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YAR 1 N 

YURD 
. . 
ıçın ilôvemiz Köyfa 

Japonlar Cenubi in' de ilerliyorlar 

Bir Kanton a•keri 

İhraç hareketinin ilk hedefi: 

Kanlon-Hankeu demiryolu 
münakalesini kesmektir 

Hongkong'un iaşesi 
tehlikeye düştü 

Tokyo, 13 a.a. - Japon umumi karargahı, cenup 
Çin'ine çıkartılan kıtaatın hiç bir zayiat vermeden 
birkaç kilometre içeriye ilerlemiş bulunduğunu bil

dirmektedir. 
Harbiye nezareti tarafından neşredilen bir teblige 

göre de Çin'in cenup sahillerine çıkarılan japon ku
vetleri dahile doğru hiç zayiata uğramaksızın birkaç 
kilometre ilerlemiştir. 

............................ 
Çin kadınları 
harbe mühim 
ölçüJ e i§tirak 
ederek erkek
lerin İf ini ko
laylCl§tırmağa 
çalıııyorlar • 
Resim, asker 
elbisesi giy.mi§ 
bir tiyatro mek· 
tebi talebe•ini 
gösteriyor. 

Belediye se~imleri dolayısiyle 

Cumhuriyet idaresi 
altında belediyeler 

15 yı' içinde başarılan işler 
latipdat devrinin ihmali, harp ve iatili.larm araya girmesi yü:r:ün

den baştan atağı bakansız ve harap manzara arzeden tehir 
ve kasabalarımızı yeniden kurmak, bütün beledi ve medeni 
tesisleri meydana getirmek mevki ve ıstırarmda bulunan be
lediyelerimiz Atatürk inkılabının, Kemalist rejimden ve sia
teminden aldığı ilham ve hızla geçen 15 yıl içinde uırların 
ve devirlerin vücuda getiremediği ve getiremiyeceği eserleri 
meydana koymu§tur. 

Realitelere, müabet ilimlere dayanan Atatürk inkıliıbınm direktif 
ve i§aretleri belediyelerimize hedef ve wnde olmu§ çalışma 
planları bu ruh ve esastan ilhamını almı§trr. 

Halk ve 
Belediyeler 

Bu tebliğde, Hankov'un müdafaası için Çank -
Kay - Şek tarafından Kanton'dan bir kaç fırka çeki
lir çekilmez bu ihraç hareketinin yapılmış olduğu 

tasrih olunmaktadır. 

llıraç hareketi devam ediyor 
Şanghay, 13 a.a. - Japonlar bu sabah cenup Çin'i· 

ne mühimmat ve kıtaat ihracına devam etmişlerdir. 
Çıkarılan krtaatın ön müfrezeleri iç tarafa doğru 

Geçen zamanlarda, cihanm her tarafında belediyeler, bütün te
sislerini kurmuş belde sakinlerin.in medeni, sıhhi, içtimai, ik
tiaadi, kültürel ihtiyaçlarını kar§ılamı§, bütün müeueselerini 
asrın telakki ve İcaplarma uygun hale getirmiı bulunuyor-

lardı. 
Bu seviyeye çıkmak, aradaki büyük farkları kısa zamanda izale 

etmek ve ayni safta bulunmak hem bir zaruret, hem de bir 

ihtiyaç idi. 

F. R. ATAY Bütün çalıpnalar bu gayeye müteveccih bulunuyordu. Muasır §C• 

ilerlemektedir. ( Sonu 8. inci say! ada) 

Hongkong'da hususi tedbirler alınmıştır. Bütün 
~==================================9 polis ihtiyatları vazifeye ~ağrıtmıştır. Şehrin iaşesi 

tehlikeye dü~müştür. Çünkü Hong·ı--~·------------------------------------------------------~ ~------------~----~----------------------------------~-
kong'a yiyecek en ziyade Kuangtung 
vilayetinden gelmektedir. 

Prens Konoye'nin tema!fları 
Tokyo, 13 a.a. - Başvekil Prens 

Konoye, hariciye nazırı sıfatiyle bu
gün öğle üzeri bıribiri ardına ayn ay-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Atatürk'le 

Çekoslovak - Macar 
•• mz 

Macarlar, 
Macar olan 

r ildi 
halkının eKser.iyeti 
toprakları istiyorlar 

Prag da bazı büyük şehirleri vermek istemiyor Bulgar Kıralı 
arasında teati 

edilen telgraflar 
Komorn, 13 a.a. - Çek • Macar konf eransrnda vaziyet bu sa

bah yeniden gerginleşmiştir. İki heyet bu sabah saat 9 da top -
lanmış•ve çek heyeti ilk defa olarak haritalarla birlikte mukabil 
tekliflerini bildirmiştir. 

Ankara, 13 a.a. - C.H.P., ressamla
rımızın yurdun her köşesini görerek, 
tanıyarak eser vermelerini temin, hem • 

Atların llsteslnl 
neırediyoruı 

(Sonu 8. inci sayfada) 

iı Bankasında 
iki umum müdür 

muavinliği 
de bu sur.etle kendilerindeki mil~i s~- Müşterektiahislere iştirak edecek 
nat ruhunun daha realist olarak ın.kı- okuyucularımızın hazırlıklı hu- Türkiye İş Bankasında iki u-
şafını mümkün kılm~k. maksadiyle, lunmalarınr temin için, pazar ı.ıum müdür muavinliği ibdaı o-
kendilerini memleket ıçınde dolaştı- lunmu• ve bu muavinliklere •u-

1 t günkü yarışlara girecek atla• :ır .,. 
rıp çal ştmnayı karar aş:ırm!§ 1

• •• = beler direktörü Fazıl Özi• ve u-
. · ayrılan degerlı ressam- listesini bugün neşrediyoruz. :ır 

Bu sene ıçın : mum muhasebe direktörü Mu-
lanmızdan Zeki Kocamemi, Ali Avni Liste 2 'nci sayfamızdadır. : vaffak İşmen tayin edilmiıler-
çeıebi, Mahmut Cuda, Feyhaman Du- ... ..ç d. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~•r, 

(Sonu 8 inci say! ada) "" 

İngiliz silahlanması Almanya'yı fena halde kızdırmakta.dır .. 
Bu hususta gelen haberler 3 üncü sayfamızdadır. Yukardakı re
sim, gaz maskesiyle talim yapan İngiliz piyade askerlerini göste· 
riyor. 

Filistin araplarının 
tenkili kolay olmıyacak 

İngiliz piyade 
tabura 

kuvetleri on 
çıkarılacak 

sekiz 

Kudüs, 13 a.a. - Akf&Dl üzeri birçok ıuykastler yapılmııtır. 
Hayfa' da asiler, arap mahallesi muhtarı Ali Ahıud'un evine gir. 
mitler ve eıraftan bir zat ile muhtann misafirlerinden iki kiıiyi 
öldürmüşlerdir. 

Cenine'de bir takım arap me • ı 
murlar, sokak ortasında öldürül- • • 
müılerd!r· Şehirde guruytan son- lkı denizaltı gemimiz 
ra sokaga çrlonak yasagı ve ııık-
ları söndürmek mecburiyeti ilan 
edilmiştir. 

Muhtelif yerlerde üç arap öldürül· 
müştlir. 

Kudüs ile Hebron arasında bir as· 

(SolHl 8 inci say/ada) 

denize indiriliyor 
İstanbul, 13 (Telefonla) _ Haliçte 

in~ .edilmekte olan iki denizaltı ge
mımız yakında denize indirilecektir. 
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Muharrir yetişmiyor mu ? 
İstanbul gazetelerinin sıksık ileri sürdükleri bir şikayeti, geçen gün, 

Nizamettin Nazif, ayaküstü bir konuşma esnasında, zihnini çok m~ 
gul eden bir dertten bahseder gibi her zamanki heyecanlı haliyle tekrar
ladı. Sözünü bitirir bitirmez yanımızdan ayrılan dostuma venniye im· 
kan bulamadığım cevabı bu satırlarda formüle etmek is:· :>rum. 

