
Lehistan 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c.t. 
Yugoslavya 

764.300 
1.360.200 

859.300 
531.600 

Cetvel: 2 
Kredili ithalat için Cümhuriyet 
Merkez Bankasına verilmiş olan 

teahhütler yekün/arı 

Memleket 

Resmi 
daırclcr 

T.L. 

Hususi 
şahıslar 

T.L. 

Yekfin 

Almanya 17.646.541 
Avusturya 

11.662.160 
525 

27.251 
265.60Y 

10,;82 
3b.~Jj 

280.9Uo 
62.l'lO 

T.L. 

29.506.701 
525 

27.251 
605.762 

10.562 
4-0.662 

361.037 
122.645 

Belçika 
Çekos. 
l!:stonya 
Fenlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yucoslavya 
Yunanistan 
-·----~ 

540.173 

4.429 
80.132 
60.675 

778.113 
27.764 

1.773.019 
31.384 
39.978 

619.236 
1.610 

IZ3.685 
11.585 
1.054 

543.708 
10.300 

262.027 
171.687 
316.828 

4.174 
109.999 

23.190 
5.735 

15.444 
33.605 

1.321.621 
38.064 

2.055.046 
203.071 
356.806 

4.174 
729.235 
24.800 

129.420 
27.029 
34.659 

~""" ~ı:.A 

Yukaudaki Z numaralı cetvelde yazılı 
kredili itha/{itın vadelerine göre 

vaziyetleri 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

6 aya kadar vadeli 

Resmi daireler Hususi şahıslar 

T.L. 

1.393.547 
431.465 

T.L. 

7.667.917 
1.625.228 

Daha uzun veya başka videli 

Resmi daireler Hususi şahıslar 

T.L. T.L. 
~--- -~ -~~~-

16.252.994 
3.661.372 

4.194.243 
774.114 

Muhtelif memleket/erin Merkez 
Bankalarında tutulan kliring 
hesaplarındaki alacaklarımız 

Memleket 

Estonya 
İtalya 
Yunanistan 

Miktar T.L. 

37.900 
3.079.800 

150.600 

Denizli' de belediye seçimi 
yoklamaları yapıldı 

Denizli, 29 a.a. - Denizli merkez 
ve mülhakatında belediye seçimlerine 
ait parti yoklamaları dün yapılmış ve 
namzetler tesbit ve il§n edilmiştir. 

İzmir enternasyonal fuvarı pulla
rı, yurt içinde ve dışında çok rağbet 
görmüş ve bu pulların mevcudu tama
men bitmiştir. Pul kolleksiyonculart 
bu pulları bulmakta bir hayli müşkü • 
lıit 'çekmekte, bu vaziyet pulcular ara· 
sında büyük bir hareket tevlit etmiş 
bulunmaktadır. 

Haber aldığımıza göre P. T., T. İ
daresince on beşinci yıl hatırası ola
rak 6 kıymette yüz bin ve harf inkıta-

bı hatıraaı olarak gene 6 kıymette 

yüz bin pulun basılmasına başlat

Rakamlara geçiyoruz: 926 · 936 tırılmıştır. Cümhuriyetin on beşinci 
on nır sene ıçınae napısaneJ .. rınuze 

yıldönümüne ait pullar 29 birinci 
~!rctı ve çıKanlara aıt olan raka.nı ... 
1ar, ıu. seyıri takıbetmiıtır: teşrinde, harf inkılibı hatıra pulları 

9:.!6 da hapioaneye girenler oayıaı 
J2.1155 mevkut; 61.6Jıl mahkum ola· 
rak 100.494 idi. Buna mukabil aynı 
sene içinde 32.372 mevkuf, 68. 761 rı 
mahkum olarak 101.133 vatanda§ 
hapiaaneoden çıkmıf, aerbes.t hayata 
kavu§lllUftur. 

Hapisane~:;J,iren ve çıkanlara ait 
oıan ou. ra..w.: ar umUıntıa.ar. nuıua.-
rı, bir de, kendi aralarında kadm ve 
erkek tasnifine tabi tutmak lazun • 
dır. Biz, bu I1)ev-zu ilk hatırım.ıza 
geldiği anda, hapisaneye girmi§ ve· 
ya çıkını§ olan kadınların hiç bir za
man bu kadar ve yüksek bir rakam 
gôotereceğini tahmin edemeyiz: Me
sela 934 seneoinde hapisaneye gi • 
renlerden kadın sayısının, erkek ıa
yısından fazla olduğunu söylersen 
hayret etmez misiniz? Bakınız: 934 
de mahkiımlar evlerine girmit olan· 
lar yekiınu, 96.953 idi. Bunların 

48.'ııl4 ü kadın, 48.159 au erk.ktir. 

Hapisanelerimize girenlerin en 
ç:ok; takat çıkanların - Girenler ra
kamına gOre - en az olduğu sen~ 
932 dir. 932 de 53.868 zi mevkuf, 
68.11 7 ıi mahkiım olarak hapisane· 
lere girenler yekiınu 121.985 dir. 
üuna mukabil çıkanlar sayısı yirmi 
bine yakın bir ek•iklikte 102.174 
dıir. ı,.ıkanların girenlerden çok ol · 
duğu sene de 92!! dur: 88.105 gire· 
ne mukabil, 91.821 çıkan ... Bir de ra
kamları tespit edilmit olan son sene
ye ait rakamları verelim: 

936 da hapisan.eye giren kadın, 
erkek, mevkuf ve mahkiım yekiınu 
135.394; çıkanlar yekiınu ise 
118.613 dür. 

da 2 ikinci teşrinde tedavüle çıkarıla
caktır. Tedavülde bulunan normal 
posta pullarının yerine kaim olmak 
üzere basılması kararlaştırılan 19 kıy· 

metteki yeni pullar için hazırlıklar i • 
lerlemiştir. Yakınla tabına başlana· 

caktır. 

Erzurum' da kar yağdı 

Dün Ankara'da hava açık ve dur
gun geçmiştir. Günün en yüksek ısısı 
gölgede 17 derece olarak kaydedil
miştir. 

Yurtta hava doğu Anadolu ile Ka • 
radeniz kıyılarında bulutlu ve yer yer 
yağışlı, orta Anadolu'nun şark kısım -
lan ve cenubun doğu kısmında bulut
lu diğer bölgelerde açık geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların metre 
murabbaına bıraktığı su miktarı Rize. 
de 35, Terme'de 33, Samsun'da 24, 
Çarşamba' da 17, Sinop'ta 9, diğer ya· 
ğışlı yerlerde 1. 8 kilogram arasında· 
dır. 

Dün ilk defa olarak Erzurum'a ha
fif kar düşmü§tlir, 

Rüzgar, yurdun bütün bölgelerin
de umumiyetle timalden en çok sani • 
yede 9 metre hızla esmiştir. 

En yüksek ısılar İzmir'de 24, Bod · 
rum ve Adana'da 25, Antalya'da 26 
derecedir. 

Bu mınt.akadaki linyit madenimizin 
işlemeğe açılması sadece bir linyit is
tihsali şeklinde kalmıyacak ve orada 
hemen bunu takiben bir çok büyük 
sanayi şubeleri bu açılışı tabi! olarak 
takip edecektir. 

Seyit Ömer' de istihsal olunacak kö· 
mürle işlemek üzere hemen orada bü
yük bir elektrik santralı kurulacaktır. 
Bu muazzam santral saatte 50 - 60 ki
lovat ve senede 400 milyon kilovat sa
at gibi barikullde bir elektrik enerji· 
si istihsal edecektir. Bu suretle bütün 
o havali, yani Kütahya, Eskişehir, Bi· 
lecik, Bursa, bmit ve İstanbul'a ka -
dar istenildiği kadar ve bugünkü fiat
lardan çok daha ucuz elektrik ver • 
mek kabil olacaktır. Bu arada bu mın
takaının köylerine kadar az bir para 
mukabilinde elektrik cereyanı verile
bilecektir. Linyit istihsali mühim bir 
mikıdarda olacağı için orada kurula • 
cak diğer sanayi şubelerine de gayet 
az bir masrafla kömür temin cdilebi -
lecektir. İstanbul'da bugün mevcut o
lan elektrik fahri.kası o zaman, bir 
yardımcı fabrika haline getirilecek • 
tir. 

Bütün bu havalide elektrikin kolay
lıkla ve ucuz olarak elde edilecek bir 
half" P"Clmesi. nr:a.rl~lri cı~n2v1 f::.~livt"t
leri de hiç şüphesiz teşvik edecektir. 
Esasen hükümetimiz de linyit istih
salini takibeden sent<:tik petrol imal 
için icap eden teeisatın vücuda geti -
rilmesi kararını çoktan almış bulun • 
maktadır. Bu da, linyit istihsalatınu
zıın en tabii bir neticesi olacaktır. 

Gene orada kurulacak sentetik ben
zin fabrikamız için bugüne kadar bü
tün dünyaca tecrübe edilmit metot • 
!ardan bizim için en muvafık olanı hü
kümet tarafından tetkik edilerek alı· 
nacaktır. 

Sentetik benzin fabrikasiyoniyle 
beraber, onunla çok yakından alaka
dar olan azot, amonyak kezap ve belki 
de azotlu gübre istihsali de yakın za -
manda bütün bu işlerin tabii bir de • 
vamı olacaktır. 

Kütahya' da kurulacak sentetik ben
zin fabrikası senede 25 - 30 bi•n ton 
suni benzin istihsal edecektir. 

Kızıla" merkezi, zelzele mm taka
sının muhtelif sahalarında yapılacak 
olan köylerin inıasında kullanılacak 
malzemeleri bu mıntakaların münasip 
merkezlerinde depo etmiştir. Hazır· 

!anan program mucibince devam et· 
mekte olan inşaatta bu malzeme kul
lanılmaktadır. İnşa edilecek ev sayı

sı 2158 i bulmuştur. Bitmek üzere 
olan ev sayısı bine varmıştır. Bu su
retle, inşa yekQnunun üçte ikisi bit
mek üzere demektir. Geride kalan üç
te biri de kış basmadan eve! tamam- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Seyit Ömer ve Tavşanlı'da bugüne 
kadar keşfedilmiş olan linyit maden· 
!erimiz, bütün bu muazzam işlerin ba
şarılması için mühim mikdardaki tin· 
yit istih!akltımızı en az yüz sene kar· 
şılıyabilecektir. Bu havalide bundan 
sonra yapılacak aramalarla daha mü • 
him mi.kdarda linyit bulmak kabil ol
duğu tahmin edilmektedir. 

lanmış olacaktır. 

15 hazirandanberi Yozgat, Keskin 
ve Kırşehir çevresinde seferber hal· 
de bulunan Kızılay teşkilatı, evleri 
zelzeleden kısmen hasara uğrıyan köy 
lülerimize nakit ve malzeme dağıtma 
işini tamamen ikmal etmiştir. Geçen 
ay sonunda tamamlanmış olan malze· 
me dağıtma işini müteakip, tamamen 
yıkılmış olan 2158 evin yapılmasına 
başlanmıştır. Müteferrik yerlerde 
müstakil köyler vücuda getirilmekte
dir. 

Yeni kurulacak köylerin arsaları, 
bu hususlar için cemiyetçe hazırlat
tırılan plan dahilinde, taksim ve tev
zi edilmiştir. 

Evlerin planları, mahalli iklim za· 
ruretleri ve kullanma tarzları göz ö
nünde bulundurularak hazırlanmıştır. 
Yeni kurulacak Akpınar, zelzele mın· 
takasındaki inşaatın bu çevre için ör· 
nek köy olabileceğini göstermiştir. 

Rahat ve güzel olan yeni evler, aynı 
zamanda mümasil yer sarsıntılarına 
da karşı koyacak kadar mukavim ol· 
duğundan civar köylerin de yavaş ya
vaş bu şekli almaları için nümune o
labilecektir. 

Zelzele mıntakasındaki bu inşaat i
çin şimdiye kadar :Kızılay'ın harca
dığı para 483.208 lira 48 kuruştur. 

Sevinç gözyaşları 
lngi/tere Valide KIIaliçesi Mari, 

1914 • 1918 harbı çıktrğı ve devam 
ettiği sıralarda lngiltere'nin Kırali· 
çesı ve kendi çocuk/arııu da harba 
gönderen bir ana idi. 

Hiç şüphesiz, bir ana, hem de 
memleketin bir numaralı anası sr .. 
latiy/e kıra/içe bütün o harp yı/Ja· 
rında sınırlarda dökülen kanlarrn1 

kaybolan canların sızısını yüreğin
de duymuştu. 

Eve/ki gün ingiliz parlamento
sunda B. Çemberleyn'in nutuk söy· 
/ediği sıralarda B. Hit/er'den Mü· 
nih'e davetiye gelince valide kıra • 
/içenin kendini tutamıyarak ağladı· 
ğı görülmüştür. Her halde bu göz 
yaşları, teessürden ziyade dünya 
su/hunun kurtulacağına dair beli -
ren bir ümitten ileri gelmiş olacak. 

Hiç şüphe yok ki, bugünkü vazi
yet karşısında bütün ana gözlerinde 
o sevinç yatlarını görürsünüz. Al -
/ah vere de boşa çıkmasa ... 

Çünkü sulh için dökülen sevinç 
yaşlarını kurutan her hangi bir ka • 
sırga, harp için dökülen kanların 

µgursuz bir müjdecisi olabilir! 
T. l. 

l' ıwa kalan tatar aifo.ı ! 

Baltazar Şövalye, yahut fransızla
rın kısaltarak oöyledikleri §ekilde, 
Balta, otuz senedenberi Franaa'da 
köyden köye, çiftlikten çiftliğe gi -
derele poıta müvezziliği yaparmı,. 

Bu adamcağız otuz bu kadar aene 
hizmetten sonra tekaüde sevkedil -
mittir. iti az, heıabı kuvetli kimse • 
ler, bu ihtiyarın timdi ye kadar yürü
düğü yolu hesap etmitler: 540.000 
kilometre tutuyormuı 1 

Acaba bu posta müvezziine : 
- Allah yürü kulum! demi§, diye

bilir miyiz? Zannetmem. Olaa olsa 
diyebiliriz ki: Bu, adam Balta ola • 
cağına bir baltaya sap obaydı, da· 
ha rahat edecekti. 

Eskiden bizde postacılara "tatar,. 
ve yahut "tatar ağıuı., denilirdi. Ay
nen : 

- lıte timdi yaya kaldın tatar a• 
ğası! diye bir sözümüz de vardır. 

Hiç ıüphe ehniyorum ki timdiye 
kadar gelip geçmİf tatar ağalannın 
içinde en fazla yaya kalnuı olanı 
bu ihtiyar fran11zdır, 

Av hayvanlan ve avcılar 1 
htanbul avcrlanndan mürekkep 

bir heyetin bir toplantı yaparak, 
neıilleri kesilmeıin diye, keklik, ıÜ• 
Jün ve karacanın avlanmasına_ bun .. 
dan böyle, müsaade vennemeıi için 
ziraat vekiletine bafvurmıya karar 
verdiklerini okudum. 

Fakat keklik, ıülün, ve kara • 
ca neali neden keıilmek üzeredir ? 
Ziraat V eki.Jeti bu narin hayvanla -
nn neslini korumak için bir karar 
vermeden önce yapılacak bir iş var: 
Avcılarnnız kendilerinden onlan ni· 
ıan almaz, onlara atq etmezler; o -
lur biter 1 

Kısa dalgalar 1 

Yeni radyonun haftalık programı
nı hazırlamak üzere toplanan komiı
yona Dahiliye Vekaletinden de mat
buat memleket mü~viri Sadri Er -
tem'in iıtirak ettiğini lıtanbul gaze
telerinde okuduk. 

Radyomuzun kısa dalgalarla çalı
ıacak olan kısmı, daha ziyade hari· 
ce yapılacak propaıranda itlerine 
tahıiı edilecekmiı. Her halde arka
daıımız Sadri Ertem, kıaa dalgalar
la uğratacaktır. 

Avrupa'da devlet adamların· 
dan birisi, söylediği bir nutukta 
pek iıtiha vermiyen bir mutfak 
nüktesi yaptı ve: 

- Prag'ın kokmut yumurtaamı 
pİfİrmek için Avrupa'nm bizzat 
kendini yaknuyacağmı aanıyo-
rurn.,, 

Bu nutka, aynı fikirde olmıyan 
bir baıka diplomat da çıkıp: 

- Prag ineğinin alman mandı
racıları tarafından rahat rahat 
sağılmaıına Avrupa'nın göz yum
mıyacağını sanıyorum,, diyemez 
mi? 

Devlet, gene Etibank eliyle memle· 
kette bir de aleminyüm sanayii kur • 
mak kararındadır. Aleminyüm sana
yiinin de Kütahya'da kurulmaaı bir 
zarurettir. Çünkü bir ton aleminyüm 
elde edebilmek için 30 bin kilovat sa
at elektrik enerjisine ihtiyaç vardır. 
Bu münasebetle aleminyüm sanayii -
mizin de Kütahya'da kurulması tabii· 
dir. 

Bütün bu izahattan anlaşılacağı gi· 
bi, Kütahya pek yakın bir zamanda en 
büyük ve en mühim sanayi merkezle· 
rimizden biri haline gelmek yolunda
dır. 

Öğretmen okullarına 

alınacak nihari talebe 
Kültür Bakanlığı, öğretmen okul· 

tarı direktörlüklerine yeni bir emir 
göndermiştir. Bakanlığın bu emrine 
göre nihar! olarak bu mekteplere ka
bul edilecek talebeden de parasız ya -
tılı talebede olduğu gibi sicil fişi, ra· 
por, radyografi istenecek ve bunların 
tetkikinden sonra öğretmen olmıya 

elverişli olanlar alınacaktır. 
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ıl __ o _ı S_P_o_L_I T_l_K_A-ıl 
Münih konferansı 
Dünyanm, harp ve ıulh bahaincle 

aöz aöylemiye en çok aalihiyet.İ olan 

ur us 

DÜNYA HABERLERİ 
Yangtse nehri üzerinde Holanda bitaraf 

dört adamı, Hitler, Muaolini, Çem- J • ı • • ı · ı :;::.: :~r:1:di~:ri'!:y~a;:;!~ a po n gem ı e rı ç ı n ı er Fakat taarruza uğrarsa 

!Dersim 
medeniyete 
açılıyor. 

(Başı 1 inci say/ada) 

mıtlardır. İngiliz ve franaız baıve- f d b 1 k d • ı d • mukavemet ederek kavutturulmuı clivuı olarak takip e • 
killeri Münih'e tayyare ile gitmifler tara 1 n an a U a e 1 1 dildiii umuıdanberi, hal yoluaa sir -
Ye hariciye vekili Ribentrop tarafm- Lahay, 29 a.a. _ Batveıkil B. Ko- mit demektir. 
dan kartılanmıılarclır. Münih'e Hankov, 29 a.a. - Yangtae boyunda japon gemileri batti Te- lijn, radyo ile netredilmif olan ~ir nut- Oaerinde ciddi ve vatanpenerane 
trenle gelen Muııolini iae, Almanya'· inıia-n'e 19 kilometre mesafede bulunan Vuaueh'i bile •-eme- kunda timdiki ihtilaflarını te•rinie- bir iırarla durulan, haydutlann ve ta· 
ya girerken Hitler tarafmdan kartı- mitl;;dir. Çinliler, burada düflll&D gemilerine yolu t•maurl;ie ka- velden ön<:e halledilebileceği.ııeır kani biatin çduarttıtı bir çok güçlüklere 
laDIDlf ve iki otoriter hülriiımet reiai I d olmadığını •öylemittir. rağmen aanılmaclaa takip edilen ve e • 
Münih'e kadar birlikte 1relmi·1erdir pamıt ar ır. dilecek o•-- :... •• •e t __ _.:n p--·, 

• r So .. .. f nd d"" B-.vekil, sözüne devamla f(iyle de- ..... -- .. - -----
Bu, aon nutuklannm birinde .. aziz ---------------..., n uç gun zar 1 a Ufma- bize ıimcliden mııelenin kökünden hal 

b tak d k. · mittir: 
kardetim., aözleriyle tavaif ettiii M • ı nın u mın a a 1 zayıatının Holaoda, her türlü ahval ve ıerait yoluna gİnnif olduiunu vadeclebilir. 
Muaol...;..;:,,.., Hitler'in bir cemilesi ol- esaJ .ar, 2000 kitiye balii olduiu tahmin dahilinde bitaraflığını muhafaza et- Denim'in medeniyete açılııı, Kema • 
dutu kadar da Münib müzakerele· edilmektedir. Japonlar, çinlile • me~ ve bütün taarruzlara mukavemet liıt inkılibın ._,...dıiı eeerlerin • bü • 
rinden evel fikir teatiıincle bulmı- rin mukabil taarnızlannın :~...ai eylemek niyetindedir. Seferberlik- yülderindendir; neılimize ıeref vere • 

~. makaadma matuf oı.. gerek- te şeb bu·. s 1 er, hareketini abluka etmek için ye- ten evci ihzari mahiyette bulunan son cek ölçüde büyük bir hamledir. 
~ niden ezhirli gazlar istimaline hazırlıkları tetkil eden bütün tedbir- Derıim'in karanlıklar içinde geçen 

Filhakika Muaolini, Münib konfe- müracaat etmiılerdir. ler ittihaz edilmittir. Seferi>erlik, dününden, teıebbüı, hareket ve emek 
ranımm toplanmaamda birinci de- Tienşiaten mıntakuında harekat bu.ndan ıonraki inkitafa bağlıdır. Kı- dolu busününden ve bol ıııkh yanmn-

d imil 1 damd r k ı icra etmekte olan düıman kuvetleri, raliçenin kararnameai, tekalifi harbi- dan bahaetmeden önce, büyük bi.- biz 
rece e 

0 

ana 
1 

• arar ar bir fırka miktarında olup Sungshako- ye uıuliyle müaadereyi mümkün kıl- ve b-ec:anla bir vazife y•nır .k iıte -Bir defa Almanya ile İtalya ara - • • • -ı ,. 
nun çinliler tarafından iıgali üzerine mak için harp tehlik~i vaziyetinin rim : 

amdaki doıtluk dolayıaiyle Maaoli • hattı ricatları keıilmiıtir. mevcut olduğunu ilan etmektedir. Uçüncü ordunun büyük maneYrUJ -
ni böyle bir rol oynıyacak vaziyette- MOSKOVA'DA : Vu•ueh'ten itibaren garp iıtikame- B. Kolijn, netice olarak, vaziyetin nın Tunceli'nde seçen aafbaamda bu· 
dir. Fakat buhranm çıktığı günden- tine dogwru ilerlemekte olan 1·apon ko- hal' 'b da ümh 
beri -··'b t · • t f • M ..... '--va, 29 a.a. _Tas a1'anıı, A- ı azır tenevvür etmiye hafla- lundum. Bu yıl manevra ....... c·· u-_. un eaıınıne ma u meaaıye vwlW lu da Hıiangıu1n ve Lotoıu1n'da tev- d ğ · 
doiruclan doğruya kanpnayıp da merika maılahatgüzarı B. Krik'in B. kif edilmittir~- ır-- mıı ol u unu ıöylemiıtir. riyetin üçüncü orduıuncla idi. Ordu 
ikinci planda kalmaıı, vazifeaini ko- Potemkin'i ziyaret ederek ya bükü- Honan'ın ıu1rkında Şang•eng'den i- Se/erberlik tehir edikli üç kolordu ve iki ıüvari tümeninden 

d 1 · · · B H · tler ve ır- ır mürekkep otuzla kırk bin kiti arum-laylaıtırmııtır. met veya ev et reısının · 1 tibaren cenup istikametinde ilerle • Amsterdam, 29 a.a. - Bugün için 
B B • B R ıı·· üra.caatına daki büyük kuvetiyle üç ıafbalı ma • Münib konferanaı, ev.eli müza • · enet e · uzve ın m meğe te~bbüı etmiı olan dü ... nan yapılmaaı mukarrer kısmi aeferberlik 
b b. .. tta bulunmasını ır- ır-· nevra yapmak vazifeaini almqb. 

Lere7e mevzu te-ı.:1 eden meaelenin enzer ır muracaa kuveti, Şavo'da abloka edilmiıtir. Bu muvakkaten tehir edilmi•tir . 
• t-.ıı 1 1 · ld • haber ver ır Birinci aafba, Tunceli'nde geçecek • __ ı..:yeti bakımından ehemiyetlidir ta epey emıf 0 ugunu - cephede J"aponlar, yeniden zehirli gaz 
_. k d" ti·, buraya ll'-ır.--- Karaköae, Trab-
Denilebilir ki Avrupa ve batt1 dün· me te ır. lar kullanmı•lardır, fakat çinlilerin tirdat etmişlerdir. Japonların birçok ._. ....... ., 

ır zon, Urfa ve Gaziantep gibi uzak yer-
ya aalhu bu göriiımenin neticeıiıte B. Potemkin, Sovyet hükümetinin, mevzilerinde değiıiklik olınamtttır. taarruzları kendilerine ağır zayiat lerden kara yürüyütleri yaparak lata-
baibdD". Fakat konferanıın ebemi. Birletik Amerika bükümetinin tek- Lotan civarında tiddetli muharebe- verdirmek ıuretiyle tardedilmi,tir. lannuz toplanmlya bafladılar. Bu uzun 
,.eti buaa müahaıır değildir: Artlk lifini ıempati ile karıılamakla ber.a- ler devam etmektedir. Mahuiling mıntakasında Çin ku-

yürüyiifler ıeliıi güzel :umanlar için-taribe kanımıı olan Lokarno günle • ber beynelmilel bir konferansın der- Ha- bombardımanı vetleri, üç yoldan bir mukabil taar-
.,.. • • 1 de değil, mannranm programma uy -

rinden beri, dört devletin en aalihi - hal içtimaa divetini muhtemel bir te· Hanoi, 29 a.a. _ Hanina adası a- ruz ıcra etmıı er, bir çok tepeleri iş- iun olarak teabit edilmit uzun ve çe. 
.,-tar adamları ilk defadır ki bira. cavüzün ve yeni bir cihan harbinin ö- çıklarında bulunan japon tayyare ge- gal etmek ve cenubu prki istikame- tin mukaftmet yüriiyÜıleriydi. Ordu, 
raya gelip görüpnektedirler. Bina· nüne geçmek için müe11ir bir çare misinden uçtuğu zannedilen dokuz tinde ilerlemek suretiyle hayli terak- manevra yerine ıelmedm önce yürü • 
enaleyh Müaih konferanaı, müzake- addetmekte oldutu cevabını vermi'- japon bombardıman tayyareıi, Yu- ki etmitlerdir. yüf kabiliyeti balrW!Mndan büyük bir 
reye mevzu tefkil eden meaelenin tir. nanfu'ya altmıı bomba atmııtır. Kırk Japonlar bir ıehri zapteıtiler imtihan 991'di. Manevranın birinci aaf-
bile ehemiyetini geride bırakacak kadar ölü vardır. ha--..._ L:....ıı:ı.ı-r iM- ..wr. ile alb .m. ___ _. ·· uıı·· bir· · mahi BERN'DE • Tokyo, 29 a.a. - Domei aJ·ansı teb- - Dlrll&ftl -y ı- .,-d--..ue tum u ıçtQDa • • Tayyarelerden biri alevler içinde 

liğ ediyor: Japon ordusu, Hankov- kilometre aruıncla yüriyiif yapmq-
yeti almaktadır. An1r a..ı .... ı arıklarına dütmüttür. , __ ..1 L-•-- th la&-ı __ ı. 

Bern, 29 a.a. - Federal meclie, B. 111 
.....,. :-r dan 150 kilometre mesafede ve Yangt- ....-uı; UU1U1U" yaya ve a ~ " 

Dört devlet adamı ilk defa olarak Hitler'le B. Beneı'e ıulhun muhafa- Çinlilerin yeni bir ae'nin timal sahilinde bulunan ve bu bu latalann erlerini tetkil eden 
bir araya gelmekle beraber, Çekoa • zaaı lehinde çok hey~canlı bir mesaj mum/akiyeıi Hankov yohmcla t;on kuvetli müatah - vatan çoculdan hepli cümhuriyet clev-
lovakya meaeleai --Llinde tebarüz · ki N k k" la T' k. •· b r:.-..1e biWiimiY., 1·,.· beal__..., "ıw:i L-. r-a go"' ndermı"ftir Honkong, 29 a.a. - Kıu ang- an- em mev ı o n ıen ıaçen ı u u - ..u -., --• ._....,... ı· -
eden ihtilafta her iki taraf da biri- · k-'mıı ___ 1:.-..1:•er,· "T~!....L. ...:a.: '-

f ndan B chang yolunda çinliler, Şuıiepan'ı i• balı zeptetmiftir. .. _. ..-- • ..,. ...-
~•in~~~~•~~~ ~~~~d~I ·-----------------------------~~~y~~~~~ müı olduğundan zemin hazırlanmıf Hitler'le B. Bene9'e gönderilmit olan lmafl 
elemektir. Eaaaen anlapna ümidi de •ulb lehindeki meuj, Amerika cüm- Münih'te konuc:malar yapılırken o Bu ;lit Yarbk, Pilümiir'ün Wr la-
bunclan doğmaktadır. lqiltere ye bur r~i•i B. Ruzvelt'Uı meaajınm ay- ~ um fimalİllİ, ç.m...-.,. Pertek lra-
Frama, Çemberleyn tarafından Go- nıdır. Federal hükümct, bitarafhğuıa zaıu.m... lııir la111n cenup a.ölplerini .. ......._,ele Hitler'e yapılan teklif ü. uiınkirane Ndık kaluağmı. her tür- D Jeti ih • db• 1 • ~ .m• kalan bütüa Taaceli'ai 
s,er.iadA 18'U' ebıwtktedir}er, :Y anİ lü ihtilafın haricinde kalacağını Ve ı-+ ev ~ tiyat te ır en t....... 91minİ almıtlardı. 
umumi bir anlapnaya vanla- Yani- mucacıeıeye -urıpmyaugffil; 1lftta T__. hm••ıo ... .:..a-.L. - ;.,; 

ihtillf ın halli u•ulüne müteallik mü- •---. ~ -·-.. -..-
maz. ÇekCNlovakya'nm yü"'ll"J elli 1 d d • ı kadar bir y•dir. Fakat tabiat bu avuç 
niabetinde alman nüfuüııJI. mnkin talea.ını •erdetmiye niyeti olmadığı- • a mağa evam e ıyor ar içi kadar yerde l&'JlllZ tepeler, c1ere1 ... 
olan mmtakalarmı All.unya'ya ter- nı batulattıktan M>nra harbin muha- uçurumlar, majaralar, ç-lıbklv,......, 
ketmiye muvafakat ediyorlar. Hit- ripler ve hatti bitaraflar için tevlit e- Pariı, 29 a.a. - Remıl ceride, harp halinde milletin ve milli lilder, ...,, Ye-•- ..... claiW.,... 

deceği fecayüıı ve zararm bir tablo- b · · 11 7~ 
ı .. , bu mmtakalarm Almanya'ya ıunu te.naim etmektedir. müdafaanın temikine müteallik ir kararname nqretnııftır. rabmı" Denim'in clailı zibni.,eti bu 
derhal terkedilmeaini ve müzakere- temmuz 1938 tarihli kanunda derpİf eclilmit olan tedbirlerin itti- tabiata yaalanarak bqüne kadar,..... 
I..m de ondan aonra yapılmaamı tıa- CENEVRE'DE : haz ve tatbikine bu ıuretle me., me.i menedilmit ve bu maddelerin Dllfbr. 
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Japon Aridye 
naz1rı ge11eral 

Ugaki istifa elli 

Başvekil Konoye 
hariciye nazarhğını 

da üzerine aldı 
Tokyo, 29 a.a. - :augün japon kabi

nesinde bir buhran batgöstermiftiır. 

Bu buhranın sebebi fudur: 
Hariciye nazırı general Ugaki, Çiıı 

işleriyle metgul olmak üzere doğru
dan doğruya Başvekile merbut olarak 
teşkil edilen büro hakkındaki brarı 
tasvip etmediğini Ba'vekil Prem Ko
noye'ye bildirmi,tir. 

Bundan sonra Hariciye nazırı iıati
fa etmiş ve Tokyo civarında bulunan 
evine gitmiıtir. 

Hariciye Nezaretinin ıiyai müp
virleri Saito ve Arita da istifa etmit
lerdir. 

Japon Harbiye nezareti tarafı~ 
netredilen bir tc.ibliğde, Hariciye na
zırının iıtifaaınm ;~& deria sebeple
re istinat ettiği, Hariciye nazırının 
İngiliz büyük elçisiyle yaptığı müza
kerelerin ordu tarafından istenen si
yasete katiyen uygun olmadığı ve çiıı 
itleri büroaunun da bunun için doğ
ruden doğruya Başvekile merbut ola
rak tetkil edildiği bildirUmektcdi.r. 

Kabine, 'General Ugaki'nin istifa
suıı müteakip derhal toplanmıftır. 

Çin muhasematı dolayaiyle kalli
nenin, hariciye nazırınwı istifasından 
sonra çekilmesi mutat olarak lizım
gelir idiyse de, P~n• Konoye bu p 
le ba,vurmamıttır. 

Siyasi mabafilde beyan wundU~'
na göre, Ugaki'niıı ve ordunun ihti· 
lAfları araaında kalan bqvekil Kol14)a 
ye, Ugaki'yi feda etmek mecbuciye
tinde kalmıttır. Hariciye nczarıetini 
fimdilik bizzat bafvc.kil duuhte ede
cektir. 

Kabine toplantıaından aonra çıkan 
yarı resmi bir tebliğde, japon barict 
ıiya.etinin katiyen değİ§miyeceği ve 
hükümetiıı antikomintern •iyaaetine 
ve Çin'e kartı fİıd<ktli ve azimkir hat
tı hareket takibi •iyaaetinc l8dJk a. 
lac:ağı biJdiıl'ilmektedir. 

Siya.! rmhafil-de beyan olunduğu
na ıöre, Japonya'nm ent.erm.yonal 
ıiyuette bu güne kadar ı&terdiği i
üdal Ugaki'nia. wtifMı ile en faal .. 
.zuvlarmdan birini kaybe1mif oluycc. 
Ba i9tifanın Japonya'run garp devlet
leriyle ve bilhuu İngiltere ile olan. 
miinMebatınıda fena akieler yapacağı 
tahmin ediliyor. Bu günkü buhran 
öğleden aonra Tokyo bon-.ında e9-o 

~ tene.z.ıilliine ICbebipet ftlmit-
tır.; • lep etmit ve bu talep İngiltere Ye ------- nı"yet -en'lmektedır" • ithali hu•uat bir mezuniyete tabi tu- Cümburiyet onhuu. uzun yÜriİyi • 

Frana tarafından terviç eclilmemit- Cenevre, 29 a.a. _ Milletler cemi- ZU " J ıünclen aoma içine sircliii Denim'in 
11 temmuz kanunu, mim müdafaa tulmuttur. bir hubllılr ""Öl ruw= 

ti. Avrupa'yı h~ ıüriildemek ü- yeti aıaamble.i, düıı aktam teklif ~dil· um! . l . . s· U halk hl" 1~ bu çeJitli armıımm her lröfeaiaclen pa- • --. 
zere bulunan ihtilaf budur. Alman- teıkilatınm um premıp erını ve ıv ın ta ıye pıunı ıu " baılan tehlikeaiyle karfdapyor- Giyim çok clüzcündü, banca 
ya t.rafmdan Çekoalovakya'ya Ye- mit olan bir karar projesini reye koy· ukert ve •İvil makamatın gerek aa- Londra, 29 a.a. - Dahiliye nezareti clu. Bütün bu tehlikeleri tecrübeli ted- ba bareüta rap... bir tek üaır::: 
rilen mühletin bitmeaine iki gün ka- makaızın kabul e.tmiftir. Bu karar kert harekata, gerek memleketin mü- harp takdirinde ıehrin aivil halktan birleri ile önliyen "aakerin bir cl.mla Jlrbk, aökük ukere raat ....... lnll So. 
lmca, -azı"yet --·ızm deiri•i. Bu a· projesinde "uaıtıblenin hiç bir bükü- dafauma müteallik olan •elibiyetle- tahliyeai için bir plan netretmiıtir. •----- bile la L---- L!- __ ........_ ..... __ iuk lauml...da yazife alanlar_ .._ 

.. - • r rini teabi.t etmektedir. 18 yqmdan Fakir halkın bütün aevk, ibate ve .. ~-da, .a.~~:~ .. ~!_- re .nvi..-.ti.· - .~ ni deiifmenin aebepleri araamda, metin, itlerini kuvete müracaat •ure- ua or....._., ~ 1 _... '" ..... .._. 
,. __ _:1__ Cumh··--:u· R-----ıt'm" yukarı olan kümeler, bilhuu memur iqeaini hükümet deruhte etmektedir. ald J1.. -~ • mü "t ::__ll ı. . yj..-.. lf• i -L ;.,;eli. ft-!_f!ID L~ 
_... ....... ~ tiyle halletmek te....W.ü•üne kıyam 1 1 ·· L-· 1 k ..1a. d·ı ••• v-e.,ı • w ~ndl' ı • ,,_ ~ • .,. -... ıı-.ıııııııı: 
meujı, Çemberleyn'in .. ,.... belli r-- barı"l a mute-ıt er • ere wavet e ı e- Şehirden aynlacaklara adam batına ı . diı ,...,....ıc ikiaci aaf açrlrmı yollanncla onlaaun motörli .. 
olmayu ricaaı, ye Muaolini'nin ta _ etmiyeceiini ümit etmekte olduğu,. ecelderdir. kırk. aem aaathk erzaklan da verile • ~ma intikal eı::.-Yl'llDID • canlı nakliye lataı.rı • il.-i hatlua 
nuuta aayılmaktadr. Hakikatte en beyan edilmektedir. Proje, Amerika Bensin aallfı kontrol altında cektir. Elizıi bölseaindeki mannnlar hak- kadar erzak lafı1w, -nar fnmlar 
ehemi.,etli aebep, İngiliz donanması- cümhur reisinin tetebbU.ünü hararet- Prag, 29 a.a. - BötUn çek matbuatı, Frarua'nın rolü nedir ? kında bükümet Batkanmm ia,_tli taze '" pİfkia ekmelr, sen• -tfak-
nm aeferber hale getirilmeS: bak- le selamlamakta ve bu tefebbiiae ısaik çek • alman hududunda hu•u•t kıta- Moskova, 29 a.a. - İzvestia gazete- ~dirlerinclen türk milleti elbet haber- lar bütün latalara ılCak ,....... pİfİrİp 
kandaki karardır. İtalya "ı<' Alman - Qlan zihniyete tamamiyle i9tirik et- atla hücum kıtaatı yerine muntazam ai, bugün toplanan Münib konferansı dardır; diıiplin, tevk ve ....,.jiclm 'flli· 7etİftiriyordu. y_. yer" lama kıum 
ya, lngiltere'initı l'\lli.,,. ,rireceğine me.ktedir. kıtaatın ikame edilmit olma•mı mem- hakkında diyor ki : ruhnuı erler lrütleai, bilsi, cesaret ye uzan )'Ül"ÜJ'Üt kollanm 1Utlacllm, ı... 
bu dakikaya kadar inaD1D11mqlardı. nuniyetle karıılamaktadır. ..Bu dörtler konferanıında Fransa'- yiiluek kabiliyetle vuıflaaan tiirk ıu- kollar fCMeler yeye toprak yollarcla de. 
Seferberlik emrinin imzalanma .. an· TOKYO'DA : Hu•u•I eıhua benzin Htılmur bu- nm rolünün ve mlnaıınm neye mün- ba.,. ve bütün manni varbldan biribi- iiJ, yalçm dailann ...,. patiblan il • 
..... bir harp arifeıi atmoaferi mey
dana ıetirmiıtir ki her iki devletin 
de bundan kaçmdrldan muhakkak • 
tll'. Almaaya baımdanberi, lnsiltere 
ile Franaa araamdaki teaanütıüzlüie 
dayanarak ı•ar etmektedir. Ve 
Çemberleyn Godeeberg'e gicliaciye 
kadar bu beaap doiru idi. Almanya 
ÇekoaloYakya'yı tazyike baılayınca, 
İngiltere'nin bu meaele üzerinde 
Franaa'daa ayn bir gÖl'ÜfÜ olduiu 

1 
J:.. • • gUnden itibaren yuak edilmiftir. ha•ır kalacağı kolayca anlatılır. Bu rine kaynatbran ~ yükMk aerinde .-ı.n:e yol alıyorlardı. Çok 

Benzini yahus doktorlarla milll mü· ~örtl~r k.o~feranaında iki mütecav~.z bilsi " tecrii•yi a.Ei......._ topL • ~ ye zahmetli olan bu hareketlerin 
dafaa için çalıpn unayi erbabı utın ı•ted,klerını emredecekler, izadan u- yan Maretal ve büyük komutanlar be- takdire pyan bir tahammül" muka
alabileceklerdir. çUncil•il de her vasıtaya bq vurarak yeti, milletin güyen tükranma bir ftlDetle bqanldıinu " hiç cl;ldinti 

Tokyo, 29 a.L - Hariciye nezareti, 
Amerika tarafından B~rlin hükümeti 
nezdinde yapdmıf olan te9ebbiia hak· 
kında çok ihtirulı bir battı hareket 
takip etmektedir. Hariciye nezareti, 
Avrupa'daki vaziyetin bu tefebbiiaü 
icil bir zaruret haline getirecek mahi· 
yette olmadıiı mütaleaaındadır. 