Evvela bir noktaya işaret edelim: "Muharrir yetişm;yor,. şikayeti 
yalnız gazetecilik sahası gözetilerek ileri sürülmektedir. Çünkü edebi
yatunızm son senelerde bir çok yeni ve kabiliyetli imzalarla zenginleş
miş olduğunu edebi neşriyatı takip edenler bilir, etmiyenler de, ihtisas· 
lan dışında kalan bir saha hakkında tabiidir ki mütalea beyan etmek sa· 
lahiyetini kendilerinde bulamazlar. • 

Son on sene içinde bir tek yeni g~ete istidadının yetişmemiş oldu
ğu ~klinde ifrata varan iddiaların yanlışlığını en sathi bir tetkik bile bi
ze göstenniye kafi gelmekle beraber, son yıllarda, gazetelerde, eski ve 
meşhur imzalara katılan yenilerin hakikaten az ve kifayetsiz olduğunu 
da itiraf etmek lazrmdır. Fakat, bu müşahede yeni istidatlann yetişme
diğine mi delalet eder} Bence hayır. Her edebi kabiliyetin mutlaka ga
zetecilik branşında da tecelli etmesi icap ettiği elbette söylenemez. An
cak, bugün göze çarpan ve çarpmıyan genç istidatlar arasında yarının 
· kuvetli muharrirlerini teşkil edebilecek iyi bir kadro bulmak daima 
mümkündür. Y~nız aramak lazımdır. Mesela,'bakın, bir gazeteci arka
daf, muharrir yetişmediğini ispat için son yıllarda gazete idarehaneleri
ne bqvuran gençlerin pek azalmasını delil gösteriyordu. Fakat bu ne
yi iJpat edebilir} Gerçek kabiliyetlerin gazete kapılarında iş aramakla 
vakit kaybedeceklerini sanmak bir hata olur. Onları keşfedip ayakları· 
na gitmek!~~· Ha~buki .bugün İstanbul' da ~azete patronları ara
amda teessus etmış şaşmaz bır anane vardır: az çok tanmmq imza ara
mak! Yazı kalitesine değil imzaya olan bu körü körüne rağbet devam 
ett~çe genç i~ti~tlann yetişemiyeceğini, yetişmesine imkan olmıya
cagmı, ve bu ıstıdatların gazetelere sunulan amatör yazılarından bam
batka yerlerde aranması icap ettiğini düşünerek iddiamızda daha insaf. 
b olmalı değil miyiz} - Y 8§81' NABİ 

Dış· Ticaretimiz 
Kliring hesaplan bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez ban

kasmdan alınan hesap hulasalarına 

gare 8.10.1938 tarihindeki kliring he
sapları bakiyeleri ve kredili ithalat i
çin Cümhuriyet Merkez bankasına ye
rilmiı teahhUtler yekflnlan: 

Cetvel: 1 

Tarldye Ctımlıuriyet Merlıes 
Baaluuındald kliring hesapları 

bor~u bakiyeleri 

Memleket Miktar T.L 
• 

Almanya 9.647.248 

Belçika 185.100 

Çekoslovakya 3.503.300 

Fenlandiya 585.900 

Fransa 3.168.100 

Holanda 1.050.700 

lngiltere 10.159.900 

lepanya 319.300 

laveç 2.865.900 

ln~re 928.700 

Lehiatan 194.200 

Letonya 49.400 

Macaristan 1.305.100 
Norveç 761.000 
Romanya 1.356.500 
s.s.c.t. 808.000 
Yugoslavya 555.200 

Cetvel: 2 

ICredili ithalat için Cümhuriyet 
llerlce~ Bankasına verilmiş olan 

teahhiitler yekflnları 

Resmi 
daireler 

Hususi 
tahnlar Yekiin 

Muhtelif memleketlerin Merkeı 
Bankalarında tutulan kliring 
hesaplarındaki alacalclarımıs 

Memleket Miktar T.L. 

Estonn 
İtalya 
Yunanistan 

37.800 
• 2.874.300 

167.100 

İstanbul' da 

Cimhurlret Barramı 
lıln hazırllklar 

İ•tanbul, 13 (Telefonla) - Cümhu
riyet bayramı programını tespit et
mek için bugün Belediyede valinin 
reiıliğinde büyük bir toplantı yapıldı. 
Meraıim programının e1Hları tespit 
edildi. Uç gün bayramda 'ehirde fev
kallde tezyinat ve tenvirat yapılacak, 
birçok yeni taklar ve kuleler inp e
dilecek, fener alayları tertip edile
cektir. Komisyon müteaki.P toplantı
larda çalıpnalarına devam edecektir. 

ÜniYersilede kıı sömestri 
Oııiveraitenin bu ıeneki kıt sömestr 

derılerine henüz batlanmamııtır. Ye
dinci türk, tıp kurultayı önümüzdeki 
puartesi günü Ankara'da toplanaca
ğından ve tıp fakül tul profesörleri
nin çoğu Kurultaya i'tirik edeceğin
den, tıp fakültesinin daha evel açıl
masına lmkln görülmemektedir. Tıp 
fakültes"iyle beraber diğer fakülteler 
ıie bu tarihten sonra a.çılacaktır. 

ULUS 

Belediye seçimlerinde 
• • • . - ,.. 

Rey veren seçiciler ve 
bunların nisbetleri 

Belediye seçimlerinin her tarafta neticelenmek üzere bulundu
iunu ve halkın büyük ve kuvetli bir ekseriyetinin reye iştirak et
tiklerini yazmıftık. Bunlar müttefikan Cümhuriyet Halk Partisi 
namzetlerine reylerini vermişlerdir. Aşağıdaki tablolar reye işti
rak eden seçicileri ve bu seçicilerin nisptlerini göstermektedir: 

Vilayet Seçici 

Ankar• 60234 
Bolu 12196 
Bursa 77946 
Çan kın 8907 
Çoruh 4968 
Diyarba' 15659 
Gaziantep 34938 
lzmir 131872 
Karı 15039 
Kastamomı 20912 
Siirt 14480 
Sinop 6467 
Sivas 24285 
Yozıat 9604 
Zonguldak 18918 
Antalya 19151 
Van 7789 

iştirak 

53374 
7902 

59632 
5986 
2956 

12378 
22631 
99223 

9775 
1J714 
10677 
4138 

13135 
6138 

11340 
9835 
4781 

Niabet 
---

0,88 
0,65 
0,76 
0,67 
0,59 
0,79 
0,64 
0,75 
0,65 
0,65 
0,74 
0,64 
0,54 
0,64 
0,59 
0,52 
0,61 

4 

~nkara'nın muhtelif kazalarında ıeçicilerin, reye ittiri.k eden-
lerın ve bunlardan kadın ve erkeklerin miktarını da aşağıdaki 
listede göreceksiniz: 

Ayaw 
Bali 
BvPazan 
Çubuk 
Haymana 
Kalecik 
Keakin 
Kızılcahaman: 

Nallıhan 

Polatlı 

Şereflikoçlüur 
Karatar (Nahiye) 
Güdül (Nahiye ) 
Çamlıdere (Nahiye ) 

Ankara merkez' 

Seçıci 

adedi 

2009 
419 

2808 
1052 
877 

1623 
1760 

565 
603 

1341 
1403 

461 
1320 
1199 

17383 
42851 

Orman memurfarımn 
görecekleri iıler 

Reye iıtirak ~ey e iıtirak edenlerden 
· edenler Kadın Erkek 

-- --
1690 881 809 
336 197 139 

1616 654 962 
639 352 341 
762 417 345 

1362 732 630 
1601 873 728 
460 232 228 
473 235 238 
826 347 479 

1159 596 590 
500 237 263 

1008 537 471 
1014 535 479 

- --
13600 6798 6798 
39874 24165 15709 

-- -., . .,._ -· -

Üniversite rektörü dün 
İstanbu la döndü 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Oniver
site rektörü Ankara'dan lstanbul'a 
gelmiştir. Yarın gazeteciler rektörün 
davetlisi olarak üniversiteyi gezecek· 
ler ve üniversitenin bir kaç yıllık me
saisi hakkında izahat alacaklardır. 0-
niversite merasimle c:umartesi günü 
açılacaktır. • 