MEKSIKO'DA : 

anlqıldı. Hitler de bunu Berhte .. •- Mekliko, 29 LL - Meksika rem • 
den miilakatmda hiıaetmit okcak • cümburu General Cardenu, Hitler'e 
tll'. Fakat ingiliz bapekili Loaclra'· bir meaaj göndererek, •ulhu korumak 

Sporcular ıilôh altına 
çaird.ıyor 

Prq, 29 LL - Çek radyo.u, diiıı 
akfam benii.z hbmete alınmamıı olan 
bUtUn •porcuları ukerlik dairelerine 
müracaata dlvet etmittir. 

Keza radyolar, B. Beneı'in general 
Sirovy'yi aynı samanda yük.ek eko -
nomi konHyi bqkanlığına tayin et
tiğini bildirmektedirler. 

ya avdet ettikten aonra Çelı:oalovak· için elinden geleni yapmuım rica et - Harp ma&emeai ihraç 
ya'am bir luammı feda etmek paha· mittir. olunaınıyacalc 
ama bu teaanüt kuruldu. Hitler bu- Londra, 29 a.a. - Ticaret nesareti-
nu aalamlf olacakta- ki birkaç ıün fmdan Münib konferamı toplanmıt- nin bir emimameei, harp malsemni
eYel ketfettiii 3'aftaa iıtif ade et- br. nin İngiltere haricine çıkarılmasına 
meyi dütüaerek §U'llarmı aill'lat- Kanfer ..... aeticeeincle Almanya ait olan ruhutiyelerin makbuliyetini 
tınlı. lıte buaun üzerinedir ki lqil- fiipheüz ÇekoeloYakya'dan toprak 16 teırinievele kadar ilga etmektedir. 

alacaktır. Binaenaleyh Iİyuetea bü- Dominyonlarla mU.temlekelere ve in-
lere ile Franaa araundaki teaanü- --:.L f k ol --1-&- f-L-& 

7ua za er azannuı a....a~. .._ gilb himaye ve mand•ı altında bu-dün mahiyeti bütün vuzuhiyle anla- b f ,.. _ _. __ ...__ --=ııı.L-&--' 
a za er ~ • mwwumaa lunan memleketlere yapılacak olan 

ııldı. Almanya, lngiltere, Franaa Ye Çemberleyn'in teklifini kabul etmit ihracat mU•te•nadır. 
RUS)'a'ya kartı harp yapamazdı. 1- olaa•d daha •• .. lak olacaktı. Çünidi 

bll'• c1e" f
1
a dz:_:-a ea..:.- -.-:.......; ilk -~ler ••rL--ı '.ı??...,:_ı_ talya'ya gelince; timalde büyük Al- -., .... _. --.,- muuue ...,. uea OU'll'Nlle 

manya'mn aakeri kuftti " cenupta karııaında harbi provoke ecl.. Ya» ihraç olunaOJk 
da lngiltere imparatorlutu..an do- Jete ~ Ve b...dan da Belcred, 29 a.L - Maliye nesa-
neıvNeı aruuıa ukıpa bu dftiet. d&ba ehemi7etli olarak, insiliz, reti, buı maddelerin ve bilhaua ip
barp yapacak vaziyette deiildi. Bi- &anuz Ye IOY7flt harp cepheaini bir tidal maddelerin Yuga.lavya'dan an
naenaleyb bu çılanazm içinden kur- ... iç.in bile ol-, kUl'IDQf olmıyacak- cak .erbe.t döviz mukabilinde ihraç 

h. Harpten eYel Ahnaaya'nm çen- edilebileceğine dair bir kararname 
tulmak çareıi arandı. Bu urada in· .,_ içine al•maliyle neticelenen ay- nqretmittir. Bundan batka 30 eylill
giliz doaanmaımı harbe hazırla- ni kombinezon böyle mükerrer buh - den itibarecı buı maddelerin Yugo• 
makla metcul olan Çemberleyn Mu- ranlardan aoara kurulm~ lavya ile kliring rejimi olmıyan mein-
aolini'nin ta&ifeaini kolaylqtırdı- A. Ş. ESMER leketlers!en Yuı.oılavya'ya ithal ~il-

o iki mütecavizi tatmine ~alıpcalrtır. ke daha nail olnuıık ~ sdi • verilmecliiini sördüm. 
Şimdiy~ kadar lngiltere'nin , Hitler'e 1er": Ordumuz, milli ;mkinl-m mii-
tlvizlerı hep Çeko•lovakya nın sır- M :ı..: • --~-- bit.:~ • aait oldaiu öl..üde femU ftll&_ı_....ıı_ __ _._ 1 B d.. 1 ,, f aneYnmn mıncı --• ..... za ,,.- Wllllnll 
t&UQtln yapı mııtı. u , ort er .. nn. e- man, lazam sünefin, tozun, yobuzlu- miieebbezdir, latalanma bu Yautalar. 
ran•mda da muhakkak ;c1 Fransa. ın- w zahmetia öjiia • dan en ,.ükaek nisbette iıtifacle tmek 
ıiliz d~•tluğu uğrunda fedakarlıkta !;: bu ~ ~anaı, g=~ kal.iliyetini göıterdiler; ~ ba • 
bulunacaktır.,, zonlarma dönerken tekrar Tunceli'n • ımda muhabere v ... talan aeliyorclu. 

elen ıeçerek tarama itini bitirmek va • Hava kuvetleri ketif vazifelerini mu • 
Lordlar kamarasında .aeaini a1c1ı1ar. şimalin ,.ohanu tutan vaffakiyet)e batanYordu. 

bu yijitlerin çojiyle yol arkadqLiı et- Oçüncü ordunun aaym müfettifi Or-

d l"t"k •• k • tik, aanki kıılalarmdan yeni a.,..dmıt general Orbay ve maiye~ biitiin bu 
IJ po 1 1 a muza eresı aı"biydiler, zorlu "zahmetli haftalan gayretlerden en yüiuft: verimin elde 

arkalannda bıralmuılar, ntanclatlan- edilebilmesi için, gece ve gündüz clin
m aialarm, ..,.itlerin Ye reiılerin eaa- leameden, uyumaclaa çalııb ve daima 
retinclen kurtarma ıuirunun yaratb • hidiaelere tekaddüm ederek iaabetli 
iı büyük lııir canlılık ye mukaftlDlttle tedbir " tertipleriyle büyük tanzim. 

Londra, 29 LL - Lord Stanhop, 
bugün, lordlar kamaruını açarak ha
rici •iyuet il.zerinde timdilik müza -
kere açdmımaunın mil.reccah oldu
ğunu .CSylemit ve devamlı ve idiline 
bir •ureti te.viye bulmak il.zere Mü
nib'te toplanmıı olan dört devlet a
damına muvaf fakiyet temenni etmek
le lordlar kamaraı haunın he1>9inin 
duygularına terceman olduğuna kani 
bulunduğunu •öylemittir. 

lıçi ve liberal partileri liderleri de 
.ö.z alarak, Lord Stanbop'un sözleri
ne iıtirik etmiılerdir. 

Lord Stanhop, hükilmetin ne za
man beyanatta bulunabileceğini tim
diden te•bite imkin olmadığını ve 
fakat pa.zarte•i gUnU •aat 15 de ka
maranm bir kere toplanma•mm mu
vafık olacağını söylemi9tlr. 

Lordlar kamarası puarte.i günU 
to21aDacaktır. · 

yeni hedeflere kota.,orlardı. ci rolünü muYaff ak:iyetle ifa etti . 
Her aahneai ve aafhaaı türk erinin " Bu ıuretleclir ki, Tunceli'n.te cim • 

ıubayımn yükaek lrahiliyeti, ordunun buriyetin büyük imar n temelin Pl'OS• 
cümhuriyete " ,....duna brtr olan ele- ramnu durdurmak iıtiyen haydutluk 
rin bafbbk ve MYIİIİnİ göıtermiye ve- kölründen lanldı, emniyet ve ua)'İfia 
aile olan manevranm bu ipil laımıncla, iıtikran temin olundu. 
Atatürk'ün idealine, türkün büyük Artık Derıim, medeniyete açıtn.ıtır, 
temdin clivaıına hizmeti bet• fazile- eıkiclen olduiu ıibi toplu kıyam ve te
linin en üıtünü aayan ordunun içinde uyet yapılmaıma imkin kalmamııbr. ,..,.don. Her aüçlüiü yenmenin lllTI· Bundan aonra devam edecek ciddi bir 
na ennit olan c:ümburiyet orduıunun takip, burada baydutlufun kökünü ka
vazifeaini inan ve ceaaretle yapbinu zıy.ak, reiıin, aianm, '" teririn zul
gördim. münden, tehdidinden boynuna kurtar-

Orchman •ibk durumu fevkalide7- nnt olan Tanceli'nin ezsin, yılgın ve 
eli. Hazh:amn batından eylülün ortan • pşkm on binlerce türkü ntandqbk 
na katlar ainn bu harekatta lotalan. hak" terefinin tadım tadacaklar, me
mada .Pzde ,........ denebilecek kıu•"r deniyetin fe,.izlerine kavusacaklardlr. 

bile - çop da 11t1m nükaiinden a...et • 'NO§it ULUC 



-4- ULUS 30 - 9 - 1938 
l'" 111 ••••••ntnt1ıııııuıı ı ı ı ı ı' 111 ....................................................... 11 ......... . 

1 Mahkeme Röportaj tarı ! ........................................................................................................ 
Baca temizlemenin usulü ! 

Tepeden bir horoz salıveriyor 
hayvancağız çırpınırken 

kuı--umları temizliyormuş ! 
İhtiyar kadın bastonuna dayana da- kapıdan işliyoruz, o da başka. Bizim 

yana: bir de apartıman sahibi var. Yüzünü 
- Nerede evltldım, o mahkeme ka - binde bir görürUz. Aylıkları her ayın 

lemi dedikleri yer... Diye koridorda ilk gününde kapıcısı toplar. Kendisi 
rasgeldigine soruyordu. de bizim apartımanda oturur ama, ne-
Hayır sahipleri, sinirden yerinde dense, yüzünü göstermez. 

duramıyan ihtiyara mahkeme kalemi- Apartıman sahibi olmuş ama nekes 
ni gösterdiler. Sağına soluna çarpa mi nekes ... Kırk para için yüz kırk ba
vura yürüdü, odaya girdi. Bir masaya samaklı merdiveni, yüz kırk kere çık
yaklaştı: ı maktan üşenmez, hava parayla satılsa 
. -:- Als~na efendi oğlum şu arzuha- nefes almadan yaşar bir adam .. Neyse, 
lımı, dedı. nemize gerek. Adam nasıl olursa ol -

Aldılar, kaydettiler. sun. Biz paramızı verir, evimizde otu· 
Yüzünden ellisini çoktan gt-ı ide bı- ruruz. 

raktığı belli olan bayan htşımh, hı · Adamın her huyu iyi ... Nekesliğin
şnnlı döndü. Gene geldiği gibi, kalın den de bizim bir zarar gördüğümüz 
hezaren bastonunu taş koridorda tI- yok. Arada bir: 
kırdata tıkırdata çıkmıya hazırlanı • - Eve daha çok para verenler var 
yordu. Fakat, büyük merdivenin ba • ama, siz yabancı değilsiniz. Hele şim· 
şında temiz giyinmiş kürklü mantolu dilik oturun, gibi bir takım sözler söy
bir bayan ihtiyarın kolunu tuttu: lüyor ama biz bunları duymazlıktan 

- Vay Esma hanım, dedi, hayro - geliyoruz. 
la?... Ama, bizim ev sahibinin bir huyu 

Esma hanım birden tanıyamadı. Tel var ki, ona dayanmak için hazreti E
saplı gözlüğünü düzeltti. Yakından yüp sabrı lazım ... Ne bildiniz mi? 
~ \ gerıç bayanın yüzüne baktı: Kürklü mantolu bayan, Esma hanı-

- Vay Ferhunde kızım, dedi, sen mın ev sahibinin kötü huyunu nere -
mis in, yekten tanıyamadım da.. den bilsin? 
Merdiven başında biribirlerine Haç- _Bilmiyorum vallahi, dedi, kim ol-

çe hanımları, Fatma hanımları, Güzı- duğunu tanımıyorum ki... 
de hanımları, hüHisa müşterek tanı • Esma hanım, çok şey bilen insan-
dıkları bütün hanımları sordular. Ni - !arın 0 mağrur haliyle devam etti: 
ha~t ihtiyar döndü dolaştı, derdine - Ben söyliyeyim kızım, dedi, ben 
geldi: söyliyeyim de bak gör, dayandır mı, 

- Hiç de sormazsın kızım, dedi, se- dayanılmaz mı? 
nin ne işin var buralarda diye.. Her evde olur ya, bacalar tıkanır. 

Ve onun sormasını beklemeden baş- Sonra gelir paçavra ile temizlerler, 
ladı derdini yanmağa. Kulak misafiri yahut itfaiyeye haber verirler. Biz 
oldum. Kapabildiklerim aynen .şudur: böyle gördük kızım. Fakat gel gele -

- Bizim oğlanın sözüne kandık. lim bizim ev sahibinin usulü başka ... 
Gittik Yenişehir'e taşındık. Ne iyi ne Baca tıkandığını haber verince: 
güzel bir apartıman sorma kızım .. İlk - Peki, der, yarından tezi yok ica-
-aylarda bına bakarım. Ve ertesi gün pazardan 

-Amanin burası pek rahatmış, şim- bir horoz alıyor, bacanın tepesinden 
diye kadar niçin gelmediydik, diye ü- aşağı bırakıyor. Zavallı hayvancağız, 
zülüp dururdum. Ama aradan iki üç can havli bu, çırpına çırpına ocağa 
ay geçtikten sonra taşındığımıza da doğru düşerken baca da kendiliğin
taşmacağmııza da binlerce kere piş • den temizlenmiş oluyor. 
man oldum. 

Esma hanım, Yenişehir hayatından Bizim baca, komşuların bacası, hü-
lasa apartımanın bütün bacaları böyle 

memnun görünmiycn bu ihtiyaruı ha- temizlendi. Ama. iş bu kadarla kalsa 
line şaşıyor ve pişmanlığının sebebini iyi; kimseye zararı yok bunun.. Gel 
merak ediyordu. Nihayet dayanama - gelelim, geçen gün bacanın bütün ku
dı, sormağa mecbur oldu: rumunu kanatlarına yüklendikten son-

- Niye pişman oldunuz Esma ha - ra komşunun ocağından dışarı uğrı -
nımcığım, Yenişehir herkesin arzula- yan horoz, bizim dairenin kapısını a
yıp da oturamadığı bir yer ... 

Esma hanım, bütün istırabını bir çık bulup da odalara dalmaz mı? 
kaç kelimeyle izah c.•ti: Yeni çamaşır yıkamış, odaları daha 

- Bir horoz kızım horoz, d-cdi, bir yeni düzeltmiştik. Ben mutfakta ye
horoz yüzünden, değil Yenişehir'e ta- mek hazırlıyordum. Oğlum dairede, 
şındığımıza, dünyaya geldiğimize bi- kızım da bir yere gitmişti. Bir de bak
le pişman olduk desem yeridir. tım ki içeride bizim küçük kerimenin 

''Horoz" deyince kulaklarımı daha mahdumu vıng.ırtıyı kopardı. Meğer 
çok kabarttım, yanlarına daha ziyade horoz karyolanın örtüsünü, kanapele
yaklaştlm.. Merak, tecessüs ... Bir ho . ri perdeleri bacanın içinden topla· 
rozun bir aileyi doğduğuna pişman et- dığı kurum rengine boyadıktan ıonra 
mesi görülecek, işitilecek ve yazılacak yavrucuğun üstüne atılmış. Sağından, 
bir hadise olmalıydı. solundan didiklemiş durmuş. Bir bu-

Esma hanım, kuru bir sesle bir iki çuk yaşında yavru; nefsini horoza 
'kere öksürdükten sonra, dertli dertli, karşı koruyabilir mi? 
devam etti: Hemen koştum. horozu karyolanın 

- Apartnnan mı diyorlar ne diyor- altından çektim çıkardun. O nazeninim 
lar kızım, dedi, işte orada bizim gibi örtüler, sakız gibi perdder harem a
daba bir sürü oturanlar var. Hani kim- ğaaı yüzüne dönmÜf, sim ıiyah olmut· 
senin kimseyi tanrdığı yok .. Ama bir tu. Evlatcağımız korkusundan nefes 

Nefeai keailen Johannea ona gözlerini dikerek : 
- Çünkü bota dönüyor. Anladınız mı? Tatlar 

En süratli adam 

Eyston süratini 600 kilometreye 

llkarmağı düıünüyor 
Eyston, bundan bir kaç gün eve! 

Londra'da, otomobille saatte 575 kilo
metre katederek dünya rekorunu e -
linde tutmuştu. Fakat rekordmen bu 
kadar sürati da kafi görmemektedir. 
Hatırlarsınız ki bundan evel binba

şı Kob, sürat rekorunu Eyston'un ~lin 
den almış. Fakat aradan daha 24 saat 
geç-meden Eyaton saatte süratini 57 5 
kilometreye fırlatarak tekrar rakibini 
geçmişti. 

Ondan sonra bir kere daha tecrübe 
eden ingiliz şampiyonu, 563 kilometre 
sürat yapmış ve otomobilinden iner -
ken: 

- Merak etmeyin, 600 kilometreyi 
bulacağım, demiştir. 

Hakikaten 600 kilometreyi bulacak 
mı, bulamıyacak mı malum değil. Fa
kat binbaşı Kob rakibi ve dostu :Cys
ton'la tekrar boy ölçmeği bugün ak -
lından geçirmiyor. Her ikisi de yeni 
sene için hazırlanınağa daha şimdiden 
başlamışlardır. 

Yeni sene yapılacak olan dünyanın 
en süratli iki otomobilcisinin yarışla· 
n büyük bir alaka ve heyecan uya:ı.dı
racaktır. 

Yedi türlü rüya vardır 
Amerika'nın Boston üniversitesi 

ruhiyat profesörü Çardvik, muhtelif 
rüyaları tetkik etmiş ve bulduğu neti
ceyi neşretmiştir. 

Profesöre göre rüyalar yedi grupa 
ayrılmaktadır: 1 - Mükerrer rüyalar. 
2 • Arzu ve istekten mütevellit rüya
lar, 3 - Kabuslar, 4 - Mücadele ve sa
vaş rüyaları, 5 ·Uçma ve düşme rüya
ları, 6 - Seyahat rüyaları, 7 - muhayyi
h mahsulü rüyalar. 

Profesör bunların zihni mutalar ol
duğunu karakter ... göre bu kategori -
lerden birisinin tecelli ettiğini söyle
miştir. 

nefese kalmtş1 rengi kirece dönmüştü . 
Bu sırada kapı çalındı: 

- Zahir bizim Kerim daireden 
döndü, dedim. Gittim açtım. Kim olsa 
beğenirsiniz, apartımanın sahibi ... 

- Bu sabah aldı~ım piliç sizin dai
reye kaçmı~. Tutınıya geldim, demez 
mi? !;eri çağırdım. Odanın, örtülerin, 
perdelerin halini gösterdim. Hiç o ta· 
raflı olmadı. 

- Sizin kabahatiniz dedi, kapıyı a
çık bırakmasaydınız, dedi, hayvandır 
ıJ., açık bulduğu yere girer. 

Ve .... Sanki bütün kabahat benimi
miş, evi ben kirletmişim, hatta horozu 
ben çalıp da bizim odaya sokmuşum 
gibi, bu ihtiyar halimde, bana demedi
ğini kom.adı, etmedik hakaret bırak
madı. 

Sonra horozu iki kanadından tuttu, 
kapıcıya bahçede bir güzel boğazlattı. 
Çocuklarına ziyafet çekti. 

Mahdumum daireden dönünce key
fi~ti ona anlattım. Gitti, söyleştiler. 
Kerimimi dövmeğe kalkmaz mı edep
siz? Şahitlerim, ispatlarım var, ben de 
şimdi verdim mahkemeye ... 

Esma hanım tekrar gözlüğünü dü -
zenledi, baş örtüsünü düzeltti. Manto
lu bayanın yüzüne yüzünü yaklaştır -
dı: 

- Ama iyi etmemiş miyim, dedi, sa. 
kız gibi perdelerimi zebani suratına 
çevirdi. 
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1 ASKER GÖZÜYLE .................................................... 

Nasıl başlıyabilir? 

ve nasıl inkisaf eder? 
-:> 

Yazan: M. Şevki YAZMAN 

1 

Çekoşlovakya harita üzerinde bir but ete benzer. B::ıdun geni§ 
ve etli taralı alman toprağı içine gömülmüştür 

Hiç de temenni e tmemekle beraber 
bir harp ihtimallerini gözden ge
çirelim : 

Önümüzdeki harp eğer başlarsa ev
vela bir Alman - Çek harbi ıeklin
de başlıyacaktır. İhtilatlar ondan 
sonra gelir. Binaenaleyh harbin 
ilk günlerindeki gidişini şimdiden 
ve kolaylıkla tasavvur edebiliriz. 
Çünkü vaziyet oldukçs. basittir: 
Bi rtarafta 75 milyonluk Alman • 
ya öteyanda südetler ve macarlar 
çıkbktan sonra nihayet on mil • 
yonluk bir Çekoslovakya vardır. 

Bu şerait altında mesela bir Al -
man - Fransız veya Alman - Rus 
harbi baılangıcındaki bin bir ih -
ti.mal ile kafa patlatmak, ıu ordu 
§ura•da miıdafaada kalır, bu ordu 
turadan taarruza~~ gWbi f_. ... 

ziyeler yürütmiye mahal yoktur. 
ilk günlerin meselesi meydanda -
dır: 

Almanya Çekoalovakya'ya saldıra

cak ve çekler mutlak bir müdafaa 
ihtiyar edeceklerdir. Hiç bir ta
rafta - tabii taktik sahadaki u
fak hareketler hariç - taarruza 
geçmiyeceklerdir. Aksi hal za
ten kar§ıdaki düşmana nazaran 
çok az olan kuvetlerini dağdmı -
ya aevkedebilir. 

Almanya hangi iatikametlerde taar· 
ruz eder? Bunun cevabı da pek 
güç değildir. Çekoalovakya'nın 

tabii vaziyeti bunu bir bakışta bi
ze if~a eder. Bugünkü Çekoalo
vakya'nın harla üzerindeki ıe.kli 
bir but ete benzer. Bulun geniı 
ve etli tarafı alman toprağı içine 
gömülmüştür. Üç tarafı alman 
toprağiyle çevrilmiştir. 

İmdi bu bulu yutmak lazon 
geldikte en ke&tirme yol ortaınna 
doğru inceldiği yerden ikiye bö -
lüp eveta bir parçayı, sonra da 
diğer parçayı mideye indirmektir. 

O halde bu incelmiş yerin iki ya
nı alman taarruzlarının başlan

gıç noktasıdır ve taarruzların isti
kametleri de biri şimalden cenu -
ba, diğeri cenuptan şimale doğru 
olmak Üzere bu iki nokta arasın
daki en kısa hattır. Bu arada me
sela Moldava boyundan Prag'a 
veya hu- ut mıntakalarında sudet 
ülkelerine doğru tali hareketler 
de olabilir. Fakat asli hareket 
mutlaka Prag'ın şarkından ve 
memleketi ikiye bölen harekettir. 
Sebepleri de meydanda: 

1 - Bu darbe Çekoslovakya'yı bir -
den parçalar ve merkezle şarkta
ki aksam arasında irtibatı keser. 

2 - Şimalden ve alman Silizya'sının 
en cenuptaki noktasından başlı
y•ea.k harekat en &rızauz bir <İ& -
tik:ameti takip ettiğinden çal>uk 
inkişaf edeceği gibi cenuptan ya
pılacak taaruz da dalına tahki
matı olmıyan bir noktadan icra e
dilecektir. (Burası evelce Avus
turya hududu olduğu için çekler 
ihmal etmişlerdi). 

3 - Bu suretle çeklerin vaktiyle 
fazla ehemiyet verip tahkim et -
tikleri ve esasen arızalı araziye 
tesadüf eden garp hudutları ve 
buradaki istihkamlar hiç bir iş 
görmeden almanlar Çekoslovak
ya'nın paytahtma girebilirler ya
ni bu istihkamların arkasını ihata 
etmiş olurlar. 

Hüla&a Avusturya'nnı Almanya eli
ne geçi_şi bir taraftan çeklerin ce • 
nuptan da Alman arazisiyle çev
rilmelerini öte yandan §İmdiye 

kadar ehem.iyet verip tahkim et
mem.iş olmalrından Bohemya dağ
ları yerine taarruzu bu cenup ya
na çekecektir. 

Bu tarzda Çekoslovakya'nın saftan 
hariç kılınması nekadar sürebi
lir? Her halde bu iş öyle iki üç 

1 RADYO 

Ankara ,: -( u ... ıe ncşrıyatı tecrübe mahiyetinde ola-
rak yeni istasyonda yapılacaktır. ) 

Öğle Neşriyatı : 
12.30 Alttturka 

plak neşriyatı - 13.00 Haberler - 13.15 -
14 Karışık plak neşriyatı ve son. 
Akşam Neşriyatı : 

18.30 Karışık 
plak neşriyatı - 19.15 Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Hikmet Rıza) - 20 Arapça 
neşriyat ve saat ayan - 20.10 Haberler -
20.15 İncesaz faslı (Tahsin Karakus) -
21.00 Çocuk esirgeme kurumu namına kon
ferans: (Ramazan Gökalp Arkın) - 21.15 
Stüdyo salon orkestrası : 1 . Villi Leuten
schager: Jubel uncl Trubel. 2 - Becce: Se
rcnata amorosa. 3 - Reberapon: Pavlova. 
4 • Miclı ials: Czardas No. 2. 5 - Armus Jar
nefeld: Barceuse - 22 - 22.15 Haberler ve 
hava raporu - Yarınki program ve ııon. 

lstanhul : 

Akşam Neşriyatı 
18.30 Dans mu

sikısi (Plak) - 19.00 Konferans: Selim Sır
n Tarcan, (Köylü kardeşlerimiz) - 19.S'J 
Sivas ge.:l"sı: Ve hava ları, tanburi Ömer ve 
Aşık Osman - 19.55 Borsa haberleri - 20 
Saat ayal·ı . Vedia Rıza ve arakdasları ta
rafından türk musikisi ve halk şarkıları -
20.40 Ajans haberleri - 20.47 Ömer Rıza 
Dogrul tarafından :ırapc;a söylev - 21 Saat 
ayarı : Orkestra - 1 - Padonk: Parapbrase. 
2 · Ravgcr: Grosmütchem. 3 - Siede: Ant
rakt - 21.30 Suat Gim: Ve saz eserleri: 
Refik Şemsettin ve arkadaşları - 22.10 
Hava raporu - 22.13 Darüttalim musiki 
heyeti: Fahri Kopuz ve arkadaşları tara -
fından - 22.55 Son hııberJcr ve ertesi ıtli
nün programı - 23. ~o<lii ayarı, latiJdil 

j marşı, Son. 

Avrupa 
I 

Ur!!.•<~ VE OPERETLER: 14.10 
Frankfurt - 19 Hamburg - 19.55 Bero -
miınster - 20.10 Laypzig - 20.15 Stutıı:art 
- 20.20 Bükreş - 20.40 Hamburg - 21.15 
Lüksemburg. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 17 Beromünster 
- 18.45 Droytviç - 20.10 Breslav, Kolon
ya, Münib - 20.15 London - Recyonal -
20.30 Paris - P. T. T. - 22 Varşova. 
HAFİF M0Z1K: 6.10 Hamburg - 6.30 

Kolonya - 7.10 Keza - 8.30 Keza. - 9.30 
Berlin - 10.30 Viyana - 10.45 Hamburg 
- 12 Kolonya, Münib - 13.15 Kolonya -
14 Ştutgart - 14.10 Kolonya, Viyana -
14.15 Berlin - 16 Alman istasyonları - 18 
Berlin - IR.30 Frankfurt - 19 Berlin. 
Breslav, Königsbcrg - 19.10 Frankfurt -
2Cl Monte Ceneri - Z0.10 Königsbcrg, Vi· 
vnmı - 28.45 Tuluz - 21.50 Milano - 24 
~t•.ti:art. 

HA t,K MUSİKİSİ: 5 Königsberıı:-8.30 
Münib - 11.30 Ştutgart - 18.50 Viyana -
20.15 Frankfurt. 

DANS M0Z1Gt : 18.20 Laypzig- 21.SO 
Ştutgart - 21.50 Milano - 22.20 London • 
Recyonal - 22.30 Laypzig, Viyana, Roma 
22.40 Brüksel - 23 Floransa. Lüksemburg, 
M ilan o, Roma. 

günde bitecek şeylerden deiil • 
dir. Şimal ve cenuptan ilerliye
cek kuvetlerin biribiriyle biı-leı
mesi için en ş.z iki yüzer kilometre 
mesafeyi h...-Mderek iu~al etme -
leri lazınıdn Vakıa alınanlar ha
iz oklukları büyük kuvet fazlalı • 
ğından dolayı çok çabuk ilerliye• 
ceklerdir. Fakat ne de oba kalite 
itibariyle kendilerinden ataiı ol
mıyan ve vatanlarının müdafaası 
kaygısıyla çok çetin dövüıecekle
ri muhakkak bulunan çek ordu
siyle de adını adım çarpıtacakla
rından ve mesela cenuptan ilerle
yişte Tuna gibi büyük bir nehri, 
ıimalde ise hayli kuvetll tahlüm 
edilmiş bir mıntakayı yarıp geç
me zorund·a kalacaklarından en 
kısa bir tahminle bu ''Çekoalo· 
vakya'yı ikiye bölme,, hareketi 
bir hafta kadar devam eder. Fe • 
na şerait nazarı itibara alınırsa 
bu daha fazlaya da çıkartılabi • 
lir. Kaldı ki bu esnada Fransa ve 
Rusya'nm harp müdahalesi bu 
iti çok daha u:zatnuya sebep olabi -
lir. Bu ihtimalleri ve bizz.t car
pışacak kuvctlerin mukayeneaini 
müteakip yazılarımıza bırakarak 
ilk haftanın harekatını bu Mll'et • 
le ve kısaca teabit edebilir.iz. 

dar ezeli idi. Öyle iııe atk nasıl bir şeydir ? 

boıa dönüyor. 
Viktoria tekrar etti : 
- lıitiyor'musun, bota dönüyorlannıt ? 
Otto gülerek : ViKTORiA 

Oh! Aşk göğü yıldızlı, yeri güzel kokular içinde 
bir yaz gecesidir. Fakat o neden genci gizli keçi 
yollarından geçirtir, ve niçin ihtiyarı tenha odum· 
da ayaklarının ucuna baatırar:ak kaldırır? Ah! Atk 
insanların kalplerini tıpkı bir mantar tarlasma, ea • 
rarlı ve arsız mantarların bittiği münbit ve küatah 
bir bahçeye benzetir. 

- Ben ne bileyim, dedi. Hem 90r&rDn lıİze, neden 
bofllluılar. Aralrmda buğday yolanUf, ondan mı? 

Arkada§larından biri kıaa kesmek için ı 

- Haydi atlara binelim, dedi. 
Bindiler. Hareketten evel aralarmdan biri Jo -

hannes'ten özür diledi. Viktoria en arkada idi. Bir 
müddet gittikten sonra geri dönüp geldi. 

- Bizi mazur ııönneai için babanızdan liitfen ri . 
ca edini%. ~ 

Johannea : 
- Subay namzedi bayın bunu bizzat yapmuı 

daha münasip olurdu, cevabını verdi. 
- Evet, elbette, fakat ifte ... Kafaaanda o kadar 

çok fey var ki ..• Sizi görmiyeli ne kadar zaman ol • 
du, Johann-...... 

Johannea, kulak verip yanlıı İfİttiğini sanarak 
gözlerini ona kaldırdı. Y okaa son pazarı, o §erefli 
günü wıutmu§ muydu ? 

Cevap verdi : 

- Sizi pazar günü nhtımda gördüm. 
- Ah, aahi. Denize düten kızı kurtarmakta ikin-

ci kaptana yardım ebneniz ne iyi oldu. Onu hemen, 
buldunuz, değil mi ? 

Johannes canı sıkılmıı bir adam edası ile kısaca: 
.:.._ Evet, kızı bulduk, dedi. 
Viktoria, aklma bir şey gelmiı gibi devam etti : 
- Yahut, siz yalnız ba§ınıza mı ... Fakat iM ehe-

miyeti var ki .•. Hülasa, babanıza dediğimi aô>:leme-

Ya.zan: Knut H amıun -9- Çeviren: Nasuhi BAYDAR 

nizi rica ederim. Günaydm. 
Cülümaiyerek ba§ım eğdi, terbiyeleri eline aldı 

ve atmı tırıaa kaldırdı. 
Viktoria nazardan kaybolunca müteessir olup 

hiddetlenen Johannea ormanda onun izini takip et
ti. Viktoria'yı yalnız bqına, ayakta, bir ağaca da • 
yanniq, hıçkırarak ağlar buldu. 

Attan mı düpnüıtü, bir yerini mi incitmitti ? 
Yanma kadar gidip aordu : 
- Bir kaza mı geçirdiniz ? 
Viktoria, kolları ileride, gözleri kıvılcanlar i

çinde, ona doiru bir adan attı. Sonra, durup kolla
rını yanlarına aarkıtarak, cevap verdi : 

- Hayır, kaza geçirmedim; yere inip kısrağı bı -
raktan ... Johaanea yüzüme öyle bakmaymız. Orada, 
göl keaarmda da bana bakıyordunuz. Benden ne 
ntiyoraunuz ? 

Zorla kekeledi •. 
- Ne mi iatiyorum? anlamıyorum. .• 
Viktoria, elini onun eli üzerine koyarak :" 
- Siz ne kuvetliainiz. Bileğiniz ne kadar kuvetli. 

Hem siz ne kadar esmer.iniz; fmchk kabuğu ren
gindeainiz .... 

Johaunea w liarekette l1ulunclu; Vildoria'nm eli
ni tutmak i•tedi. 

O zaman Viktoria eteğini toplıyarak : 
- Hayır, başıma hiç bir teY gelmedi. Sadece eve 

yaya dönmek istedim. Tünaydm. 
ili 

Johannea §We avdet etti. Günler, yıllar geçti. 
Uzun ve hadiselerle dolu bir aai, hulya ve tetkik 
devrea.i .•. 

llerlem.işti, ''İran kıraliçeai olan yahudi kı-
zı," Eater'e dair manzmn bir eser yazmıya 

muvaff a:k olmuş, eaer tabedilmiş ve bedeli kendisi
ne ödemnitti. Papas Vend tarafından hikaye olu -
nan diğer manzwn bir eser: '' Atk Labirenti,, 
i.snıini tanıttı. 

Evet, aık nedir? Güllerde terennüm eden bir 
rüzgar ... Oh! Hayır, kanm içinde dolatan aarı bir 
fosforlaf1Da. Atk, ihtiyarların bile yÜreğ,İftİ çarptı
ran .~,şeytani bir muaikiydi. Gece olurken iyice 
açılan papatya gibiydi, ve bir nefe-.ele büzülen, ve 
dokunulunca aolan tekiLikti. 

J\tk İ§te böyleydi. 
Bir insanı mahveder, tekrar liarap etmek Üzere kal

kındırırdı; bugÜn beni, yarm aeni, öbür geçe bir 
batkaşmı ihya ederdi. l§te böyle kararsızdı. Fakat 
o, kmlmaz bir kap gibi dayanabilir, aon dakikaya 
kadar devamlı bir ale~ gibi yanabilirdi de; bu ka -

A_şk, aynı zamanda, keşitin, geceleyin, döri duvar 
arasındaki bahçeler boyunca kulaklarını, uyuyan 
kadınların pencerelerine yapıştırarak sessizce do • 
taşması sebebi de değil midir? Rahibenin kalbini 
çılgınlıkla doldurmaz mı, prensesin aklım başmdan 
almaz mı? Kıralın ba§ını kaldıranlara kadar eğe -
rek aaçlariyle onlarm tozunu toprağını süpürtürkea 
diğer taraftan da kendi kendine hayasızca sözlet 

mırıldanıp güler ve dilini çıkarır. 

Atk, iş.te böyledir. 

Hayır, hayır; o büsbütün ba§'kadır da. Dünyada 

hiç bir şeye benzemez. Yer yÜzüne bir bahar geceai, 
bir delikanlı iki göz gördüğü zaman gelmiftir; iki 
göz ..• O gözlerini bu gözlere dikmittir. Bir ağızdan 
öpmüş, ve bu, kalbinde biribirine rastlıyan iki ziya 
§Uleai, bir yıldıza doğru kıvılcımlanan bir gü -
net olmuttur. iki kol arasma yuvarlanmıı, ve artık 
bütün bu alemin ne bafka bir ıeyini gönnüş, ne 
bafka bir ıeyini i1ibnittir. 

Atk Allahm ilk sözü, beyninden geçen ilk düşün
cesidir. Allah: "lıık olsun!,, dediği anda atk doğ -
IDU§tur. Ve onun bütün yarattıkları pek iyi idi, hiç 
bir tarafını deği§t.innek istemezdi. Ve atk dünya • 
nm menşei, dünyanm haJUm.i oldu. .. 

(Sonu var) 
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Deniz Kızının sesı 
• 

Deniz kızmın aesi eski zamanlar
da ıairlerin hayalinde önemli bir yer 
tutmuştu: Yarısı kız gibi güzel, yarı
sı ·.ia balık gibi dümdiiz ve kuyruklu 
acaip bir mahluk tehlikeli kayalar 
üzerinde oturur ve tatlı, yanık sesle 
türkü söyler, bununla gemicileri al
datarak onları kayaların araama ao
kar ve gemilerin.i parçalatarak ıken -
dilerini de öldürür, diye rivayet eder
lerdi ..... 

Sonra, büyük bir fizik alimi, aea
lerin sebep olduğu titremelerin aa
yıaını ölçmek için bir alet icat eyle
diği vakit buna da - aletin çıkardı
ğı bet sea kendisine tatlı gelmiı ola
cak - deniz kızınm aeai (airen) adı
nı vermiıti. Bu bet :;ea pek uzaklar • 
dan duyulduğu için, daha aonra, ge
milere de aiali zamanlarda yahut ge
mi bir tehlikeye diiftüğü vakit halini 
uzaklara kadar duyurmak üzere, o 
aesi çıkaran birer düdük taktılar, 
onlara da deniz kızmm aeai denildi 
Biribirinin akaine iki gaye ifade eden 
bir kelime, güzel bir fey oklu. O vak
te kadar deniz kızmm hekimlikle de 
alakası pek yoktu. Deniz kızının ef
sanesini bilmiyen halk ona canavlll' 
düdüğü demekle beraber, gemiler o 
aeai kıyılardan uzaklarda, hatta 
tenlik günlerinde müateana olarak 
kıyılarda bile çıkardıkça kimee fika
yete lüzum görmezdi. 

Fakat bu canavar düdüğü, tehir
lerin içinde haata yahut yaralı taıı -
yan can kurtaran otomobillerine de 
takıldığmdan beri i. i,ti. Şimdi 
deniz kı:unm bet ı: .ı .:r gün, çok 
defa geceleri de, tehir halkmm yü • 
reğini oynatıyor. 

Sok~ta dalgm gic:lel"ken o bet 
aeai birden bire duyuyonunuz. Yüre
gınız oynuyor, baıınız dönüyor 
Durduğunuz yerde kalıyorsunuz. 