Mahkum ve mevkufların 
askerliği 

' 

Ziraat Bakanlığı tarafından hazır
lanan ve Devlet Şurasınca tetkik olu
nan orman umum müdürlüğü memur
larının görecekleri itler hakkındaki 
nizamname Bakanlar Heyetince ka -
bul edilmittir. Nizamname genel di -
rektörlük ve tubelerinin vazife ve se
lihiyetlerini ayrı ayrı izah etmekte 
villyet teıkilatında çalışacak orman 
mensuplarının vazifelerini, selahiyet
lerini esaslara bağlamaktadır. Nizam
nameye göre mekteplerin idraae, tah
dit ve sınırlama, teşcir, fidanlıklar, 
amenajman, mücadele ve fenni araf
tırma, imar itleri orman umum mü
dürlüğü tarafından tanzim olunacak 
talimatname hükümleri dairesinde ya
pılacaktır. Muvakkat maddeye göre 
orman kanununun nefrinden evel ak
tedilmiş ve bir seneden fazla müddet
li mukavelelere bağlı ormanlar vüsat
lerine ve senelik tahammülleri mik -
tarına göre umum müdürlükçe revir 
veya bölge addolunarak müddetleri 
bitinciye kadar mukaveleleri hüküm
lerine göre idare olunacaklardır. 

Adliye bakanlığı, villyetlere bir ta
mim yaparak hapisanelerde mevcut 
mahkWıı ve mevkufların her Uç ayda 
bir askerlik v'aziyetlerinin bildirilme
sini istemiıtir. 

Manialı at müsabakalan 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Pazar 

günü Sipahiocağında manialı müsa
bakalar yapılacaktır. Bugün gazeteci
lerin de ittirik ettiği bir toplantıda 
pazar günkü müaabaıkaların programı 
teapit edilmiıtir. 

Sonbahar at yarışlarında 

Pazar günü koşulara 
girecek atların listesi 

Yan,Iarı takip eden okuyucularımıza bir kolaylık ol 
her hafta at yanşlarma iştirik edecek atlann isimle 
günleri nefretmeği kararlqtırdrk, bu suretle, miiftere 
recek okuyucularımız, bu atlann evsafı hakkında fik · 
mü,terek bahislere daha hazırlıklı bir şekilde iıtirak 
bulacaklardır. 

Asfalt yollar 
---

1 
Ayrıca pazar günkü nü 

mızda, yarıılarda kazan 
muhtemel atlar hakkındaki 
minlerimizi de netredeceiiz. ... 

Ankara ve Babıôli Bu pazar yapılacak be 
recek atlarla sahiplerini 

caddeleri asfalt olacak ve ta§ıyacakları kiloları 
Ankara ve liabıali caddelerinin as

falt olarak inşası için müteahhit tara
fından yapılan hazırlıklar bitmiştir. 
Şimdi parke taşları sökillmektedir. 

Belediye, Ankara ve Babıali cadde
lerinden çıkacak taşlarla Sirkeci'de 
İbnikemal ve Ebusuud caddelerini 
yaptırmıya karar vermiş ve müteahhi
de dün tebligat yapmıştır. 

Müteahhit, Ankara ve Babıali cad-
delerindeki taşları söktükten sonra 
ıı:emini beton inşa edecek ve üzerine 
asfalt döşiyccektir. İnşaata, Babıali 
caddesinin Divanyolundaki başından 
başlanacaktır. 

---

zıyoruz: 

Birinci kotu : 
Hiç koıu kazanmamıt 

lis kan arap taylara mah 
f eai 1200 metredir. 

1 - GaUp Yübel'in 
kilo) 

2 - Bayan AW,.C R 
(54,5 kilo) 

J kinci kofK : 
Halia kan ingitis at w 

na mahauetur. M-eeahei 
dir. 

1 - A•ım Çırpan'ın Dandy'ai ( 
kilo) 

p 

İstanbul'da yeni oteller 2 - Salih Temel'in Taşpmar'ı (:ıırc'ldiiP 

l stanbul'oa o t el ve eglence yerleri 
yapmak lızere bir çek grupunun Dl!
niıı:bank'a ve Türkofis'e müracaat et
tiğini yazmıştık. Çek grupu, beynel
milel otelcilikte tanınmış olduğundan 
bunların müracaati alaka ile karşılan
mıştır. Ancak otellerin ıslahı ve sınıf
.iara taksimi hususunda İstanbul otel
ciler cemiyetinin de bir proje hazırlı
i'arak belediyeye vermiştir. Otelciler 
cemiyeti, çeklerin bu müracaatleri ü
:c:crinc, aralarında toplanarak Beledi
yeye yeniden müracaate karar vermif
lerdir. Otelciler, İstanbul otellerinin 
ıslahı ve hariçten seyyah getirtecek 
şekilde tensik edilebilmesi için kendi
lerinin projeler hazırladıklarını ileri
ye sürerek çeklerin müracaatlerinden 
evel kendilerinin projelerinin tetkik 
edilmesini istiveceklerdir. ~ . 

I -••• -- ---- .,_ ••-... ·-· 

şekkül edecek bir şirketin bu işi başa-
racağını iddia e<leceklerdir. Otelcile
rin hazırladıkları projeler bugünlerde 
belediye reisliğine verilecektir. 

Hava açık geçti 
Bugün Ankara'da hava açık geçmiı 

rüzgar şimalden bir metre hızla es
miştir. Günün en yüksek suhuneti göl
gede 24 derecedir. 

Yurtta hava, Trakya, Kocaeli bölge
leriyle, Karadeniz'in garp ve Ege'nin 
şimal kısımlarında bulutlu, diğer böl
gelerde açık geçmiştir. 24 saat içinde 
hiç bir yerde yağış olmamıştır. 

Doğu ve cenup doğusunda rU.zgar 
durgun kalmış, diğer bölgelerde umu
miyetle şimalden en çok 9 metre hızla 
esmiştir. 

En düşük suhunetle" sıfırın altında 
olmak üzere Ulukışla ve Sivas'ta 1, 
Kayseri ve Kars'ta 2 derecedir· En yük
sek suhunetler Antalya'da 28, Adana
da 31 derecedir. 

kilo) 
3 - F. L. Karaosman'r 

(47) kilo) 
4 - General Salih On 

teş'i (47 kilo) 

V çüncü koşu : 
Yarnn kan ingiliz at v 

mahsus hendikaptır. Mes 
metredir. 

1 - Fahri Ataçeri'ni 
(56 kilo). 

2 - İsmail Tetik'in Gülean'ı ( 
kilo). 

3 - Mehmet Çel«>i' 
(53 kilo). 

4 - Mecit Ali'nin Ayb 
S - Şaban Ali'nin Nona' 

Dördüncü koıu : 
"' 

mahsus hendikaptır. Me 
metredir. 

1 - Salih Temel'in Sp 
(62 kilo). 

2 - Burhan Itıl'm Ko 
kilo). 

3 - Ahmet Atman'm 
(50 kilo). 

4 - General Salih Onu 
teş'i (48 kilo). 

Beıinci koıu : 
Yarnn kan ve halis karı 

kısraklara mahsustur. M 
metredir. Bu koıudaki si 
.ıazanca göredir. 

ı - Recep Balkan'ın Ceylan'ı (61 
kilo). 

2 - Fehmi Ural'ın Alderviı'i 
kilo). 

3 - Salih Temel'iıı Musul'u 
kilo). 

4 - Kemal Odaba9ı'nm 
kilo). 

5 - Recep Balkan'm Leyll'ıı (fiO,S 
kilo). 

6 - Galip Yüksel'in Gilven'i (60 
kilo). 

7 - Muzaffer Batur'un Knmet'i 
(60 kilo). 

8 - Avni Hayraırlı'nın Duman'ı (60 
kilo). 

Memleket T.L. T.L. T.L. 
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9 - M. Dincel'in Efe'si (58 kilo) 
10 - Recep Balkan'm Yıldız'ı (56,5 

kilo). 

Almanya 17.839.738 12.296.320 30.136.068 
Avusturya 525 525 
Belçika 28.021 28.021 
Çekos. 539.947 256.065 796.012 
Estonya 6.339 6.339 
Fenlandiya 4.429 1.162 5.591 
Fransa 80.132 281.090 361.222 
Holanda 61.012 62.999 124.011 
1nıiltere 778.113 518.420 1.296.533 
İsp&ll7B 29.654 10.300 39.954 
İsveç 1.781.829 279.426 2.061.255 
İHiçre 32.523 164.767 197.290 
İtalya 42.929 391.540 434.469 
Macaristan 611.999 132.342 744.341 
Norveç 686 24.868 25.554 
Lehistan 131.188 5.735 136.923 
Yucoalavya 14.297 11.262 25.559 
Yunanistan 1.054 31.968 33.022 
s.s.c.İ. 202.447 202.4'17 

Yukaudaki 2 numaralı cetvelde yazılı 

kredili ithalatın v!delerine göre 
vaziyetleri 

6 aya kadar vldeli 

Resmi daireler Hususi şahıslar 

Memleket T.L. T.L. 

Almutn 1.739.246 8.141.874 
D.11. 241.804 1.641.063 

Daha uzun veya başka vldeli 

Resmi daireler Hususi şahıslar 
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50.000 Asker ! 
Bir zamanlar Habeıistan'da da 

oyle idi; yakın vakitlere kadar ls
panya'd• da öyle oldu; .on güaler
de Çin'de öyle oluyor: 

Biribiriyle çarpı~n kuvetlerin 
aeırettikleri tebliglerde ıelia oldu
ğu halde talip bulamıyaa "Juıbahat" 
gibi, mağlubiyeti kendilerine mal 
etmiyorlar. Hangi taralı okursamz, 
zaferia o tarafta olduğuna kaaut 
getirirsiniz. 

Çekoslovakya hududuna, Müııih 
r.ıüzakerelerine dikildiği için bir 
müddettir, uzak prktaa ayrılan 
gözlerimiz, yeni bir hidiH ile gene 
uzak şarka diJnüyor: 
Japonlar Hong Kong civarında bir 

yere 50,000 asker çıkarnuılarl 
Ba haberi bir Tokyo telgrafı ha

ber vermektedir. OtJdan önce ~ali
ler, birkaç japon f ırluwzu imba et
tiklerini bildirmiılerdi. 

Belki yarın öbürgün Çin Jıaynalc
larından gelecek bir telgraf, •;a
ponlar karaya 50/)00 asker çıkarmır
lardır,, ıekUndeki haberi fU ıekle 
sokacaktır: 

.. /apoalar yeniden 50/J()O askeri 
gözden szbrmı§lardır,. - r. ı. 

Gaib aranıyor ! 

"Ey Fenerbabçe, bilsen, seni dün 
ne hasretle aradım ve. .. bulamadnn!" 

A. N. Karacan'ın bir fıkrası bu 
iki cümle ile bitiyordu. Demek ki 
bqmdaki ••fener" e rağmen bu es -
ki spor laılübimüzü nki bir men -
aubu bulamıyor. 

Biz de, babamızın hayrma, ilan 
edelim: 

"Bulanlann insaniyet nam1na ha
ber •ermeleri rica olunur!" 

''Meşe odunu', ibareıd ! 

Bir makaleden bir cümle: "0ze
rine "titrediğimiz bir kimsenin meıe 
aiaa önünde alman re9DÜnin mqe 
odunu •• ltir bahçe önünde çektirdi
iiaiz fotıoinfın "kabak çekirdeği'' 
p,i ibarelerle karilere takdim oluna
bileceiüıi clüıündüm." 

Cümlenin kekremsi olutunu bir 
tarafa bırakınız, fakat "kabak çekir
deği'' ve "mqe odunu" terkipleri • 
ne "ibare" denilmesiııe ne buyuru-
lur? ' 

Cinlifore ve ispanyollara 

Amerikalılar İspanyollarla çin
lilere . üç gemi dolusu noel hedi
yeleri JOllemıflar. 

Bunlar, yavrulara dağıtılacak 
oyuncaklar ve bebekler deiiJdir. 
Babalan ateı boyunda aavqan, 
anaları evin bodrumunda tayyare 
bombasmdu kendini kurtarmıya 
uğraıan bir yawu,. bebekten ve 
oyuncaldan ne anlum ? 

Sonra tayyarelerin damlar üze
rine b~ yajda"dıiı bu iki mem· 

lekette Nobel baba, bacalardan 
içeriye oyuncak ve bebek atmıya 
naaıl cesaret eder? 

Onun için bu üç gemi doluau 
hediyeler hep sargıdan, pamuk -
tan, iliçtan ibarettar. Hazin de -
ğil mi? 

Soför Halim'in ö'/ke•i t 

latanıbul'da Sarıyer civarmda 
toförün biri, çaldığı korne sesini 
duymıyan ve yahut duyup da al
dırmıyan bir çocuğa öfilcelenerek 
kamyondan yere atlaDUf ve yer -
den kapbğı bir tatı çocukcağızm 
üzerine fırlatarak zavallıyı kan • 
revan içinde yere yıkmııtır. 

Demek ki bir taıkım toförler. 
çiğnemek suretiyle kaza çıkar -
maktan bıktılar, bu itte de yeni 
bir çatnİ anyorlar. 

İtin garip olan tarafı da bu öf
keli toförün adının .. Halim" ol
masıdır. 

Ziya Pap.nm : 

Allaha alın f'lha halimin Bastı • 
bındanl 

M..-ağmı~ mam· 
nuz? 

Bu koşularda çifte bahis bir tane
dir ve üçüncü - betinci koşular ara· 
sındadır. ikili bahis bir tanedir ve Ü4 

çüncU koşudadır. 

Tekirdağ'da buğday 

ve kuşyemi ihracatı 
Tekirdağ, 13 a.a. - Bugün limanı

mıza gelen bir amerikan vapuru be§ 
bin çuval ku'yemi alm11tır. Bir alman 
vapuru da bin bet yüz çuval buğday 

yüklemittir. 
Belediye intihabatı bitmiı, parti 

aamzetleri ittifakla kazanmıttır. 

Mes'ut bir nikôh 
T. B. M. M. dit tabibi Bay Ah

met Refik lmre'nin kızı Bayan 
Nauha İmre ile değerli gençleri
mizden Bay Turgut'un nikahları 
dün güzide bir kalabaJık huzuriy
le Ankara belediyesi evlenme sa
lonunda kıyılmıftır. Bu meaut ve
sile ile Bay ve Bayan lmre'yi can· 
dan kutlar, yeni evlilwe ele IOIMUZ 

... :ı1eı1ı1er dileria. 
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Uzak Şark' ta 
~ Avnıpa kriD bir fırtına gibi 

leçti ve eaki demirbaJ meaele
~ ~~ bafbata kaldık. Bunlar· 

:. ~ de Japonya'nın Çin'de gİrİ§-
1\Urıullü tetebbüaür. Çin uzak 

e t lll~eket olduğu için orad~i 
e,. bıa:a yaıkmdan ali.kadar etmı-
n lıl~~a beraber, bu mücadele 
~ar olan menfaatler, büyiik 
~a bir Avrupa hari>inden da
.J~_fÜOıullü ve ebemiyetli değil

l•-Yle bÜyük mikyuta bir mÜC&
tJ leçen senenin yazmdanberi de-

~ ~bnektedir. Japonya'nm Uzak • 
t-«ı hedefleri, geçen on iki ay 
~ &alilıiyetli japonlar tarafın
ril birçok vesilelerle izah edilmit -
~.J•Ponya toprak ilhak etmek İa • ror. İatediği '9Y daha ehem.iyet

.: Çiıı'in Japonya'ya tabi olma' :~Yor. Japon üyuetine i.let ola· 
. .., Çin, Japonya için da.ha kı.Y
idir. Çin böyle bir vaziyete düte· 
~,Japonya, hem Çin va.uta· 
Ab-upa devletlerinin ve Ameri· 

Uzak prktaki menfaatluini 
e edebilecek, hem Çin'i ittifa -
-ıarak Sovyet Rusya ile beaap
~a le§ebbüs edecek. 