Zaten canavar düdüğünü de bunun 
için takmıılar. Onu öttüren yan&ın 
otomobili yahut can kurtaran oto
mobili geçerken herkes, bütün ara· 
balar ve otomobiller bulundukları 
yerde dursunlar da ona yol versin
ler diye .•. Maksat iyi ama, acaba onu 
temin etmek için bqka bir çare ol • 
maz mı? Bir tarafa iyilik etmek için, 

nünüz: Dııarıdakilerin o aesin bir 
defa ötüşünden yürekleri oynadığı 
halde o zavallı, canavar dü·düğünün 
her ötüıünden .mustarip oluyor. Ca -
nı belki kurtarılacak ama, kendisine 
bu iyilik edilecek diye, yolda zaval
lıya o kadar eziyet etmiye neden lü -
zum olsun? 

Deniz kızı aesinin can kurtaran o
tomobillerine takılmasına ancak bir 
sebep olabilir: Deniz kızlarının biri
birlerine pek ziyade bağlı olmalan. 
Bir taneai yaralanınca ona ya.km o -
lan deniz kızlarının hepsi onun ya
nma gelirler ve yaralıyı kurtarmıya 
çalııırlar ... Deniz kızı sadece bir ef -
aane değildir. Y arıaı memeli hay
van, yarıaı balık gibi hayvanlar ha
la vardır ve bütün halleri iyice tet -
kik olunmll§tur. Fakat bir yaralıyı 
kurtarmıya ko§an deniz kızlarının 
aea çıkardıkları hiç ititilmemiştir. De
niz kızının karnındaki derisi pek in
ce olduğundan, orasından çabuk ya
ralanır, baraakları çabuk dışarıya 
çıkar, o zaman bir ses çıkarır, ancak 
o da bir ıslık sesinden ibarettir. ln -
&anların canavar düdüğü gibi kulak
ları yırtan bet sesi değil ... 

Her yerde belediyeler şehirlerde 
gürültüleri azaltmıya çalrıırken bu 
canavar düdüğü öttüğü yerlerdl! her 
ıeyden ziyade sinirlendirici gürültü 
çıkarıyor. Bunun yerine aynı i§İ gö • 
recek fakat halkın yüreğini oynat -
madan, otomobilin içindeki hastayı 
rahatsız etmeden, yol iatiyecek bat· 
ka bir aeı bu1mıya fence acaba im • 
kan yok mudur? 

Deniz kızının sesini her işititimde, 
can kurtaran otomobilinin içinde ya
tan zavallının çektiği ıstırabı dütü • 
nü yorum. 

G.A. 

P. T. T. Genel direktörlüğü 
Haber aldığımıza göre potsa, tel

graf ve telefon işleri genel direktör
lüğü vekaletinde bulunan B. ~ra -
fettin'in asaleten tayini kararlaşmıştır. 

ıehrin bir ucundan öteki ucuna ka - r 

dar halkm hepsinin yüreğini oynat -
mak mutlaka lazım mıdır 7 Ankara · Borsası 

Evinizde yahut bir lokantada ye- -
ı:neğinizi yiyorsunuz. Gene deniz kı
zmm o bet sesi birdenbire çıkıyor, 
sizin de boğazınız tıkanıyor, iıtahı -
nız kalmıyor. Otomobil bir can kur -
tamuya gidiyOI', fakat yolda onun 
&e6ini ititenleri de hasta ediyor ... 
Gece tatlı uykunuzdayken deniz kı
zmm aeai aizi birden bire yataktan 
fırlatıyor. Acaba yangm mı var? ba
yii', oturduğunuz apartunanın bir 
dairesinde, doğuramıyan lohuaayı 
doğum evine götürmek için can kur
taran otomobili gelmif. Pek faydalı, 
pek medeni teıkilat, fakat bir lohu
aayı götünnek için bütün mahalle 
halkını geceleyin uyandırmıya mut
laka lüzum var mıdır? 
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ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Cenevre 
Amstcrdam 
Beri in 
Brüksel 
Ati na 
Soba 
Praı 
Madrit 
Varıova 
Budapeıtc 
Bükrcı 
Belırat 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Açılış 

5.98 
126.2925 

3.3475 
6.6450 

28.4425 
78.265 
50.0425 
21.3375 

1.0925 
1.495 
4.365 
5.98 

24.29 
24.9175 
0.9075 
2.9175 

34.9125 
30.8375 
Z4.4775 

Kapanış 

5.98 
126.2925 

3.3475 
6.6450 

28.4425 
78.265 
50.0425 
21.3375 

1.0925 
1.495 
4.365 
5.98 

24.29 
24.9175 

0.9075 
2.9175 

34.9125 
30.8375 
24.4775 Bir de bu hasta yahut yaralı veya 

lohuaa taııyan can kurtaran otomo
bilinin hastaneye yahut doğwn evi -
ne varırken çıkardığı kulakları yır -
tan sesin tesirini dütününüz: Hasta -
nede yahut doğum evinde yatanların 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 türk borcu I 

1933 ikramiyeli 
Ergani 

19.05 19.05 
(Vadeli) 

19.15 19.45 hepsinin yüreği oynuyor. . . . 
Hepsinden ziyade otomobilın ı - " ~ 

çinde yatan zavallının halini düşü· '---------------

(Adedi) 

«:==========:==============================~~ 

GÖKLERİN CASUSU 
Yazan: Altred M CJ.fGr 

~==============-39-=:.! 

rağmen, bitkin bir halde olan Vid~l 
artık arabayı sürüklemekten vaz geçı
yor. Gidip bir tümseğin üstüne ot\ıru· 
yor. Gök, yağmura biraz fasıla ver -
miştir. 

Araba da, bitap bir halde ağır bir 
uykuya dalmıştır. 

Dirsekleri dizlerine dayalı, yüzü a
vuçları içinde, omuzlarındaki yarala
ra saldıran sineklere aldırış etmeden, 
Vidal düşünüyor. 

Bu sıabahtan beri bir proje zihnine 
sabit bir fikir gibi takılmıştır: 
Şüphesiz, bunu ilk defa olarak dil • 

şünmüyor. Daha dört gün evci kadın 
hastalanarak sırtına yük olduğu za -
man dimağında bu fikir doğmu~tur. 
Fakat bu sıtma nöbetinin çabuk geçe
ceğini, kadının az sonra arabayı çek
mek hususunda kendisine yardım için 
tekrar yanında yer alacağını ummuş
tu. Şimdi ,artık buna güvenemiyeceği
ni anlamıştır. İtinadan, ilaçtan ınah -
rum kaldığı için, humma, kadın• öl
dürmeden önce hiç bir işe yaramaz 
bir et külçesi haline getirmişti. 

... DUşündi.i: "Hiç şiiphesiz ara bay<'. 
muhtacım .. Bu yağmurun altında ve 

gece karanlığında nereye sığınabili -
rim? .. Üstelik, çerden çöpten olınası· 
na rağmen, yırtıcı hayvanların taar -
ruzuna karşı bir manidir ... Fakat bu 
kayağan, arızıalı, çalılık, taşlık arazi
de bana ne kadar zaman kaybettiri -
yor. En küçük bir mani beni durmıya 
mecbur ediyor. Kadının ağırlığı da 
üstelik caba .... Artık buna tahammül 
edemem!... Bu vadyette yaptığım bir 
çılgınlıktır, evet bir çılgınlık!.. Çün
kü kim bilir? Belki meskfin bir arazi
den çok uzakta değilimdir.. Normal 
yüri.iyüşle bir iki gün sonra belki in
sanlara rasthyabilirim ... Bu yükü ar -
dımda çekmekte israr ettiğim takdir
de, oraya varmak için her. halde, iki 
hatta üç misli zaman kaybetmem icap 
edecektir .. Hem bakalım, o zamana ka
dar mukavemet edebilecek miyim? .. " 

Endişe verici suali kendi kendine 
soruyor: 

- Arabayı terketmeli miyim? 
Gene muhakeme ediyor: "Kurtulu

şum belki bir iki saatlik yürüyüıe 
bağlıdır .. Evet, buradan uzaklaşmalı
yım, hem de acele! .. Gece, ağaçlara sı
ğınırun .. YanımdadQhabir iki kurşun 
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Bir harp takdirinde N üremberg kongresinin en 
sansasyonel beyanatı ara -

sında, Almanya'nın iktisadi sahada 
tam istiklalinin ileri sürülmesi de 
varıdır. Şansöliye Hitler, artık al '. 
man otarşisinin kemale geldiğini 

ve harp halinde Almanya'nın ablo
kaya alınmasının tesirsiz kalacağı
nı söylemiştir: "Dostumuz Gö -

Almanya 
ring'in e n e r
j i k tedbirleri sa
yesinde, demiştir, 
son senelerin nok
san rekoltelerine 
rağmen, ehemiyet
li mikdarıda rezer
veler vücuda geti
rebildik. Bu rezer
veler ve yeni ha
sat Almanya'nm, 
uzun yıllar için, 
beslenme endişesi
ni ortadan kaldır
maktadır." Ve da
ha ileride ilave e
diyordu: "Alman 
ekonomisi o suret-

Ablokaya 
ne kada·r 

mukavemet 
edebilir ? 

le nizamlanmıştır 

ki, her zaman, diğer memle
ketlerden müstakil olarak, ken
di kendini ida:re edebilir. Al
manya'yı abloka etmek fikri 
şimdiıclen gömülebilir, bu tama
miyle tesirsiz bir silahtır. Nas
yonal - Sosyalist devlet, kendi
sini karakterize eden enerjiyle 
dünya harbından lazım gelen der
si almasını bilmiştir. Eskiden ol
duğu gibi, yabancıya tabi kalmak
tanı;a, şu veya bu sahada, icabında 
zarurete katlanmak prensipini i
dame edeceğiz." 

Bu iddiaların, ne kadar emniyet
le ileri sürülmüş olursa olsun, 
kontrol edilmesi lazımdır. Alman
ya'nın iktisadi imkanları meselesi 
bugün çok mühimdir. 

Gıda maddeleri · 

Son rekoltelerin düşüklüğü -
ne rağmen, alman hüküme

ti ehemiyetli mikdarda zahire 
stoJdamıya muvaffak olmuştur. 

Bunu, yalnız milli istihsalin bir 
mikdarını piyasadan çekmek sure
tiyle yapmış değildir. Hariçten id
halat yoluna da baş vurmuştur. 
Almanya'nın dış ticaret mizanı gı
da maddeleri şubesinde, geçen se

ne iki milyar marka yakın açık 
'=vernıitti.r. 

Bu stokların mik-darını tasrih 
etmek imkansızdır. Resmi istatis
tikler ancak normal rakamlar gös
termektedir, halbuki hükümet ma
kamları, şimdiden, alman halkını 
aylarca müddet beslemiye kafi ge
lecek stoklara malik olduklarını 

iddia etmektedirler. Bundan baş
ka, son zahire rekoltesi çok iyi ol
muştur. Bu rekolte, stoklara baş 
vurmadan memleketin 1939 senesi 
rekoltesine kadar grdasını temin e
decek mikdarda tahmin ediliyor -
du. Patates hususunda da vaziyet 
aynıdır. 

Yağlı maddeler hususunda vazi
yet çok daha naziktir. Sütlü inek
ler mik:.darmın son seneler zarfın
da 18 buçuk milyondan 21 milyo
na çıkmış olmasına rağmen, süt 
ve yağ istihsali çok kifayetsizdir. 
Yağın yerini alacak maddeler bul
mak için yapılan araştırmalar bek
lenen neticeleri YCrmemi~tir. Bil -
hassa yağın ancak, Almanya'nın 

hariçten idhal etmek mecburiye
tin.de bulunduğu nebati veya hay-

var ... Çabuk!... 
Başım kaldırıyor ve etrafına bakı -

nıyor. Günlerdenberi gök bu kadar 
müsamahalı davranmamıştır. Uzaklar
da ufuk hafifçe aydınlıktır. 

Bu, Vidal için bir davet gibidir. 
Azimkar bir tavırla kalkıyor. 
Birdenbire, kararsızlığın yükün -

den kurtulunca, kendini daha az yor
gun buluyor. Arabaya doğru gidiyor. 
Kadın için, sırt üstü uzanmış, .bir ce
naze haliyle uyuyor. Zayıf ve uzamış 
yüzünde elmacık kemikleri fırlamış, 
gözleri çukura batmış, göz kapakları 
morarmış, yarı açık dudakları arasın

da kuru dişleri görünüyor. 
Vidal, ipten sağlam kalan parçayı a

lıyor, göğsüne çaprazlama sarıyor, 

sonra, düşmanı uyandırmamıya ihti
mam ederek, atkı gibi kullandığı bez 
parçasını usulca boynundan çekip alı
yor. O zaman, tabancanın geri kalan 
kurşunlarını, bıçağı, çakmağı ve bO§ 
olan fakat suyla dolduracağı şişeyi i
çine koyarak bezin dört köşesini il -
mikliyor ve bu çıkını sırtına vuruyor. 

Işte şimdi hazırdır. Artık gidebilir. 
Gece olduğu zaman çok uza.klaşmıı 
bulunacaktır. 

Bir lahza daha hareketsiz duruyor. 
Acaba ne bekliyor? 

Fa.kat birdenbire ileri atılıyor. Hat
ta elli metre kadar mesafede ko'uyor 
bile, fakat, çobuk aoluğu kesiliyor, 
yavaşlıyor. 

Yüzü ufka doğru çevrilmit. şimdi
den mcıkun bir arazi kollarını açıP. \)· 

r::~ i.i. ~:~::::~:~:~:::::~ ~: ~~:?.:::1 
vani maddelerden istihsal edilebi
leceği katiyetle sabit olmuştur. Ne· 
bati ve hayvani yağla.r idhalatı, 
1937 senesinıde, 995.000 tonu at -
mıştır. 

Et tedariki hususunda da m~
külat vardır. Haziran başında ya
pılan sayımda, domuzların mikda
rı geçen sen~ye nazaran yüzde 8 
noksan çıkmıştır. Harp öncesine 
nazaran vaziyet gene gayri mütıa
ittir. 1913 de memleketin domuz 
mikdarı 22 buçuk milyonken şim
di 21 milyona inmiştir. Sığır ve ko
yun hususunda da ha.rp öncesine 
nazaran eksiklik vardır. Hariçten 
idhalat tamamen kesildiği takdir
de sıkıntı baş göstermekte gecik
miyecektir. 

Demek oluyor ki umumiyeti iti
bariyle, Almanya'nm gıda madde
leri hususunda vaziyeti, abloka ha
linde pek parlak olmıyacaktı·r. Za
hire ve nebati gıdalar kaynakları 

her halde gelecek rekolteye kadar 
ihtiyacı kartılamıya yetecektir. 
Fakat et ihtiyacını karşılamak için 
mevcut hayvan mikdarımn azal -
masına katlanmak icap edecektir. 
Yağlı maddelere gelince, bunların 
eksiklifi pek çabuk kendini hinet
tirecektir. 

Demir ve petrol : 

A lmanya demir cevheri husu
sunda fakirdir. Dört sene

lik pdanın maden i9letmclerini 
genişletmeyi istihdaf etmeıine rağ
men, maliyet fiyatı hususunda hiç 
bir kayda tabi olmıyan Herman 
Göring şirketinin ku~ulmaaına 
rağmen, Almanya'nın bu senenin 
ilk yedi ayındaki istihsali 6 mil
yon tonu geçmemiıtir. Avuıturya'
nm i.etihsalini de hesaba katmak 
9artiyle, senelik istiluıali 13 mil -
yon ton.dan fazla taktir etmiye im
kan yoktur. Bu da ancak 4 milyon 
ton çeliğe tekabül eder. Halbuki, 
alman çelikanelerinfo mecmu istih
sali geçen sene 20 milyon tona yük
seliyordu. Alman çelik fabrikaları 
ihtiyaçlarının beştıe dördünü hariç
ten temin ediyordu. 

Vücuda getirilmi' olan stoklara 
rağmen, hariçten demir cevheri id· 

nu davet ediyormuş gibi gözleri bir 
noktaya dikilmiş, azimli bir tavırla 
yürüyor, yürüyor ... Ve ardına bakmı
yor. 

O zamana kadar planının muvaffa
kiyetinden başka bir şey dütünmiyen 
zihninde birdenbire - insani diye 
tavsif ettiği - bir endişe uyanıyor. 

Hasta ve aç kadını ormanın tehlike 
lerine maruz bıraknıakdansa uyurken, 
başına bir kurşun sıksaydı daha doğ
ru olmaz mıydı? Belki.. Vicdanı ken
disine bu hakkı tanıyor. Onu terk et
mek de hakkı olduğu gibi. Çünkü iki
sinden birinin yapması lazımsa, her 
halde, bu hak masum ve kurban olan 
kendisine aitti. 

Dinlenmek için biraz mola vermeyi 
kararlaştırıyor. Karnı aç olduğu için, 
başı dönüyor. Takall\ls edC11 midesi o
na eza veriyor. Devrilmiı bir ağacın 
kütüğüne oturuyor. Birazdan, tekrar 
yürüyüşe başlamadan evci dallardan 
birinden kendisine bir baston kese -
cektir. Bu baston yoluna devam için 
ona yardım edecektir. Çünkü bu ak
şam takatinin son haddine kadar git
mek istiyor. Biran evel erifmek için 
öyle istical ediyor ki ... Nereye mi? O 
da bilmiyor. Fakat insanlara rastlıya
cağı her hangi bir yere... Arabadan 
ayrıldığmdanıberi ilk defa olarak ge -
riye dönüp bakıyor. Arabayı uzakta 
ancak hayal meyal seçiyor: Artık o 
esmer bir toprak zemin üzerinde mini 
mini bir nokta0an başka bir şey değil
dir, 

halatı keeilaiği takdirde, endİ.İıltri 
faaliyetinin bugünkü hıziyle devam 
eıdcmiyeceği aıi.kirdır. KOinfU İl
vcç'in madenleri, geçen harpte ol
duğu gibi Almanya için çok lüzum
lu olacaktır. 

Yakacak nonanı belki daha az 
mahsus olacaktır. Alman toprakla
rında tabii petrol istihsali iç.in ya
pılan gayretler, eczata maddelerin 
iııtimali hususunda gösterilen fev
kalade maharet ve daha timdiden 
teşkil edilmif olan muazzam stok
lar, belki Almanya'ya hiç olmana 
kısmen ve muvakkaten, mütkül ya
kacak mceelcsini halletmek imkanı
nı verecektir. 

Filhakika, harp halinde, Alman
ya'nın yakacak ihtiyacının 13 veya 
14 milyon tona indirilebileceği sa
ntlmaktadır. İmdi, Almanya'nın ta
bii petrol istihsali fimdiden 500.000 
tonu bulmuştur ve suni yakacaklar 
istihaali de bir buçuk milyonu geç
mektedir. Demek ki harp halinde 
daha 10 ila 12 milyon ton yakacak 
bulmak icap edecektir. 

Fakat taş kömürü ve linyit ruer
veleri, sentetik benzin istihsalini 
mühim mikdarda arttırmaya imkan 
verecektir. Bu maksatla lazımgelen 
endüstriyel tesisler şimdiden ku
rul.muştur. Halk için ucuz bir oto
mobil tipi imal hususundaki proje
ler de gösterir ki alman idarecileri 
istihsalın çok arttırılabileceğine gü
venmektedirler. Reklamvari karak
terlerine rağmen, milli kaynaklar
dan benzin istihsali meselesi halle
dilmit telakki edilmeseydi, bu pro
jeler kolay kolay kabul eqilmezdi. 

Fakat hafif yakacaklar istihsali 
aakeri i.htiyaçları karşılan bile, a
ğır huy todariki aynı derecede ko
lay olmıyacaktır. Bu hususta ara
nan çareler müessir neticeler vermi· 
ıe benzemiyor. Yabancı idhalat ke
lıildiği takdirde bu sahada çok bil· 
yük milfkülit hiucdileceği söyle
nd>ilir. 

Diğer endüstriyel 

kaynakla r : 

A lmanya'nm bol kömUr ve Mn
yit kaynakla.rı yakacak hu

susunda bir müşkülata mahal ver
mez. Sentetik benzin istibaali kö
mür istihracının e.hemiyetli mik
darda artmasını icap ettirse bile, al
man ocaklarının ihtiyacı kartılamı· 
ya yeteceği şüphesizdir. Esasen şu
rası aikkate değer ki şimdiye kadar 
ocaklardan çıkarılan kömürün an -
cak % 35 kadarı sentetik benzin i -
malin.de kullanılmıştır. Demek olu
yor ki, çok büyük olan linyit kay
nakları ihtiyaca kafi gelecektir. 
Meıwucat hususunıda vaziyet çok 

daha ciddidir. Suni ipek imalatı şüp
hesiz ki çok terakki etmi9tıir. Fakat, 
bu imalatın ihtiyacı karş\layacak 

hale geldiği kabul edil•e bile, suni 
ipeğin giyecek hususunda istimali 
mahdut bir ıahaya inhiaar eder. Bir 
çok yerlerde yün ve pamuk yerine 
ıuni ipek konulmaaı mevzuubahiı o
lamaz. Gerçi pamuk ve yUnUn ıunl 

(Sonu 8 inci say/ada) 

Kendi kendine soruyor: "Acaba hi-
11 uyuyor mu?" 

Ve aynı zamanda "Kendini tekrar 
yalnız bulacağı zaman ne yapacak -
tır?" 

Kendi sualine cevap vermiye vıkıt 
bulamıyor. Gözüne bir teY çarpmı9 -
tır. Sağ tarafta, iki yüz metre kadar 
mesafede, ırk dallı bir bodur ağaçlar 
kümesi arasından, bir antilop çıkmıı, 
aonra onu bir diğeri, sonra bir Uçün
cUsil sıçrıyarak takibetmiştir. Hay -
vanlar kendiıini görmcmittir. Rüz • 
gar da müaaittir. Hayvanlar ıü.kfınet
le JUradan buradan bir iki tutam ot
lamakla meıguldürler. Şimdi anlıyor 1 
Her adımda sarsılarak gürültü çıka • 
ran saç levhalariyle arabası her halde 
yolda bütün avları kaçırıyordu. 

Muhte9em bir ıikirl Çabuk, bir av· 
cı kurnazhğiyle kendini yere atıyor 
ve kütüğün arkasına saklanıyor. He· 
yecan.dan kalbi göğsünü yırtacak gibi 
çarpıyor. Aynı zamanda .zafiyetten de. 

Antiloplar emniyetle ona do&ru i -
lerliyorlar. Şimdi bet tAne olmuılar -
dır. Hangisine atct edecektir? Dik -
kat 1 Bunlar pek ürkek ve çillk hay
vanlardır. Niıanladığı.na mutlaka iaa • 
bet ettirmesi lazımdır. Hayvanlar yüz 

metreye yaklatmı9lardır. Fakat bu 

mesafe de çoktur 1 
Felaketi U.ıaklC1fıyorlar 1 Hem de 
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Akhn gösterdiği yol 
Elinde tırpaniyle iman lkaJaba

bldanm ekin gibi biçen ölüm, 90n 

ıünlerde, kim bilir kaç ananm, kaç 
babanın, kaç ıencin rüyuma ııir
mittir 1 Halbuki, bugünün harplerini 
bu em timaal ile anmak da kabil de
iildir: O kefenli i.keJeti elinde mit
ralyöz, alev makineai, tayyare bom
baaı gibi miithit vaaıtalarla tuavvur 
etmeliyiz. Fakat, onun bu korkunç 
hayali değil midir ki İzan aahipleri • 
ne 1938 harbinin bütün inaanhk iç.in 
ne büyük biT zulüm olacağmı hatır -
latmıttır l 

Devletler iç.in karıılıklı korku ku
vetlerin muvazeneainden doğar. Bu
günkü vaziyette korkunun Amil ol -
duiunu f arzederaek kuvetler ara· 
aında az çok tevazün hasıl olmut bu
lunduğunu da kabul etmemiz lazım 
arelir: Dün Münih'te müzakere maaa -
ıı batma ıeçen dört devlet adamı 
tartlarda müsavatı dikkate alma
dan naaıl kartılapbilirlerdi 7 

Harp ihtimalleri çok azalmıftr. 

Fakat, acaba harp olabilir miydi? 

Son hadiaeler tahlil edilince bun-
larda muharebe arzusundan ziyade 
muharebe tehdidiyle Veraay nizamı
nı bozmak niyetini ıönnemek im -
kansızdır. Nitekim, evelki gün Avam 
kamarasındaki beyanatında Bay 
Çcmberleyn de: '' ... Muahedeler sulh 
yolu ile tadil olunaaydı ıimdiki buh
ranın önüne geçilıl'i2 olurdu," demiı
tir. 

Münih toplantıaı, hiiıkmedebiliriz 

ki, aüdetler meseleai arkasında ıiz • 
lenen (fakat, gizli kapaklı ne vardı 
ki 7) büyük davaya artık el ko)'IDa.k 
kararını vennit olanlarm bir konfe -
ranaıdw. 

Bu konferanaın bir dörtler konfe -
ranaı halinde kalmayıp bir cihan 
konferaaaı teklini almasını §Üphe
aiz herkea temenni eder. Zira dert 
bir, bet. on değildir: lapanya'da ve 
Çin' de çarpııanlar nuıl unutulabi
lir 7 Bugünkü buhranı huaule aetir -
mit olan çefit çeıit meeeleler nuıl 
ihmal olunabilir? 

Akim gö.ıerdiii yol, muhakkak 
ki, aaadet yoludur. 

Fa.kat, akıl ve mantığm ıöeıterdi -
ii bu yolun yolcuları araamda - e
linde bayrak gibi yükaek tu&luju -
bir d&vaaı olan her milleti Pnııek 
na&İp olabilecek midir? Aıkai tak
dinle, bir cihan konferanaı, iyi ni
yetleri dahi yıpratan bibnez tüken
mez bir müzakereler ail&ileMıae inkı
lap ederek tereddiye utramak tehli
kesini ve yeni yeni ittibalarm kabar • 
masanı İntaç etmez mi? 

Vaziyet, hakikaten, aadece vakit 
kazanmıya ça.lıtnııyarak dünyaya 
yıllarda~ri mahrum olduğu huzu
nan iadea.ini emreden çetin INr vu.i -
yettir. 

Anlatma zihniyetinin plebesini 
g-örmekle rahat duyduğumuz fU an
larda nikbinlikten aynlmıyarak sü • 
ratli ve haklı kararlar verilmesini 
bekli yelim. 

Son buhranın fmmalanndaıı bu· 
ıünkü ümit havuım estİml:İf olan 
aağduyu, aonbaharııı bu renk renk 
arüzellikleri arasından kan lekeleri· 
ni de •İlmek çareaini elbette ketfede· 
cektir. Böyle diyelim, ve bu neticeyi 
bekliyelim. - N. Baydar 

ıüratle .. Bu aefer tüfek menzilinin dı
pna çıkmıılardır! Ne oluyor? Onları 
kim ürküttü? Yokaa avcının kokuau -
nu mu aldılar? 
Onları takibetmek mi? Bunu aklına 

bile getiremez. Bu acı aksilik i9tahını 
büsbütün bileyor. Asabi bir hareketle 
bir avuç yaprak koparıyor, ve bunla
rı tehevvürle çiğniyor. Fakat acılığın
dan midesi bulanarak hemen tükür -
mek mecburiyetinde kalıyor. 

Hey gidi talih 1 'O mit yeniden doğu-
yor .... 

Antiloplar ona doğru koşarak ~li
yorlar. Neden kaçıyorlar acaba? 

Kanadlıymış gibi süratle yaklatı -
yarlar. Şimdi tüfek menzili içinden 
geçiyorlar. 

Nişan alıyor, ve bir kaç defa ateşe-
diyor. Sıçrarken yaralanan bir hay
van, sallanıyor, aonra yan tarafa yıkı

lıyor. Yukarı dikilen ayaklarından bi
ri bir lihza titriyor, sonra hareketsiz 
kalıyor. 

Orada, çmnurlu. kılları vücuduna 
yapı9mı9, karnı yere değercesine sü
rünerek gelen bir çakal ıilih sesi ü

zerine bir akrobat aıçrayııı ile ters yü

züne dönmüıtür. Yol değiıtirerek bir 
gölge gibi çalılıklar aruına girip goz· 
den kayboluyor. 

(Sonu var) 
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SAMSUN'DA DENİZ VE TREN 

Bursa1dan röportajlar : 

Süttozu fabrikasında 
süt nasıl toz oluyor ? 

Burada bütün işleri 
yapıyor! makine 

Bursa sütçülüğünü ihyaya vesile o)an süt tozu ve 
buz fabrikası kurulalı henüz üç yd olmuştur. Bu 
müessesenin küçük bir tipi de Kars'ta çalışmakta • 
dır. Yurdumuzun büyük bir ihtiyacına modern tec
hizatla temiz ve muntazam bir çalışma ile cevap ve
ren fabrikayı yakından hep beraber, tammıya salı
şalım. 

Fabrika Bursa'nın şark mcthalindedir. Gök dere • 
nin sol kıyısındaki bu mütevazi müessesenin pastö· 
rize ve isterlize makineleri arasındayız. 

Pastörize techizatı döküm halinde açıkta bulu • 
nan sütlerdeki bakterileri, isterlize techizatı da gü· 
ğüm ve sair mafazalardaki sütleri bakterilerden 
tecrit eder. 

Gelen sütler otomatik vinç ile kamyondan alınır, 
ve gene otomatik bir baskül ile tartılarak depoya 
dökülür. Bundan sonra sütlerin gene otomatikman 

filitreye geçtiğini ve buradan da pastö 
rize kazan141a akarak (90) hararet de
recesinde bakteriyodan tecrit edildi • 
ğini görürüz. 
Bu iş bitince süt kendi kendine otoma 
tik bir şekilde soğuk hava tertibatına 
varır. Burada artık sütün harareti 
(90) dan ( + 5) e düşmüştür. Sütler 
binanın alt katındaki soğuk hava de
posunun izole edilmiş borulariyle ge
len soğuk hava ile soğutulur ve soğuk 
hava tertibatından umumi süt depo -
suna dökülür. Bu deponun vazifesi 
( + 5) derecedeki sütleri aynı hararet
te korumakttr. Bu depoda biriken süt
ler süt tozları imaline yarıyan maki • 
neden geçerler. 

Bu makine yüz dereceye kadar kı
zar ve sütün %90 ı buhar haline gelir. 
geri kalanı da süt tozu olur. 

Süt tozu merdane üzerinde muhte · 
lif istihale geçirir. İlk önce elyaf ha
lindedir. Sonra bu elyaf ezilir ve elek 
tertibatına geçer. Ru cihazdaki tozlar 
artık zerrat halinde dfıpclarda topla -
narak buradan da sandı'· .ıra istif edi-
lir. 

Fabrikanın kudreti 
Fabrika normal vaziyette sekiz sa-

Fabrika 

içinden 

• 
üç 

görünüş 

atte (6 binden 10 bin) kiloya kadar l lüzuci bir ıı.ekle sokulur. Buradan a-
•. ·· t" · · t li tmek su- :r sut~ pas .~rıze ve . ıs e~ ze e lınan erimiş gravier doldurma makinc-
retıyle ~u.t tozu ımalıne .. r~rıyacak sine nakledilerek otomatik bir şekil
hale getırır. Teneke ve gugum mah· de kutulara ve blokara tartıyla konu
fazalardaki ~ıi\yük mi}cyasta sütleri 1 r 
bile isterlize etmek için cihazlar var - u 'Kutulara 
dır. 

Gravyer naııl yapılır? 
Gravyer peynirleri imaline yarıyan 

makineler arasındayız. Muhtelif cins 
Avrupa peynirleri imali için bizde 
Kars gravyerleri ile umumi olarak ya· 
pılan kaşar peynirlerinin içerilerine 
fabrikada pastörize edilmiş sütlerden 
çekilen kremaların %50 si nisbetinde 
iliive edilmek suretiyle yapılır. 

konulan gravyerlerin 
ambalajı küçük kızların elinden geç
mektedir. Bunların bazıları henüz ilk 
okul öğrenicileri olup tatili boş ge -
çirmiyen çalışkan vatan yavruları • 
dır. Okul ile alakasını kesmiş olan • 
larla diğer fabrika işçilerinin milli ve 
mesleki bilgilerini arttırmak için 
fabrikada haftada iki defa umumi 
konferanslar verilmektedir. 

Roklor dairesi 

tik (Presa) m akinele r in rl c tazyik edil
mek suretiyle sudan kurtarılır ve 
istenilen şekillere ı::okulur. Rokfor'un 
imal tarzı zamana mütevakkuf oldu • 
ğundan meydana getirilmesi bir hay
li güçtür. (Küf) ün peynire tamamen 
nüfuz edebilmesi için (5 - 6) aylık 
bir zamana ihtiyaç vardır. 

Hollanda tipi peynirlerin Üzerleri 
gene otomatik cihazlarla boyanır. 

Yeni tesisat 
Mevcut t esisata iHiveten Almanya'

dan yeni makineler getirtilmiştir. 

Getirilen bu yeni cihazlar isviçreli 
ecnebi bir mütehassıs marifetiyle 
yerlerine konulmuş ve tecrübeleri : -Kars gravyerleri ve kaşarlar, biela • 

yeten temizlenir. Tozları alınır. Son· 
ra et makinesi gibi bir cihazdan geçe· 
rek makarna şeklini alır. Bunu mütea
kip diğer bir cihar.da merdaneler al -
tında toz haline getirilir. Toz haline 
geldikten sonra bir takım hususi ter
tibatla pişirme kazanında (10) dakika 
bırakılmak suretiyle reçel kıvamında 

Pastörize edilmiş olan sütler gene pılrr.ıştır. Elde edilen muvaffakiyet 
hususi tertibatla bu daireye getirilir- dolayısiyle yakında faaliyete geçile -
ler. Hususi depolar içinde ( + 30) de- rek piyasamıza süt hülasaları da ve 
receye kadar ısıtılan sütler mayalana- rilecektir. 
rak Rokfor ve Hollanda tipi peynir- Yeni getirilen makinelerin en ba 
leri imal olunur. Bunların muhtelif! şında takim edilmiş süt hülasalar 
ebat ve vezinde kalıpları vardır. P ey vapmıya yarıyan makine gelir. 
nir imal edildikten sonra gene otoma- Bundan başka şekerli lrntıl sUtleı • 

Balıkesir' de 
merinosçuluk 
Balıkesir, (Hususi) - Vilayetimi ı: 

de yerli koyunlarını merinoslaştırmak 
için b uyıl açılan suni tohumlama is
tasyonunun, mevsimin bitmesi dolayı
siyle faaliyeti bitmiştir. 
İstasyonun faaliyette bulunduğu 

Balıkesir mıntakasiyle Susurluk 
mıntakasında tohumlamaya tabi tu • 
tulan yerlerden önümüzdeki doğum 

mevsiminde 16-18 bine yakın merinos 
kuzusu elde edilebilecektir. 

Selptk kermesi törenle aııldı 

İzmir, (Hususi) - Vilayetin üçün -
cü kermesi bugün Selçuk'ta; civardan 

gelenlerin iştirakiyle büyük heyecan 

ve neşe içinde açıldı. Civardan gelen 

köylüler en yeni elbiselerini giymiş -
ler<li. 

Tarih ve güzellik sitesi Selçuk, bu 
kadar güzel ve hoşa giden bir toplu • 

luğa pek ender sahne olmuştur, dıye -

buırım .. Törene istiklal marşiyle baş
lanmış ve kermesin açıldığı bir söy -
levle ilan edılmiştir. Bunu müteakip 
Efes harabeleri toplu bir şekilde zi • 
yarct edilerek ziyaretçilere izahat ve
rilmiştir. Odeon'da oyunlar ve bir 
konser verilmiştir. 

Kaval, cura, bağlama ve türküler zi
yaretçilere güzel dakikalar yaşatmış -
tır. 

imaline yarıyan modern b ir makine 
daha vardır. 

Yağ daireıi 

Bu dairede pastörize edilmiş sütler 
(-5) derecede muhafaza edilmekte -
dir. Bu sütler imalatın şekline g~re 
peynir yapılmak üzere lazım gelen 
branşlara sevkedilmektedir. Aynı da
irede kremaları pastörize için de ci -
hazlar mevcuttur. Bu sütlerden onda 
bir nisbetinde krema alınmaktadır.Bu 
kremalar yağ dairesinde ikinci bir de
fa pastörize edildikten sonra yayık 
vazifesini gören son sistem (malak • 
sor) makinesi içine konulur. Elektrik 
kuvetiyle dönen bu makine k remalar 
içindeki bütün ecnebi maddeleri ata • 
rak kremadaki su miktarını da ay ırır 

ve tamamen Hollanda tipi tereyağı 

çıkarır. Bu yağlar paketler içinde a
cımadan ve ekşimeden üç ay beklemi
ye mukavimdirler. Bunların ambalaj
ları hususi bir makine ile yapılır. 

Buz daireıi 

Buz dairesine girdiğimiz zaman 
kendimizi kutuplarda zannettim. Her 
taraf buz içindeydi. Yazın yakıcı sı · 
caklarına rağmen bu daireye girer -
ken palto tedarik etmeyi unutmak 
büyük bir t.edbirsizliktir. 
Soğuk hava depola:-ı (40) bin tene

ke ile (250) bin kilo kaşar ve bir kaç 
bin gandık yumurtayı muhafaza et • 
mektedir. Aynı dairenin yanında 

memleket ihtiyacını karşılamak üze • 
re günde ( 400) kalıp buz imaline ka -
fi makineler vardır. Bu sene mevcut 
buz tertibatına ilaveler yapılacak ve 
buz miktarı günde (800) kalıba çıka • 
rılacaktıır. Bu suretle buz mülhakata 
da g_önderilec':ktir. - Ferrnh ORUS 

Manisa'da ziraat ve köy iıleri 

Köylüler için altı tohum 
temizleme makinesi alındı 

21 köy daha . radyo ahyor 
Manisa, (Husu

si) - Vilayet böl
gesinde mu zir 
hayvanlarla mUca
deleye devam edil
mektedir. Bu yıl 

2 bin domuzun öl-
dürülmesi karar-
laşmıştır. Ayrıca 
mahsulün kalitesi
ni artırmak ve fen
ni ziraati teşvik 

etmek için vilayet 
tarafından bazı 

tedbirler alınmış

tır. Bu arada altı 

tane tohum temiz
leme makinesi a
lınmıştır. Bu ma
kineler Manisa'nm 
Sarıhalil, Akhi-
sar'ın Kapaklı, 

Kırkağaç'ın Ge
len be nahiyesine 
Salihli'nin Adala 
nahiyesine, Akşe

hir'in Tepeköy'ü
ne, Eşme'nin mer

kezine konmuştur. 
Bu makineler köy
lünün tohumluğu

nu parasız olarak 
temizliyecekt i r . , 
Köylü bu işin fay

dasını bundan e

vclki tecrübelerle 
anladığı için bu vaziyetten çok mem
nundur. Makineler yerlerine konmuş 
ve çahşmağa başlamıştır. Bu seneki 
mahsulün müstesna bir nefaseti ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Radyolu köyler 
Manisa köylerinin çoğunda radyo 

vardır. Köylünün aydınlatılması ve 
yurt hadiseleriyle aJakalanması lıakı-

mından radyonun büyük faydası gö
rülmüştür. Birçok köylerin bütcele-

rinden ayrılan parayla alınan radyo

lara ilave olarak yeniden 21 radyo da
ha alınacaktır. Bu iş eksiltmeğe kon

muştur. Köylere dağıtılacak olan bu 

radyolar akimülatörlü ve altı lambalı 
olacaktir. 

Havza, yakın bir zamanda 

elektriğe kavuşacaktır 

Havzanın umumi görünü§ii 

Samsun, (Hususi) - Samsun, bil- \ 
hassa son yıllar içinde kısa fasılalar- • 
la, çok güzel eserler kazanmıştır. Bir 1 m 1 'd 1 b• 
yandan kültür sahası yeni yeni okul- z ır e garap ır 
larla zenginleştirilmektedir. 

Havzanın elektrik işi halledilmiş

t i r. Havza gibi, en uzak köşelerden 
seyyah çekebilecek derecede değerli 
kaplıcalara malik, bir su şehrinde he
nüz elektrik bulunmaması filvaki in
sanı haklı bir teessüre düşürüyordu. 

Bu işi göze alan vilayet, Havza'nın 

biran önce elektriğe kavuşabilmesi 

için mütemadi takiplerde bulunmuş 
ve nihayet bu güzel başarıya da Hav
zalılar şahit olmuşlardır. Elektrik işi 
müteahhide ihale olunmuştur. Tesi
satın temel atma merasimi de önü
müzdeki Cümhuriyet bayramında ya
pılacaktır. 

Havza'ya senede asgari 25-30.000 ki· 
şi gelmektedir. Yazın burada şifa bul
mak için oturanlar, ışıksızhktan şika
yet etmekte idiler. Bu iş de başarıl
dıktan sonra Havza bir kat daha in
kişaf edecek ayrı bir güzellik te ka
zanacaktır. 

Samsun ve çevresinde hummalı bir 
çalışma göze çarpmaktadır. İnşa edi
len birçok güzel köprüler de vilaye
tin iktısadi bakımından çok lehine ol
muş, ticari münasebetlerin inkişafına 
yardım etmiştir. Evelce münakalat 
senenin ancak birkaç ayına münhasır 
kalan bu yerlerde bugün her türlü na
kil vasıtaları işliyebilmektedir. Nok
san ve bozuk yerlerde de inşaat faali
yeti göze çarpmaktadır. Bu meyanda 
Bafra yolunun bazı taraflarında şo
seler tamir ve ıslah edilmektedir. 

Vedat Orfi BENGO 

hırsızhk hastası! 
İzmir, (Hususi) - Şehrimizde Hil

mi adında sabıkalı bir hırsız yakalan
mıştır. Bu adam garip bir tiptir, hır

sızlık bunun için ikinci bir tabiat bir 

hast~lık haline gelmiştir. Şimdiye 

kadar 49 vaka yapmıştır. Hilmi ken

disi de bu iptila ve hastalığı itiraf 

etmekte ve şunları söylemektedir: 

- Benim fazla parada gözüm yok

tur. Girdiğim evde karşıma yüz lira 

çıksa bunun ancak beş on lirasını alır 
giderimi 

Hilmi bilhassa kapı kilitlerini kır

dıktan sonra evlere girmekte ev eşya· 

sına el sürmemekte yalnız beş on li· 
ra alıp savuşmaktadır. Evlerde karş

sına çıkan elmas ve altın gibi şeyleri 

de sevmektedir. 

Konya'da fındık suyu 
Konya, (Hususi) - Fındık suyu -

nun Meram deresine akıtılması için 

yapılan tetkikler bitmiş, bu ameliye • 

nın 10 bin liralık masrafı icap ettirece

ği anlaşılmıştır. Bu paranın yüzde 

25 i belediye, mütebakisi de hususi 

i.dar.eden temin edilerek ameliyata 
başlanaçaktır. 



Köylüler arasındaki davaların 
süratle görülmesi İçin 

bazı kararlar 
verilecektir 

Encümenlere 
almak selôhiyeti 

Hükümet, yeni hazırlamıt olduğu köy kanunu projeıinde, köy
lünün muayyen hadler dahilindeki anlaımazlrk ve divalannın 
mahkemelere intikal etmiyerek köy encümenlerince halledilme
ıini kararlaıhnnııur. 

Günün politik 
MESELELERİ 
(Ba~ı 5 inci sayfada) 

mrettc imali de dık.ute de~er neti
celer ~rmektedir. Bununla beraber 
bu au.ni maddelerden yapılan kumaı
larm kıymetı tabiilerile kıyaılaıı.a
mu ve bu imalit da tükenmez ol · 
mıyan maddelere ihtıiya~ goıterir. 
Meaeli aellüloz, aentetik rezin imalı 
için ormanlarda katiyat alman or
manlarınm korunmaıı için konul · 
mut olan azami haddi % 50 nWbeti4-
de aımıttır. Antlıw hiç fÜpheıiz A
vuaturya ormanlarını da Almanya'
nın emrine amade kılmıttır. Fakat 
bir ablo •. a ormanların genıı ıurette 
tahribine sebebiyet verecektir. 

Sentetik kauçuk imali, alman dev 
let adamlarının memnuniyetini mu
cip olacak snrerte muvaffak olmuf
tur. Maliyet fiyatları yüksek ol · 
makla beraber, almanlar, hariçten 
kauçuk getirecek yerde git gide 
kendi fabrikalarında imal edilen su
ni kauçuktan istifadeye ehemıyet 

vermektedıirler. Bir harp halinde 
Almanya'nm kendi imkinlariyle ka
uçuk: ihtiyacını karırhyabilmesı 
mümkündür. 

Buna mukabil, aleminyüm alman 
endüstrisi, hariçten cevher idhalin· 
den mahrum kalırsa büyük sıkıntı· 
ya duçar olacaktır. Almanya geçen 
aene 90.000 tondan fazla boksit ımal 
etmiye muvaffak olmuşsa da, al · 
man aleminyüm endüstrisi Macaris
tan'la Yugoslavya'nın cevherlerine 
muhtaç olmaktan vareste kalamaz. 

Nihayet, pirit hucusunda, Alman· 
ya, ancak İtalya ile nasyonal - sos
yalist İspanya'nın yardımları sa
yesinde ihtiyacını ~emin edebil -
mek.tedir~ 

Abluka halinde : 
dince itibariyle sarih suret-
te göriilijyoc ki teknik arat 

tırmalara ve muvaffakiyetlere raj:· 
men, yeni endüstriyel tesislere, viı· 
cuda getirilen genit st?klara rai -
men, tam bir eurette tatbik edilecek 
bir abloka uzun müddet tesirsiz ka· 
Jmnaz. Ne yağlı maddelerde, ne de
mir oevherinde, ne boksitte, ne aiu 
1akacakl&rda, ne pirit husuıunda, 
Almanya tam bi-r ekonomik ietikliJ 
dele edemez. Bir kaç aydan fazla 
devam edecek bir harbın onu son de
rece mUtkül bir mevkie koyması la
zımdır. 

1 
Köy encümeni, ıu davalara, 

katt surette bakacak, bu davala
rın istinaf ve temyizi olmadığı 
gibi, kararlar derhal yapılacak
tır: 

1 - On liraya kadar ödünç 
para davaları, 

2 - 15 liraya kadar alım, aa
bm, icar, ücret ve aaireden ala
cak di vaları. 
Apğıdaki divalarda ise köy encü

meni, iki tarafı uzlaıtırmıya çalışa -
caktır. Uzlaıma halinde bulunan şe
kil bir klğıda yazılarak imzalattmla
caktır. U.ılatmadıkları halde tahkim 
uıulUne iki taraf razı olursa. encü
men, bir karara bağlıyacaktır. Bu ka
rarlar da kati olup iıtinaf ve temyizi 
yoktur. 

1 - 10 liradan 50 liraya kadar ö -
dünç para divaları : 

2 - 10 liradan fazla alım, satım, 
icar ücreti ve saireden alacak dava
ları ... 

Encümen, elli liradan fazla olan 
davalarda aralarını bulmak üzere köy 
lünün istekleri ile işlere iki tarafın 
rızasiyle ve hakem ıuretiyle bakabi -
lecektir. 

Her kim başkasının çift, ilit ve e
devatını. hayvan ve davar ağıllarını, 
bekçi kulübelerini kırar, bozar. binek 
ve araba hayvanını ve başka bir hay
vanını. her nevi davarını kasden öl
dürür, boğazlar, sakatlar veya başka
sının emlak ve arazisinin hudut işare
ti olan hendekleri doldurur, taşları 
ve toprak yığınlarını kaldırır, yahut 
yaş ve kuru ağaçtan veya sair şey
den yapılmış ve çevrilmiş olan ağıl, 
çıt, avluları bozar veya başkalarının 
tarlasını suya bastırır ve bunlara ben
zer zararlar yaparsa, zarar gören mah
kemeye diva etmezden yalnız zarar 
ve .ziyanını ödetmek üzere encüme
ne diva ederae, encümen yukardaki 
hükümlere ıöre divayı halled~ek -
tir. 

»- _ ..... ı ..... ·=· ...... ~ .J.- --ı. 

kemeye veya encümene dava etmeyip 
de kendisini zararlandıran adamla 
hariçte uyuıur, sulh olur da bunu se
netle veya şahitlerle kararlaıtırıraa, 
dava etmek hakkından vaz geçmiı 
sayılacaktır. 
Davacının mtlracaatinden ıonra 

muhtar encümeni hemen veya o haf
ta içinde toplantıya çağırarak, kendi
sinden dava olunanı dinliyecektir. 
Kararlar bir deftere yazılacaktır. 

Encümen, phitlerl de dinliyeblle
cektir. İki taraftan biri veya encü
men istene p.hide kitaba el bastıra
rak yemin verdirebllecektir. Kendi -
sinden diva olunan kim1e k:6yde ha
zır bulunduğu halde encümenin ça -
ğrrmaaı üzerine gelmiye mecburdur. 
ôzUrUnden dolayı gelmediği takdir
de encümen mahkemeyi m\lnuip bir 
gUne bırakacaktır. O gi1n de gelmez
se, davacının senet ve phidi olmayıp

ULUS 

Yumurta yutan yılan.larl 

Küçük yılan baıı yanında muazzam bir lokma 
Yılanın bu yumurtayı olduğu gibi yutacağına insanın 

inanacağı gelmiyor, lakat .•• 

Yılan, mariletine baılıyor. Hay
uan ağzını o derece a,ıyor ki. 
par,alanacakml.f intibaını veri
yor. Bu hareketinde, kaymamcuı 
için yumurtayı yere ba•tırıyor 

Yılanın çene.indeki .inirler bir 
lastik gibi açılı;or. Şimdi alm11 
olduiu ıekil, yumurtanın ince 
bir İpe bağlı olduiu intibaını 

veriyor. Yılan yutmaya ,allflyor 

Fakat harp halinde abloka tam o
labilecek mi? Suali hatıra ıelebi

lir. Milletler Cemiyeti uambleeinuı 
Cenevre'deki son toplantııında 0.
lo ırupu milletleri tarafından pak
tın 16 ıııcı madıdeainin tadili huıu
ıunda yapılmı9 olan te,ebbüıa iktiaa
di aank:aiyon fikrinin zaydlamıı ol
du tunu ıöatıerir. Almanya bu fikir 
istihaleain.den istifade edebilir. B• 
huaua ki kendiıinde nokaan olan 
bütilıı maddeleri lıveç'te bulabilir, 
bokait huauaunda Macariıtan ve Yu· 
goelavya•nın ihracatı, bir denl.1 yo
lunun tehlikelerine maruz kalma -
dan, ona doirudan .Joğruya gele · 
bilir. Nihayet gıdama'" ieleri husu· 
ıunda Danimarka'nııı yardımı çok 
ite yarayacaktır. 

ta andiçirmek isterse andiçip lçmiye- Biitün zorluk atlatılmqtu. $imdi, 
ceği sorulmak üzere tekrar çağrıla- yumurtayı ,atlahp kırabilmek 
caktır. Gene gelmene davacının ta- • • • • • 

Yumurtanın aln oe sana büyük 
bir İf talaa ile yendikten aonra 

kabalılar J11an atılm11tır 

Bununla beraber, Almanya'nın 

bulabileceji harid yardımlara raj
meıı. tediye naıtaları meaeleai çok 
nuik bir mahiyet arzetmekterı ıeri 
kalmıyac:ak:tır. İktisadi ıeferberli-k 
ve deniz ablokaıı Almanya'ya bu · 
gün ldhalitını ödemek için lilnmlu 
dövi.ıleri temin eden ihracat imk:itı
larmı kapıyacaktır. Demek ki, mem
lelGetin harp batlanııcında aahip o
lacajı kambiyo reze"elerl üatiin · 
den geçinmek icap edecektir. Hal
buki bunlar pek azdır. 

Avuaturya milli bankuınnı mn
cutları da belaba katılmak prtiyle. 
görilııür kambiyo lmynaldarı 160 
milyon markı geçmemektedir. GCI'· 
çi alman hWtUmetl bu milr.darı art
tırnuya çalı9ıyor. Gizli reze"eler 
tellriı etmif olduğu da muhakkaktır. 
Bu aene batındanberi ticaret miza
nın açık vcrmeıine rağmen, ani9 • 
yon enmtitUsU istatistiklerinin kay
detmediği 94 milyon altun markın 
Almanya•ya girdiği beaaplanmıf· 

lebi üzerine muhakeme ı<SrUlerek hU- lfll'ı torba telılUN g&rntlf olan 
küm verilecektir. ..rtlafuu ..Jınuılıtada 

Bu hilldlm aleyhinde çalırıldılı ---------------------------

halde ıeımiyen kim.enin itiru hakkı Ankara Borsası binası 
olmıyacak:tır. Kendiılnden dan olu-

lstanbul mekteplerinde 
nan kimse köyde yoku. dln onun 
gelmnlne bırakılacaktır. Buak:ılma
aına ruı olmıyan dhac:ı mahkemeye 
ptmek:te serbesttir. Dava, ayrı ayn 
köylerde oturan ldSylUler arumda o
luraa dlvac:ı, kendiılden dava ettili 
f&hsm bulunduju köy encümenine 
veya mahkeme &idecektlr. 

Diva, k6y enclimenl baları ara· 
ıında olur ve yahut Jı:endlıinden dava 
olunan veya dava eden phıa, k8y en
cümeni baındaıı bulunur ve encll· 
menin ıeri kalan haları ek:aerlyet 
tefkll etmezlerse muhtar taraf mdaıı 
çağrılacak diler demek halariyle 
tamamlanacaktır. 

Bıı hiiklimler, bir k8yiln veya bir
kaç Jı:öyiln ahallıl arumclald danlar 
ve uılapnulıklar için tatbik: edile • 
cektir. Şehirlilerin Jı:öylillerle ve k8y-
1Ulerln tehirlilerle olan davaları eald
ıl gibi mahkemelerde &6r1llecektit. 

ıtay encllmenlerlnce 16rtılecek dt
valudan, verilecek Bmeklerden ve 
kayıtlardan pul, harç ve ulre oı.rak 
hiç bir para almmıyacaktır. 

tu. Bu dikkate deler bir rakamdır. 
Fakat harp halinde, kOlllfU memle
ketlerde kendine ltlnmlu madd~le
ri tedarik edıebllmeal için bu nevi
den kaynaklara gilvenltemlyeceğt 
de qikirdır. 

Ankara bona blnumın oamanlı talebe tehacümü 
bankuı yanıııdül anada yapılmaaı 
kararl&flllll ve ana O.rinde ilk: ha-j İstanbul, 29 (Telefonla) - İlk ve 
ndıklara bqlanmııtır. Bina en kın orta mekt~plerle liselere büyük bir 
bir amanda ikmal edilec:ektl.r. Vakıf· talebe tehacümü vardır. Lise ve orta 
ı.r pnel direktörllljii tarafmdan yap- mekteplere bilhassa tafradan gelen 
tırllacak olan bu binada ıenel direk • talebeler müracaat etmektedir. Maa
tarlllk latanbul'da olduiu cibi ıehri - rlf müdtirlilğü bu müracaatları tat
misde de bir vakıf paralar aandığı min edip lbımgelen tetbirleri almrı-
kurmak Jannm verml9tir. tır. 

Bütün okullar milli bayrak ve 
filima bulunduracaklar 

ltlllttlr Bakanlığı, btitiin okulların 

milU bayrak ve okul filAmaJan bulun

durmalarma karar vermiıtir. Bakanlık 
bu huauıta bir de talimatname yapmıı 
Ye okul dlrektörlWderlne ı&ıdermiı
tir. Bakanlıjm verdill karara ı<Sre o
kullar en çok iki ıene içinde milli 
bayrak te okul filimaeı hazırlamış o
lacaJdudır. 

Beylerbeyi fadaBJmn 
yarahlarmdan üçü daha 

öldü 
tetanbul, 29 (Telefonla) - Beyler

beyi faclMı yaralılarından üçünün 
<Sldüllkıii dün bildirmi1tim. Bu-. 
g(1n Sefer, Hakkı, Ay,e adlı Uç yara
lı iKi de ölmüftür. 

Fakir çocuklar1 himaye 
birliğinin kongresi 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Fakir 
çocukları himaye birliği konırcai bu
gün Valinin reiıliğiıtde toplanmııtır. 
B. Uıtündağ birliğin bir senelik faa
liyeti.cıi anlatmııtır. Kongre himaye 
heyetlerinin ellerindeki parayı mak
sada uygun tekil.de aarfetmeleri için 
tetbirler almıştır. 

Pazarhksız 

Tatbikat hazırhklan bitti 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Pazar
lıksız aatlf için bütün hazırlıklar ta
mamlanmıştır. Bugün ticaret odasın
da son olarak oduncularla k&nürcü
lere pazarlıksız satrt yasakları kak
kında malQmat verilmittir. Belediye 

30-9-1938 

Tütün ihracatımız her 
sene artıyor 

Umumi 
yüzünde 

istihsalatta Dünya 
yedinci vaziyetteyiz 

Son yıllardaki tütün ihracatımız mühim mikdarda artmaktadır. 
Esasen hiç bir zaman umumi ihracat yekiiııumuzun yüzde yi{mi
sinden daha az bir mikdara dütmiyea tütünlerimiz 937 aeneainde 
umumi ihracatımızın yüzde 35,83 ü gibi büyilk bir nilhete Jiik· 
selmiıtir. 

Hükümetimizi·n iktiaadi kal-.---------------: 
kınma yolundaki çalıtnıaları ne
ticeıi olarak dijer ihraç madde
lerimizde olduğu gibi tütünde 
de bilhaua 935 aenesindenberi 
büyük inkitaflar kaydedilmittir. 

Son senelerdeki tiitUn ihracatımızı 
gösteren rakamlar JUnlardır: 

Yıl Ton T. L. milyon 
1932 28.844 27 
1933 25.993 21 
1934 17.988 12 
1935 21.853 18 
1936 23.274 24 
1937 40.700 33 
Bu rakamlardan aarahatle anlatıl· 

dığı gibi 1935 yılından itibareo tütün 
ihracatımızda hem mikdar ve hem de 
kalite itibariyle mühim yübelmeler 
kaydedilmektedir. Bilbuu 1937 yılı 
ihracatı hemen hemen evelki yıllarm 
iki misli dereceaine yillaaolmittir. 

Harice yaptıiımı.ı tütün utı9ları -
mızdaki artma, istihaal ile de ahenkli 
bir haldedir. ÇüııkU son yıllarda dı9 
alıcılarımum iıtejini ve artan iç ia
sihlildtımızı karplıyacak vuiyetw • 
dir. 
Tütünlerimiziıı alıcıları almanlar, 

amerikalılar, eski Avuıturya, Çekos
lovakya, Polonya, Macaristan, Fran • 
aa, laviçre rejileri ve dii« muhtelif 
müıterilerdir. Bunlarct.ı amerikalı • 
lar takribi olarak ıs · 18, almanlar 15 • 
17, avusturyalılar 3, felemenk: 3, çe • 
koslovak rejiıi 2 ve diğer rejilerle 
müteferrik mü9teriler 6 milyon kilo 
tütün almaktadırlar. 

Bir kilo tUtiinüıı vMatl utıı ücreti 
aon on aene içinde 90 - 120 kurut ara
ımda değitmiıtir. Bu heaaba ıare blr 
kilo vuatl olarak 100 k\H'Uftan hesap 
edilecek oluna ecnebi memleketler • 
den her ıene temia ettiiimis menfaat 
40 milyon lirayı geçtiiini ıörilrib. 

Bu mikdarm her ameki M~ ar
tıtlarla pek yakmda iO milyon lirayı 
lııuleca&ı da tabiidir. 

Umumi iıtihulit bakımından bilttln 
dünya istihsalitınm yüzde 3,545 ni is
tihsal etmekle dünya yedincisi vazi
yetindeyiz. Hindiatan umumi iatibu-
lin yibde 31,134 ile birinci, Birletik 
Amerika 15,778 ile iknci, Sovyet Rus-

Bil ırllar1 güzel kıd1nlan 
diha ~ok sokar 

Londra zabıtpmın baların mütıe • 
haasuı ihtiyarladığı için .artık tekaü
de çıkarılmııtır. Bu mütehasanı, Lond
ra sokaklarında ara ııra •nizamsız" 
bal arılarının dolqtığmı haber alarak 
takibat gf ripekte idi. 

Hakikaten, Londra gibi büyük blr fC 
birde ıokaklarda dolaşan aeneri arı
lar, halkı oldukça endifeye diitürebi
lir. 
Şimdi telrdde çıkan miltehanıı 

ıen.ç mealekdqlarma 40 senedir cdin
diti tecrUbelerilLin neticelerini anlat
maktadır. 

MUtehaHıea &tire, bal arıları, en çok 
kızıl veya açık kumral saçlıları yahut 
saçları biryantinli olanları, etrafları -
na g«.ıel kokular ve alkol kokuıu ya
yan ijsunları daha çok eokmaktadır. 
Netice itibariyle güzellere kar91 fazla 
aempatllerl vardır. 

Dünya çinko istihsalôtl 
Bu aenenin 1-fmdH hulnD ayına 

kadaf clinya çinlrıo latihaal&tı 922.231 
tAMl olarak teeplt edilmlftlr. Geçense
ne a;rıu mOddet sarfmda bu mikdar 
952.417 ton tutmakı. idi. 

Bugün A~upa'da 428.839 ton çinko 
çıkmaktadır. Almanya'da ıeçen sene 
93.137 ton çinko iatihul edilmitkcn 
bu aene 109.176 tona yilbelmılftlr. A· 
vuatura)ya da dabll olmak esere İn -
pıtere'de seçen aeneye ııuaran ı.000 
ton fulabk: vardr. Bu yıl 77.868 ton
dur. 

Amerilıa'da 1'otihMlit _.. aencye 
nuaran 60.000 tıon dUflDÜtttlr. Meksi
ka •• Kinada,da ıeııede 96.0JG ton ol· 
duğu halde bu aene 112.900 tıona çık • 

mlfbl'· 

Kalbi götıünün 
d11mda olan çocuk 

Bundan epey saman evel Rip-teh· 
rinin bir hutanesinde göriilmemi9 bir 
h&dwe olmut. kalbi götıUnUn dıfmda 
bil' çocuk doğmuıtu. Açıkta duran 
kalbi muhafaza etmek için madent bir 
mahfaza yapılmıf, kalp onun içine 
komnu9tu. Fakat bu ıuretle yavruc:u
ğun Y&f&YIP yqamıyacajı tüpholi i • 
di. 

Bu kalbi açık: çocuk bunıdan bir kaç 

gün evel ölmüttilr. Fakat ölümü bu 
yUzden delil, bir bronıit neticesidir. 

Ç "Uk do~du u vakıt ağırlığı 880 
gram, l- oyu da 38 santimetre gelmit • 

ya 8,622 si ile üçüncü, Berezilya 4,632 
siyle dördüncü, Yunanistan 3,928 iyle 
beşinci, yüzde 3,832 siyle Çin altınc1, 
yüzde 3,545 iyle Türkiye yedinci, yüz
de 3,353 Uyle Holaoda Hindistan'ı ıe
kizinci, yUz6e 3,094 Uyle Japonya do
kuzuncu, yüzıde 2,299uyla Filipin o • 
nuncu, yüzde 2,155 iyle İtalya on bi
rinci, yüzde 1,614 üyle Bulpristan o.'l 
ikuM:i. yü.ad• 1,581 iyle Franaa on ü
çüncü, yüzıde 1,341 iyle Almaaya on 
dördüncü, yüzde 1,049 iyle Kore on 
befinci, 'Macariata.n on altmcı, Arjan
tin on yedinci, Küba on sekizinci, Ce
zayır on dokuzuncu, Kanada yirminci, 
Çekoslovakya yirmi birinci, Yugos
lavya yirmi ikinci, Mekıika yirmi ll -

ti. 
çUncll. Romanya yirmi dı&nllincU. 

Fransa Hindistan'ı yirmi be9inci, Po-
lonya yirmi altıncı, Siyam yirmi ye -
dinci, cenubi Afrika ittihadı yirmi ae
kizinci, Porto Piko yirmi dokuzuncu, 
Paraguay otusuncu, Irak otuz birinci, 
Belçika otuz ikmci, Şlll otuz Uçilncü, 
Madagaskar otuz dördlhııe:U, Avustu -
ralya otuz beşinci. Suriye otuz altıncı. 
Formoza otuz yedinci, Fllistin otuz 
ıtekizinci, İıviçre otuz dokuzuncu, Pe
ru kırkıncı, Uruguay kırk birinci 
Gvataınala kırk ikinci ve Yeni Zelan-
da kırk üçUncil gelmektedir. 

Deniz Hırp Okulu mezunı .. na 
dün törenle diplomalın Yerildi 

t 1 yııındı bir tıyyıred •11 
Franaa'nın en genç kadm tayyare

ciıi 17 yaşında Şanyo adında bir kız
dır. Babası da tayyareci olan bu kız 
daha küçük yaıta tayyareye merak 

ıardırmıf. ıcçeol~rde bütün aileıinin 
huzuriyle pilotluk imtıi...?nmı vwmit' 
tir. 

21;000 iğne yapllırık sırtl 
blburı dinen adim 

İtte bir rekorcu daha! Fakat bu a
dam, ne tayyareci, ne de atlettir. Sa· 

lıtanbul, 29 (Telefonla) - Heybeli dece, umumi harpte arkası arkasına 

deniz harp okulunu bitiren ıecıç au- blr prapnel, bir ailngü, bir mitralyöz 
baylara buıün törenle diplomaları ye bir obüale yaralmunı9 olan bir f ran
verilmittlr. Törende tıtanbul Komu- ıısdır. 
tanı Korıenual Hallı Buyıktay'la 
deniz ve kara aubayları bulumnuftUr. Hele bir kere bir mermi parçalan -
Mezun talebe andiçti.kten •e talebele- llUf, 1d1rek lmemiif.nin fUIUDI a1ap cCS
re diplomaları ve meçleri clairtddık- tilndll9tir. Doktorlar bu adam için 
tan aonra mektep komutanı w lıtan- "'Teneffllıl .U.. tenakus etmlt. adale 
bul komutanı birer nutuk tayliyerek ve kemik mumemeti ziyu ujramıı -
gençlere muvaffaklyetler dilediler. tır" Demi•~rdir. 
Buna mffllD talebeden biri cenp ~ 
verdi. T<Sren talebenin yaptılı par- Bu adam. epey samandaııberi her 
lak bir geçit remılyle nihayete erdi. hafta bir ıı.taaeye dwam etmekte, o-

nda a)'&ktıa tedavi g8rmekte. kendisi· 

tatbikat eenauııda aykırı hareket e- ne bir tok aerum enjelmyonu Yl!Pıl • 
den mileu•eleri için ıicll tutacak, maktadu. Şimdiye kadar aırtıoa '2 000 
gayri kanuni hareketleri fiti•• by- ipe aolnaJamt. ad"DID ıırtı k4ura 
dedecektir. dönmüttür. 
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Sesimizi · dünyaya yayanlar 
seslerini yandaki odadan 

nekadar titizce kıskanıyorlar! 
Mesut tesadüf: 
111111111111111111111111111,11111111111111111111111111111111111111111111 

Dil Bayramının yıl dönümünde 
Stüdyomuz da tecrübe edil iyor 

Dört dile tahakküm eden Bayan Emel vazife batında ve alaturka. müzik kısmının 
genç ses •anatkarları 

Ş u günlerdeki güzel tesadii· 
fün farkında m151nız? Siz 

h issetmedinizse bile tesadüf, iki 
hAdiıeyi arka arkaya getirdi ve çok 
manali bir gckilde onları birbirine 
bağladı: Dil beyramı ve Ankara 
radyosu ... 

24 eylül akşamından itibaren ge. 
crletii de tecrübe n~riyatına ba~lı· 
y;uı Ankara radyoaundan bahseder
ken, evelki iıtaa;onumuzu tama
miyle unutuyorum. 'Sen belki unut· 
mıyacağım; fakat illt geceki tecrü
beler gösterdi ki türk kültür haya
tın-da yepyeni bir devir açılmıştır; 
eskisiyle mukayesesi bile güç bir 
devir ..• 

tik gecenin tecrübelerinde mü
eamahakar bir müsaade ile bizim de 
·ttutunduğumuz yeni Ankara radyo 
~de gördüklerimiz - ve tabii 
sizin de duyduklarınız - bize baş
ka bir alemden hayırlı haberler ver
di .. 

Daha ilk adımındayız, yol uzun 
ve yorucu ... 

*** 
Enstitü ile hava kurumunun ara

sına aıkışıp kalmış olan binanın o 
geceki sükilnetini bir !Jeye benz~t
meğe çalışıyorum. Fakat, sağır ve 
dilıizler mektebinde bile makine 
tıkudısı vardır. 

Zemini ses emen paspaslarla dö
şeli koridordan geçerken, kapılar
:1an ba§lar uzanıyor, !Jahadet par
makları dudaklarında: 

- Aman susun, aman daha yavaş 

Yazan: 

Kemal Zeki 
GENCOSMAN 

yürüyün, işareti veriyorlar. Biz, 
kendimizin güç duyduğumuz ayak 
seslerimizden dolayı mahçup, ka· 
piton bir kapının önünde duruyoruz 
fısıltı ile talimat veriliyor: 

- İçeride orkestra çalıyor. Ka
pıyı fevkalade itina ile açacak, ge· 
ne öyle kapıyacaksmız. Hemen ora· 
daki koltuklara oturun ve sakın .. 

Sonrası maliJm: 
- Ve sakın gürültü etmeyin ... 
Hele şükür, cümle kapısından be-

ri ilk defa gür ve ferah bir ses 
duyduk. Orkestra ... Geniş ve ferah 
koltuklar orkestrayı buradan din
lemek istiyenler için konmuştur. 

Mükemmel vo doyurucu bir salo
nun bütün hakimiyeti şimdi şu kar
şiki sanatkarlardadır. Onlar, geniş 
ve serbest hareketlerle yaylarını 

çeker, nefeslerini üflerken biz ök
sürmekten, - mübalağalı oluyor 
ama - doya doya nefes almakta bi
le menedilmiş bulunuyoruz. 

Ş 
ef Hasan Ferit, kollarını ba
şının üzerinden aşırdıktan 

sonra sertçe önünde kavuşturur 

Şu m.ütevaı ve acıde binanın i~irule bümediğimiz bir "alem 1llll' 

gibi yaptı. Belli ki konser bitti. 
Salonun bir köşesindeki büyük ahi-
ze: 

- Alo alo, burası Ankara radyo
su, dedi, bu akşamki orkestra kon
serimiz bitti. Şimdi arapça neşriya· 
ta başlıyoruz. 

Sesi tanıdınız değil mi? Yeni spi
kerimiz ... 

Büyük salonun mikrofonu artık 
kapanmış bulunuyor ve top atılsa, 
öteki odanın açık mikrofonuna sesi 
sızmıyacak. Fakat, bize verilen şid· 
detli tenbihin tesirinden kurtulmak 
mümkün olmuyor ki, gene parmak
larımızın ucuna basa basa yürüyor, 
gene kapıyı ter döktüren bir dik
kat sarfetmeden açamıyoruz. 

Bu gecenin bütün yeniliğini, evin 
küçük stüdyosunda toplamak ka
bildir: Alaturka müzik salonunda .. 

Maroken göbekli bir kapı, güzel 
ve kalabalık bir salona açıldı. Biz, 
ne görecekse burada göreceğiz. Size 
kısaca odanın dekorunu tasvir et
mem lazım ki bundan sonrasını an
latmakta müşkilat çekmiyeyim. 
Odanın dekoruna duvarlardan 

başlamak münasiptir; Anadolu'da 
kışın kapulara keçe, kilim çekerler: 
Soğuk geçmesin diye .. Radyo evin
de divarlara boydan boya bir çeşit 
kumaş germişler: Ses, sızmasın di
ye ... 

Görüyor musunuz, seslerini dün
yadan kıskanmıyanlar, bitişik oda
dan ne kadar titizce sakınıyorlar. 
Karşı divar boyunca ses sanat

karlarını, heyecandan yerlerinde 
mütemadiyen hareket ederken gö
rüyoruz. Karşılarında da saz sa
natkarları bekliyorlar. 

Dört tarafı ince delikli, yumruk 
büyüklüğündeki mikrofon vazife
ye ha.zır, ortada bekliyor. Fakat ne 
kadar küçük ve gösterişsiz olursa 
olsun şu dakikada yalnız ona ba
kılıyor. Ancak, henüz boğazı tıkalı· 

dır, bitişik konferans mikrofonu a
rap memleketleriyle konuşuyor. 

Sanatkarlar, tarifi güç bir heye
can içindeler. Biraz sonra yüz bin
lerce seyircinin önünde büyük bir 
maça çıkacak bir boksör, perde a
çılınca yüzlerce çift gözün üstüne 
dikileceği aktörler ve imtihan 
kapısında talebeler nasıl yerlerin
de bir türlü sakin duramaz, müte
madiyen - soğuktan titriyormuş 

iibi - bar~ket ederlerse bunlar da 

Büyük Stüdyoda Cümhur Riyaseti Or kestrcuı 
öyle .. 
Bayan Müzeyyen yumruklarını 

birbirine vura vura, başını bayan 
Radife'nin omuzuna bımktı. 
- Heyecacndan deli olacağım, ma
nasına gelir bir takım işaretler 
yaptı. 

F akat size asıl bu mükemmel 
müzik heyetinin şefinden 

bahsetmeliyim, Meslt Cemil'i, u
zaktan olsun, mutlaka tanırsınız. 
Senelrce İstanbul radyosunda tatlı 
tatlı konuşan üstaa Mesut Cemil 
şimdi Ankara radyosunda, en mü· 
him işlerden birinin - milli türk 
müziğinin - şefidir. 

Ortada, arkadaşlarına son tavsi
yelerini yapıyor, kah kanunun ba
şında: 

- Akordunuza son defa baktınız 
mr, diyor, kah 6 genç erkek ses sa
natkarının arasında: 

- Aman işaretlere dikkat, diye 
- hassas v~ titiz - biraz sonraya 
hazırlanıyor. 

* • * 
Bilmem içinizde bu türlü kapı 

tokmağı gören var mı? Tokmak de
ğil, koca bir manivela mübarek ... 
Açıldı ve ince ve ürkek bir genç 
kız elinde bir tomar kağıtla içeri 
girdi. 

Mesut Cemil: 
- Bayan Emel deminki konuş

ma ... dedi. Bunun manasını yalnız 
bayan Emel anladı ve: 

- Küçük bir teknik hata, dedi, 
orkestra kapanırken oldu. 

Bitişik odadaki konferansın son 
dakikaları; biraz sonra alaturkcı mü
zik başlıyacak ve Ankara radyosu
nun yeni spikeri Bayan Emel, şu
racıktan, u aemin<l~n b.ri or1'•.la 

bize korku vererek bekliyen mikro
fonun önünden bunu ilfu) edecek ve 
sonra bitişik odaya geçerek sesin 
kontroliyle ve parçalan din.leyici
lere haber vermekle meşgul olacak. 

Biz, programı gayet soğukkanlı 
bekliyoruz. 

Fakat Mesut Cemil bizim kadar 
alakasız olamıyor. 

• .- Bayan Emel, diyor, bir "ka
pıyı açış ve kapayış" provası yap
sanız... Mikrofon açıkken çıkacak
sınız da ... 

Günlerdenberi kendisini meşgul 
eden radyo işleri arasında, belki, 
saçlarını bile muntazamca taramıya 
vakit bulamamış olan Emel, prova· 
ya geçiyor, kapının - o acayip -
tokmağını çeviriyor, çıkıyor sonra 
tekrar giriyor: , 
- Fakat hafifçe "tık" etti duy· 

dunuz mu? 
Biz ya duyduk, ya duymadık, fa. 

kat "tık" a da çare bulundu. 

A laturka saz heyeti btl§lamıya hazırdır 
Heyecanlı an geldi ... 
- Şimdi Kemanı: Niyazi'nin bir 

taksiminden sonra 18 inci asır türk 
musikisinden Kadri efendinin ağır 
Semaisini dinliyeceksiniz. 

O dakikada, radyolarının başında 
bekliyenleri tasavvur etmek istiyo
rum. Kimbilir, salonu, makineleri 
ve sanatkarları nasıl olduklarından 
başka türlü düşüneceklerdir, diyo· 
rum. 

Ve türkçeyi üç yabancı lisan ta
kip ediyor. 

- ... İci radio Ankara .. 
- This is Anıka.ra Calling ... 

- Hier ist Ankara .. 
Dört dile tahakküm eden genç 

türk kızı konuştu ve sonra kendi 
mikrofonunun başına geçti. 

Ş imdi küçücük kemanına dil 
veren Niyazi konuşuyor. Fa

kat. t0lbi1 lceoıaniyle konusuyor de
mek istedigim malfim. Hurada şar
kı küfteleri m~stesna başka lM 
yoktur. 

Önce 18 inci asrın iki müzik üs· 
tadı, Kadri ve Mustafa Sabri efen
diler radyo evinin küçücük oda
sında, yeniden yaşadılar binlerce 
gönülden - Belki de ömürlerinde 
kavuşamadıkları - takdir ve hay
ranlığı topladılar. 

Bitişik salondan, okunan ve oku
nacak olan eserlerin atları bildiri
liyor, bizim bulunduğumuz yerde 
radyo dinleyicilerine b ir müzik zi
yafeti, çekiliyordu. 

Müzeyyen Senar'dan, Mustafa 
Çağlar'dan, Radife'den, Sadi Hoş
ses'ten, Semahat Ozdenses'den çok 
güzel bir ahenk içinde çok canlı 

parçalar dinledik. 
Saf ve samimi hisler, genç sanat

karların nefeslerinde ve sazlarında 

dile geldiler. O gece, radyolarını 
Ankara'ya ayarlamış olanlar 18 inci 

asrın ağır ve mistik semailerinden 
başladılar ve kah yol ve geçit ver·_ 
miyen sarp dağlardan, kah serin su 
boylarından dolaşarak bugüne ka
dar geldiler. Biz bir daha gördük 
ve bir garip münakaşa içinde adla· 
rı alaturka düşmanına çıkmış olan
lar da gördüler ki bizim de kendi· 
mize has öz bir müziğimiz vardır. 
İçinde yaşadığımız, içimizde yaşr
yan fakat yabancı kal ığımız bir 
alem keşfedilmiş oldu 

B izim oJan her Ş\ ·Y millidir. 
izim müziğimiz var : türk mi1-

ziğ i ve bizim müziğimize korkma
dan milli müziğimiz diyebilelim 
artık. .. Müzik bir milletin maşeri 
dilidir. Edebiyat gibi.. Ve na· 
sıl bir milletin edebiyatsrzlığı ta
savvur edilı;.mez se milli karakterı
ni taşıyan mlizik kültüründen mah
rum olduğunu iddia da o kadar .-..~ 
çık şekilde gülünç olur. 

Milli tarih gibi, milli dil gi~ 
milli müzik... Bunu başka yerden 
de arıyacak değiliz. İçimizde yaşı
yor, köyde yaşıyor, kavalda yaşı
yor. Milli müziğimizi. baskı altın· 

da kaldığı, utanarak ve koğularak 
sürüldüğü köşelerden güneşin ışı

ğına, Ankara radyosunun mikrofo
nuna getireceğiz. Yorucu fakat ıe· 
refli olan iş budur. 

Güzel bir tesadüf oldu. Türk dil 
kurumunun kuruluşunun altıncı 

yıldönümu, Ankara raclyosunun e
saslı tecrübelere giriştiği günlere 
rastladı. 

Altı ya~ında bir tocuğun yanın· 
da, bir yavru daha ... O da büyüye
cek, o da muvaffak olacak .. Ve türk 
diliyle türk müziği, tarihin öteki 
ve daha öteki çağlarında olduğu gi
bi, yarın da, kol kola ve yan yana 
olacaklar. 

Saıuıtkar Necip Y akup ve orkestradan bir kısım 
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Macar hikayesi 
" 

Güzel bir ders!. 
Ya.zan: Terka Lux 

Konrad, cebindeki anahtarı çıkardı. 
Yavaşça sokak kapısını açtı. Sessiz a
dımlarla içeri girdi. Hol zifiri karan
lıktı. Salonun yarı aralık duran kapı -
sından, dışarıya doğru kuvetli bir ışık 
ıızıyrodu. Konrad, hayretle durdu. 
Biraz evel sokaktan evini tetkik etti
ği zaman salonda ışık yoktu. Salonun 
elektrikleri her halde bu bir iki daki
ka içinde yakılsnıştı. Kalbi heyecanla 
atıyordu. Yfüı:ü ateş gibi yanıyordu. 