4t~ geçen senenin yazmda kü
b .. hadise bahane edilerek bat-
~ bu büyiik tefebbüa, Çankay

sf illa IDukavemetine maruz kalımt-
. Jaı>onya bir aene zarfında ebe

etli aakeri zaferler kazanmamq 
~ir. Bili.kia denilebilir ki japocı 
ı kuvetleri bütün hedeflerine 

~ıılardır. Şangbay ve Nanking'i 
~ etıniıler ve HankOY üzerine de 

Ü§lerdir. FMat aiyaai ol.an e -
hedef, yani Çin'i Ja~a'ya ti.-
~baak, eakiaindea de uzaktll'. A.

hareki.t.m uzayıp ıittiiini gö
Japonya, bu defa daha genİ.f bir 

üae giritmiye karar ven:nİ§ 
\lııuyor. Ajan& telgrafları, japon 
rlerinin cenubi Çin'e karıı ve 
on üzerine bir taarruza geçtik-
i haber vennektedir. Hartaya 

k ohara.a, Çin'in Aw-upa kı
&enifliğinde bir memleket okla
aöriilüır. Avnıpa lutuma kartı 

· 'nin wuı:iyetinde olan J• 
1& önce laandinaT'J'a vaziyetin
olaa Mançurya'yı itcal etmİftİ. 

aeneden beri de Danimarka 
Hollaw:la taraflarında ~e~ılfldU., 

.._,. llılınkiıtı c: +i Fran
'1a intikal eıttirmittir. izah .... k 

iğimiz nokta tud• ki, 1931 ... 
re~~beııra· Japonya, Çin ile met
• olmakla beraber, bu aeıkeri hare

çok dağınık bir &abada yapıl· 
• Japonya, bu derece geni§ 

lüınullü bir mücadeleye, düıünüp 
ıktan ve her teYİ heapladsk -

leıara siri!mit gibi görünmiiyor. 
il' l&fhaamı bitirmek için Japonya 

~"'i bir aafba a~, yani bu vaziye-
• •dmın aclmı .ürüklemniftir. 

L.:: Japonya'nm ~irittiii yeni teıeb
-...._ \Jzak prktaki inailiz ve framız 

ı.teıuaatlerinin can noktasıdır. Bü
~ İngiliz bahri Üs&Ü olan Hong 

b~' bu mmtakacla bulunduiu gi· 
•, fl-anuz Hindi Çini'ai de b~un 
~~\andadır. Kanton üzerine yapı· 
~ muvaffakiyetli bir hareket, 
CltıR Kong'u binterlandmdan ayıra• 
~ bir ada haline getirecektir. Ja· 

~Y•'ıun timal Çini'nde airittiii aa • 
--., harekat baılıca Sovyet Rmya' -
>ı .ıi.kadar edebilirdi. Gerçi Şma· 
~~da büyük inıiliz ticaret menfa· 

~tle.-i toplanmıfh. Fakat iatı-ateji ba· 
~lldan lnıiltere'yi alakadar eden 

~t.tr.a, fÜpbeaiz, Japonya'nm ye -

~- Ukeri hareki.ta batladığı 
~°"a K.onc hint•landwiır. Binaena
_ e,-ıı Japonya'nm bu hareketi, Çin'i 

~i~af etmekle benher, İngiltere i
ÇIQ de ağır bir darbe tetkil etmekte • 
elit-. 

JaPonya'nm bütün aakeri h~ef -
le • · rarıe vaa-dıiı gibi, Kanton'u da 11-
hl 0 bneai beklenir. Ondan sonra da 
belki Hankov dütecektir. Fakat bu 
~erlerd• aonra da Japonya 
1a:L • 
..... &ayeaine varmıf olauyacakbr. 

JaPonya nihai gaye$İne varmlf 
<>1--ı- "b" ".--:-!' için Çankayıek, Senet gı ı ~e-
ılıp gitmeli, yahut da Japonya ıle 
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DÜNYA HABE 
Fransız gazetelerinin tefsirleri 

Belçika müstakil bir 
siyaset takip edecek 

R l ERİ 
Amerika'da on iki 

benzin doposu patladı 
NCl"york, 13 a.a. - Nev Jersey'de 

Linpen'de "Siti servis refining com

pani,, ye ait ve 7.252.000 liıtre ha.cmi ia
tiabistnde on iki benzin deposu infi-

Çek Hariciye 
Nazır·ı Berlin' de. 

Göriifmelerin mahiyeti 
giZli tutuluyor 

la.k ctmİftİr· Bir iki kilometre nısıf 

Fakat bu onun i nfi radda kutrun& bir daire dahilinde bulunan 

Berlin, 13 a.a. - Çekoslovak harici
ye nazırı B. Şvalkovski bu sabah saat 
6.30 da buraya gelmittir. Nazır istas
yonda Çekoslovakya orta elçisi ife el
çilik erkinı ve Almanya hUkilmeti a
dına da protokol müdürü tarafından 
kar9ılanmıştır. 

Berlin politik mahfilleri, " öğleden 
evel B. von Ribbentrop'u ziyaret eden 
çek hariciye nazırının bu akpm Berh
teagadcn'e gitmek tasavvurunda bu
lunduğunu zannetmektedirler. 

1 d 
I 

1 
f d beton yerlerin tabliye edilmesine mec-

ka acağ 1 na eti değ i i r buriyet hasıl olmuştur. Çünkü hararet 
Ga 1 I ıdayanılamıyacak: derecede şiddetlidir. 

Paris, 13 a.a. - zete erin bugünkü mütaleaları, baş ıca dün- ı ! İtraiye efradı civarda.ki depoları kur-
kü Fransa - Belçika merasimi ve bilhaasa kıral Leopold'un nut 
ku hakkındadır. ıtamııya çalışmaktadır. Görqmeler gi:Jli tutuluyor 

Retmi mahfiller, BB. Ribentrop ve 
Şvalkovski arasında vukua gelen gö
rüıme hakkında tam bir ketumiyet 
muhafaza etmektedir. Diplomatik 
mahfiller ise B. Şvalkovıkinin Berli~ 
ni ziyaretinin bir çekoslovak hariciye 
nazırının Berlin'i ilk ziyaretini tefkil 
ettiğini tebarüz ettirmektedir. 

Sen Briı, lö Jurnal' de §Öyle 

yazıyor: 

"B. Hitler, alman tahkimat şebeke-
sini Eks-la-Şapel· mıntakasına kadar 
uzatmıya karar vermiştir. Kıral Leo
pold'un babasının abidesi önünde Bel
çika namına vermiş olduğu cevap, 1936 
teırinieveli programının alenen ve 
resmen teyididir. Bu program şudur: 
bir istiklal siyaseti, fakat bir silinme 
ve infirat siyaseti değil. Verimli bir 
elbirliği ile sulhun takviyeaine çalış
mıya heyecanlı bir davet.,, 

İngiliz silahlanması 
Almanya'yı kızdırıyof 

Bu vaziyet karşıısında 

Almanya da silahlarını arftıra<ak 

Prag, 13 a.a. - Alman ajansı bildi
riyor: Narodni Litei gazeteai, ••Evi
mizde kendimiz hakim olacağız,, baş
lıklı bir yazısında yahudilere ihtarda 
bulunmakta: 

.. Azmimiz ,onlarınkindeıı daha ku· 
vstlidir ve misafirperverliğimizi de
vamdan imtina etmekliğimiz müm
kündür.,, demektedir . 