Yürüdü. ~dondan içeri bir iki adıma
tıp, tekrar ,1 - ;du. 

Karısı, ){ .. talin bir koltukta oturu
yordu. Gözlerini açtı. Dikkatle kadını 
tetkik ediyordu. Kadının saçları mun
tazam ve elbisesinde en küçük bir bu
ruşukluk yoktu. Katalin'in karşısın -
daki koltuğa, çocukluk arkadaşı Al
maşi oturmuş sükunetle cigarasını içi
yordu. Onu, görünce ikisi birden yer
lerinden fırladılar. 

Almaşi, neşeli bir tavırla arkadaşı
na doğru koştu. Boynuna sarıldı: 

- Hoş geldin. Karın, ancak ıekiz 
treniyle geleceğini söylemişti. 

Katalin, sükunetle yanağını kocası
ba uzatarak: 

- İşin çabuk bitti galiba? Dedi. 
Konrad, boş koltuklardan birine 

yerleşti. Kısaca cevap verdi : 
- Evet! 
Almaşi, arkadaıma sigara ikram et-

ti: 
- Resmi bir i~~- ~ğil mi? 
Konrad, siga:asıu. yaktı: 
- Malesef, bir a:le işi için seyahat 

etmiştim. 
- Oh, affedersin 1 
- Rica ederim. İnsan eski bir ar-

kadaşiyle en mahrem aile i'lerini de 
görüşebilir. 

Katalin, sessizce salonden çıktı. İki 
erkek baş başa kaldılar. Konrad sözü
ne devam etti: 

- Kız kardeşımin ayrılma davasın
da bulunmak üzere memleketimize 
gitmiştim. Zannedersem kız kardeşi -
mi hatırlarsın? 

- Şüphesiz, şüphesiz l 
- Güz~l kadındır değil mi? 
- Tabii, çok hoş bir kadındır. 
- Esmer, siyah saçlı, koyu kara 

gözlü, balık etinde. Fakat, senin 00,.. 
!andığın tip değildir bu. 

- Ne dcn!~İC istiyorsun, anlıyamı
yorum I? 

- Senin ho~landığın tipler, ince u
sun boylu, sarı§ın, koyu yeıil gözlü 
kadınlardır. 

- Fakat azizim, bu .... 
- Zevk meselesidir. Diyeceksin de-

lil mi? Hayır dostum. Bu şec;lite göre 
değişir. Erkek, bir başkasına ait ol -
mıyan kadınlar arasından istediği ti
pi seçebilir. Kadın bir başkasına ait 
olunca iş değiJir. 

- Hayret ediyorum azizim. Kadın, 
erkek meselesini ne kadar dar bir çer
çeve içinden görüyorsun. 

- Bunda hayret edilecek bir şey 
yok. Her evli erkek için, evine vakitli 
vakitsiz gelen bekar bir adam şüpheli 
bir mahlüktur. 

- Gülünç bir düşünce. Bir insanın 
bekar olması, ahlakından şüphe edil
metıini icap ettirmez. Dünyada başka 
kadın yo.1t mu ki; bekar adam dostları
nın karılarını ayartsın? 

Konrad, bir kahkaha attı: 
- Seni, dinliyen bir yabancı saflı

ğına hayret eder. Dünyada milyonlar
la kadın bulunduğunu her kes bilir. 
Fakat, insanların dünyadaki muhitle
ri çok dardır. Her erkek, ancak tanı -
dığı bir kaç veya bir kaç yüz kadın a
rasından arzu ettiği kadını bulmak 
mecburiyetindedir. Kız kardeşimi de 
kocası kıskançlık yüzünden terketti. 

- Yazık! . 
- Hem de çok yazık. İlk kocasın -

dan da bu yüzden ayrılmıştı. Kabaha
tin büyüğü hiç şüphesiz ki; erkek -
!erdedir. Bu kadar güzel kız ve ser -
bcst kadın dururken, ne diye evlı ka
dınlara musallat olurlar bılmem? Sen 
her halde bunun sebebini bılirsın? 
Çünkü; sen de bu kabil erkekler<)en
ıin. 

Almaşi, şiddetle başını kaldırdı: 
- Çok t•Jhaf şakaların var 1 
K.onrad, soguk k.a.nlu:kia cevap ver-

di: 
- Şaka değil, ciddi Göylüyoruf9. 
Almaşi, kaşlarını çattı. Ayağa kalk

tı. Yüksek sesle söyledi: 
- Şaka değil mi? O halde ne demek 

istiyorsun? 
Konrad, sükunetini muhafaza etti: 
- Biraz daha yavaş konuş. Karım 

duymasın. Yerine otur. Hesabımızı 
aükünetle görelim. 

Almaşi, arkadaşına doğru bir adını 
attı: 

- Sen çıldırmışsın. Benim seninle 
görülecek hiç bir hesabım yok. 

- Otur yerine ve beni dinle. Merak 
etme, ıabrınla fazla oynamıyacağım. 

Almaşi, koltuğuna oturdu. Bir i.ki 
dakika sustular. Konrad, cebinden bir 
mektup çıkararak uzattı: 

- Senin yazdığın bir mektup. GU-

Çeviren: F. Zahir Törümküney 
zel bır tesadüf eseri olarak benim eli
me geçti. Karıma yazdığın bir aşk 

mektubu. Yuvamı yıkmak, şerefimi 
lekelemek istedin. 

Alma~i'nin, yüzü pancar gibi oldu. 
Boguk bir sesle söyledi: 

- Emirlerine amadeyim. 
Konrad, düşünceli bir tavırla başını 

salladı: 

- Düello mu? Hayır düello etmi -
yeceğiz. Çünkü; düelloda ekseriyetle 
kabahatli taraf galip gelir. Sana öyle 
bir ders vermek ıs ti yorum ki; bundan 
böyle hayatının sonuna kadar, hiç bir 
aile yuvasına kötü emellerle girmek 
aklına bile gelmesin. Bu dakikada se
ni bir köpek gibi gebertmek için çıl
gınca bir arzu duyuyorum. Fakat, bu· 
nu yapmıyacağım. Kanını dökmeden 
cezalandıracagım ı;eni. 

Arka cebinden buyı.ik bir tabanca 
çıkardı. Bir saniye, birıbırlerinin göz
lerine nefretle, hırsla baktılar. 
Almaşi, sabırsızlıktan ziyade öfke

den yanan bir sesle sordu: 
- Maksadın ne ise çabuk söyle? 
- Acele etme. Maksadımı şimdi öğ-

reneceksin. Cezan suçuna layik ola -
cak : .. Kız kardeşimle evleneceksin. 

Alma.şi'nin öfkeden bütün vücudu 
titredi: 

- Sen bugün mutlaka çıldırdın! 

Çünkü; hareketlerine başka mana ve
remiyorum! 

Konrad, omuzlarını silkti: 
- Hakkımda istediğini düşünmek -

te serbestsin. Yalnız, emrimi yerine 
getırmeğe mecbur olduğunu da unut
ma. Ben, şu dakikada cemi:,•ete en bü
yük hizmetlerden birini ifa ediyorum. 
Aile yuvalarının en tehlikeli düşman
larından birini kıpırdayamıya.cak bir 
hale getirmek üzereyim. 

Almaşi,. titreyen dudakları arasın -
dan fısıldadı: 

- Vur beni! 
- Emrime boyun eğmecliğin tak -

dirde zaten ben de bundan başka bir 
şey yapacak değilim. 
Almaşi, hırçın bir kahkaha attı: 
- Anlaşılmaz bir muamma. Kız 

kardeşinle evlenmek için neden benim 
üstüme bu kadar düşüyorsun? Ne için, 
karının bir veya iki numaralı aşıkla
rından birini tabancayla tehdit ede -
rek kız kardeşini onlardan birine ver
miyorsun? 

- Bunun iki sebc;W var. Bir numa
ralı aşık çoktan Amerika ya gitti. İki 
numaralı aşıka gelince: Kumarbaz, 
ayyaş, serseri herifin biri. 

- Ama büyük bir meziyeti de var. 
Kibar bir ailenin çocuğu. 

- Orası beni alakadar etmez. Be -
nim bildiğim bir ı;ey varsa, o da: Bu 
herifin itimada layik bir adam olmadı
ğıdır. Kız kardeşim, ~enin de bildiğin 
gibi çok zengindir. Teyzemiz ölürken 
bütün servetini ona bıraktı. Binaena
leyh kız kardeşimi rast gele bir adam
la evlendiremem. 
Al1Wşi'nin yüzündeki öfkenin ye -

rini şımdi derin bir hayret kapladı. 

Yavaş bir aesle: 
- Darılma ama, dedi, seni bu akşam 

bir türlü anlayamıyorum. Bir taraftan 
bana en adi ve alçak bir insan gibi 
muamele yaparken, diğer taraftan kız 
kardeşinin hayatını ve servetini be -
nim elime teslim etmekte hiç bir mah
zur görmüyorsun. Benimle akraba ol
mak istiyorsun. Halbuki; bana karşı 
duyduğun şiddetli nefreti gözlerin -
den okuyorum. Bu ne demek? Sebebi

ni anlatırsan çok memnun kalacağun. 
- Pek basit. Bu şekilde hareket 

etmemin de iki sebebi var. Bunlardan 
biri intikam. Seni daima gözümün ~
nünde bulundurmak ve her hareketini 
yakından kontrol etmek istiyorum. 
Di~eri ise, menfaat. Seni, çocuklu
ğundan beri tanırım. Aşk macerala -
rındaki ahlaksızlığı bertaraf edecek 
olursak, çok namuslu ve dürüst bir er
kek olduğunu biliyorum. İtimada la
yik bir insansın. Sonra hasis denecek 
kadar tasarrufu seversin. Bu itibarla 
kız kardeşimin servetini muhafaza e
decek senden daha emin bir adam bu
lamam. Bundan başka, aile ocağına, 
gizli ve çirkin maksatlar taşıyan bir 
takım çapkın serserileri de kolay, ko
lay yanaştırmıyacağın muhakkaktır. 
Çünkü; mağrur bir adam olduğun gi
bi, kendin de aynı yollardan geçtiğin 
için namus hırsızlarına pek fırsat ver
mezsin. İşte, bütün bu saydığım se -
bepler dolayısiyle kız kardeşime sen
den daha mükemmel bir koca bula
mam. Hem, lakırdı aramızda kalsın. 

Kız kardeşim biraz oynak bir kadın -
dır. 
Almaşi, müthiş bir asabiyetle önün

deki masaya bir yumruk indirdi: 
- Kendine çok güveniyorsun 1 Şu -

nu bilmiş ol ki; bu arzunu yerine ge • 
tirmiyeceğim 1 
Ayağa kalktı. Konrad da yerinden 

fırladı. Bir müddet karşı, karşıya dur
dular. Almaşi, yumruğunu sıktı. Ar • 

ULUS 9 

[:::~:::::~:::::~::::~::::~:::::] 
(HAVA SEFERLERİ) 

Ankara • İstanbul arasında 
Pazardan maada hergün: 
Yeşilköy'den hareket : 8.30 
Ankara'dan hareket : 8.30 

Südetler kimlerdir? 
nereden gelmişlerdir? 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perışembe: 

: E~e ve Çankaya eczaneleri 
: Sebat ve Yenişehir ,. 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 

Bazı yerlerde iki ırk biribirine 
mesela Henlayn'ın annesi 

çok 
bir 

kanşmıstır : 
çektir ! 

: Ankara ., 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yangın ihbarı: (1521). - Telefon müra

caat, ıscbir: (1023-1024). - $ehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
gazı arıza memurluğu: (1846). - Me
sajeri Sehir anbarı : (3705). - Taksi 
teldon 11.;maraları : Ziıı ~i rlicarni eiva
rı : (2645-1050-1196). - Saman pazarı ci
varı: (2806-3259). - Y eniı;ehir, Havuz
baısı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaşı, 
Güven taksi: (3848). - Birlik taksi: 
(2333). - Çankırı caddesi, Ulus taksi: 
(1291). - İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

Sabah Akşam 
llk Son 

sefer sefer 
Ulus M . dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'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 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus .M. dan Yenişehir'~ 7.10 23.00 

S. pazarından Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 9.45 

§ U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı'yle Yenişehir, Bakanlık
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki
kada: saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 c 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüsleri sinemaların daiılıı 
saatlerine tabidirler, ..... 

Posta Saatleri 

Bugün vaziyetleri ve almyazılanyla 
bütün dünyayı uğraıtıran, bir çok 
milletlerin baıını alete yakacak 
gibi görünen bu südetler kimler -
dir? istikballeri ne olacak oluraa 
olsun, bi:ı: onların bugünkü halle
rine ve h4')'atlarına bir gö:ı: ata
lım. · 

Çekoslovakya'nın dağlık bir saha
sında bu sü·.ietler köy ve kasaba
larını kurmuılardır. Buralarda 
yaıar, dururlar. Burası dağlar a
rasında bir havza gibidir ve Av
rupa'nın merkezinde bulunan bu 
yer, dört denize de aynı mesafe
dedir. 

Yamaçları çam ormanlariyle dolu o
lan bu memlekette, güz _I kahve 
piıirilir, kaymak yapıhr. Gene bu 
bölgede bir çok çağlayanlara ve 
mavi göllere rastgelirsiniz. 

Bu memleket bu kadar güzel olduğu 
için Hitler'i sevdiklerini ve çek • 
)erden nefret ettiklerini iddia e
den genç südetler de yabancı 
m-mleketıerden vatanlarına dön
dükleri zaman içlerinden hudut
taki çek nöbetçilerini Öpmek gel
diğini &Öylerler. 

Buranın ıklimi ziyadesiyle lngiltere'
nin iklimine benzer. Hararet yük
sek d. ğildir ve bu yüksek vadile
re bir haylı yağmur yağar. Bura
dan ayrılıp da Prag'a giden &Ü
detler orasının fazla sıcak oldu -
ğundan tiki.yet ederler. 

Bu vadiler arasında madenler ve 
fabrikalar vardır. 'Südetlerin ço -
ğu en·düstri adamları ve itçilerdir. 
Bu hav:ı:anın orta yerind _ yaııyan 
çekler ise daha ziyade ziraatle 
uğraıırlar. 

Bu ittigallerin ayrılığı da Çekoslo
vakya'da bir çek - aüdet ihtilafma 
yol açar. 

Madencilik, dOkumacılık ve sair en
düstrilerde südetlerden bir çoğu 
çalııır. Bu endüstrilerde buhran 
olunca südet memleketi bir iati • 

Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İatanbul ciheti- rap bölgesi haline gelir ki orada 
ne mektup kabul eder. kargaıahk çıkma11nm bir aebebi 

Tren Saat 1 eri,~~~--- , _ d. l>uclur. 
Südetler buraya naııl gelmitlerdir? 

Haydarpa~'ya : Her sabah 8.20. Her Eskiden beri burada mı bulunu • 
akpm 19.15 ve 19.SO 
de (Pazartesi, Per- yorlardı? 
şembe, Cumartesi Şuraaı muhakkak ki hıristiyanlıktan 
Toros sürat.) önce de buralarda alınanlar var-

Samsun hattına : Her&"Ün 9.35 (Kayse-
ri, Sıvas, Amasya bu dı. Fakat daha sonra oradan ayrı· 
hat tlzerindedir.) lıp gitmitlerdi. lsa'dan 500 &ene 

Diyarbakır hattı : Hergiln 9.35 sonrasındanberi Bohemya ismini 
Zonıuldak hattı : " lS.OO alan bu bölgenin sahipleri çekler-

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Şaban: 5 

S. D. 
Güneş: 5 53 

Rumi - 1354 
Eylül: 17 

S. D. 
Akşam: 17 54 

kadaşını göğsünden iterek haykırdı: 
- Bırak beni g~deceğiml 
Konrad, tabancanın namlusunu Al

maşi'nin şakağına dayadı: 

- Gidersin, fakat ölü olarak, de -
di. 

- Şimdi bağırırım. Karını çağın -
rım. 

- Çağır. Sana yardıma teşebbüs et
tiği dakıkada onu da gebertirim. 

Almaşi, çaresizlik içinde yerine o -
turdu. Sonra kısık bir sesle söyledi: 

- Artık bu komediye bir nihayet 
verelim. Ne istiyorsun? Çabuk söyle 1 

- Bir ay zarfında kız kardeşimle 

evleneceksin. 
- Kız kardeşin beni sevmezse, be -

nimle evlenmek istemezse, o zaman ne 
olacak? 

Konrad, hasmını tepeden tırnağa 

kadar süzdü. Bu çok güzel ve yakışık
lı bir erkekti. Her kadının beğenece
ği bir tipti. Müstehzi bir tebessümle 
oevap verdi: 

- Numara yapma! Seni beğenmiye· 
cek ve sevmiyecek bir kadın tasavvur 
edemiyorum. Hele biraz nazik olur
san. Uzun lafın kısası. Kız kardeşimi 
alacaksın. Anladın mı? 

- Hay, hay. 
- Namusun üzerine yemin et. 
- Namusum üzerine söz veriyorum. 

Kız kardeşinle bir ay zarfında evle • 
neceğim. 

- Pek al!. 
- O halde, artık ben gidiyorum. 

- Katiyen olmaz. Bu akşam yeme-
ği birlikte yiyeceğiz. 
Almaşi, ağlıyan bir sesle yalvardı: 
- Rica ederim. Müsaade et, gide -

yim artık. 
Konrad, israr etti: 
- Hayır kalacaksın. Yoksa karımla 

yüz yüae gelmekten korkuyor mu -
sun? 

Almaşi'nin cevap vermesine mey -
dan bırakmadan bağırdı: 

- Katalinl 
Genç kadın telaşla içeri gkdi. Kon

rad, karısının elini tuttu: 
- Sana büyük bir müjdem var ı;ev-

dir. Bunların kırallarmdan en 
meıhuru 935 senesinde öldürül • 
m\iı olan Venselas'dır. 

1200 tarihlerine doğrudur ki alınan
lar, tekrar buralara gelmeğe bat· 
lamışlardır. O zaman onlar, aıağı 
yukarı, bugün bulundukları yer· 
lere yerleşmitlerdi. Buraya tekrar 
gelmelerine de, madencilere ihti • 
yaç duyulması aebep olmuıtur. 

1200 tarihinden bugüne kadar Bo • 
hemya ile Almanya arasındaki sı
nır aynı kalmıstır. Bohemya'lı al
manlar, hiç bir zaman Almaqya'· 
nın idaresine girmiş d~ğillerdir. 
Bohemya kırallarından Jon, Kre
ai muharebesinde çarpıtmış, on -
dan sonra öldüğÜ zaman yerine 
Kara Prena geçmiştir. 

Çeklerin dinlerini ısli.h eden ve mil-

gilim, dedi. Almaşi, biraz evel kız kar
deşimi istedi benden. 

Sarışın, uzun boylu güzel kadın ol· 
dugu yerde dondu kaldı. Koyu yeşil 
gözlerine nihayetsiz bir keder çoktü. 
Hayretle karşısındaki iki erkeğe ha -
kıyordu. Kendisinin salonda bulun -
matlığı sırada iki ~erkek arasında 
müphem bazı hadiseler geçtiğini his
sediyordu. Kendini topladı. Dudakla
rında her zamanki mağrur tebessümü 
belirdi. Kayıtsız bir tavır takınarak 
söyledi: 

- Çok memnun oldum. Yalnız, Al
maşi'nin bu ani kararı bana biraz es
rarlı görünüyor. Maamafih allah me -
sut etsin. 

Konrad, bir kahkaha attı: 
- Tabii esrarlı. Sen her halde Al -

maşi'nin evimize sık, sık gidip gelme
sini kendi güzelliğinin bir muvaffa -
kiyeti sanıyordun değil mi? Halbuki; 
çapkın çocukluğundan beri kız karde
şim Marta'yı çılgınca bir aşkla sevi -
yormuş. Biraz evel kocasından ayrıl
dığını işitince göz yaşları arasında 
bana yalvardı. Ben de razı oldum. 
Marta'nın uzun kirpikli siyah gözle -
rini bir türlü hayalinden silemiyor -
muı. 

Genç kadın, Almaşi'nin yüzüne kin 
ve nefret dolu gözlerle baktı. Sonra, 
sert adımlarla salondan çrktı. 

Almaşi, elini yüzüne kapadı. Sar•ı
la, sarsıla ağlıyordu ı~ 

Hitler Berhteıgaden'deki villôıında ıüdetlerin ıeli 
Henlayn'le konuıuyor 

li bir kahraman sayılan Jon Hua'· 
un 1415 aene.ainde maktul düpne.o 
a.i.ni takip eden muharebeler neti· 
""dluJc bua .J... lnahuuuı alnıaD• 

lardan çoğu memleketten dııarı 
çıkarılmııtır. Fakat dağlardaki 
madenler inkitaf ettikçe bu itte 
çalıtacak iıçilere ihtiyaç arttığın
dan bunlar, gene geri gelnüıler • 
dir. 

O günlerde çekler Almanya'dan de
ğil, Avusturya'dan korkuyorlar -
dı. 1620 de çekler Akdağ muha
rebesinde mağlup oldular. Bun • 
dan sonra ta büyÜk muharebenin 
neticesine kadar da avusturyah -
ların idaresinde kaldılar. 

Avusturya imparatorluğu, bir çok 
alınanları bu aüdet bölgea.ine mu
haceret ettirmitti. Gene avustur -
yalıların zoruyla almanca Çekos
lovakya'nın reami dili haline ge -
tirilmitti. 

yarıdırlar. 

Bunlar oldum olasıya alman taraf
tarı çek ve yahuai düpnanıdırlar. 
liugiınkü Nazı'llk cen:,~ .. ı.._ı .. 
rın arasından çıkınıı ve oradan 
memleketir. ijteki taraflarına ya • 
yılmı~trr. 

Bütün südetlf':l.m tamamiyle Hitler'· 
den yana old:.ıklarını zannetmek 
doğru değildir. Burada bulunan 
4.000.000 kiıiden yarım milyonu 
çek, 3.500.000 kitit.i aüdet, fakat 
bunlardan 500.000 kiti Henlayn'a 
aleyhdardır. 

Bu hesaba göre südet bölgeainde bir 
milyon kiti Henlayn'a diiflJlan, ÜÇ 

milyonu ona taraftardır. Bundan 
baıka, halk, biribirine ziyadeaiy • 
le karıp1uıtrr. Bazı alman bölge
lerinde çekler, çek bölgelerinde 
de almanlar vardır. Bir takan 
köyler ve kasabalarda çeklerle 
almanhr yan yana yaıamakta • 
dırlt>J.'. 

Irklar, böyle yan yana yatarlarken 
tabiatiyle iki ırk arasında karatık 
evlenmeler de olmU§tur. 

Oç asır müddetle çekler bir akalli - • 
yet halinde kaldılar. Hakikatte 
avauturyalı olan aüdetler, daima 
Viyana hüküınetinden müzaharet 
görüyorlardı. Büyük harptan son
ra ilitikleri kesilen südetler, ken
dilerini Bohemya havzasında ve 
Çekoslovakya idaresinde bulmu~ • 
lar, işte alman - çek ihtilafi o za
man başlamıttır. 

Bazı bölgelerde iki rrk biribirine o 
kadar karıflJlı~tır ki hangileri al • 
man, hangileri çektir, &Öylenıek 

mümkün olamaz. 

Mesela Henlayn'in annesi bir çektir; 
!i:cndisinin propaganda memuru 
hay Sebolovski bu sırrı saklı tut • 
mak hususunda emir almıştır. l · 
§İn garabetine bakınız ki Sebo
lovski de bir çek adıdır. 

Südetler arasında Nazi'lik cereyanı 
ilk defa Çekoslovakya'nın garp 
tarafında bat gösterdi. Buradaki 
südetler, timaldeki ufak tefek, si
yah saçlı südetlerden farklı ve iri 

Polin Frederik 

öldü 
Perl Vayt'dan sonra sessiz sinema

nın en büyük bir artisti daha ortadan 
kaybolmuştur: Polin Frederik ölmüş
tür. Artist kısa bir hastalıktan .;;onra 
53 yaşında ölmüştür. Amerikan per • 
desinin Şarah Bernhard'ı olan bu meş
hur artisti sinemaya evela operetle 
başlamıştı. Fakat bilahare dramatik ve 
büyük aşk filmlerinde süratle şöhret 
kazarunıştır. Şöhretini bilhassa Meç
hul kadm filminde tutmuıtur. 

Yal ikan sitesinde ilk 
doğan ~ocuk 

Papa muhafızlarından birisinin ka -
rısı, bir kaç gün evci Vatikan sitesi 
dahilinde bir çocuk dünyaya getirmiş
tir. Bu, orada büyük bir hadise olmuş, 
çocuğu bir kardinal vaftiz etmiştir. 

Zaten çok çocuklu tanınan bu ailede 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. -• -
§Bir ingiliz zabitinin hahralare - -
~Plevne müdafaası~ - --- 1877 de türk ordusunda : 
: bir bölük kumandanı olarak : - -Plevnede harb etmiş olan : - -: yüzbaşı F. Von Herbert'in : - -- güzel bir üslfıbla yazdığı, : - -: arkadaşımız Nurettin AR-
: TAM'ın da dilimize çevirdi- E 
= ~i bu kitab, askerliğimizin : 
: ' ".!refli safhalarından birini E 
: anlandırmaktadır. : - --- Askerlerin bir meslek ki· ;: 
: tabı, asker olmıyanlarm da : - --
;: heyecanlı bir hikaye gibi o- ;: 
: kuyabilecekleri bu kitab. : - -: çıktı. 100 kuruşa satılıyor. : -
'"1llllllllllllllllllllllllllllllllllllll;: 

b~ çocuktan aşağı aileye tesadüf edi
lememektedir. Muhafızın yeni doğan 
çocuğu, sekizinci ve kızdır. 
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Dal adiye 
Münib, 29 a.a. - Fransrz Başvekili 

Daladiye saat tam 11 de Münih'te 

tayyareden inmiş, Hariciye Nazırı 

fon Ribbentrop tarafından karşrlan
mrştır. B. Daladiye, ikametine tahsis 

edilen "Vier - Jahreszeiten,, oteline 
inmiş ve dairesinde Fransa'mn Ber

tin sefiri Fransua Ponse . ile görü~
müştür. Öğle vakti B. Göring, fransız 

Başvekiline bir nezaket ziyareti yap
mış, 12.20 de açık bir otomobile bin -
miş olduğu halde halkın "yaşat" ni

daları arasında B. Göringle birlikte 
B. Hitler'i ziyarete gitmiştir. Hitler
le Daladiye'nin görüşmesi çok sami-
mi olmuş, Hitler bu tarihi görüşme
den sonra Almanya ile Fransa arasın-

da devamlı bir iş birliğinin kurulaca
ğı ümidini ızhar etmiştir. Daladiye, 
B. Çemberlayn'le dostluk ve tesanüt 
zihniyeti içinde görüşmüş, B. Muso
Iini ile de nazikane bir musafahada 
bulunmuştur. Tam 12.21 de, B. Dala
diye Führerbau'a gelmiş bulunuyor
du. 

e·+·eettt A•••••••• 

Çemberlayn 
Münih, 29 a.a. - Çemb~rlayn Londra 

Heston tayyare meydanına gitmek ü
zere bu sabah 7.50 de Başvekalet dai
resinden ayrılmrştır. Kendisini ital -
yan, alman ve fransız sefirleriyle ne
zaretler erkanı, birçok mebuslar ve 
binlerce kişi beklemekte olduğu Baş
vekil, tayyareye binmeden önce şun
ları söylemiştir: 

"- Çocukluğumda her zaman şu 
sözleri tekrar ediyordum: "İlk ham
lede muvaffak olamazsan, meyus ol
ma, yeni baştan tecrübe et.. İşte bu
gün bunu yapıyorum.,, B. Çemberlayn 
şu sözleri ilave etmiştir: 

"- Avdet ettiğim zaman, Şekspir
in "Dördüncü Hanri" dramındaki eş
hastan Hotspur'un dediği gibi "bu 
tehlikeli dikenler çalılığından bu çi
çeği örselenmemiş bir halde çıkardı,, 
diyebileceğimi ümit ediyorum.,, 

İngiliz Başbakanı, Münih'te "Re -
ginal Palast Hotel" de kalacaktır. 

Mumaileyh, saat tam 12 de, müzake
relerin yapılacağı Führerbau'a mu
vasalat etmiştir. İngiliz Başbakanının 
hemen yarın ve gene tayyare ile Lon
dra'ya döneceği tahmin olunuyor. 

MÜNİH KONFERANSINDA 

Musolini Leh ve Macar 
te,Zlerini müdafaa etti 

Bu iki memleketin, ekalliyetlerini 
plebisitsiz alacakları bi idi ri 1 iyor 

Bi~ Leh hudut muhal ızı öldürüldü 1 
Münih, 29 a.a. - Siyasi mahafilde dolaşan bir rivayete göre, 

Polonya ve Macariatan kendi ekalliyetlerini plebisitsiz alacaklar· 
dır. 

Yeni Çekoslovakya devletinin Fran- .---------------
sa ve lngıltere ile bırlikte Almanya 
tarafından da garanti edilmesi husu
sunda, Musolini'nin 1 .. rarl::a miin::ıfaa 
ettiği Polonya ve macar metalibatı 

yüzünden, Hitler'i mütereddit bırak
mıştır. Mamafahi alınan bazı haberle
re göre, Hitler, Polonya ve macarla
rm en kısa bir müddet i~inde tatmin 
edilmeleri şartiyle nihayet bunu ka
bul etmiştir. 

Prag'ın Lehistan'a cevabı 
müsait 

Varşova, 29 a.a. - Salahiyettar ma
hafilde beyan olunduğuna göre, Çe
kNlovakya'nm Polonya hükümetine 
memnuniyeti mucip bir cevap verdiği 
ve iki memleket arasındaki ihtilafın 
bertaraf olunduğu hakkında bir çok 
ecnebi memleketlerde çıkarılan ha
berlerin doğru olmadığı anlaşılmak

talır. 

Çekoslovakya henüz Polonya'nın 
metalibatına cevap vermemiştir. Bu 
şayiaların hangi maksatlarla çıkarıl
dığı bellidir. l'olonya hükümeti Prag 
ile olan münasebatını realist ve vakx· 
alara müstenit bir tarzda tanzim ede· 
cektir. 

Polonya' da muazzam 
tezahürler · 

Varşova, 29 a.a. - Bütün memle· 

kette Çekoslovakya'daki Polonya 
mıntakasmın kayıtsız ve şartsız ola

rak Polonya'ya ilhakı lehinde muaz-

Bir transatlantik 

11 tevkif edildi ,, 
Nevyork, 29 a.a. - Red Star Uyn 

kumpanyasına ait Vesterland yolcu 
vapuru, Asor'a giderek orada Berlin
in emirlerini beklemek üzere bugün 

buradan hareket etmek üzere iken 
vapur tevkif edilmiştir. Bunun sebe

bi, mezkfir vapurun bir milyon yüz 
elli bin dolara ipotekli olması ve 
kumpanyanın da bu paranın faizini 

alakadar bankaya henüz tediye etme
miş olmasıdır. · 

Alakadar banka vapurda bir ihti

laf takdirinde müsaderesinden veya 
yolda batırılmasından korktuğunu 

söylemiştir. 

1 KÜÇÜK D iŞ HABERLER 1 

XMoıkova - Grirodubova'nın tay -
yaresi hala bulunamamıştır. Ara.§tır -
matara devam edilmektedir. 

X Paris, - Aksiyon Fransez gazete

si aleyhinde, kıtale tahrik ittihamiyle 
bir tahkikat açmış olan Sein adliyesi

nin vermiş olduğu talimata tevfikan 

mezkur gazete, bu sabah polis tarafın

dan müsadere edilmiştir. 

zam tezahürat devam etmektedir. X Paris, - B. Flandcn Liberte ga -

Bu mıntakanın kuıtarılması ıçin zetesinde bir makale yazmış ve kendi 
te~kil edilen gönüllü kıtalarına halk imzasiyle afişler yaptmp duvarlara 
kütle halinde yazılmaktadır. astırmıştır. Polis, bunları, muhteviyat 

Bir leh hudut muhafızı 
öldür il ld ii 

Varf.FO• .• l9 a.a. - Bir Polonya hu

dut muhafızı dün bir çek kurşunu ile 

öldürülmüştür. Gorna-Lesna Polonya 

hudut karakoluna karşı çekler ateş 

açmışlardır. 

Hariciye nezareti, Çekoslovakya el

çiliği nezdinde şiddetli bir protesto · 

da bulunmuştur. 

Polonya kıtalarının harekatı 

Varşova, 29 a.a. - Pozen'den bura

ya gelen haberlere göre, Çekoslovak
ya hududu istikametinde Polonya as
keri kıtaatınm hareketleri görülmek
tedir. Şimaldeki garnizonların cenup 
hududuna sevkedildiği zannediliyor. 
Bu nakliyat dolayrsiyle normal şi
mendifer nakliyatında arızalar ol
muştur. 

dolayısiyle toplatmış, bunun üzerine 

B. Flanden parlamentoya bir istifa 
takriri vermiştir. 

X Atina, - Yunanistan'ı Milletler 

Cemiyeti asamblesinde temsil etmiş o

lan hariciye müsteşarı Mavrudis, Ati
na'ya dönmüştür. 

X Biikreş, - Kabine, Romanya'dan 

Çekoslovakya'ya her türlü transit nak

liyatını yasak etmiştir. 

X Kas tel Gandolfe - Papa radyoda 

söylediği bir nutukta, herkesi sulhun 

muhafazasına ve halisane müzakereler

le devamlı anlaşmalara erişmek husu -

sunda hükümetlere müzaharete davet 

etmiştir. 

X Pariı, - Hariciye nazın Bone, 

İspanya hariciye nazırı Delvayo ve 

Çekoslovak orta elçisiyle görüşmüş -

tür. 

••••ttt'" ••• • •• ,.... • ••• ; 

Musolini 
Münib, 29 a.a. - Dün hususi tren

le Milnih'e hareket etmiş olan B. Mu· 
solini yanında Kont Ciyano da oldu
ğu halde sabah saat 6 da Brenner hu
dut istasyonuna gelmiş, B. Hess ta
rafından karşılanarak Münih'e doğru 
yoluna devam etmiştir. Tren saat 
9.24 de Kufştayn'a geldiği zaman, bir 
kaç dakika önce hususi trenle oraya 
gelmiş olan B. Hitler, italyan hükü
met reisini karşılamıştır. B. Musolini 
Kont Ciyano ve B. Hess'le birlikte 
Hitler'in hususi trenine binmiş ve bu 
tren saat 11 de Münih'e gelmiştir. 

. Musolini saat 12.25 de müzakerele
rin yapılacağı Führerbau'a gelmiş bu
lunuyordu. B. Musolini bugün, biri 
Kufştayn'dan Münih'e kadarki yol 
boyunca bir buçuk saat müddetle, di
ğeri de Münih'e muvasalatından kon
ferans toplanmcıya kadar olan zaman 
zarfında iki defa Bay Hitler'le hususi 
olarak konuşmuş, öğle yemeğini 'de 
Hitler'in davetlisi olarak alman dev
let reisiyl_e birlikte yemiştir. B. Mu
solini "Prens Şarl" sarayında, Kont 
Ciyano Vier - Jahreszeiten otelinde 
kalacaklardır. 

Koni eransın neticeleri 
(Başı ı. inci sayfada) 

dir. 

An~ma çekoslovak sefirine 
bildirildi 

Siyasi mahafilden öğrenildiğine 
göre, dört devlet arasında elde edi -
len anlaşma, Münih'te bulunmakta o
lan Çekoslovakya'nın Berlin elçisi 
Mastni'ye bildirilmiştir. 

Konferans Almanya'ya terkedilecek 
toprakların tedricen tahliyesi planla
rını hazırlamıştır. 

Evela alman halkının katiyen ek -
seriyette bulunduğu mıntakalar çek
ler tarafından l teşrinievelden 10 teş
rinievele kadar ingiliz lejiyonunun 
veya enternasyonal bir kuvetin kon -
trolü altında tahliye edilecektir. 

Alman hcilkının kesif 
bulunrnadığı yerlerde •.•• 

Saniyen, alman halkının o kadar 
kesif bulunmadığı ve Çekoslovakya'
nı:.n birdenbire Almanya'ya terketmek 
istemediği topraklar hakkında, Al
manıya'nm, Fran.sa'nm, İngjltere'nin, 
İtalya'nın ve Çekoslovakya'nın tem
sil edilecekleri enternasyonal bir ko
misyon bu topraklar hakkında gerek 
hakimiyet gerek iktısadi, mali ve sa
ire bakımlardan bir karar verecektir. 

Yeni hududun tayini ve her iki ta
rafın ·bu hududu işgali 25 ikinci teşri
ne kadar yapılacaktır. 

Çemberleyn ve Daladiye bugün, 
Londra'da tespit edilen planın bazı 
noktalarını tasrih etmek suretiyle ka
ti olarak Hitler'e kabul ettirmiye ça
lışmışlardır. 

Konferansın havası 
(Başı 1. inci sayfada) 

dukları tesbit edilmiştir. 
Konferans tam saat 12,45 te başla -

mıştır. 

Bu konferansta alman hariciye na
urı von Ribbentrop, İtalya hariciye 
nazırı kont Ciano ve Fransa hariciye 
genel sekreteri Leger da hazır bulun
muşlardır. 

İlk celsede umumi müzakere, Çe
koslovakya meselesi üzerinde açılmış
tır. 

Hitler ,süratle bir tarzı tesviyenin 
bulunması ve Prag hükümetini artık 
katiyen beklemeksizin vaitlerini ye -
rine getirmesi lüzumunu beyan etmiş
tir. 

Müteakiben Çemberleyn, sonra Da
ladiye ve nihayet Musolini, bu mesele 
hakkında hükümetlerinin noktai na
zarlarını bildirmişlerdir. 

Haber alındığına göre, Musolini, 
İspanyol dahili harbinden bahsetmiş 
ve hatta bütün ecnebi gönüllülerin 
geri alınmasını teklif etmiştir. Müza
kereler 14,45 e kadar devam etmiş ve 
muhtelif heyeti murahhasalar öğle 
yemeklerini kendi apartımanlarmda 
yemek üzere konferans salonundan 
ayrılmışlardır. 

Heyeti murahhasalar öğle yemeğini 
yedikten sonra saat 16,30 da Führer
bau'da tekrar toplanarak müzakerele -
re devam etmişlerdir. 

İkinci konferans saat 20,30 da he
yeti murahhasaların akşam yemeğini 
yemeleri için muvakkaten titil edil
miş ve saat 22 ye doğru tekrar başla -
mıştır. 

Bugünkü görüşmelerde dört dev
let adamı hemen hemen münhasıran 

çekoslovak meselesiyle meşgul ol
muşlardır. Yarın sabah için derpiş e -
dilen toplantıda harici siyaset mese
leleri sahasının genişlemesi muhte
meldir. (a.a.) 