Müstakil, fakat hmırlıklı 
Pöti Jurnal, diyor ki: 
.. Biliypruz ki belçikalılar, bi~raf 

Berlin, 13 a.a. - İngiliz silahlanmaıının teksifi ve bu yolda 
İngiltere' de yapılan faaliyet alman siyasi mahafilini" fena halde 

1 kızdırmaktadır. 

olmakla beraber her ihtimale karıı, Gazeteler, "hummalı bir faali
her türlü hegemonya veya fütuhat yetten ve ıilahlanmadan" bahse
tehditlerini kar9ılamak için bütün hür diyorlar. Ve bunun Münib hava
milletlerin bir blok vücuda getirmelc- siyle telif edilemiyeceğiıtıi yazı -
ri zamanının hulul etmi' olduğunu yorlar. 
idrik etmektedirler.,, Alınan matbuatı, tngiltere'de bu 

Lö Jur-Eko-dö-Pari'de Leon Belbi, hummalı silahlanma faaliyeti devam 
yazıyor: ettiği takdirde Almanya'nm da kendi 

"Belçika. başında kıralı Leopolt ol- silahlanması hesabına icap eden neti
duğu halde, kuvetli ve hürmet gören ceyi istihraç edeceğini kayıt ile ye
bir bitaraflık dahilinde istiklalini mu- ni itimatsızlık havasının meauliyeti
hafaza ve tarsin edecektir. Komllu s ni lngiltere'ye yüklemektedir. 
milletlerden hiç biri Fransa kadar 
Belçika'nın bu hüriyet aşkına hizmet Almanya kayıtsız kalanuu 
etmiye karar vermit değildir. Fakat Frankfurter Zeitung, diyor ki: 
Belçika'nın komfuları yalnı:ı dün.Un .. Almanya, Fransa ve lngiltere'de-
ve yarının doatları olarak franaı:ı- ki bu yeni silahlanma dalgası karşı
lardaıı ibaret değildir. smda alikasızlık gösteremez. Hitler 

Sarbrilk'te aöylediği nutukta Alınan-
l htar mahiyetinde aözler ya'nın ecnebi sila.hlariyle olan nisbe-

Bu ıulhçu millete bir takım ağır va- ti göz önünde bulundurmak mecbu -
zifeler tahmil eden bir takım tehlike- riyetinde olduğunu tebarüz ettirmiş-
li komşular da vardır. tir.,, 

Bizden ba\>kaları için bir ihtar ma.- Nasyonal Saytung da şöyle diyor: 
hiyetinde olan fCCİaDc açık aözlülük- "Meaul ~iliz makamatı ıunu dü-
tcıı dolayı kıral Leopold'a tetckkiır şünmelidir ki eğer lnglltere'deki bu 
etmek lizımdır.,. tahrikat devam ederse Almanya iki 

övr gazetesi diyor ki: memleket araemdaki ıilih nimetini 
"Dünkü meraaim, bitaraflığın fera- yeni bir tetkika tabi tutmak mecburi

gat demek olmadığını ve aulh arzu- yetinde kalacaktır." 
sunun şecaatten vazgeçmek maniaına '' Suahlanmanın hedefini 
gelemiyeceğini ihtar etmiştir." 

Bn. Tabui, şu mülahazayı ileri ıiı- - lngilıere' den 11oracağı:s ,, 
rüyor: Berliner Böreen Saytung diyor ki: 
"Almanya'nın erazi bakımından aer- "lngiltere'nin emniyeti tehlikede 

dedecek metalibatıoın ilk hedefinin değildir. Buna rağmen İngiltere yal
Belçika olmaaı muhtemeldir. Berlin- nız donanmasını ve hava kuvetlerini 
den muhtelif membalardan bize gelen değil fakat ordusunu da karada harp 
haberlere ,göre büyük Almanya'nın yapacak şekilde tcslihe devam eder
yakında yapacağı bir tefd>büaün he- se, Almanya bütün bu silahlanmanın 
defi Öpen'le Malmedi'yi istemek ola- hakiki hedefini lngiltre'den ıoracak-
cak.tır. tır.,, 

l ngiltere, her ~eyden önce, 
ailiihlanmalı 1 

Londra, 13 a.a - Eden'in hariciye 
nazırlığı zamanında onun müsteşarı 
bulunan Lord Kranbom, - ki muhafa
zakar parti içinde Çemberlayn'in si-

Yeni bir mesele daha: 
Simdi de Polonya'doki Ukranyalılar 

Rütenya ile birreşmek istiyorlar 

l VOY'DA BOYÜK NOMAYIJLER YAPILDI. 
Va11ova, 13 a.a. - Lvov'da ikindi vakti UkTanya naıyonalist

leri tarafından muazzam nümayiıler yapılmıtbr. Halk, bu ıehrin 
caddelerinden geçerek muhtariyeti haiz karpatlar altı Ruıyuının 
ihdasını alkıtlam19 ve bütün Ukranyalılamı müstakil bir devlet 
hal~nde bir araya gelmelerini istemittir. 

---------..... --...., . Tevkifler 

S fy 'd h ı· Naayonaliıt talebe, mukabil 
o a a şü p e ' bir nümayit yapmıı ve zabıta 

cahıslarQ kONI tedbirler kargaşa\ık\ar vukuuna mani o\ • 
~ • ~ m&k için müdahalede bulunmuı-

Sofya, 13 a.a. - Ream! tcblif: Na
zırlar meclisinin kararı üzerine, Sof. 
ya gartıizonunun da yardımı ile polia 
bugün Sofya'da ellerinde ikamet tez
keresi olmıyan şahıaları meydana çı
karmak için arattırmalar yapacaktır. 
Sokaklarda gelip gitme, yiyecek ve di
ğer elzem ihtiyaçlar müstesna olmak 
üzere, yasak edilmiştir. Halk sükilne
ti muhafazaya ve araıtırmaya davet e-
dilmiştir. Arattınnaların nihayet bul
duğu radyo ile ilin edilecektir. 

Normnl vaziyet kuruldu 
Sofya, 13 a.a. - Sofya şehri halkı bu 
akşam saat 19 da normal hayata avdet 
etmiş ve telefon ve telgraf muhabera
tr da yeniden tesis olunmuştur. 

tur. 
Bazı tevkifat icra edilmiftir .. Ukran

ya nasyonal-demokrat fırkasının icra 
muhtıra göiıdermiye karar vermittir. 
Bu muhtıra, Polonya'daki Ukranyalı
komitesi Polonya bqvekiline bir 
ların metalibatmı ihtiva edecek ve Po
lonya ile Macariıtan'ın müıterek bir 
hududa sahip olmalarının altyhindeki 
propagandaya bir nihayet verilmesi 
talebini muuzamaun olacaktır. Bu 
muhtıranm bir nüıhaaı B. ~k'e gitn
derilecektir. 

Kanlı bir nümayİf 
Var90va, 13 a.a. - Pat ajansına gö

re Lvov'daki rum katolik rahipler 
mektebi talebesi tarafından Polonya -
Çekoslovakya ihtilafı münaıeebtiyle 
kabul edilmiş olan Polonya aleyhtarı 
hattı hareketi dolayııiyle bugün bu 
müessesenin önünde kanlı bir arbede 
vukua gelmiştir. Bir kişi ölmüş, bir
çok kişi yaralannıı,tır. 
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ITÜRKIYE BASINI 1 

Rey vermek 
COMHURlYET'te Nadir Nadi bu 

aerlevha altında bir makale netret
mittir. Makale şudur: 

Şimdiye kadar memlekette heı-
hangi bir seçim yapıldı mı, onun e
&ıuından ziyade neticesiyle alakadar 
olunurdu. 

- Filan partinin namzedi filan a
dam, ekseriyetle intihap edilmiıtir. 

Denir ve geçilirdi. Halk, yapılan 
iti benimsiyor mu? Ona ne nisbette 
ve ne dereceye kadar iştirak ediyor? 
bu cihetleri tetkike lüzum görül
mezdi. 