Münih toplantısı etrafında 

yapılan muhtelif 

B. (emberlayn büyük bir 
devlet adamı 

olduğunu ishal elmiılir 
Paris, 29 a.a. - Pöti Parizyen yazıyor: "Berlin -

Roma mihverinin mevcudiyetine rağmen fransızlara 

karşı silah kullanmasını hiç de istemiyecek olan ital -
yan milletinin bu ruhi haıletini müdrik olan Musolini, 
tam bir devlet adamı ve tam bir avru•palı kafasiyle 
hareket etmiştir. Çemberleyn'e gelince gerek İngilte
re ve gerek bütün dünya, mumaileyhin Gladsten ve 
DisraeJi ayarında bir devlet adamı olduğunu takdir ve 
teslim etmiştir. Fransa milleti, Münih'te toplanmı!l 

olan devlet adamlarının sulhu temine matuf olan me -
saisini çok ihtiraslı bir alaka ile takip edecektir 
Fransa'nın imzasına riayet etmiye ve çekoslovakyalı 
müttefiklerimize yardımda bulunmıya amade olan 
Fransa milletinin Münih mülakatı neticesinde sulhun 
teessüs etmesini daha iyi takdir edeceğ i ümit olun
maktadır.,, 

Figaro gazetesi, yazıyor: "Temenni ettiğimiz veç
hile en zararlı olan şeyin önüne geçilecektir diye if . 
rattan tefrite düşmememiz icabeder. 

tefsirler : 

İktihamr icabeden müşkülat, büyüktür. Vaziyet, B. Çemberlayn'den sulha selam ... 
vehamet ve ciddiyetini muhafaza et
mektedir. B. Daladiye, bu çetin mü
zakerelerde memleketimizi temsil e
diyor. Daladiye'nin arkasında bütün 
Fransa'nın bulunmakta olduğu bilin
melidir. O Fransa ki uğramış olduğu 

sadme kendisine ezeli ruhunu tekrar 
buldurmuştur. O Fransa ki herkesle 
sulh halinde yaşamayr ve nihayet in
sicamlı ve yaratıcı bir Avrui>a hayatı 
için teşriki mesaiyi derin bir surette 
arzu etmekle beraber Avrupa'ya mü
teallik mesuliyetleri ve aşılamıyacak 
hudutları müdrik bulunmaktadır. ,, 

Alev sönmiye yüz tut.arken ••• 
Popüler gazetesinde Leon Blum, 

şöyle yazıyor : 
"Mademki müzakerelere tekrar 

başlanılmıştır. Şu halde sulh imkan 
dairesi dahiline girmiştir. Esasen man 
tık sulhun temin edilmesini amir bu -
!un.maktadır. Münih telakisi ocağın 
alevi sönmiye yüz tuttuğu ve hat
t~ sönmek tehlikesini arzetmekte ol
duğu sırada atılnu§ olan bir kucak o -
dundur.,, 

Popüler gazetesi yazıyor: 
"YalJılması takarrür etmiş olan mü

lakat, harpten kaçınmak ihtimallerini 
çoğalta.bilecektir. Eğer bu mülakat nel"' 

ticesinde kafi bir fasıla elde edilebile
cek olursa B. Ruzvelt'in esasi teklifi
ne rücu ve bu teklifi tetkik etmiye im
kan hasxl olacaktrr .,, 

Teklifin mahiyeti 
Bu teklif, şudur: 
Kati bir hal sureti bulmak için 

bütün alakadarları bir araya getire
cek olan bir konferans akdi, çünki 
ken\iimizi tekrar aldatmağa başlama
mız hiç de doğru değildir. Bizleri 
uçul'Umun kenarına kadar getirmiş 

olan davalar ve hatalar t ekrar edil
memlidir. Münib mülakatı, ancak 
bir mukaddime olabilir. Sulhu kurta
racak olan müzakereler, davaya da· 
hil olan bütün memleketlere şamil ol
malıdır.,, 

B. Daladiye'yi tebrik 
Faris, 29 a.a. - Fransız eyaletleri 

radikal sendiıkalar federa.syonunun 
ekserisi bir takrir kabul etmişlerdir. 
Bu takrirde sulhu muhafaza için sar
f etmiş olduğu mcsaiı<.len dolayı B. Da
ladye tebrik edi1mekte ve kendisine 
\amamiyle itimat edilmekte olduğuna 
dair teminat verilmekte ve şeref ile 
kabili telif bir sulhun muhafazasına 
Mdim bir siyaset takibine devam et
mesi için teşvik olunmaktadır. 

"Azimkar, müteyakkız, 
müdebbir davranalım!,, 

Londra, 29 a.a. - Deyli Telegraf 
gazetesi yazıyor: 

"Azimkfir, müteyakkız ve mfü:leb
bir davrannıamıa: icap eden hali hazır
da bahis mevzuu olan meseleyi, müs -
takbel kargaşalıklar için bir takım es
bap ihdas etmek suretiyle halletme
meliyiz. B. Çemberleyn'in telmih et
miş olduğu tehlikenin derhal bertaraf 
edilmesi icabeder.,, 

Deyli Ekspres, İtalyan milleti lide
rinin pek parlak bir rol oynamış oldu
ğunu yazmaktadrr. Niyuz Kronik! ve 
Deyli Herald, sulhu kurtarmak için 
Münih'te bir konferans aktedilecegi -
ne dair olan haberden dolayı memnu -
niyet izhar etmekle beraber Sovyct 
Rusya ile Çekoslovakya'nın bu konfe
ransa davet edilmemiş olmasından do
layı teessüf beyan etmektedirler. Bu 
gazeteler, bahis mevzuu olan esaslı 
meselenin değişmiş olduğunu eheıni -
yetle kaydetmektedirler. 

B. Hiıler,in sulhçuluğu 
Berlin, 29 a.a. - Havas ajansı mu -

habirinden: Münih'te bir iç.tima akte
dileceğine dair olan haber, vaziyetteki 
gerginliğin zail olacağını ümit et
mekt·e olan alman efkarı urnumiyesi 
üzerinde derin bir tesir hasıl etmiş
tir. 

Gazeteler, Hitler'in sulhu muhafa -

zaya amıetmiş olduğunu ehemi.yetle 

kaydetmektedirler. Maa.mafi gazete
ler, bu bapta evhama kapılmamak uı • 
Zllll gelmekte olduğunu ileri sürüyoc
lar: Mıünih konferansı, alınanlara ait 
bir hakkın ihkakmı istihdaf etmekte
dir. 

Berliner Tageblat ile diğer Berlitt. 
gazeteleri, Prag bükü.metinin §imdi 
mevcut olan vaziyeti 1 teşrinievelden 
ileri ida.mıe etmek imkanını bir dakika 
bile hatırdan geçirmemesi lazım gel -
mekte olduğunu yazmaktadırlar. 

ISGAL YARIN BASLIYOR ! 
(Başı 1. inci sayfada) 

Bu hakkı hiyar i1bu anl0ff11anın ak.tini takip 

eden altı ay içinde ifa olunacaktır. Bir Alman 

- Çek komuyonu hakkı hiyarın telerrüatını 

tanzim edecek, halkın mübadelesi uaullerini 

derpif eyliyecek ve bu mübadeleden mütevel
lit meseleleri tanzim eyliyecektir. 

8 - Çekoalovak hükümeti, kendi cukeri fJe polis 
teşkilatında bulunup da bu teıkilcittan a:YJ"ıl· 
mak ut.ıiyen bütün südet almanlannı dört halta 
içinde terhu edecektir. 
Çekoslovak hükümeti, siyasi cürümlerden do -
layı ceza geçirmekte olan bütün südet alman 
mevkullarını dört halta içinde tahüye ede
cektir. 

MUNZAM DEKLARASYON: 
Dört devlet hükümet reisleri, Çekoslovak

ya' daki polon yalı ve macar ekalliyetlcri me -
selesi alakadar hükümetler üç ay içinde mu-

tahık kalma<Iıklan takdirde, ·dört devlet hö -
kümet reisleri arasında yeni bir konferan. 
sın mevzuunu teşkil edeceğini beyan ederler 

Münib, 29 Eylül 1938 

MUNZAM DEKLARASYON: 
Büyük Britanya ve Fransa hükümetleri,, Çe

koslovak devletinin yeni hudutlarınrn sebebi
yet verilmemiş bir taarruza karşı enternasyo
nal garantisine dair olan ve 19 eylül tarihli 
İngiliz - fransız tekliflerinin altıncı f ıkraamda 

münderiç bulunan keyfiyeti esas ittihaz ede • 
rek bu anlaşmayı imzalamışlardır. 

PolO'nyah ve macar ekalliyetleri meselesi 
halledilir edilmez, Almanya ve İtalya da Çe
koslovakya' ya garanti vereceklerdir. 

Münih, 29 eylül 1938 

MUNZAM DEKLARASYON: 
Dört hükümet reisleri, anlaşmada derpiş 

olunan komisyonun alman hariciye nazıriy -
leBerlin' deki İngiliz, fransız ve İtalyan hü · 

yük elçilerinden miirckkcp olacağı husu -
sonda mutabık kalmışlardır. 

Münih, 29 Eylül 1938 

MUNZAM DEKLARASYON: 
Arazi terkinden doğacak bütün meseleler sindendir. 

enternasyonal komisyonun selahiycti cümle· Münib, 29 Eyliil 1938 



30-9- 1938 

Kirahk: 

Kiralık daireler - Y enitebir Ko • 
nur IOkak No. 16 vekiletlere yalan 
manzaralı ve ucuz Uçer odah 1. teırin-
den itibaren Ti : 3629 6782 

Kinhk ucuz .. lriiçiik daireler -
2 oda, 1 hollil ve 2 odab 2 daire k:ira
hktır. Maltepe'de bakkal Ramiz'e mü-
racaat. 6831 

Kinlds Daireler - Y mifebir oto • 
büa grajı karpmıda Enoy apartıman-
larmda TL: 3654, 3710 6885 

Küçük ilan şartları 
Dört eatırhk lriiçiik i1inlardan: 

Bir defa için 30 Kmaı 
İki defa için 50 K111'111 
Uç defa için 70 Kunq 
D6rt defa için 80 Kur11t 

Denmh lrilçfilı: lllnlardan her defaaa 
için 10 lmnıı ahmr. Meseli 10 defa 
nearodilecek bir ilin iı;in 140 kurQ 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak bere 
her Ntır, kelime aralanndald botluk· 
lar mliateaa, 30 bari itibar eclilmi1-
tir. Bir lrilçiik ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört utırdan fula her eatır için .,.. 
nca 11 kurq alımr. 

ULUS 

Sade yağı ahnacak 
A-... Le.ama Amirliii s.a.a 

' Alma~ ...... : 

Makara ipli§i ahnacak 
A-... l..evamm Amirliii Saba Al

ma KamiaJ'ODVNhn : 
404700 adet beyaz baki ve bos renk· 

te makara ipliği 13.10.938 P~rtembe 
gtlnü ... t 16 da rophanede İat. Lv. A. 
aatınalma komiayonunda kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. Hepıinin 
tahmin bedeli 30352 lira 50 kuruftur. 
İlk teminatı 2276 lira 44 kuruftur. 
Şartname ve nümwıeleri komisyonda 
rörillebilir. fıteklilerin kanuni veai
kalariyle beraber teklif mektuplarını 
ihale ıaatind~n .ı6ir uat evel Jı:omi•-
yona vermeelri. (3960) 7004 

Arpa alınacak 

-ıı-

bilir. lateklilerin ilk teminat mak • kil komisyonda yapılacaiından talip. 
buz veya mektuplariyle 2490 uyılr lerin kapalı arflarmı mezkOr mtldir
kanunun 2 ve 3. cü maddelerinde ya. lüp tevdi etmeleri ilin olanur. 
zıh v•ikalariyle beraber ihale ,onu (3882) 6849 
ihale uatlnclen en u bir aaat evveli· 
oe kadar teklif mektupı.n.ı Fıachk· 
lıda lı:omutmlrk •tınahm komisyo-
nuna vermeleri. (4051) 7132 

Nakliyat münakasası 
Anbra Levuan Amirliii Satın Al· 

1m Kamia70Dundaa : 

Benzin ahnacak 
P. T. T. Müdürlüiiintlen: 
İdare ihtiyacı için açık ebiltme ile 

20.000 litre benzin alınacaktır. 
Muhammen bedeli 3540 lira mu

vakkat teminat 266 lira 50 kuruftur. 
Bu ite ait prtname ve mukavelena

me her pn müdürlük kaleminde gö
rülebilir. 

Kinhk .. - Konforlu dört odalı ._ __________ _ 

Tümen birlilderiııbı ihtiyacı için 
29 ton sade yalı satın almac:aktır. Ka
palı zarfla ibaleai 10-10-938 pazarteei 
aut 10 dadır. Muhammen bedeli 24650 
Ura ilk teminatı 1848 lira 75 kuruı • 
tur. Ş~eyi okumak i•tiyenlerin 
her (Ün eklihmeye ittirlk edece.ide • 
rin 2490 saydı kanunda yasılı vesika· 
lariyle birlikte belli gtln Ye saatte LU
leburps TUm. aatm alma komiayonu
na müracaatları ilin olunur. (3970) Ankara 1-"aaım Amirliii S.tm 

Alma KomİQoeandan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
eaıeseleri için Ankara iatMyonuna ıe 
lecek maden kömürünün muhtelif bir· 
lik ve müeueaelere nakli kapalı zarf
la ekailtmiye konulmuıtur. ihalesi 17 
birincitetrin 938 1aat 15 te Ankara le
vazım lmirliii satın alma kıomiayo
nunda yapılacaktır. 

İhale 8. 10. 938 cumartesi günü aut 
11 de yapılacağından taliplerin temi
nat makbuzlariyle P.T.T. miidürll
lilnde müte,ekkil komiayona müra
caatları. (3992) 7042 

müstakil ev. Yenifebir, Hawsbqı 

Karanfil sokak No. 12 aynı eve miira· 
caat. 6890 

Kiralık Dlıire - 5 oda l hol elektrik, 
havaguı, banyo, allturka, alifranıa 2 
heli. Onde arkada biri çok genit iki 
balkon. Tabimat, nezaret, hava mil • 
kemmeL Bakanlıklann. ufalan yanı 
bqı. Parke kaldmm. Yeni19bir, De • 
mirtepe Akbay 10kağı, No: 9 orta kat. 
kira 80 lira 6921 

Kinhk - Yenifehir İllllet lnönü 
cadleainde 74 numarah apennnanda 
&çer odalı ild daire. TeJ""" au1 

6926 

Kinhk - Yenitehir'"ın en ıüzel 
mevkii olan Yiibel caddesinde 9 No. 
lu Genbark apartnnanmda 4 ve 5 oda· 
1ı her tiirlil konforlu katlar vardır. Ya-
nındaki eve mürucat. 6955 

Kiralık - Bakanliklar karpmda • 
ki tepede Kızılırmak sokağında 4 nu • 
marada her tarafa hikim manzaralı ge
niı dörder odalı ht:r türlü konforu 
mevcut iki daire ile ild odalı çatı katı. 
Telefon: 3046 6959 

Kiralık - Halkevl karpında Sal· 
bk Yurdu ap. 3 oda. 1 hol, 1 sandık o
dur, mutfak, banyo, kalorifer, sıcak 

ıu, her türlü konfor. Tel. 1915 6961 

Satılık: 

Acele aabbk otomallil - 31 model 
kapalı Fort. Ekonomik u kullandmıt 

Talipleri Anafartalar caddeli Saim 
Sangar terzi evine milracaat Th 1271 

Sabhk - lıtuyon arkaunda ve 
jandarma mektebi civannda ve Anka. 
ra'nm ber ıarafmda inpata elverifli 
analar. Tel: 2406 Netet Şeren . 6349 

Satılık - Ankara'nm ber tarafm • 
da irat ıetirir beton ahpp ev ve apar
tımanlarla bahçeli evler yapı koopera· 
tifl blueleri. Tel: 2406 Nqet leren. 

6350 
S.bhk - Ankara'nm her tarafm • 

da ev, apartıman, ana almak ve ut • 
mak iatiyenler. Teh 2406 Ne19t Şe • 
ren. 6351 

Satıhk _... - Keçiören'de ufalt 
bulvar ti.lerinde 3000 112 ıeniı cephe. 
Yanında baraj suyu. Gazinoda bekçi 
Ali'ye müracaat. 667 5 

Satılık ana - Çankaya caddelinde 
San kötk kartıunda köte bap B. M. 
M. ne gidecek 50 metrelik · caddenin 
karpnda. Müracaat Havus bap ita· 
ranfll sokak Adalar apartmanı No. 10 

6682 
Satılık ev et7UI - Stil yatak oda

n, piyano, radyo, bilfe, kanape ve kol· 
tuldar Yeni19hir Karanm sokak No. 
30 daire No. 6 ya müracaat. Tel: 2995 

6975 

Zeytin alınacak 
Ankara ......... Amirliii Satın Al

... KomiaJ'ODundan : 
l - Ankara garnizonundan birlik 

müeneeeleri için 6000 kilo zeytin ta
nesinin açık ekliltmeai 11. 1. ci tetrin 
938 ıaat 15 te Ankara Lv. &mirliği U· 

tın alma komiay,,nunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedell 1800 lira, ilk 

teminatı 135 liradır. Şartname ve nü· 
muneai komisyonda görülür. Kanuni 
veaika ve teminatla belli vakitte ko
misyonda bulunulmaıı. (3893) 6939 

Fırın tamiri 
Ankara Levas1111 Amirliii Satm 

Alma Komi.yonunclan : 
Ankara iıtaayonunda bulunan Amir

lik furununun tamiri pazarbiı l/I. 
el teırin/938 aut 11 de Ankara Le
vazım imirliii aatınalma komiıyo
nunda yapılacaktır. 

Ketif bedeli 239 lira 50 kuruftur. 
llk teminatı 18 ·liradır. Ketfini gör· 
mek iıtiyenlerin her &iln ve puarlr
la ıireceklerin belli vakitte komia • 
yonda bulunmalarL (4021) 7097 

Yulaf ahnacak 

1 - Kaiızman gamizonu ıçın 
800.000 kilo arpa kapalı arfla yeni
den ekıiltmeye konmuttur. 

2 - Mub•nunen bedeli 32000 lira, 
ilk teminatı 2400 liradır. 

3 - İhalesi 7 birinci te,rin 938 cu
ma gtlnü 1aat 11 de Karaköaede ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
Ko. da görülebilir. 

4 - latekliler teklif mektuplarını 
ihale günü nat ona kadar vermit ola· 
caklardır. 

5 - ilk teminat ve kanuni vesika· 
lariyle iıteklilerin müracaatları. 

(3861) 681P 

Koyun eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliji Sabn 

Alma Komiı70Dundan : 
1 - İzmir müıtahkem mevki askeri 

baataneainin 36000 kilo kesilmit ko • 
yud eti ihtiyacı kapalı .zarf uıuliyle 
eblltmeye konmuıtur. 

2 - ihalesi 7 /1. ci tqrin/ 938 salı 
ctlnü 1aat 16 da kıılada İzmir müstah
kem mevki aatınalma komiıyonunda 
yapılacaktır. 

3 ·-Tahmin edilen tutarı 15480 Ji. 
radır. 

2 - Muhammen bedeli 11461 lira 50 ------------
kuruı ilk teminatı 859 lira 73 kurut-
tur. Şartnamesi komisyonda ıörülür. 

Kanuni vesikalar da bulunan teklif 
mektuplarınm aut 14 e kadar komi•· 
yona verilmesi. (4046) 7129 

Et ahnacak 
Ankara Levasım Amirliii Satm 

Alma Komiayoaunclan : 
1 - Erzurum garnizon ihtiyacı için 

150000 kilo koyun veya keçi eti kapalı 
zarf uauliyle aatm alınacaktır. Tah
min bedeli 45000 lira ve ilk teminatı 

33 7 5 liradır. 
2- Şartnamesi Erzurum'da leva

zım imirliği Sa. Al. Ko. dan parasız a· 
lrnabilir. 

3 - Eksiltmesi 10. 1. ci teırin 938 
pazartesi günü aaat 11 de Erzurum'da 
Milat. Mv. binuında Erzurum Lv. i· 
mirliği aatınalma Ko. da yapılacalı:tıt. 

4 - Teklif mektupları ihale gün v~ 
saatinden bir aut evel aatın Al. Ko 
Btk. ne verilmiı olacaktır. 

5 - Şartnamenin yedinci maddeaı
ne istinaden vesikalar teklif mektup
lariyle birlikte komisyona ibru edil· 
mit olacaktır. (3824) 6797 

Fakülteler 
Yemek münakasası 
Ankara Tarih, Dil, Coinıf1'a F .. 

külteli Direktörlüfiinden : 
1 - Fakültenin 1938 mali yılı ye • 

mek miinakaaaa 10-10-1938 puartai 
günü Ankara mektepler mubuebecill· 
ğinde aaat 15 de kapalı zarf uıuliyle 
yapılacaktır. 

2 - istekliler her gün mkiilte İlelap 
iıyanna müracaat ederek prtnameyl 
görebilirler. 

3 - 1532 lira 25 kuruıtan ibaret o. 
lan ilk teminatin ihale günü saat 14 e 
kadar mezkQr mühuebecilik vemesine 
yatınlmuı lhımcbr. 

4 - llAn ücreti müteahhide aittir. 
(3805) 6792 

Kok kömürü ah nacak 
Türki,. Beyük Millet Meclisi 1-... 

Heyetiaden: 

4 - Teminatı muvakkate akçesi 
1161 liradır. Ankara Levuma Amirliji S.rıa Al-

5 - Şartnamesi her gün komisyon- 1m Komiı,.onundaa : 

1- Kapalı zarf usulu ile !Rlellıl ·.~ 
milttemilitı kolöriferleci için (Od 
yi1.ı) ton kdl kömiirü aatıil alınacak • 
tır. 

Kiralık ev - Y eni19bir'in mutena 
yerinde ismet İnönü ve Kbım Özalp 
asfalt caddelerinin birleıtiği noktada 
yedi oda mutfak, banyoyu muhtevi 
kaloriferden bafka her türlü konforu 
cami ev hemen kiralıktır. İatiyenledn 
l 162 numaraY. telefonla mllracaat1a • 

6801 
da ıöriilebilir. 1 - Ankara istasyonunda bulunan 

Ankara Le•••- Amirlifi Sabn 6 - lıtekliler ticaret odum da ka- imirlik f urunun da mevcut hamur ma-
Alma Koaaiqanandan : yıtlı olduklarına dair vesika göater· kinelerinin firenlerinin tamiri puar • 

2- Şartname9i mecli8 daire müdiir
lUiiiftden bedelıiz aboabilir. 

n. 6966 

Kiralık - Yenitebir Atatiirk alam 
Çiftçi apartımanı No. 5 dairede 4 oda 
radyo konfor mobilyalı. 6989 

KinLk ev - Y enifebir lletrutiya 
caddesi Yeni Kabk IOkik 5/7 No. lu 
evde konforlu 4 oda 1 hol garajiyle 
birlikte kiralıktır. 7014 . 

Acele •tıhk - Ayvalı Tutlu men· 
ba auyu muttemilltiyle birlikte uy· 
cun fiatla utılıktır. Ve kiraya da ve· 
rilecektir. Ti: 2406 6803 

Satılık - ~nkara'nm bu tarafında 
parçalanmıf aneJar beton ahpp ev a
partman alıp MtıMk iatiyenlere. Tel : 
3563 Ali Cenciz Bayram c:acL No: 1 

&902 

..... ~ - Triyomf 
marka Ud bir çeyrek kUfttinde pefln 
flat 150 lira Ulua matbllaaı guett tn
zi lrımunda Bay Muatafa'ya mtlnca • 

1 -Tümenin Edremit'teki ve Ay- mek mecburiyetindedirler. lığı 3 birinci teırin 938 saat 15 te Lv. 
valıık'taJd birliklerinin ihtiyacı için 7 - Eksiltmeye ittirlk edecekler A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
430 ton yulaf kapalı zarf uauliyle alı- 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ctl madde- 2 - Makineleri gönnek iıtiyenle
nacaktu. lerlnde ve prtnameainde yazılı vesi- rin fırm mUdürlüğilne, pazarlığa gi. 

2 - Tabmiıı edilen bedeli 22575 U- blariyle teminat ve teklif mektup- receklerin belli vakitte komisyonda 
radır. larmı ihale saatinden en u bir 1aat bwunmalan. (4045) 7128 

3 - Bblltmeei 10-10-931 gUnil .. - evvel komisyona vermiı bulunacak- u,·-...1- .a.-.. -.. ...--... 
at 9 dadır. lftlrak edecek taliplerin ludJr. (3880) 6848 ..... um ~ 
te$inat me1rtup1any1e birtitte teklif Yulaf alınacak " Ami1'1iii s.e. A1-
mektup1anm mua)7ell •..._bir.. - Ksılll.,o dın: 
at eni Edremit TUm. Sa. Al. JCo. na ~ ı.....w Amirliii Saba Al- 1 - Ankara pnıbon birlik w 1118-
verilmit olmabdır. Temiutı 1693 H • ... K.amiaJW"'• ._ : eueaeleri için 78 ton llvemarin k&ntl-
ra 12 kuruıtur. (3980) 6979 1 _ t.tanbul komutanlığı birlikle· rU puarbkl. 4 birinci tepin 931 uat 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 
(405. dart yüz bef) liradu. (T.,.inat 
bmka mektubu) olacaktır. 

4 - Elmiltme 17 bit'inci tetrin 1938 
puarteei IÜDÜ IMt on befte Büyük 
Millet lılediıli idare amir'leri heyeti o
daamıda icra kdmacalctll'. 

5 - Kapalı ..nlarm ihale gbl _. 
at (14) de lraclar mald>us mobbilillde 
twdi ecWmNi ilamdır. 

ti - TaJlpler 2490 _,. ...... 1 
ft S Gncl mı lıf ılerinde yaalı •Hillla 
lan birlikte • il eceklerdir. 

(S97) an 
KiraLk 2 oda - Ata~ bulvann· 

da m6blıelıi kaloriferli sıcak sulu 2 oda 

at. 6923 
Sabhk .. ~ - Maltepe aoa durak 

Villl Ali Himmet No. 1 de Otel ve ev 
qyuı ay sonuna kadar pyet ucus u
tıhktır. Toptan ve perakende &958 

k ri hayvanatınm ihtiyacı için ~.OOO 15 te Ankara levazım lmirliii utm Arpa alınaca kilo yulaf Utlll alınacaktır. Kapalı alına komisyonunda müba,.. eclile- -----------
zarfla ibaleei 17/1. ci teırin/938 pa- cektir. 

kiralıktır. Ti: 2177 7015 

Kinılık n - Bet oda bütün kon -
foru havi (65) lira Yenifehir Demir • 
tepe A.kbay sokak No. 17 üat kat. 

7019 

Kinhk - Ymi§ebir'de Maarif Ce
miyeti Kollejine ve ufalta yalan Yi
iitkOfUD aokapnda No. 14 bahçe için· 
de konforlu üç oda T. 3480/l 7 7059 

Kinhk - Alman sefareti kupaın
da knrtunt boyalı 61 No. alt ve tlat 
katı 3 er odah konforlu ayn ayndır. 
P. T. T. meaul muhaaipliğinde Rqıp. 

7067 

Kiralık daire - Y enitebir Kocatepe 
orta kat 3 oda, 1 hol her bir konfor ve 

Satılık ......_ - Karanfil sokak ve 
Kocatepe'de Blok ve 11erbeat yapıp 

elveritli. Hayri Di1muı Koç Ap. 4 'la. 
2181 7047 

Satılık .... ,.... - Azimet dolayı
aiyle iyi balinde yemek odau, yatak 
oduı .,.. yuıbane, Jlebnhldar karp• 
11nda Erain Ap. Dlire 8 Ti: 3195 

Satılık Motor - İngiliz Triyomf 
marka 6 beygirlik l8petli bir motor~ 
İati•tik U. MüdUrliiğünde malriniat 
Sabri Toruk'a müracaat. 7114 

Satılık - D. K. V. markalı 2 kiti· 
ilk motosiklet u lnıl1amlmıt Hpetiy· 
le beraber acele ve ehven •tılılrtlr. 
Tel: 3481 7123 

Ankara Levuım Amirliii Saim zarteei gilntl ıaat l0,30 da yapılacak- 2 - Evsaf ve ~~im maballe.rlni 
Alma KamU,.oauada ı tır. Muhammen tutarı 46800 liradır. gö~ .üzere h~r gun puarbk ıçin 

1 - D. Bakır garnizonu birlikleri ilk teminatı 3510 liradır. Şartnamesi bellı vakıtte komaayoada balunulmuı. 
hayvanlarının ıenellk ihtiyacı için 234 kurut mukabilinde verilir iıtek· (4049) 7130 
660.000 kilo arpa kapalı zarfla ebilt· illerin ilk teminat makbuzu veya mek 
meye konularak mukneleai yapıla· tuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 
caktır. 3 maddelerinde yazılı ve11ilralarla be-

2 - Tahmin bedeli 26400 lira mu raber ihale ctmU Uıale 1aatinden en 
vakkat teminatı 1980 liradır. u bir aut evveline kadar teklif mek· 

3 - lıtklller her cGn meaai aaatle- tuplarmı Fmdıklıda komutanlık aa
riade eftaf ve prtnameeini D. Bakır tma1ma komiayonuna vermeleri. 
levuım lmirlili •tın alma komiayo- (4050) 7131 

, .. ı ... •w ll•••li 
P. T. T. Mlcliıı......._ : 

nU1lda ıörebUlrler. l - ldare ihtiyacı için kapalı sarf 
Yulaf ahnacak . uıulii ile 360 Ton yerli kok kömlril 

Ankara ı........ Amirliii Sabn Al- aatm alınacaktır. 
.. Kamia,._ndan : 2 - Muhammen bedel 9810 lira mu-

1 - 33 Tilmen birlikleri hayvanatı vakkat teminat 736 liradır. 

müttemillb gtlael manzan Selinik ve ------------

4 - 12. birinci tqrin 938 çartpıba 
cUntı aaat onda D. Bakır levazım l· 
mirliil utm alma komisyonu lalo
nunda yapdacalıııdan istekliler uıu-
1Une tevfikan teklif sarflannın mu
ayyu sinde ihaleden bit 11&t evel 
komisyona vermeleri i1ln olunur. 

için 400,000 kilo yulaf satın almacak- 3 - Bu ite ait ,.rtname ve mub
tır. Kapalı zarfla ihalesi 1711. ci teı· vele projnl .Md.. itik yazı kaleminde 
rin/1938 pazartesi günü IUt 11 de her gtln görülebıllr •• Mepııtiyet caddeleri telikiainde Bak

kal Ali Sicim'e mllracaat. Ti: 3943 
7068 

Kinlık daire - Y enipbir Demir • 
tepe Urunç sokak (3) numaralı evin 
d8rt oda bir boldeh ibaret olan ikinci 
katı kiralıktır. Telefon: 3134 7079 

KinLk kötk - Kavaklıdere Güven 
mahalleli çarp cinn 7 numaralı lr6fk 
mobilyalı ayda 150 liraya kirabktır. 
Kalorifer, telefon 2748 7090 

Kinhk Dıürel• - Yeılltemr'de Bel
çika sefareti arkumda Karanfil soka· 
tında 43 No. lu apartımanda 3 oda l 
bol ve 2 oda bir hol, konforlu daireler. 

7094 

Kinhk 1Wre - Samanpuarı Kur. 
tunlu cami karpeı Alim B. Ap. 
Havapzı konforlu. Kapıcıya mllnıca
~ ro95 

Konforlu Wr d.iN - lpk1ar cad • 
desinde Ticaret Bank.. lrarpamda 
Trakya apartnnanında üç oda bir hol 
n banyolu bir daire kiralıktır. 7096 

Kinlik W. - Mecidiye baimda 
çok iyi cim bol ..,..ıı bir bahçenin 
yti.lll ucuz lf.tılılrtır. Z. Vekileti V ete
riner U. MüdUrliiğilnde §inat tnu-
IOY'a mUracut edilmeai. 7115 

Kiralık - Çankaya'da alfaltta g 
d&ıGm bağı ile S oda bir hol elektrik 
ps au ve banyolu ev acele ldralılctır. 
:l'ercibcn ubahları l"el: 1841 7.126 

it anyanlar ı 

O.... -.ldılMma - 20 cflade 
mWremmel dana Btrenmek hitlyona • 
nu .. Ulus" ta B. G. nummma mek • 
tupla mlracaat edinb. Den evlerlDı.-
de verilir. &&40 

(397Z) 7008 

Yulaf alınacak 
Aakara ......- Amirlili ·Aı.a Komi.,.. ...... 1 

1 - ftmenin Berpma'dül birlilı:• 
terinin lbtl,acı için 315 ton yulaf ka
palı wfla alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 16537 lira 
50 kUnıftar. 
s- Bbiltmni 10. 10 931 &bU -t 

11 dedir. t~ edecek taliplerin te
------------ minat meldUplariyle blrlikM teklif 
Kurslar ı mektuplannı 10.SO seçerek Edremit 

it ....,.. ..... Franam:a Ye alman -
caya muktedir olan bir bayan iyi bir 
aile yanında (çocuklar için) çahpmk 
istiyor. BU hastaya da bakabilir. U· 
lua'ta il. R. rumu.suna mektupla mil· 
ncut. 7069 • 

TUm 8A. AL KOll. ftriJmit olma· 
Dütilo le.sa - 51 inci denalne lan. Teminatı 1240 lira 30 kuruftur. 

illrtqrinin ilk baftumda bqlıyor. 2 (3911) 6980 
ayda diploma verilir. Memurlar Koo • . 
peratifi Ulıtttaı4e kat l Tel: 3714 6834 Pirinç ahnacak 

Aabra ~ ... Amirliii s.tm 
A.ı.a~ı 

Şlao ._.. - 5 inci dewnine ilk· 
tqrinin ilk baftumda bqhyor. & ay • 
da diploma verilir. Memurlar Koo,>e • 
ratifi Uettlnde Kat 1 Tel: 3714 6135 

Aranryol' ı 

2 Odalı D.U. Ana.yor - Tercihan 
Yenifdür'de 2 oda 1 bol apartımn a • 
ramyor. PoM& kutuau 2& Yenifebir. 

6818 

TUmen Birliklerinin HDelik ihti • 
yacı olan 103400 kilo pirince teklif 
edilen fiat ,.ııatı '6rllldtlğündea ka
palı adla ibaleei 7-lo-938 Ah cGnll 
taat H dadır.111jb•l"'Nll bedeli 24116 
Ura llkı teminatı 1861,50 Jmruttur. 
Şartnameai her cGn komlayonda 16-

------------- rilleblllr. 
it •erenler ı 

Fnam - Bir bayan tercihan al
manca bilen ba,...a.ı fnınuzca den 
a1mlk i8ti,or. Ulua I'. '.C. rumuzuna 
tahriren mllnaat. 7011 

l1teklilerln ilk teminat makbu n-
ya mektuplariyle 2490 •ydı kanunaa 
,udı wtlblarile benber ihale ci
ni UWe uatlnden bir ...t nftllne 
kadar Lllebmps Tim Sa. Alma ko
DÜllJOIUlll& mlracaatıarı. (3162) 6819 

yapılacaktır. Muhammen tutarı 20800 4 - ihale 5 Tqrınievvel 931 çar· 
liradır. ilk teminatı 1560 liradır. Şart 1 pmba (ÜnU Nat 11 de Nafıa Vekl
name.I her gi1n komisyonda görüle- . letl mal.eme MUdtlrlüğiinde mUtqek-

Fabrika unu ah nacak 
Aabra Lnam Amirliii Satm Alma Kemia,......._ : 

Cinai Mikdarı 
Muhammen " de 7.S 

Tutarı Teminatı ihale tarihi 

Fabrika unu 200000 27oo0 2025 3-10-1938 
!bale güntl ve saati: 3 birinci tetrin 1931 puarteai (Ünü saat 13 dür. 
1 - Birecik hudut taburunun eratı ihtiyacı için mukaveleye bağlana • 

cak olan yukarda c:ina ft mlkdarı ve ihale cüntl ve taati yazılı 200000 kilo 
fabrika una kapalı zarf uaulile eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - lıtekliler prtname enafını görmek, aırenmek ti.lere her giln kq
lada tabur karargihmda içtima eden .. tmalma komisyonuna müracaat ede
bilirler. 

3 - lıtekliler muanen taatten bir taat enel teklif mektuplariyle te
minat makbualarmı veya buıka mektuplarmı makbus mukabilinde komi• 
yon riyuetlne venpeye mecburdurlar. 

4 - Poeta ile teklif mektubu giindermek isteyenler 2490 uyılı kanUM 
uysun olmuı muayyen saatten evvel komisyonda blılunmak bere poetaya 
verilmeal poeta teahbtirllnden maullyet kabul ediım.. Şartnameler para· 
ııs olarak komisyondan alınabileceti ilin olunur. (3709) 6648 

Sadeyağı ahnacak 
AalriM'll Leww .AmilQI Saim Alim ~ 1 

Bbiltmenin 
Kilo Tuilai lluham. Be. taat Nev'i Cinai Here için 

10520 6/I. tef./931 11505 15 Kapalı sarf 
3770 • • • 3958 15 • • 
7800 .. .. .. 8080 15 .. .. 

Milde Tlmea Samı Alma ltomieJODaoda. 

Sade}'&i Milde 
• • Bor 
• .. Yoqat 

(3869) 6141 

Kazalar 

ı.-L; ....... 

Son tip plb eke 18300 lira ~ 
iiseriadell OD bef cin mtiddetle kape
b zarf ueullyle 11'6a ..... ya bınkllla 
Hiaa hükimet konağına iReldt ~ 
maıclıtnıdan it bir a1 müddetle w,.. 
zarlık ..aretiyle açık ekailtmi,e b .... 
kılmııtır. leteklllerin 1372 lira 50 ~ 
rufluk dlpozlto Mçeleri veya temialt 
mektuplarile ihale günü olm 21.10.131 
cuma gilnii ... t on bette Hian mali
ye dairesinde mUtefekkil komiayoıı11. 
proje, plln ve kqifnamelerl görmek 
ibere de Bitli• nafıa midikltllGM 
müracaat etmeleri. ilin olunur. 

(3989) 7040 

Çeltik sat111 
Bana - YeniıelMr ıc- Ka,... 

........... 1 

1 - K•nmıza batlı Söylemlt kayl 
orta malı eruiainden iıtihsal edilen 
tahminen 50.000 kilo çeltik 17.9.938 
(Ününden 7.10.938 cuma güniine b· 
dar 21 gün müddetle açık arttırmaya 
çıkarrlmıttır. 

2 - Çeltiğin beber kiloau 8 kuru .. 
tan olmak tllere yüzde 7,5 mımlkkaı 
teminat akçesi 300 liradır. 

3 - Şartnameyi görmek ve pey sür
mek iatiyenlerin ihale &Wıü 1aat 16 ya 
kadar kuamızm Söylemif köytl ibti· 
yar mecliaine müracaat etmeleri illıl 
olunur. (6733-3954) 6952 

, ı:=oıaylık-$ıklık ....................... ~ .............................. ....... ....., ................. . ...... .., ................. ... ............. " .............. .. ........................ 
z::.Ltı.N•ıll• ..... W~ ........ ., ., ....... ~ ..... .......... . 
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ODEON 
Yeni çıkan plôklar 

BAYAN SAFİYE TOKAY 

- Rumba - Çapkın kız 

- Tango - Ece 270247 No: 
ÜRGÜPLU ŞEVKET UÇARA ver 

270249 N 
- Halk şarkısı - Ortahisar bağları 

O: - Halk şarkısı - Karahisarlr Raşit 
AVANOSLU SELAHATTİN ERCAN 

- Avanos şarkısı - Uzerinde cennet gibi 
- Halk şarkısı - İki bülbül bir dala 270245 No: 

ERZİNCANLI SALİH DÜNDAR 
- Halk şarkxsı - Okurum yazı bilmem 
- Erzincan şarkısı - Bağa gel bostana gel ~270250 No: 

GAZ1A YINT APLI HASAN HÜSEYİN 

270248 - Halk şarkısı - Yeşil ördek 
No: - Gaziantep havası - Bende şu dünyaya 

30 senedenberi emsalsiz bir gayretle çalışarak yapmış olduğu derin 
tecrübelerin neticesi olarak bugün fennin en mütekamil plakları
nı imlaya muvaffak olan ODEON pliik şirketinin alaturka kısmın
da okuyan güzide sanatkarlarımxzdan bazzlarınm isimleri: 

Bayan Safiye Bay Münir Nureddin 
,. Vedia Rıza ,. H. Fakri .. 
" 
" 

Hamiyet Yüceses 
İfakat 
Küçük Melahat 

,, 
.. 
,, 

Kemal Gürses 
Malatyalı Fahri 
Refik Başaran 7088 

p::H:::; Cebeci'de Yeni Doğan bahçe sinemasında ıır.::tC::4'1 
: : Bu akşam Türkçe sözlü : : 

~ BİR MİLLET ·uYANIYOR ~ 
~ •• , 'Jl""W .. ..,·,. '.lıı''"lf .. 'lılı'' • u•••.IJ', •u• "#("' yn•ı11 .. ,, .. 'ıll" y11a1111 •• :le 
mıP;.. • ........ ,. •• ,,.,, •••"••"•••"••"'•• ••"'•••"•• •••"••""••"••~ 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -- -- -
~ Kereste alınacak ~ - -- -- -
~ Kı%ılay Cemiyeti Umumi Merkezinden : ~ - -= 1 - Mamak'da Maske fabrikası için l,5X25X400 eba- = 
E dında (230) ve 2X25X400 ebadında (27) ki ceman 257 E 
=: metre mik'abı beyaz Kökner tahtası ile 3X25X400 ebadın- =: 
§ da (10) metre mik'abı çıralı çam tahtası satın alınacaktır. --= 2 - Tahtaların evsafını havi şartname umumi merkez- E 
E den alınmalıdır. = 

3 -Talipler, teklif mektuplarım 8 Teşrinievvel 1938 ta- EE 
:= rihine müsadif cumartesi günü saat on bire kadar Y enişe- E 
5 hir'de Umumi Merkezimize verilmelidir. 7151 5 - -
':illl l l llll l llJlll llll l l llll l lllll l l l lll l l llll l l lllll I UHl 11111111111111111111 Ur 

--------

----

ULUS 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1. 