Dün gelen Ulus'tan öğreniyoruz 
ki· son belediye intihabatı, memleke
tin her tarafmda hararetli bir alaka 
görmüıtür. Seçime i§tirak edenlerin 
&ayıu hiç bir yerde yüzde 80 den a • 
§Ağı düşmemi§, bazı yerlerde yüzde 
doksanı bulmut ve hatta apnııtır. 

Bir hadisenin neticeainden ziya • 
de mahiyetiyle alakadar olanlar, ya
ni oppor~l« değil de hakiki 
mütef~ler için bu rakamlarm 
büyük kıymeti vanlır. Onları verdik
leri netice bakımından tetkki edecek 
olur.Mı:: yeni bir teY bulmuf oıama • 
yız . 

- Şu, §U ve §U adamlar aeçiimİ§· 
lerdir. 
· Hakikati bize bir feY öğretmez. 
Onlar olmasaydı batkaları aeçale
cekti. Memleketimizin &iyui olgun
luk &aha51Dda kazandığı mer;haleler 
bakımından mühim olan nokta, inti
haba ta ittirik eden vatandaılarm 
aayı&ıdır. 

Yakın tarihimizde, tek fll'k.a iJe 
de, çift veya müteaddit f1rkalarla 
da idare edildiğimiz devirler olmut
tur. Bu devirler ara.alındaki farkın 
yok.denecek kadar az olduğunu id
dia edebiliriz. Metnatiyetten, cüm
huriyetin ilanına kadar geçen on 
5 &ene zarfında devlet mekanizma
&ı, kah bir zümrenin inhiN.rmda bu
lunuyor, ki.h bir kaç zümrenin ui· 
runqa mücadele ettikleri bir OY.-
cak oluyordu. 

Bu inhisar sahipleri veya mücade
le kabramanlan kime day&IUJ'(Jl'hır
dı 1 Yüzde yüz bir eıkaeriyetle inıbha
batı kazanmak, hatta iki veya daha 
ziya.departinin çarpıttığı bir devirde 
ne ifade edebilir? 

Hemen cevap veı-elim, biç bir fe)' 

ifade etmez. Çünkü rey kuillanmak 
hakkma malik meseli bet bin wa-· 
tandatın bulunduğu bir intihap dai· 
reainde buDlardan eğer yalnız bir 
kaç kiti reyler.ini iatimal ederlene 
o intihabatın muvaff akiyetinden 
bahietınek gülünçtür. Va.tandatla
rın, topluluk itlerine az alika gö. • 
terdiği bir memlekette, muhtdif 
zümreleri temail eden birçok parti -
ler de bulunu ve millet vekilleri yüz
de yüz ekaeriyet kazanmakla öğii
nen kimaeler de olaalar, orada de
mokraai vardır diyemeyiz. Çünkü 
bir cemiyetin demokratik ı-emle i
dare edildiğini anlamak için devlet 
ıekline değil, ·halkm nahuna bak
mak lazımdır. Va.tandaım rey ver
me hakkına malik olmaıı, bir si.te
min millete mal edilmİf olduğunu 
iabat etmez. 

Vatandaı umumi itlerle alakadar 
oluyor mu? Sıruı geldikçe reyini 

Münih itilafı 
bir son değil, bir 

baslangıçtır yasetine aleyhtar olan grupa mensup
tur - dün müntehipleri önünde söy
lediği bir nutukta kendi hareket tar
zını müdafaa etmiş ve demiştir ki: 

••- Mademki İngiltere harp etmek 
istemiyordu, o takdirde Çekoslovak -
ya işine hiç karışmamalı ve Prag'a 
Lord Runsiman'ı göndermemeli idi. 
lngilter,e'nin ilerdeki siyaseti şu ol
malıdır: Silahlanma, gene silahlan. 
ma ve daima silahlanma.,, . 

Rütenya' da fevkaliide vtUiyet kullanmak auretiyle fikrini ve kw
l'rag, 13 a.a. _ Çeteka aJanıının bıl- atini ortaya koyuyor mu? Ve hepMıl

dirdiğıne göre Karpatlar altı Ruıyası den mühimmi, umumi itlorde rey 
valisi, Bcreg ve Sölöa mıntakalarında vermek keyfiyetini haktan .Eyade 
fevkalade vaziyet idaresi tesis eyle- mukaddea bir vazife telikıki ediyor 

B. Blum'un bir makalesi 
Paris, 13 a.a. - Lcon Blum, .Popu

laire gazetesinde şöyle yazıyor: , 
"Fransa'da hiç kimse, Münih anlaş

malarını en hararetle karıılıyanlar bi
le bu anlaşmaların nihai bir hedef o_ı
d~ğu mütalcasında değildir. 'Gene.hıç 
kim1e, Münib anla9malarını en zıya
de tenkit edenler bile, bu ~lat~ala
rın yarıda bırakılmasını ıstemıyor, 

Herkes hükümetten bu anlaflllaları_n 
umumi bir tesviye sureti yolunda bır 
hareket noktası, bir istinat noktası ol
masını istiyor. Vakıa son altı günlük 
hadiseler bu bapta müsait bir hava ya
ratmaktan uzaktır. Fakat ne de olsa 
ilerlemek, teıebbüs etmek lazı~dır 
Geçecek zamandan hiç bir şey ümıt e
demeyiz. Bütün hadisat üç beş ay son
ra mü,külatın daha ziyade artacağını 
gösteriyor. Binaenal~y.h Fran~a der
hal harekete geçmebdır: _dah~lde, ~
nerjiyi canlandırmak ve mıl!etm bu
tün kuvetlerini bir araya getır~e.k: ~ e 
hariçte de Fransa'nın sulh sesını ışıt: 

tirmek . ., 

. Yeni Çek -Alman hududu 
Plebisit yapılmadan 

Kati olarak tesbit edilecek 

• mittir. mu? Bu noktaları tetkik edeceğiz; 
nerede müabet neticelere var..-...k 

Rüten rı<Uırlar& U:1horod'da ancak orada halkın kendini idare 
Prag, 13 a.a. - llk muhtar l<uten etmekte olduğuna inanabiliriz. 

hükümeti erkanı, huınısi bir tayyare ı· 
le Prag'dan Uzhorod'a gelmişlerdir. 
Nazırlar, kesif bir halk kütlesi tara
fından karşılanmıılar ve milli marş 
~alınmak suretiyle selamlanmışlardır. 
Nazırlar, Uzhorod'un büyük meydanı
na gitmiflerdir. Orada nazırlardan 
Brodi ile Revay ve müıteprlardan 
Voloıon ile Büesk birer nutuk söyle

Bir milletin hayatında, uzun mer
hale ·senelerini icap ettiren bu ileri 
devlet ai.ıtemine Atatürk Türkiye'si 
inanılmıyacak kadar kıu. bir zaman
da kavutlu ve ona layık olduiunu 
i6bat etti. Bu mucize nere-den &eli -
yor? Tabnin edici cevaplar, yakın 
tarihimizin kanlı şayfalarmda &aklı
dır. 

Berlin, 13 a.a. - Südet meselesini halle memur enternasyonal 
komisyon, bugün öğleden sonra bir toplantı yapmıt ve toplantı 
sonunda aşağıdaki tebliği netretmittir: mişlerdir. 