§ DIŞ TABIB( ~ 

§AZİZE TA YMAS§ - -- -
: lstanbuldan dönerek, hastaJanru : 
:E kabul etmeğe başlanuştır. : 
: Posta caddesinde Mektep karşı- : 
: sında "ESEN" apartımanmda. E: 
= 7012 = - -
"'111111111111111111111111111111111111111;: 

Zayi - Özel Bizim okuldan 1934 
senesinde aldxğrm şahadetnameyi kay
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi -
nin hükmü olmadığı ilan olunur. Emi- 2-Temiz kan. 
ne Güneş 7127 

Ankara devlet konservatuvarına 
sınavla parasız ve yatıh talebe ahnıyor 

Ankara Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 
I - İHTİSAS BÖLÜMLERİ: 
Teganni, Piyano, Bestekarlık, Keman, Viyola, Viyolonsel, Fülüt, Ohue, 

Fagot, Trombon ve diğer Orkestra aletleri. 
II - Seçim sınavına girme şartları: 
a) - En az ilk okulu bitirmiş olmak. 
b) Teganni şubeleri için 16 yaşından aşağı olmamak. 
III - Seçim sınavları lstanbul'da 4 - 8 birinciteşrin 1938 de Galatasa

ray lisesinde veya Ankara'da 11-15 birinciteşrin 1938 de Müzik Öğretmen 
okulunda yapılacaktır. 

IV - İsteklilerin dilekçe ile İstanbul'da veya Ankara'da adı geçen 
okullara en geç sınavın başlıyacağı güne kadar müracaat etmeleri lazımdır. 

Dilekçeye bağlanacak vesikalar: 
a) Nüfus tezkeresi veya tasdikli örneği, 
b) Okul diploması veya tasdikli örneği, 
c) Sağlık raporu, 
d) Hüsnühal vesikası. (3766) 6692 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -

30 - 9 - 1938 

Böbreklerde idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mik
roplarım kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

HE MOBLÖ 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zor
luklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrı
sını, sık sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. 
Bol idrar temin eder. Sıhhat Vekaletinrn ruhsatım haizdir. Her 
eczanede bulunur. 6671 
DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileş.tirir. 

Bankamızca ec·nebi memleketlere gönderilecek talebe
nin imtihanlan 4 Birinciteşrin 1938 de İstanbulda yapıla
caktır. 

Lazım gelen evsafı haiz 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 

*ff?fr'@* 

Mühendislik müsabaka imtHıanını 
kazananların listesi 

T.jRK HAVA KURUMU -- = Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden =: Derecesi Numarası ADI Mezun olduğu mektep --- BÜYÜK PiYANGOSU = ---- ---------- - 1 24 Muzaffer Kaçı Trabzon Lisesi - -
~6 cı Keşide: 11/Birinci Teşrin/938 dedir~ - -- -
!Büyük ikramiye 200.QQQ liradıri 
:= Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 =: 
=: liralık ikramiyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet =: 
:= mükafat vardır... =: -:= Dikkat: Bilet alan herkes 7 Birinciteşrin 938 günü ak- := 
:= şamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. -

~ııııııııııııııırııııırıııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;;::-

ULUS - 19. uncu yd. - No.: 6168 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basnnevi : ANKARA 

YENİ 
BU GÜN BU GECE 
Mevsimin en büyük macera 
ve aşk filmlerinden 

BOYOK ŞEHiR 
Oynıyanlar : 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

33 Rasim Kurşuncu Konya Lisesi 
27 Raşit Tolun Balıkesir Lisesi 
70 İsmail Tiner İzmir Erkek Lisesi 

136 Sabahattin Fenmen Boğaziçi Lisesi 
101 Kıraç Ali Eray Gaziantep Lisesi 
37 Feyyaz Köksal Kayseri Lisesi 
84 Ali Paksoy Adana Lisesi 
62 Zafer Suat Pamir lst. Senjozef Lisesi 
44 Recep Ali Safoğlu Kastamonu Lisesi 
69 Bahri Ersöz İzmir Erkek Lisesi 
60 Muzaffer Özen Samsun Lisesi 

Jeologluk Müsabaka imtihanını Kazananların Liste&İ 
Derecesi Numarası A D l Mezun olduğu mektep . ------------

1 
2 
3 

20 
30 

137 

Melih Tokay 
Orhan Bayramgil 
Fikret Çatalcalı 

Galatas•'n~· Lisesi 
Galatasaı·a; Lisesi 
İzmir Erke!.ı:; Lisesi 

7145 
1 ·~ ~ " • • .. .. ... • .. • • • • •• • • " ~( ' ... ı, • • .. • •• • ' : ~ • • 

Baı, diı, nezle, grip, romatizma ve bütün ağnlar1n1zı derhal 
keser, icabmda günde Ü( kaıe ahnabilir. 6510 

' . . ... ,.. J. ~ .... ~ .- • .. . .~. =~ . 

Lokanta ve Gazinocuların 

nazan dikkatine 

Fabrikam11m BAŞKURT markah 

yerU mamulahmuı görmeden: ÇA
TAL, KAŞIK ve BİÇAK lakım-

lanmu almayımz. 
Bütün mallarımız hem kalite itibarile 

l ~ .\ vrupamnkinden daha yüksek ve hem 
le fietca yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

ı•.IAliiinİİkaİlrİıİaİıııılİsaİİtllısiammPİıir;af"lii"'iiıı'•lı. ,111;..;•• ..... •"'• .. •o•."'•"IİkmYlliemrliıli •M•a•l•la•r-P•a•za•r•ı rl,., 

SİNEMALAR HALK 
~lll!:. HALK SiNEMASI - -- -'=illllF Pek Yakında 

Sayın Ankara Halkının 

Louise Rainer - Spencer Tracy 
Fiyatlar : 

il!:. .:!ll ---
Pek çok sevdiği artistlerden 

Lorel ve Hardi.tnin oynadıkları 
Balkon 55 - Hu~usi 40 - Duhuliye 25 
Kuruıtur. 
Seanslar : 
2.45 - 4.45 • 6.45 • Gece 21 de 
HALK MATiNESi 12.20 DE 
GONON ADAMI 

' 
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LOREL - HARD[ iŞ ARIYOR 

Türkçe sözlü filmiyle 
Kış Mevsimine başlıyacaktır. 

939 Modeli Blaupunkt Radyo arı geldi Kôzım Rüstü ,, 
Ankara Adliye Sarayı caddesi 

Gençağa apartımanı 
No. 6 Ti. 2208 6242 
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Ankara Belediyesi 

t • :llaf ve kuru ol ah nacak 
J. ~ra Belec!iyesinden : 
l - Temizlik hayvanatı için alına

c:ık ..ı7710 kilo yulaf ile 54168 kilo ot 
on beş gün müddetle kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

4 - Keşifnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine mü
racaatları ve ihale 18. 10. 938 salı günü 
saat on birde belediye encümeninde 
yapılacağından isteklilerin o gün te
minatlariyle birlikte teldif md.tup -
larını saat ona kadar belediye encü-

Turğanın müddeaaleyha mumaileyh 
~ükrü Turgut karısı ve Ahmet Şevki 
kızı Fikret Acuner aleyhine açılan 

işbu davanın neticei muhakemesinde: 
gösterilen sebeplerin sabit olmasına 
mebni kanunu medeninin 131-134-136 
-164-143-142-148 inci maddeleri muci
bince iki tarafın boşanmalarına ve ih-menine vermeleri. (4064) 7141 

Ampul alınacak 
Ankara Belediyesinden : 2 - Muhammen bedeli (5958,48) li

radır. 

3 - Muvakkat teminatı (437) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiycn
lerin her gün yazı işleri kalemine 
müracaatlan ve ihale 7 teşrinicvel 
938 cuma günü saat 11 de Belediye 
encümeninde yapılacağından istekli
lerin teminatlariyle birlikte teklif 
mektuplarını o gün saat ona kadar 
belediye encümenine vermeleri. 

1 - Sular idaresine alınacak 55S a -
det Osram marka ampul on beş gün 
müddetle açık eksiltmiye konulmuş -
tur. 

tiyati tedbir nafakanın kat'ına ve 
tazminatı manevi olarak takdir olu
nan (SO) liranın tahsiline ve Nejat, 
Ayşe Necdet, Fatma Nüset, İbrahim 
Nedret, Nevin adlarındaki çocukların 
babaları nezdinde bakılması itibariy
le hakkı velayetinin babalarına tev
diine ve analarının haftada bir ço -
cuklarını görebilmesine ve 400 kuruş 
harçla (2228) kuruş masarifi muha -
kemenin müddeaaleyhaya tahmiline 
dair verilen 16 temmuz 938 tarih ve 
19-177 No. lu kararın tebliği esnasın
da Müddeaaleyha müstecir bulundu
ğu Bozöyüğün Kasımpaşa mahalle
sindeki hanesini terkederek İstanbu
la gittiği ve fakat nerede bulunduğu 
meçhul olduğundan namına çıkarı -
lan ilam sureti tebliğ edilemediğin -
den ilamın mezkur hane kapısına il
sak ve ayrıca keyfiyetin ilanı mukar
rer bulunmuş olmakla tarihi ilandan 
itibaren mezburenin on beş gün için
de temyiz yollarına müracaat etmesi 
aksi halde hükmün kesbikatiyet ede
ceği lüzumu tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 7148 

(3911) 6880 

3.000 ampul ohnacak 
Ank.sra Belediyeainden : 
1 -· Cümhuriyc: ~ayramı için alı

nacak 15 voltluk 3000 adet ampul 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (810) !ira-
dı~ . 

3 - ·Muvakkat teminatı (6Q.7S) li
radır. 

4 - Tafsilat almak istiyenlerin 
her gün yazı işleri kalemine ve istek
lilerin de 7 teşrinievel 938 cuma gü· 
nü saat 10 buçukta belediye encüme
nine müracaatları. (3912) 6881 

Muhtelif inşaat 
Ankara Belediyeainden : 
1 - Otobüs idaresi levazım anbarı

na ilavesi lüzum olan demir kapt, par
maklık ve ihata duvanrun temdidi on • 
beş gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 824,87 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 6!_;i7 lira

dır. 

4 - KeşifnamC11ini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 18.10.938 salı günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü . 
racaatlan. 

(4062) 7139 

Odun ve kömür alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Sular idaresine alınacak odun, 

sömikok ve çıra on beş gün müddetle 
kapalı zar!la eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Mub;:ınmen bedeli 5436 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 407,70 lira -

dır. 

2 - Muhammen bedeli 320,60 lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminat 24 liradır. 
4 - Cins ve nevilerini görmek isti -

yenlerin her gün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 14. 10. 938 cuma 
günü belediye encümenine saat on bu -
çukta müracaatları. (4060) 7137 

55 kalem malzeme 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Filitre istasyonunun senelik ih

tiyacı olan 5S kalem malzeme on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul -
muştur. 

• 2 - Muhammen bedeli 324 lira 
dır. 

3 - Muvakkat teminat 24,30 lira -
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazt işleri kalemine ve is
teklilerin de 18-10-938 sah günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü • 
racaatları. ( 4061) 7138 

Sömikok kömürü ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye ve şubelerine alına

cak 2SO ton sömikok kömürü on beş 
gün müddetle kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (6000) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (450) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine 
müracaatları ve ihale 7 Teşrinievel 
938 cuma günü saat (11) de belediye 
encümeninde yapılacağından istekli
lerin teminatlariyle birlikte teklif 
mektuplarını o gün saat ona kadar 
belediye encümenine vermeleri. 

(3910) 6879 

Bozüyük Aıliye Mahkemeıinden : 
Müddeaaleyha: kansı Fikretin ö-

4 - Şartnamesini görmek istiyenle- tekile berikile düşüp kalkarak ve met 
rin her gün yazı işleri kalemine ve is- res hayatı geçirerek haysiyetsiz bir 
tekll erin de 18. 10. 938 salı günü saat hayat sürdüğünden ve bu hallerden 
on s_,irde teminatlariyle birlikte teklif dolayı birkaç senedenberi aralartnda 
m~·ı~ ıplariyle belediyr. "".:ıcümenine şiddetli geçimsizlik baş göstermesi 
ınü.: , caatları. (4063) 7140 hasebiyle ayrı yaşadıklarından ve 

Molörlü pompa ahnacak ?1a?di ;e m·. ·vi tazminat itasına ve 

1 
ıhtıyatı ted.. . olarak mukadder na-

Ankara Belediyesinden : fakanın dahi kat'ına karar verilmesi 
1 - Çankaya motör dairesine konu- talebiyle Müddei Yozgadın aşağı No

lacak dizel motörlü pompa on beş gün butlu mahallesinde mukayyet Bozö
müddetle kapalı zarfla eksiltmeye ko- yük P:tzarcık nahiyesi orman kondök
nulmuştur. törü ve halen Mudurnu orman bölge 

2 - Muhammen bedeli 16000 liradır. şefi İbrahim oğlu Şükrü Turgut A-
3 - Muvakkat teminatı 1200 liradır. cuner vekili Bozöyükte avukat Sami 

Belediye Meclisi intihabı 
Belediye Meclisi İntihap Encümeninden: 
~ --- Belediye Meclisi İntihabına 1/teşrini evvel/ 938 cumartesi 

günij sabahleyin saat dokuzda başlanacak ve akşam saat 18 e ka
dar devam edecektir. 

1/teşrini evvel/ 938 cumartesi günü gelecek mahalleler 
İsmetpaşa, Köprübaşı, Bozkurt, F evzipafa, İnkılap, Öztürk, 

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

Doğanbey, Misakı Milli, Kızılelma, İstiklal, Yeğen bey, Yeni
ce, Ölgü, Özkan, Altay, Şakalar, Koyunpazarı, Su tepe, 

3/teşrinievvel/938 pazartesi günü gelecek mahalleler 
lçkale, Kılınç Arslan, Pazar, Akbaş, Uguz, lnönü, Çimentepe, 

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

Sü~er, Meydan, Gündoğdu, Erzurum, Turan, Akalar, Nazım
bey, Özbekli, Sakarya, Çeşme, Başkır, Yalçmkaya, Demirfırka, 

5/teşrinievvel/938 çarşamba günü 
Necatibey, Şenyurt, Yenituran, Atıfbey, Yenihayat, Demirli 

bahçe, Yeni doğan, Altındağ, Aktaş, İstasyon, 
6 ı teşrinievel/938 perşembe günü 

Cebeci, ~~h·akl ıdere, Cumhuriyet, Atatürk, Keçiören, Etlik, 
Aktcpe, Çoraklık, 

7 /teşrinievvel/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 ili\n olunur. ( 4038) 7109 

Satıhk ankaz 
Ankara Bele-diyesi imar Müdürlüğünden : 

Muhunmen bedeli Muvakkat teminat 
Cinsi Mahallesi Ada Parsel Lira: Kurut Lira: Kuruı 
Ah,ap hane Cebeci 522 13 30 00 3 00 

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

Petiyle satılacaktır. İhale 10-10-938 pazartesi günü saat ıs de yapılacaktır. 
T aliplerin İmar müdüdüiilnde mütet ckkil komisyocıa müracaatları. (3995) 

7044 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Mah
kemeıinden : 

1 

Ankara'da Yenidoğan mahallesinde 
Cemal bey sokak bila numaralı ha
nede mukim iken elyevm nerede ol
duğu belli olmıyan Kel Ali kızı Nu
riyeye; 
Kocanız Rüstem tarafından ·aleyhi

nize açılan boşanma davasının 28-9-
938 tarihinde yapılan duruşma celse
sine ilanen davet edildiğiniz halde 
mahkemeye gelmediğinizden ilanen 
gıyap kararı tebliğine ve evrakın tah
kikat hakimine tevdiine karar verile
rek bu husustaki duruşma 2-11-938 
çarşamba günü saat 9.30 a talik edil
mi~tir. Bugünde mahkemeye gelme -
diğiniz veya bir vekil göndermediği
niz takdirde duruşmanın gıyabınızda 
yapılacağı tebliğ makamına kaim ol-
mak üzere itan olunur. 7116 

Ankara Asliye mahkeme&İ Ticaret 
Deiresi Reisliğinden : 

Müddei Ziraat Bankası vekili avu
kat Tevfik Çiper tarafından müddei
aleyh Anafartalar caddesinde Şevrole 
şubesinde Şevki aleyhine ikame olu
nan alacak davasının duruşması sıra
sında müddeialeyh Şevkinin ikamet
gahı belli olmadığından duruşma gü
nü olan 21-9-938 çarşamba günü saat 
9,S da mahkemeye gelmesi için ilanen 
tebliğat yapıldığı halde müddeialeyh 
mahkemeye gelmemiş olduğundan 

hakkında gıyaben duruşma icrasına 

ve hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunun 401 inci maddesi mucibince 
gıyap karan ittihaziyle zikri geçen 
kanunun 241 inci maddC1line tevfikan 
ilanen tebliğine karar verilmiş ve gı
yap kararı da mahkeme divanhanesi
ne talik edilmiş olduğundan müddei· 
aleyh Şevkinin yukarda yazılı gün ve 
saatte mahkemeye gelmesi aksi tak
dirde duruşmanın gıyabında yapıla· 
cağı ilanen tebliğ olunur. 7150 

Ankara Aıliye Mahkemesi Ticaret 
Dairesi Reialiğinden: 

Ankarada Tahtakalede Yabani so
kak 1 No. da komisyoncu ve Taşhan 
karşısında Şevrole acentesi sahibi 
olup halen adresi meçhul İlhami. 

Müddei Ziraat Bankası vekili avu
kat Tevfik Çiper tarafından bir kıta 
emre muharrer senetle aleyhinize i
kame olunan 900 liranın Faiz, komis
yon ücreti, protesto ve muhakeme 
masrafı ve evklllet ücretiyle birlikte 
tahsiline mütedair olan davada: 

Adres ve ikametgahınızın meçhul 
olduğundan usuliln 241 inci ve müte
akip maddeleri mucibince 21-9-938 ta
rihine mUsadif çarşamba günü saat 
9,S da mahkemede hazır bulunmanız 
veya bir vekil göndermeniz lüzumu
na dair davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilanen tebliğat yapılmışsa da 
mezkur günde mahkemede bulunma
dığınız gibi bir vekil de gönderme
diğiniz binnida anlaşılmıt ve davacı 
vekilinin talebiyle hakkınızda gıyap 
kararı ittihaziyle usulün 401 inci 
maddesi mucibince tebliğine ve bu 
husustaki tebliğatm da ilanen icrası
na karar verilmi§ ve muhakeme 17-10-
938 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 9,5 talik kılınmıştır. Mezkür gün
de ve muayyen saatte mahkemede 
bulunmanız lüzumu tebliğ makamı· 

na kaim olmak üzere ilan olunur. 
7149 

Kırşehir Asliye Hukuk Hakimliğin
den : 
Kırıehirin Kuıdili mahallesinden 

Sait oğlu Pıçakçı Hüsnü Pıçak tara
fından karısı Kırıehlr eskj nüfuı di
rektörü Mithat kızı Feride aleyhine 
Kırtehir asliye hukuk mahkemesine 
açılan bopnma dlvaaından dolayı ic
ra kılınan muhakemede: 

Feridenin 7-8 ıene evvel Xırtehrln
den ayrılarak yeri belli olmadılı na
mına yazılan dlvetiyeden anlaııtmıı 
ve iliııen tebliğat yaP.ılmaıma karar 

verilerek duruşma 23-9-938 gunune 
bırakılmış ve ilruten tebliğat yapıldı
ğı halde dava olunan yine gelmemiş 
ve mazeretini de bildirmemiş oldu -
ğundan gıyap kararının da gazete i
le ilanına mahkemece karar verilmit 
ve duruşma 16-11-938 günü saat 9 za 
tayin kılınmış olduğundan tarihi ilrut 
dan beş gün zarfında itiraz edilmedi
ği takdirde mahkemeye kabul olun-
mıyacağı ilan olunur. 7147 

Demiryolları 

Karpit ahnacak 
D. D. Yollan Sabn Alma Komisyo • 

nundan : 
Muhammen bedeli 15000 lira olan 

160 ton karpit 8.11.1938 sah günü aaat 
15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankara'
da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1125 lira
lık muvakkat teminatla kanunun ta
yin ettiği vesikaları, tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. . 
Şartnameler parasız olarak Ankara· 

da malzeme dairesinden Haydarpaşa· 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılmaktadır. (38S8) 6929 

Deri palto alınacak 
D. D. Yollan Sabn Alma Komisyo • 

nündan : 
Muhammen bedeli 21950 lira olan 

1000 adet deri palto 11.10.1938 salı gü
nü saat ıs de kapalı zarf usuliyle An
kara'da idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1646,25 
liralık muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (3896) 6940 

Umumi idare binası inıaalı 
D. D. Yolları Satın Alma Komis • 

yonundan : 
Ankara istasyon•ında yapılacak 

Devlet Demiryolları umumi idare bi· 
nası inşaatı kapalı zarf usuliyle ve 
vahidi fiat üzerinden eksiltmeye kon
muştur. 

1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 
( 1.000.000) liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı Devlet Demiıyollarının 
Ankara, ve Sirkeci veznelerinden 
(50) lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 26.10.1938 tarihinde 
çar,amba günü saat 15 de Ankarada 
D. D. yolları yol dairesinde toplana
cak Merkez birinci komisyonunca ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin teklif mektubu ile birlikte a
şağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni 
gün saat 11 e kadar komisyon reisli
ğine tevdi etmiş olmaları lbımdır: 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 43750 liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

c) Bu gibi inşaat işlerinden en az 
400.000 lira kıymetinde bir inşaatı mu
vaffakiyetle başarmış olduğuna dair 
vesika, 

d) Nafıa vekaletinden .I'lusaddak 
ehliyet vesikası. Ehliyet vesikası mu
amelesi için vakit zayi etmeden tah
riren Nafıa vekaletine müracaat edil-
mesi. (3900) 6994 

Kağlf ve karton alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komiı

yonundan : 
Muhammen bedel ve muvakkat te

minat miktarı aşağıda gösterilen yer
li veya ecnebi malı olmak üzere 39 
kalem kağıt ve karton 14. 11. 938 pa
zartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usuliyle Ankara'da idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliği
ne vermeleri Hizımdır. 
Şartnameler 232 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta· 
dır. Alınacak kSğıt karton nümunele
ri Haydarpaşa'da Tesellüm şefliğinde 
ve Ankara'da malzeme dairesinde gö
rülebilir. 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 
Lira Lira 

Yerli malı olduğu 
takdirde 67513 4625,75 
Ecnebi malı olduğu 
takdirde 46435 3482,63 

7063 

Münakasa tehiri 
Devlet Demiryollan ikinci lıletme 

Müdürlüjiinclen ı 
30-g..g3g ve 14-10-938 tarihlerinde 

ihaleai yapılacaiı ilin edilen kire -
mit, tuğla, ve kireç ıatın alma iti 16-
rillen lüzum Ü%erine tehir edilmittir. 

(4065) 7142 

111111111111111111111111111111111111111111 
LOREL n HARDl 
Pek Yl!kmda Anbra'da 
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Kireç, tuğla ve kiremit ahnacak 
Devlet Demiryollan ikinci lıletme Müdürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için- a§Clğıda yazılı malzeme açık eksiltme usulile s 
alınacaktır. 

Muhammen Muva 
Cinsi Miktarı bedeli temi na. 

Yozgat kireci topaç 225 Ton 270 Li. 202.5 
Marsilya tipi kiremit 23.500 Adet 1410 •• 105.7 
Mahyalık kiremit 1.600 • 112 " 8.4 
Birinci nevi tuğla 95.000 " 1140 " 85. 

Eksiltme 4. 10. 938 günü saat 15 de Ankarada İkinci İşletme Müdürı· 
binasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. Eksiltme, her c 
malzeme üzerinden ayrı ayrı yapılacak ve neticeye göre bir veya müte 
dit şahıslara ihale ~dilecektir. 

Şartname her gUn saat 9-12 arasında işletme kaleminde görülebilir. 
teklilerin muvakkat teminatlarını umumi idare veznesine yatırarak 
buzlarile muayyen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmalan ilan 
nur. (3769) 6694 

2 grup yol malzemesi ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komiı yonundan : 

Muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yazılı 2 gurup yol malzem 
10-11-938 perşembe günü saat lS.30 dan itibaren sıra ile ve kapalı zarf u 
lü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin teklif edilecek malın hizalarında yazılı 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı 
saat 14.30 a kadar her gurup için ayrı zarf halinde komisyon Reisliğ" 

vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hayd 

paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (3919) 699 

Gurup İsim 

1 Küçük yol malzemesi 
2 Butonlar (Yerli . : .....• 

(Ecnebi malı Cif. 

Muhammen bedel Muvakkat temi 
Lira 

34.274,90 
49.317,54 
19.900,06 

Lira 

2.570,60 
3.698,81 
1.492,50 

2 grup tezgah ahnocok 
Devlet Demiryollan Sabn Alma Komisyonunda~ · 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı iki gu 
tezgah ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 11-11-938 cuma günü saat ıs de 
palı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aıağıda gösterilen teminat ile kanunun 
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
isliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Hayd 
paşa'da tesellüm sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 3918) 6996 

Grup Tezgahın cinı ve mikdarı 

I 3 adet torna tezgahı 
II 1 adet Vargel planya tezgahı 

fföparlör lesisafl yaptmlacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyo -

nundan: 
Muhammen bedeli SOOO lira olan 

Ankara garı hoparlör tesisatı 10.10 938 
pazartesi günü saat ıs de kapalı zarf 
usulil ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 375 li· 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veaikalan ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka • 
rada malzeme dairesinden Haydar • 
paşada tctellüm ve ıevk fefliğinden 
dağıtılacaktır. (3871) 6930 

· .. , Orman Koruma 

3 elü makinesi ahnacık 
Orman Koruma Genel Komutanlık 

Sabnalma Komiıyonundan: 
1 - Orman koruma genel komutan

lık kıtaları ihtiyacı için Uç adet Etil 
makineıi açık eksiltme ile ihalesi 15-
10-938 cumarteıi günü ıaat on birde 
Ankara'da Yenişehirde komutanlık 
satınalma komisyonunda yapılacak -
tır. 

2 - Muhammen bedeli üç bin yedi 
yüz elli lira, muvakkat teminatı 281 
lira 25 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün paraaız o
larak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ve şartnamesindeki vesika-

Jandarma 
69 kalem hbbi malzeme ah nacak 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Sabn Alma Komisyonundan· 

1 - Jandarma Genel Komutanlığı 
s ııhiye deposu ihtiyacı için (69) kalem 
tıbbi malzeme açık eksiltme usuliyle 

Muhammen bedel Muvakkat temi 
Lira 

16500 
20000 

Lira 

1237,SO 
1500,-

larla ihale gün ve saatinde komiıy 
müracaatları ilan olunur. 

(4054) 7133 

Satılık (am lomruklan 
Devlet Orman lıletmesi Kar 

Revir Amirliğinden : 
1 - Karabük'te istifte 1884 a 

muadili 1122 emtre mikap 707 de 
metre mikap damgalı ve numar 
çam tomruğu açık arttırma ile sa 
lacaktır. 

2 - Tomrukların kabukları soy 
muş ve baş kesme payları vardır. 

3 - Bu husustaki tartname A 
ra'da Orman Umum MUdürlüğün 
ve Orman BatmUhendiıliğinde, 
tanbul ve Zonguldak Orman Baı 
hendisliklerinde görUlebilir. 

4 - Tomrukların beher gayri 
mul metre mikabının muhammen 
deli 14 lira 60 kuruştur. 

S - İsteklilerin yüzde yedi buç 
muvakkat pey akçeleriyle 14-10.9 
cuma günU saat ıs de Karabilk'te 
vir Merkezine müracaatları. 

(6974-4070) 7144 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hutaneai Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra evinde 
haıtalarını kabul eder. Tel: 149 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No.9 D.5. 637 

isteklisine ihale edilecektir. Ebil 
mesi 6.10.938 perıembe günü saat (1 
dıs yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi komi-syon<lan alı 
cak olan bu ekıiltmeye girmek ist 
yenlerin (3S6) lira (25) kurufluk 
teminat ve şartnamede yazılı belge 
riyle birlikte tam vaktinde komisy 
na baş vurmaları. 

(3784) 6788 

Sığır eti ahnacak 
Jandanna Genel KomutanlıiıAnkara Satın Alma Komiayonun 

dan : 

1 - Müstakil jandarma taburu ihti.yaçı için satın alınacak sıiır eti mi 
tarı alım usulü ilk teminat ihale tarihi qatıda götterilmlftir. Bu alı 
ait prtname paruıs komlıyondan almablllr. 

2 - Eksiltmesine afrmek iıtiyenlerin kapalı sarf eblltmeai için 
meainde yasılı belce w ilk teminat makbus veya banka mektubu lçln 
bulunduracaktır. Teklif mektubunu en geg vaktinden bir saat evel 
mlıyona vermelert (3684) 
Clnıl Miktarı Tahmin bedeli llkteminıt Ebiltme !hale T. GUn Sı 

kilo kuruı L lra K. uıulü 
Sılır eti 15000-25000 30 563 50 Kapalı z. 1.10.938 C.erteıi 1 

6605 
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RESMİ 

Şehir haritası yaptırılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 
Eskişehir kasabasınm 1/500 ve 1/ 

2500 mikyaslı hali hazır r..artaları üze
rinde yapılacak tashihat ile gayrımes
kun sahadan 120 hektarlık bir kısım 

erazinin yeniden hartas;r.:.ın alımı ve 
şehrin umumi vaziyetini gösterir 1000 
hektarlık sahanın 1/ 5000 mikyaslı har
tasının alımı işinin eksı1tmesi. 

1 - İşin muhammen bedeli 725~ lira 
... kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe a:ı şartname, 
proje ve sair evrakı para.sız olarak Da· 
hiliye Vekaleti belediyeler imar he· 
yeti fen şefliğinden a!a'::i:irler. 

3 - Eksiltme 3 birinci teşrin 938 ta
rihine rastlıyan pazartesi günü saat on 
birde Dahiliye vekaleti 1J ir.c:sında top
lanacak Belediyeler imar heyetinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis
yon reisliğine teslim et:niş olmaları 

lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun ç ve 17 in
ci maddelerine uygun 544 lira kuruş
luk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi mu

cibince eksiltmeye girmiye bir mani 
bulunmadığına dair imzalı bir mek
tup, 

D - Belediyeler İmar heyeti fen §ef· 
liğinden münakasaya girme için ala
cakları vesika, 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
iıtiyenlerin belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

6736 (3741) 

Ekonomi Bakanlı{lı 

Beh(ef Erginay hakkında 
lktiaat V ekiletinden : 
İktısat Vekaleti memurlarından o

lup Maadin Umum Müdürlüğünde ça
lıııan Behçet Erginay mazeret bildir
miyerek 15 gündenberi devam etme
mekte olduğundan 30-9-938 tarihine 
kadar vazifesi başına dönmediği ve
ya mazretini mübeyyin vesika gön • 
dermediği takdirde müstafa sayılaca
ğı tebliğ yerine kaim olmak üzere 
ilan olunur. (4057) 7134 

T.anm lokanhoı 

Saman ahnacak 
Etlik'de Merkez Bakteriyoloji ve 

loji Müe...,aeai Müdürlüğlin -
en: 
1 - Müessese hayvanatı için 40.00ll 
ilo saman pazarlık suretiyle satın a· 
ınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 800 lira
ır. 

3 - Muvakkat teminatı 60 lira olup 
nka mektubu veya vezne makbuzu 
devletçe kabule şayan hazne tahvili 

minat olarak alınır. Yalnız bunun 
makbuz mukabili hazneye teslimi 

rttır. 

4 - İhalesi 30.9.938 cuma gilnil saat 

L5 tcdir. Buna ait şartname müessese
len bedelsiz olarak verilir. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazıiı şart
ları haiz olan istekliler muayyr:> olan 
gün ve saatte Ziraat vekaleti mut.ıase
be müdürlüğünde toplanan komisyo
na müracaat etmeleri. (3724) 6626 

Fiş dolabı 
Zirat Vekaletinden : 
Altı adet 12 gözlü fiş dolabı açık 

eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
Muhammen fiyat 1068 lira muvak

kat teminat 80 lira 10 kuruştur. 
Açık eksiltme 7. 10. 938 tarihine 

müsadif cuma günü saat 15 de veka
lette müteşekkil komisyonda yapıla
caktır. Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün levazım müdürlüğüne 
ve eksiltmeye girmek için de mezkur 
tarihte teminatları ile birlikte komis
yona müracaatları. (3881) 6863 

Kültür BakanlıÔı ·: 

Kültür Bakanlığı yc:bancıdil 
öğretmenliği kurslarına 

talebe alınacaktır 
Kültür Bakanlığından : 

Orta öğretim müesseselerine yaban
cı dil (Fransızca, İngilizce ve Al
manca) öğretmeni yetiştirmek üzere 
bu yıl sınavla 60 talebe seçilecektir. 

Seçilen 60 talebe bir yıl Istanbul 
üniversitesinde açılacak olan yabancı 
dil kurslarına devam edecek ve bu ta
lebeye ayda 30 ar lira verilecektir. Bu 
bir yıllık tedrisatta muvaffak olanlar 
bir yıl da tahsillerini takviye etmek 
üzere dilini öğrendikleri memlekete 
gönderileceklerdir. 

Bu talebenin seçme sınavları 14 ve 
15 teşrinievel cuma ve cumartesi gün
lerinde İstanbul üniversitesinde ya
pılacaktır. 

Sınavlara iştirfilı: edebilmek için, 
1. Türk olmak 
2. Yerli veya yabancı bir kolej ve

ya liseden ve yahut bir öğretmen o
kulundan mezun olmak (olgunluk 
şart değildir.) 

3. Üniversitede 12 ve 13 teşrinievel 
1938 günlerinde teşkil edilecek sağ
lık komisyonunca muayene edilerek 
tahsile mani bir hali olmadığını bil
diren bir rapor almış bulunmak; 
garttır. 

Sınavda muvaffak olanlardan tahsil 
müddetlerinin iki misli Kültür Ba
kanlığı emrinde çalışacaklarrnı tes
pit eden bir taahhütname alınacak

tır. 

Tedrisat her gün üniversitede sa
bahtan akşama kadar devam edecek
tir. Kurs talebesinin hariçte hiç bir 
; ş\e meşgul olmaması şarttır. 

Sınava girmeğe talip olanların en 
geç 12. 10. 1938 akşamına kadar İs
tanbul üniversitesi rektörlüğüne tah
sil vesikaları ve 6 adet fotoğrafla mü-
racaatları. ( 4002) 7066 

Bayındırhk Bakcı:nlıgı 

Kazma kürek alınacak 
Nafia Vekaletinden : 
1. Teşrinisani 1938 sair günü saat 

11 de Ankara'da Nafıa vekaleti bina
sında Malzeme eksiltme komisyonu O· 

dasında ceman 6000 lira muhammen 
bedelli 2000 buraj kazması; 4000 çelik 
kürek ve 1000 adet toprak kazmasının 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapıla
caktır. 

uhtelif elektrik ve demirbaş eşyası 
ah nacak 

dliye Vekaletinden : 
Vekalet ihtiyacı için aşağıda kalem, muhammen bedeli ve muvakkat te
atlariyle ihale saatleri yazılı ayrı ayrı üç ııartnamede ceman 80 kalem 
ktrik ve demirbaş eşyası ayrı ayrı açık eksiltme ile alınacaktır. 
Eksiltme 7 birinci teşrin 938 tarihine tesadüf eden cuma günü aşağıda 
lı saatlerde vekalet levazım ve daire Müdürlüğü odasında toplanan ko
yonda yapılacaktır. 

ksiltmeye gireceklerin eksiltme gün ve saatlerinde hangi işe girecek
hizalarında yazılr muhammen bedellerin % 7,5 ğu nisbetindeki temi

olarak verecekleri (2490 sayılı kanunun 17 ci maddesi mucibince) ban-
ektubu veya makbuzlariyle birlikte komisyona müracaat etmeleri Hi
ır. 

omisyon teminat olarak nakit ve nakit mahiyetinde tahvil kabul et
ceğinden taliplerin teminat olarak yalnız banka mektubu ve yahut 

makbuzu ibraz etmeleri şarttır. 
rtnameler vekalet levazım ve daire Müdürlüğünden parasız alınabilir. 

Teminat Tahmin 
tme Miktarı edilen bedel Kalem Şartname 

Li. Ku: Li. Ku. No: 

56 5 751 11 27 1 (Elektrik malzemesi 
76 1012 2S 51 2 (Temizlik malzemesi 

(kalorifer demirbaşı· 
(na müteallik eşya ve 
(saire. 

13 50 180 2 3 (İnce ve kaim bez 
(38S3) 681S 

Muvakkat teminat 450 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
Ankara'da Nafıa vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına

bilir. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

~· ak!<at teminatla birlikte aynı gün sa
at 10 a kadar komisyona vermeleri la-

"dır. (3630) 6602 

Mobilya alınacak 
ı. .ıiıa Vekô.letinden : 
10. birinciteşrin. 938 pazartesi gü

nü saat ı u da Ankara'da Vekalet bi -
nasında malzeme müdürlüğü odasın -
da toplanan malzeme eksiltme komis -
yonun da 17 52 lira muhammen bedelli 
18 parça mobilyanın açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
becielsiz olarak Vek.3. let malzeme mü -
düdüğünden alınabilir . 

Muvakkat teminat 131.40 liradır. 
İsteklilerin şartnamesinde yazılı 

vesaik ile birlikte aynı gün ve aynı 

saatte mezkO.r komisyonda hazır bu
lunmaları lazımdır. {3916) 6941 

Çadır alınacak 
Nafia Vekaletinden : 

13 birinciteşrin 938 perşembe günü 
saat 15 de Ankara'da Vekalet bina
sında malzeme müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda 1880 lira muhammen bedelli 
10 adet mühendis, ve 12 adet mahruti 
çadırın açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 141 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

bedelsiz olarak Ankara'da malzeme 
müdürlüğünden alınabilir. 

İsteklilerin, şartnamesinde yazılı 
vesaik ile birlikte aynı gün ve aynı 
saatte mezkur komisyonda bulunma
ları lazımdır. (3984) 7035 
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GUİnrük ve in. B. 

Su yolu yaptırılacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - İzmir - Bornova banliyö şimen-

difer hattı üzerindeki Çıgılı istasyo
nundan idaremizin Çamaltı tuzlasına 
şartname ve projesi mucibince yapı
lacak su isalesi ameliyesi kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 20325 lira 13 ku
ruş ve muvakkat teminatı 1524,39 li
radır. 

III - Eksiltme 14/ X/ 938 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 15 de Kaba
taşta Levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 102 ku
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar U
mum Müdürlüğü Levaz ım ve müba
yaat şubesiyle Ankara ve İzmir Baş
müdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
bilhassa on bin liralık bu gibi işleri 

muvaffakiyetle yapmış olduklarını 

gösterir vesikayı ihale gününden 3 
gün evveline kadar İnhisarlar İnşaat 
şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet 
ve eksiltmeye iştirak vesikası alma
ları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile 5 inci maddede ya
zılı inşaat şubemizden alınacak ek -
siltmeye iştirak vesikası ve muvakkat 
güvenme parası makbuzu veya banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek o
lan kapalı zarflarının eksiltme günü 
en geç saat ı 4 de kadar yukarda adı 
geçen alım komisyonu başkanlığına 

makbuz mukabilinde verilmesi 13zım· 
dır. (6893-4066) 7143 

t"'~nkara Va_lili{li 

Vilôyet konağı 

tefrişi 
Ankara Valiliğinden : 

Yenişehirde Necatibey caddesin.de 
Hususi idareye ait vil3.yet konağının 
tefriş işi 10 Teşrinievel 938 pazartesi 
günü saat 15 de vilayet daimi encü
meninde ihalesi yapılmak üzer:= açık 
eksiltmeye konmuştur. 

Keşif bedeli (3500) liradır. Muvak
kat teminat 262.50 liradır. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası 
teminat mektup veya makbuzu; ve İ· 

hale tarihinden en az 8 gün evvel vi
Hlyet makamına müracaatla alacakları 
ehliyet vesikasiyle birlikte, yukarda 
adı geçen gün ve saatte encümene 
müracaatları. 

Ehliyet vesikası için ihale tarihin
den 8 gün evvel vuku bulmıyan mü
racaatların nazarı itibare alınmıyaca
ğı ve bu gibilerin eksiltmeye giremi
yecekleri ve buna ait şartname ve ke
şifnamenin Ankara Nafıa f\A"i ; ıiilrlü · 

ğünde görülebileceği. (3983) 6981 

Parmaklık yaptırılacak 
Ankara VJ.ldıı;H1den : 
Keşif bedeli 1440 liradan ibaret o

lan Ankara Vilayet fidanlığında yapı
lacak olan parmaklık inşaatr açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 10 teşrinievel 938 pazarte
si günü saat 15 de Ankara Vilayet dai
mi encümeninde yapılacaktır. Talip
ler bu inşaata ait keşif ve şartnameyi 
vilayet ziraat müdürlüğünde görebi
lirler. 

İstekliler muhammen bedelin yüzde 
7,5 tutarı olan meblağa ait teminat 
mektubu veya hususi muhasebe vezne-
sine yatırılmış depozito akçesi mak
buzu ile birlikte gösterilen saatte vi
layet encümenine gelmeleri ilan olu-
nur. (3947) 6948 

Askerf Fabrikalar 

50 metre mikabı dişbudak 
tomruğu hakkında 

Askeri Fabrikalar Umwn Müdür
lüğü Merkez Sahn Alma Komisyo
nundan : 

8.10.1938 cumartesi günü ihale odi
lecek olan 50 metre mikabı dı9 budak 
tomruğunun ihale saati sehven saat 
14 olarak ilan edildiği anlaşılmıştır. 

Bu saat t3til zamanına rastlaı.lığın

dan ihalenin şartnamede oluuğu gibi 
mezkur günde saat 11 de yapılacağı ~
ıakadarların malfrmu olmak üzere i-
lan olunur. (3961) 700.; 

1000 ton elektrolit bakır 

ilanının i~tali hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

•dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan: 

12. 10. 938 çarııamba günü saat 15 
de kapalı zarfla ihale edileceği resmi 
gazete ile 26, 29 ağustos, 1 ve 3 eylül 
1938 tarihlerinde, Ulus ve Cümhuri
yet gazeteleriyle 26, 28, 30 ağustos ve 
1 eylül 1938 tarihlerinde ilan edilen 
1000 ton Elektrolit bakırın şartname
sinde değişiklik yapıldığından bu ba
kıra ait mezkur günlerde çıkan ilan
lar hükümsüzdür. {3962) 7062 

1 ,5 ton difenilamin alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Sabn Alma Komiıyo

nundan: 
Tahmin edilen bedeli ( 4500) lira o

lan 1,5 ton difenilamin Askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 14.11.1938 pazar
tesi günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan yerilir. Talipl•
rin muvakkat teminat olan {337) lira 
(SO) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerin·deki vesaikle mez
klı.r gün ve saatte komisyona müraca-
atları (3963) 7G06 

2.000 kilo NI. salralil alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Merkez Sabn Alma Komiıyonun -
dan: 

Tahmin edilen bedeli (4000) lira o
lan 2000 kilo NI. santralit Askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 10.11.1938 per
şembe günü saat 14.30 da açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (300) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(3890) 6936 

150 lon eleklrolit bakır alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan: 

Tahmin edilen bedeli {675.000) lira 
olan 750 ton Elektrolit bakır Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 15. 11. 1938 
salı günü saat ıs de kapalı zarfla iha
le edilecektir. 
Şartname (33) lira (7 S) kuruş mu

kabilinde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (30.750) 
lirayı havi teklif mektuplarım mez
kur günde saat 14 de kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle mczkOr gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

{39S6) 7061 

30 ton lüleci kili alınacak 
Askeri F abr:kalar Umum Müdürlü

ğü Merkez Sabn Alma Komisyonun -
dan: 

Tahmin edilen bedeli (1200) lira o
lan 30 ton lüleci kili Askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 17.10.938 pazartesi 
günü saat 14 de açı.k eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (90) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

,(3889), ,6935 

15 ton bo~alık sa~ alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Merkez Satın Alma Komiıyonun -
dan: 

Tahmin edilen bedeli (37SO) lira o
lan 15 ton bohçalık saç askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın 

alma komisyonunca 10.11.1938 perşe<n· 
be günü saat 14 de açık eksiltme ile i
hale edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat te<ninat olan {281) lira (2S) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları 

(3888) 6934 

370 lon elektrolit fulya alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satrn Alma Komiıyo -
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (92.500) lira 
olan 370 ton elektrolit tutya Askeri 
fabrikalar umum müdiirlüğü Merkez 
satın alma komisyonunca 14.11.1938 
pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname (4) lira 
(63) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(5875) lirayı havi teklif mektupları
nı mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun l ve 3. madde
lerindeki vesaikle mezkür gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (3913) 

5995 

100 Ton Gliserin alınacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü -

ğü Merk~z Sabn Alma Komiıyonun -
dan : 

30 - 9 - 193 

Dış işler Bakanlığ 
1 

Kok kömürü alınacc 
Hariciye Vekaletinden : 
1 - Satın alınacak 190 ton ko~ 

mürü kapalı zarfla münakasaya · 
im •o nu uştur. 

2 - Tahmin edilen bedel S.700-
vc muvakkat teminatı 427 lira 50 en 

>er 
ruştur . 

00 
3 - Münakasa 6. T. evci 938 per 

be günü saat 17 de Ankara'da ve;ıml 
k . d a ı 

satın altM omısyonun a yapılac _ 
tır. 

4 - Taliplerin teminatlariyle ;e 
lif mektuplarım mezkur tarihte t t 

· d' tm 1 · t .cır-mısyona tev ı e e erı ve şar na . .. 
. . 1 . k'l . "rın ni almak ıstıyen erın ve a et l· 

"d" !" ... "ra ti !llektu mu ur ugunc mu caa arı. d' 
(3804) 6'ele . 

, i 

Gümrük Muhafa:z 
Jlı 

A7 

Yazlık elbise alır 
Gümrük Muhafaza Gene 

tanlığı lstanbul Satın Alma • 
yonundan: 

ı - Gümrük muhafaza er; 
4294 takım yazlık elbisenir 
zarfla eksiltmesine istekli • 
ğından 10.10.1938 pazartesi g 
11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 22328 
kuruş ve ilk teminatı 1675 lir· 

3 - Şartname ve evsafı k 
dadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve s, 
teminat makbuzları ve kanı 
!eriyle birlikte Galata eı 

gümrüğü binasındaki komı 
meleri (6S26-3816) 

Polis 
Sade yağı alına 

ı

nacak 
gün m 
muştu 

2-
dır. 

3-
udır. 

4 

dır. 

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

Emniyet Umwn Müdürlü 
1 - Ankara Polis Enst' 

yacı için satın alınacak 5[ 

deyağ 17-10-938 tarihine " 
6892 zartesi günü saat 15 de 1 

komisyona müracaatları. 
(3756) 

4-
lerin h 
isteklil 
on buç 
ra<o<-ıatl 

İlôn iptali hakkında 
usulü ile münakasaya kon 

2 - Beher kilosuna 11~ 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür- biçilen yağın şartnamesin 

lüğü Merkez Sabn Alma Komaiyo- tiyenlerin Umum Müdür! 
nundan : ma komisyonuna müracaat~ 

7.10.938 cuma günü saat ıs de kapa- 3 - Eksiltmey• girmek i• 
1ı zarfla ihale edileceği Ankara'da 412 lira 50 kuruşluk muvak 

İ nat makbuz veya banka me~ resmi gazete, Ulus ve stanbul'da Ku-
t 1 · ı ·ı· d'l 200 t muhtevi teklif mektuplarım ve run gaze e erıy e ı an e ı en on .. ·· dd 

yerli kükürt sehven ilan edilmiş ol- sayılı kan~nun 2·: u;c~k~ k• 
duğundan bu malzeme hakkındaki i- de yazılı elgeler e ı~ 1 ~ e 
1• ı h"k" .. d" (3885) 699~ günü saat 14 de kadar omısyor an ar u umsuz ur. . . (

405
9) 

71 lım etmelerı. 

Taze sebze listesidir 
Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

1-
aömiko 
kapalı 

2-
3-

dır. 

4-
rin h • .ı 
tekl~nl 
on •f 
mc·ıi P 

ii ..ale 
m '"ek 

,nin 
.ı) bi 

3ına 50 
3-

Mikdan 
Kilo 

Muhammen 
Fiatı 

Kuruş 

% 7,S muvakkat 
Teminatı İhalenin i günü 

Tarihi Günü saati 4 - İ ______ _ıaıne ve Erzakın cinsi Li. K. 

Ispanak 4000 15 
Prasa 2500 10 
Lahna 2500 12 
Kereviz 2000 20 
Karnebahar 1000 20 
Domates 2500 11 
Patlıcan 2000 10 
Yeşil biber 500 20 
Kabak 2500 15 
Taze bakla 2000 20 
Semizotu 2000 15 
Taze bamya 500 25 356 25 17-10-938 Pazartesi 16 
Fasulya 1000 20 
Barbunya 1000 20 
Havuç 1500 ıs 

Taze yaprak 1000 20 
Pancar 500 8 
Marul Adet 1000 5 
Hiyar " 

1500 5 
Dere otu demet 1000 2 
Enginar adet 1500 15. 
Taze soğan demet 2000 2 

ı - Ankara polis enstitüsü ;Jıtiyacı için miktar, cins, muhammen be
delleri, ilk teminatları, ihale gün ve saatleri yukarda yazılı taze sebzeler 

· ilür. 
5-

'inat 
ııaddele 

Mont 

tir mon 
ı.hmin ı 

ş ve i 
i.ruştu 

2-E 
1 saat 
ısyonu 

r. 
3-Ş 

inde al 
ve resim 
tülebilir 

4-E arık eksiltme usulile münakasaya konulmuştur. 
' müdürlü- nun 2, 3 2 - Bu işe ait şartnameyi almak istiyenlerin emniyet uınum 

sikalar la 
ğü satın alma komisyonuna müracaatları. minat m 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teminat makbuz veya banka me~- bir saat 
tubu ile 2490 numaralı kanunun 2-3-cü maddelerinde yazılı belgelerle bır- meleri 1 

likte tayin edilen gün.ve saatte komisyona gelmeleri. (4058) 713S 

3 çeşit yakacak ahnacak 
Emniyet Umum Müdi' :üğünden : 

Cinsi Miktarı 

Kilo 
Beherinin % 7,5 teminatı 
fiyatı Kr. Li. Kr. Tarihi Günü Saat 

Sömikok 
250 2600 kömürü ton 

Kuru meşe 534 19 1. 10. 938 Cumartesi 11 

odun kilo 2SOOO 2,25 
Mangal Kö. kilo 1000 6 

1 - Ankara polis enstitüsü ihtiyacı için miktar, cins, muhammen bedel· 
leriyle ilk teminatları, ihale gün ve saatleri yukarıda yazılı mahrukat ka

palı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
2 - Bu işe ait şartnameyi almak istiyenlerin emniyet umum müdürlüğü 

satın alma komisyonuna müracaatları. 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teminat makbuz veya banka mektu

bu ile 2490 sayılı kanunun 2-3 cü maddelerinde yazılı belge'erle birlikte 
tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. (370S) F' • 

Transf 
Milli 

ma Kom· 
\) 2. a 

matör il 
cins ve 
eksiltme 

İşbu 
dildiği g 

2) He 
3485 lira 
lira 40 k 

3) tha 
nü saat 1 

4) 1h 
mektup! 
ve saatte 
vonunda 

•rso 
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Bakanhğı 

w" Y .. A U+:tNV lınact' ........... · · 
~n = ~rnyon lastikleri ahnacak 
>ton kok 
.akasaya. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ronundan 
del 5.700- Dunlop, Gudyer, Fayreston, 

lira 50 en, Kontınantal, Ruvayyal, An-
>ert markalardan olmak üzere 600 

1
938 000 adet dış ve 600 ilii 1000 adet 

ra'da ~:rp.myon lastikleri kapalı zarfla sa-
y 1 alınacaktır. apı ac_ Drş lastiklerin beherine 150 li-

lariyJ re lç lastiklerin beherine 10 lira 
riht t tahmm e ı mıştır. ~ 

e 1 • d'l .. 

t e.cL- Eksiltme 3 birinci tesrin 938 
şar na · · ·· ·· 15 d A' k 'd let 1,.:rın~esı gunu saat e n ara a 

mektuV. satın alma Ko. da yaprlacak-
f,1eled' 

· - llk teminat 9250 lira olup şart-
,i sekiz lira mukabilinde Ko. 

.ılınır. 

A- Eksilt11ıeye girecekler kanuni 
1 :_t ve 2490 sayıh kanunun iki 've 

nacak '\ddelerinde yazılı belgelerle 
gün mll teklif mektuplarını eksiltme 
muştur. ı behemehal bir saat evveli~e 

2 _ -.. M. V. satın alma Ko. rcıs-

a • dır. vermeleri. (3077) 5683 

r:- 3 -
r radır. ·rin ve sömikok kömürü 

4-' 
her gün 
lilerin < 

ah nacak 
2_8 nü saaı. Vekaleti Satın Alma Ko • 
1. nine m•o·dan : 

M psine tahmin edilen fiatı 
U ki yüz on bir bin dokuz yüz 

Ankara lira (50) elli kuruş olan 
ı - Ot bin dört ton lavamarin kö-

na ilavesi '.529) iki bin beş yüz yirmi 
ınaklık ve · sömikok kömürü kapalı 
beş gün rrle münakasaya konulmuş

nulmuftut 
z _ Kresi 6 birinci teşrin 938 per-
3 _ :r;.ü saat 11 onbirdedir. 

dır. :ıc teminatı (11849) on bir bin 
4 _ ız kırk dokuz lira 63 altmış ku-

lerin h 
isteklile-'saf ve şartnamesi (lO)on lira 

00 buçukılruruş mukabilinde M.M.V. 
raca.atları. komisyonundan alınır. 

( 4iltmeye gireceklerin 2490 
nun ikinci ve üçüncü mad

OdUR \österilen vesaikle teminat 
Ankara Ektuplarmı ihale saatinden 

1 _ SuJıt evel M:~·V· satın alma 
.. 'k k ıa ' ;rmP.lerı (3842) 6809 
somı o ve 
kapalı zar~f 

2-Mu1 

3-Mr 

tersim malzemesi 

ah nacak dır. 
4-ç 

. h_d, Vekaleti Satın Alma Ko
rın 

tekllnundan : 
- 100 adet şeffaf cetvel, 100 adet 

~:.,:f pilanmüşiri ve 100 adet 1ıeffaf 
müflle ve ~edef murabbaları lev~ası 

eksiltmıye konmuştur. 

·- (Bfo cetvel, bir pilanmüşiri, 
,.?:ıinkale ve hedef murabbaları lev
.ı) bir takım hesabiyle beher takı · 

ıma 50 lira fiyat tahmin edilmiştir. 
3 - Eksiltmesi 10. 10. 938 pazarte

i günü saat 11 dedir. 
ati 4 - İlk tahminat 375 lira olup ~rt

ıame ve nümuneler komisyonda gö
. ilür. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin ilk te-
inat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 

lıaddelerinde yazılı belgelerle birlik· 
;~,muayyen giln ve vakitte M. M. V. 
s ltın alma komisyonunda bulunmala-
1 • (3244) 58915 

Montaj atelyesi yaphnlacak 
M . M. V ckaleti :)atın Alma Komiıs

onundan : 
1 - Kayseri tayyare fabrikasında 

l:>ir montaj atelycsi yaptırılacaktır. 
thmin ı bedeli (87369) lira (20) ku
ş ve ilk teminatı (5618) lira (50) 
iruştur. 

2 - Eksiltmesi 14.10 1938 cuma gü
ı 1 saat 15 de Vekalet satm alma kcr 
, ısyonunua kapah zarfla yapılacak-

r. 
3 - Şartnamesi ( 438 kuruş mukabi

\nde alınabildiği ~ibi keşif, proje 
ve resimler her gün komisyonda ı;;ö
~·ülebilir. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanu
nun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı ve· 
sikalarla birlikte kanunı teklif ve te
n:ıinat mcktuplarmı ıl:'ıale saatinden 
bir saat eveline kadar komisyona ver-
meleri liizımdır. (3941) ~ JOO 

r ransformaför saire al macak 
Milli Müdafaa Vekaleti Satın AJ _ 

ma Komisyonundan : 
1) 2. adet 100 K. V. A. lık transfor

ınatör ile tev.zi tablosu ve listesinde 
cins ve mikdarı yazılı malzemesi açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

İşbu malzemeler ayrı ayrı ihale e
dildiği gibi bir arada ihale edilebilir. 

2) Hepsinin tahmin edilen bedeli 
3485 lira olup ilk teminat parası 261 
lira 40 kurustur. 

3) İhalesi ~7 ilk teşrin 938 cuma gü
nü saat 15 de yapılacaktır. 

4) İhaleye gireceklerin teminat 
mektupları ve makbuzlariyle belli gün 
ve saatte M. M. V. satın alma komis -
vonunda hazır bulunmaları. 

"'J"806) 6777 

Matra ah nacak 
M. M. Vekaleti Satınalma Ko

misyonundan: 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiatı (84) seksen dört kuruş olan 
(35000) otuz beş bin adet çıplak ale
minyum matra kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 19 birinci teşrin 938 çar
şamba günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (2205) iki bin iki 
yüz beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (150) yüz 
elli kuruş mukabilinde M.M.V. satın 
almadan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarmı ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alına 
komisyonuna vermeleri. (3409) 6176 

Rüzgôr olôtr alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
50 adet rüzgar aleti açık eksiltme

ye konmuştur. Beherine 87,5 seksen 
yedi buçuk lira fiyat tahmin edilmiş
tir. Eksiltmesi: 14-10-938 cuma günü 
saat 11 dedir. tık teminat: 328 lira 15 
kuruş olup şartname ve nümuneler 
komisyonda görülür. 

Eksiltmeye gireceklerin ilk temi
nat ve 2'190 sayılı kanunun 2,3. mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte, 
muayyen gün ve vakitte M. M. V. sa
tın alma komisyonunda bulunmaları. 

(3328) 6011 

Pamuk ~orap ipliği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis· 

yonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı 150 kuruş yüz elli kuruş olan 
6730 kilo pamuk çorap ipliği kapa)ı 

zarf usuliyle münakasaya konulmuş

tur. 
2 - İhalesi 13.10.1938 perşembe gü· 

nü saat (11) on birdedir. 
3 - İlk teminatı (757) lira 13 ku

rustur. 

M.M.V. satın alma Ko. da yapılacak
tır. 

3 - llk teminat 787 lira 50 kuruş 
olup şartnamesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 neli maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatmdan behemehal bir saat evetine 
kadar M.M. V. satın alma Ko.na ver
meleri. (3873) 6861 

Hastane yoptınlocok 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Eskişehirde 3CO yataklı bir 

hava hastanesi yaptırılac::ı.ktır. Keşif 
bedeli (99276) lira 10 kuru~ ve ilk te
minatı 6214 liradır. 

2 - İhalesi 15.10.1938 cumartesi 
günü saat 11 de Vekalet satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla yapıla

caktır. 
3 - Şartnamesi 497 kun1ş mukabi

linde komisyondan aıı.~abilir. 
4 - İsteklilerin bt:lli saatten bir sa

at eveline kadar kanunda yazılı vrsi
kalarla teklif ve ilk teminat mektup
larını komisyona vermeleri lazımdır. 

(3940) 6999 

Ameliyat gömleği alınacak 
1V1. M. Vekaleti Sabn Alma Komis

yonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiatı 526 kuruş olan 250 ad'!t ame!iyat 
gömleği açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme 12 birinci teşrin 1938 
çarşamba günü saat 10 da M.M.V. sa-
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Nümune ve şartname her gün 
öğleden sonra komisyonda görülür. 

4 - İlk teminat 99 liradıı. Eksilt
meye girecekler kanuni teminat \ t. 

2490 sayılı kanunun id:ı ve üçünci.i 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te eksiltme gün ve saatinde M.M.V. 
satın alma Ko. da bulunmaları. 

(3944) 7003 

Sorgıhk bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Komis-4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o

yonundan : larak M.M.V. satm alma komisyonun-
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (3945) 6947 

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

misyonundan : 
1) 20.000 adet mendil açık eksilpne 

ile satın alınacaktır. 
2) Hepsinin tahmin edilen bedeli 

3.200 lira olup ilk teminat parası 240 
liradır. 

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

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

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

Cam ve porselen kavanoz 

ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis. 

yonundan : 
1 - Hepsine tahmin c-dilen çıyatı 

2000 lira olan yedi ltalc:!'l cam ve por
selen kavanoz açık ek;,ıiltme ilt :atın 
alınacaktır. 

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

3 - Şartname ve nümı.ıneler Kc;,. da 
görülür. llk teminat 150 liradır. 

4 - Eksiltmeye girecekler ka~uni 
teminat ve 2490 sayılı ~Gnunun ikı ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgt'•er · 
le birlikte eksiltme gün ve suunda 
komisyonda bulunmalatı. (3775) 

673Ç 

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

misyonundan : 

1) 10.000 adet havlu açık eksiltme ı
le satın alınacaktır. 

2) Hepsinin tutarı 3.500 lira olup ilk 
teminat parası 262 lira 50 kuruştur. 

3) İhalesi 3 birinci teşrin 938 pazaı -
tesi günü saat 14 dedir. 

4) Evsaf, nümune ve şartnamesi ve
kalet satın alma komisyonunda görü
lebilir. 

5) İsteklilerin be11i gün ve saate ilk 
teminat mektubu veya makbuzları ile 
komisyona müracaatları. (3716) 6621 

Veteriner ecza alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko • 

misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
10.500 on bin beş yüz lira olan yirmi 
kalem veteriner ecza kapalı zarfla 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 7 ikinciteşrin 938 pa
zartesi günü saat 15 de Ankara'da 

1 - Yerli veya yabancı fabrikalar 
mamulatından olmak üzere iki yüz 
bin metre sargılık bez kapalı zarfla 
atın ahıacaktır. 
z - Beher metresine tahmin edilen 

t \ L rı ur. 
3 - Eksiltme 3 birinci teşrin 938 

pazartesi günü saat 11 de Ankarada 
M. M. V. satın alma Ko. da yapıla

caktır. 
4 - İlk teminat 3000 lira olup şart· 

namesi iki liraya komisyondan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarım eksilt
me saatinden behemehal bir saat eve
line kadar Ankara'da M.M.V. satın al-
ma Ko. na vermeleri. 

(3078) 

Talebe 

5684 

kaydı 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör

lüğünden : 
Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Ens

titüsünün Ziraat, Veteriner Fakülte
sine kız ve erkek, Orman fakültesine 
yalnız erkek parasız yatılı, paralı ya
tılı ve yatısız talebe alınacaktr. Ens
titüye yazrlabilmek için aşağıdaki 
şartlara uymak gereklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak 
ve lise mezuniyet imtihanını vererek 
bakaloryasını yapmış veya lise ol -
gunluk diplomasını almış bulunmak 
lazımdır. 

2 - !stanbul üniversitesinin Fen 
Fakültesinden naklen gelecek olan
lar lisenin fen kolundan pek iyi de
rece ile mezun ve fen fakültesinde 
muvaffak olmuşlarsa orada okuduk· 
ları sömestrlerden ikisi kabul edile
rek Veteriner, Ziraat ve Orman Fa
kültesinin 3 üncü sömestrlerine alı -
nırlar. Ancak Veteriner Fakültesine 
girenlerin bu fakültenin birinci ve i
kinci sömestresinde ok\lnan anatomi 
dersine de ayrıca devam etmeleri ve 
Ziraat Fakültesine girenlerin ziraat 
stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin 
yaşı 17 den aşağıya ve 25 den yukarı 
olamaz. Nihari talebe yüksek yaş kay
dına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden beden 
kabi.liyeti ve sağlamlıkları hakkında 
tattı teşekküllü bir hasta evi kurulu
nun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki 
ay içinde yeniden sağlık ve sağlam
lık muayenesinden geçirilerek ertik
lerinin lüzum gösterdiği beden kabi
liyetini göstermiyenlerin enstitüden 
ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek ta
lebe Ankara'da Orman Çiftliğinde 

staj görmeğe mecburdur. Bu staj ni
hayetinde talebe imtihana tabi tutu
lacaktır. Stajdan sonra talebenin ens
titüde nazari derslere devam edebil
mesi için yaP,ılacak bu ameliyat imti· 

hanında muvaffak ol:nası şarttır. 
Staj müddetince talebeye 30 lira 

aylık verilir. Ve yatacak yer parasız 
olarak çiftlikte sağlanır. (Stajiyer ta
lebenin yemesi ve içmesi de Enstitü
de sağlandığı takdirde kendilerine 
bu 30 lira verilmez.) 

7 - Parasız yatılı talebesinden staj 
veya okuma devresi içinde her ne su
retle olursa olsun kendiliğinden sta
jını veya tahsilini bırakanlardan ve· 
ya cezaen çıkarılanlardan hükümet
çe yapılan masrafları ödiyecekleri 
hakkında verilecek nümuneye göre 
Noterlikten tasdikli bir kefaletname 
alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler 
yukarda yazılı rapordan başka lise ve 
olgunluk dip'iomasını veya tasdikli 
suretlerini, nüfus kağıdını, polis ve· 
ya uraylardan alacakları uzgidim ka
ğıdını, a~ı kağıdı orta mektep ve lise
lerde görmüş oldukları süel dersler 
hakkındaki ehliyetn:ı.meleri iliştirile
rek el yazılariyle yazacakları pullu bir 
dilekçe ile ve fi tane fotoğrafile birlik
te doğruca Ankara'da Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğüne baş vururlar 
Talipler dilekçelerinde hangi fakül · 
teye kayıt olunmak istediklerini bil
dirmeli ve çiftci veya arazi "eya or· 
man veya hayvan yetiştirme veya zi
rai sanatlarla al5kah bir aile çocuğu 
bulunup bulunmadığını da bildirme-
1 idir. 

!ayet makamından yalnız bu iş için 
alınmış müteahhitlik ehliyet vesika
sı ve ticaret odasından bu yıl için 
alınmış vesika ile birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Zonguldak Nafıa Mü -
dürlüğü odasmda toplanacak komis -
yon reisliğine vermeleri ilan olunur. 

(7005-4074) 7146 

Elektrik tesisatı 
Bolu Belediye Riyasetinden : 
Belediyemizce kapalı zarf usuliyle 

eksiltmiye konulan elektrik tesisatı

na insant müddetinin noksanlığı '.'lase
biyle 'talip bulunmadığı v<ıki müraca
attan anlaşılmış o~duğundan gene ay
ni şerait ve bedel dairesinde olmak 
üzere müddet 12 aya iblağ edilmiştir. 
İhalesi 13. 10. 938 perşembe günü sa
at 15 te Bolu belediyesinde yapıla

caktır. Proje ve şartnameler Bolu be
lediyesinden ve İstanbul'da Galata'da 
Asekurazione handa elektrik mühen
disi Bay Hasan Halet Işıkpınar'dan 

alınabilir. (3990) 7041 

Ekmeklik un alınacak 
Erzincan Jandarma Okulu Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Eratın 1938 yılı birinci teşri 

ninden 1939 yılı eylül ayının sonuna 
kadar iaşesi ıçın ihtiyacı olan 
(240.000) kılo ekmeklik unun beher 
kilosunun (13) kuruş (50) santimden 9 - Pulsuz veya usulü dairesinde 
(32.400) lira muhammen bedel v~ 

pullanmamış olan ve 8 inci maddede 2430 lira teminatı muvakkata ile 30 
~azılı kağıtların. ilişik olmadığı di- ,, eylül 938 15_10_935 cumartesi gününı: 
"h·elerB"'.E>)_me~ış savk~lt_r. . d.:ı d kadar (16) gün müddetle kapalı zarf 
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vurma tarihine göre seçilirler. 
11 - Zirai staj ve tahsil müddetin

ce okutulan yahancı dil n1amanca ve 
İngilizcedir. Fakültelerden mezun o
lan talebeye ziraat mühendisi. Vete
riner Hekim, Orman mühendisi ün · 
vanları verilir. 

Talebe meslek imtihanına girmez· 
den evvel yukarda yazıTan yabancı 

dillerden imtihan edilir. Bu imtihan
da iyi derecede muvaffak olmak şart
tır. 

1, 2, 3 üncülükle mezun olan tale -
beye mükafatan Avrupa'da bir tetkik 
seyahati yaptırılır. 

12 - Ziraat Fakültesine '10, Vete
riner Fakültesine 40 ve Orman Fa -
kültesine 40 azami talebe alınacaktır. 

13 - Cevap isteyenler ayrıca pul 
göndermelidir. 

14 - Ba, vurma zamanı (22 ağus
tos 938) den eylülün 30 uncu günü 
akşamına kadardır. Bundan sonraki 
baş vurmalar kabul edilmez. 

(3247) 5898 

Keten İJ elbisesi yaphnlacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü -

ğünden : 
1 - Kurumumuz 3 fakültesine men

sup talebeler için 400 takım keten iş 
elbisesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 15.10.938 cumartesi gü
nü saat 10 da rektörlük binasında mü
teşekkil komisyon tarafından yapıla
caktır. 

3 - Muhammen bedeli (1800) mu
vakkaten tahminat 135 liradır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 
şartname almak istiyenler enstitümüz 
daire miidürlüğüne müracaatları. 

(4025) 7120 

Bir Müzisiyen aranıyor 
Cumhur Başkanlığı Filarmonik Or

kestrası Şefliğinden : 
Cümhur başkanlığı filarmonik or

kestrasına bağh salon ve caz orkes
trasında kull~nılmak üzere 150 lira 
ücretli iyi keman ve Bandonion (A
kordeon) çalan bir müzisyen alına
caktır. İsteklilerin bir dilekçe ile An
kara'da Cümhur başkanlığı filarmo
nik orkestrası şefliğine baş vurmala
rL (3974) 7033 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı
ğım 1244 numaralı bisiklet plakasını 

kaybettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü olmadığı ilan olunur. 
Rasim Arsebük 7124 

....................................................... : 
1 Vilôyetler 1 
ı .................................................... .... 

Köprü tamiri 
Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden ; 
Eksiltmeye çıkarılıpta 26-9-938 pa

zartesi günü saat 11 de ihalesi mu
karrer bulunan Beycuma - Çaycuma 
yolunun 26+000 ıncı kilometreleri a
rasındaki 28135 lira 50 kuruş keşif be
delli ahşap Çaycuma köprüsü tamiri 
ve sedde inşaatı işinin ihalesi 7-10-
938 cuma günü saat 15 e bırakılmış
tır. 

İsteklilerin 2111 liralık muvakkat 
teminatlariyle birlikte Zonguldak vi-

baylık salonunda bulunacak komis -
yanda bulunmaları. 

4 - İsteklilerin şartnamesini gör · 
mek üzere okul satın alma komisyc;. 
nuna mi.ıracaatları il?.n olunur. 

(4039) 7121 

Kapalı zarfla eksiltme i!am 
Yozgat Nafia Müdürlüğünden : 
1 - Yozgat Vilayeti merkezinde 

inşa edilecek hükümet konağının 

48500 liralık kısmı kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye çıkarılmı:ştır. 

2 - 129312 lira 19 kuruş keşif tutar
lı hükümet konağı inşaatından ek
siltmeye çıkarılan 48500 liralık kısmı
nın 18500 lirası 938 senesi ve 30.000 li
rası 939 senesi tahsisatından verilecek 
tir. 

3 - Bu işe aitl şartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Yapı işleri fenni ~rtnamesi 
D - Nafıa işleri genel şartnamesi 
E - Hususi şartname 
F - Projeler; metraj, keşif hülasası. 
İstiyenlere bu şartnameler ile evrakı 

25 lira mukabilinde Nafıa Müdürlü· 
ğünden verilebilir. 

4 - Eksiltme 10-10-938 pazartesi 
saat 14 de Nafıa dairesinde müteşek
kil komisyon tarafından yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3637 lira 50 kuruş muvakkat 
teminat akcesi vermesi ve bu işe mah
sus olmak Jüzerc eksiltmenin yapıla
cağı günden laakal sekiz gün evvel 
tarihli bir istida ile Nafıa Vekaletin· 
den verilecek fenni ehliyet vesikasını 
ibraz etmesi şarttır. 

6 - Teklif mektupları 4 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat eveline 
kadar komisyon reisine makbuz mu
kabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 4 üncü maddede yazılı saa~e 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mu
hür mumu ile iyice kapatılmış olması 
lazımdır. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. (6494-3798) 6746 

Muhtelif inşaat 

Bursa Nafia Müdürlüğünden 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Bursa 
ziraat mektebi medhalinde hangar, 
ambar ve ahır inşaatıdır. 
Keşif bedeli 22.718 lira 94 kuruştur. 
2 - Eksiltme 5.10.938 çarşamba gü

nü saat 16 da Bursa nafıa müdürlüğü 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usulü ile yapılacaktır. 
3 - Bu işe ait metraj keşif, proje, 

fenni ve huırnsi, bayındırlık genel, ya
pı işleri umumi ve fenni, kapalı zarf 
usulü ile eksiltme şartnameleri, mu
kavele projesi nafıa dairesinde görü· 
leceği gibi istiyenler 114 kuruş muka
bilinde birer nüshasını alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1703 lira 92 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri, üçüncü mırddede 

yazılı evrakı kabul ve imza etmeleri, 
bu inşaatı yapabileceklerine dair ehli
yet vesikası (Bu vesika eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e
vel bir istida ile nafıa vekaletine mü
racaat edilerek alınacak, teklif evra -
kiyle birlikte verilecektir.) Talipler 
şirket olursa 2490 sayılı kanunun ü
çüncü maddesinin - A - ve - B -

fıkrasmda yazılı vesaiki ve 938 yılın 
da alınmış ticaret odası belgesini gös 
termeleri lazımdır. 

5 - İsteklileria dış zarfı mühü 
mumu ile iyice kapatılmış teklif mek 
tuplarını 5.10.938 çarşamba günü saa 
on beşe kadar komisyon reisliğin 

makbuz mukabilinde vermeleri ica 
eder. Postada vukubulacak gecikme 
ler kabul edilemz. (3730) 6654 

Kopalı zarf usulile 
eksil me ilônı 

Muğla Vfililiğinden 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Muğ 

la vilayeti merkezinde yeniden yap 
tırılacak hükümet konağm.n ilk kıs 
mının inşası olup keşif bedeli 2095 
lira 29 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evra 
şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi, mukavel 
projesi, Bayındırlık işleri genel şart 
namesi, yapı işleri un ımi, fenni şart 
namesi ve buna mii ·ferıi diğer ev 
rak. 

B) Istiyenler bu şartname ve sai 
evrakı Muğla naf.a müdürlüğünde 
görebilirler. 

3 - Eksiltme 10. 10. 938 pazartes 
günü saat 11 de Muğla vilayeti nafı 
müdürlüğü odasında eksiltme k 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyl 
olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1571 lira 5 
kuruştur. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is 
teklilerin aşağıda yazılı vesaiki ibra 
etmeleri icabeder. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı bulun 
duklarına dair vesika 

2 - Evelce bu gibi inşaatı yaptık 
larına dair vesika 

3 - Vilayet nafıasından vesika al 
mak istiyenlerin ihaleden en az seki 
gün eve! resmen müracaatla vesik 
almaları l~ımdır. 

4 - İsteklilerin mühendis olmadı 
ğı takdirde inşaatın fenni mesuliye 
tini deruhte edecek bir mühendis ve 
ya mimar göstermeleri şarttır. 

7 - Teklif mektupları ügünc· 
maddede yazılı saaten bir saat eveli 
ne kadar Muğla nafıa müdürlüğü bi 
nası içinde eksiltme komisyonu reis 
liğine makbuz mukabilinde verilecek 
tir. 

Posta ile gönderilecek mektupla 
üçüncü maddede yazılı saate ~-ad . 
gelmiş olması ve bu zarfların u~er 
mühür mumu ile iyice kapatılmış ou 
lunması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e 
dilmez. (3906/3431) 6900 

Kopah zarf suretile bina 

inşaatı eksiltme ilônı 
Zonguldak Vakıflar Müdürlüğ" 

den: 

1 - Zonguldak'ta vakıf arsa üzeri 
ne inşa ettırilecek apartıman binas 
inşaatı temel kısmı vahidi fiyat ve di 
ğer aksam maa müştemilat toptaa gö 
türü olarak kapalı zarf usuliyle ek -
ı;iltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 79189 lira 24 kuru 
tur. Bunun 9397 lira 06 kuruş vahid' 
fiyatla olan temel iısin ve 69783 l~ra 1 
kuruş da diger götürü aksamın ınşas 
içindir. 

3 - Bu binaya ait şartname ve ev 
rak şunlardır. 

A - Fenni ve hususi şartname 

şartnameye bağlı eklenti. 
B - Mukavele projesi ve projey 

ba~lı vahidi fiyat cetveli. 
C - Eksiltme şartnamesi. 
D-Proje. 
4 - Yukarıda yazılı evrak Ankara 

da vakıflar umum müdürlüğü inşaa 
müdürlüğünden 1stanbulda 1stanbu 
vakıflar baş müdürlüğünden Zongul 
dakta Zonguldak vakıflar müdürlü 
ğünden 34 lira 96 kuruş mukabilind 
alınabilir. 

5 - Eksiltme 17 birinci teşrin 193 
tarihine rastlayan pazartesi gün saa 
15 Zonguldak vakıflar müdütıuğünd 
toplanacak inşaat komisyonunda ya 
pılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat 5209 lira Ol 
kuruştur. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanlar 
1938 senesine ait ticaret odası vesika
sı ve 1938 yılma ait olarak nafıa ve -
kaletinden alınmış ve en aşagı 60.000 
liralık tek bir bina inşaatını yapmış 

ve muvaffak olmuş bulundugunu bil
diren yapı müteahhitliği vesikası gös
termesi ve bizzat yüksek mimar veya 
inşaat mühendisi olması veya bunlar · 
dan biriyle müştereken teklif yapıp 
mukaveleyi birlikte imza etmeleri la
zımdır. 

8 - Teklif mektuplan 17 birinci 
teşrin 1938 pazartesi günü saat 14 ka
dar vakıflar müdürlüğünde toplana -
cak inşaat komisyonu reisliğine mak -
buz mukabilinde verilecektir. 

9 - Kapalı zarfların ihzarmla, tek
lif mektuplarının yazılışında bu zarf
ların tevdiinde ve posta ile gönderil
mesinde taliplerin 2490 sayılı kanu -
nun 32, 33, 24 üncü maddelerine har
fiyen riayet etmeleri lüzumu ilan o 
lunur. (4041) 1122 



mevsimin en 

911 

• 

98 modeli 

mobilyeli Radyo 

şayanı dikkat hadisesidir. 

Filhakika RCA yeni ahizeler serisinde, öyle şayanı hayret faikiyet noktaları mevcutturki, behemehal bir mu
kayese yapılmaSJ lazım gelir. 

• 
Radyo -sa basında her türlü malzemeyi imal eden dünyanın en büyük fabrikası oran RCA, 1939 senesi için 
tamamile eşsiz radyolar vücude getirmiştir. 

Bu derece makul bir fiatla ahizenin mekanizmasında bu derece tekamül getirildiği şimdiye ka~ar ~Ö"Üİıne
miı bir hadisedir 

Artık badema her~es hakiki bir RCA radyo iktisop edebilecektir. 
1 

Bir de bu derecede bir güzel1ik hic; görülmemiıtir. Krome çubuklar, lüks bir tarzda boyanmış kiymetli oyma-
lar, gayet cazibeli, zarif ve sok modern bir ıaheser teıkil ediyor. , 

Hepsi alternatif cereyan ile tağdiye edilmek üzere, takdim edilen 11 c;eşit şaheser arasında evinizi süsliye
cek ahizeyi behemehal intihap edeceksiniz. 

Bu mucizeleri görmeğe geliniz ve bundan dolayı kendi kendinizi tebrik ediniz. 
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