Komisyon, Almanya'nın hakimiye -
tine geçen südet mıntakasının kati 
hududunun, 5 teşrinievelde komisyon 
tarafından tespit edilen hat eusına 
göre ve Milnih anlaımaıının altıncı 
maddesi mucibince komisyonun tek • 
lif edebileceği bazı değişiklikleri de 
dikkate alarak tayin olunabileceğini 
müşahede etmiştir. Bu vaziyet üzeri
ne komisyon, bir plebisit icrasına lü
zum kalmadığına karar vermittir. Ko-

komitenin raporuna da ittıla kespet- Macaristan'a arazi verilmesini pro- Evet, türk milleti demokra&iyi ia-
miş ve mübrem meselelerin halline teıto için Prag hükümetine ve Korma- tiklil mücadelc&iyle tanıdı. Vatanı 
doğru şimdiye kadar elde edilen mah no konferansında bulunmakta olan kurtarmak için halka hitap eden 
süs terakkileri memnuniyetle müşa- nazır Basinıki'ye bir çok telgraflaı halk adamı Atatürk etrafında tek 
hede eylelJlittir. gönderilmittir. bir kütle halinde bütün milleti bul-

Südeı mültecileri Polonya'daki rekler du. O zamanlar intihabat yapmak, 
~ rey toplamak itlerine u.rfedecek 

memleketlerine dönüyorlar çıkarılıyor vaktimiz var mıydı, Lilmiyorum. Fa-
Rayhenberg, 13 a.a. - Vaktiyle Al- Moravıki, -Oıtrova- 13 a.a. - Po- kat ıurauna bütün dUnya emindir 

Dr. Ley'in Bükreş'te misyon, alman ve Çekoslovak hUkü
metleri arasında, yukarda. tasrih edi-

ma:ıya'ya iltica etmiş olan sUdetle - lonya tarafından iş1:al olunan mınta- ki, onun temail ettiği gaye uğrunda 
rin ilk partisi bugün buraya dönmüı kalardan binden f\zla çek ihraç edil- halk, reylerin en mükaddesi olan 
ve şiddetle alkışlanmıştır. Halk, ge- miştir. Bunların memJ.-cketi terketme- canını vakfetti. 
ne bugün buraya gelen Raylı komise- leri için azami yirmi dört saat müsaa
ri Henlayn'ı da alkışlamııtır. de verilmittir. Bütün çek mektepleri 

)iı 1 len hat üzerinden hududun tahdidi 
yaptı~• temas ar mesaisine derhal başlamak üzere ya-

B
ükref, 13 a.a. _ Alman iş cephesi pılan anlaşmadan malfünat almıştır. 

Halen südet mıntakalarında bir kapanmıt ve muallimler Çekoılovak
tcf tiı seyahati yapmakta olan kara ya'ya gönderilmiştir. Bu mıntakadaki 
ordusu baıkumandanr general. fon madenlerde ve fabrikalarda çahpn 
Brauhiç bugün Karlsbad'r ve Marien- çek ameleye de izin verilmiıtir. 

•rılaPDalı. Halbuki Çin Çeko&lovak
ta olmadığı için Çankay,ek, ıehir· 
cl6Jl tehire çekilip mücadeleyi de
\'Aln ettirebilecektir. Japonya, Haa
lco, .. 'llll itsalindea aoara Çankayfek'i 

>'ok farzederek ona göre hareket• 
deceğini bildirmittir. Fakat bu bua
bırı da doğru çıkacağı fÜphelidir. 

Çiillkü "yok farz" edilecek olan bu 

trletin Çin lideri, Japonya'ya mev
c:ııdiyetini hiuettirecek tedbirleri bu -
liİQdea almıt olacaktır. 

h k Komisyon Münib anlaşması mucibin: 
efi Dr. Ley, bugün meç ul a.~- er me-

!arına bir çelenk koymuı ve ogle ~e- ce tabiiyet bahsinde hakkı hıyarı te-

r
.1 Kıral Karol tarafından kabul edıl· min için bir alman - çekoalovak ko -

1 il il 

1 

miteainin tesiı edilmiş olduğundan 
nıiştir. Kabul ıbir saatten faz a a. nn ş- da kaydı malOmat eylemittir. 

bad'ı, .ziyaret etmiştir. Maref'J/. Smigli _ Ridz Tefen' de 
Almanya maliye idaresinin 13 tet - Tefen, 13 ..._ _ İşgal edilen top-

Milletin yalnız millet tarafından 
kurtarılabileceğini, acı ve kanlı tec
rübelerle öirenen türk milleti, o za
ma~danberi d~a&iye en layık 
cemayetlerden bın olduğunu her gün 
daha kuvetli delillerle isbat etmek· 
tedir. 

A. Ş. ESMER 

rinievel öğleden 10nra alman • çek raklardaki eeyaahtine devam eden Ma- Son belediye intiha batma iıtirak 
hududunda gümrük muhafazasını ele re-• SmiaJi Ridz, Te-n bö"lg"'•ı"nı·n _tiden va•- d ı 

b 
~ • s- - ~ -n aı arm &ayıaı buna yeni 

alı:wt ulunduğu bildirilmektedir. cenup kısmını ziyaret etmiftir. 3fe C&llu uir nM.aldir. tür. Akşam hariciye nazırr B. Komn~n Nihayet komisyon, ekonomik tili 
Dr. Ley şerefine bir ziyafet vermi9tır. 
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Yeşilden 
gümüşe ••• 

loıak 11mlıklarından 

Ayvallğın 

ıeytlnllklerlne lnlı 
14\lradeli, milli mücadelenin baş

langıcında B. Çetinkaya'mn ilk kur
funu attığı köyün ismidir. Bütün o 
civarlarda ismi hürmet ve sevgiyle 
anılan B. Çetin.kaya, vaziyetin hayli 
ümitsiz göründügü bir sabah cep -
heye gitmek üzere atına atlamış: 

- Haydi bakalım Ali ı Demiş, 
gün doğmadan neler doğar ..... 

O da, silah arkadaşları da, saba
hın alaca karanlığı içinde uzaklaş -
mıılar .•• 

••.• O da, silah arkada§ları da, o 
günün alaca karanlığından sonra, 
bugünlerin göz kamaştırıcı parlak
lıgını gördüler. 

• • • 
Bize bunları Bağyüzü köyünde B. 

Ali Çetinkaya ile silah arkadaflığı 
yapmıı olan Kırağa anlattı. Yaşlı 
olmasına rağmen, haylı dinçti: 

- Kaç yaşındasın, Kırağa? 
-Vallahi, kırkı aştıktan sonra, o-

turup hesaplamıya üteniyorum doğ
rusu.-

Zeytin ağaçları ..• ................................ 
' 

Yazan: 

Samih Tiryakloğlu 
................................ 

ğaçlar içine gömülmüş, sade ve gü
zel evini de gösterdiler. 
Bağyüzü ve Muradeli, Kozak yay

lasınnı son köyleri .. Bağyüzü köyle
rinin 8/10 sene ekadar önce açtık
ları düzgün bir yoldan, Ayvahk'a 
doğru yollandık. 

. Çamlar gittikçe seyrekleşmeğe 

başladı. Yolun sağı dağ, solu da bir 
vadiye, sonra tekrar çamlarla dolu 
dağlara bakıyor. 

ğaçlarınm gümüşiye çalan yaprak
ları görülüyor: Altları sürülmüş, sı
ra sıra ağaçlar ... Her zeytinliğin et
rafı, muntazam dıvarlarla çevrilmiş. 
Bize, ağ"'ların altındaki boş yerle
ee hiç bir şey ekilmediğini de söy
lediler. Belli ki mal sahipleri, zey
tinliklerine çok itina gösteriyor
lar. 

Kozak'tan Ayvalık'a inen yolu 
yalnız başımıza bulamıyacağımızı 
söyliyerek Bağyüzü köyünden ma
rangoz Hasan Çandar'ı da yanımı
za katmı9iardı. Geçtiğimiz yerler 
hakkında bize o malümat veriyordu. 
Saat tam 16 da Ayvalık'a girdik . 

Daha şehrin methalinden itiba -
ren, yolcuyu zeytinyağı kokusu kar
şılıyor. İlk göze çarpan şeyler de, 
fabrikaların siyah bacaları ... 

Sıra sıra mağaza ve depoların ara-

1 

1 Bir dest••• ~~: 
1 ''Türk Çanakkale,, 

Büyük harp yıllarında TÜrkiye'yi 
ve türkleri yakından tanımak fırsatı
nı ele geçirmiş olan rahmetli general 

Tavshend: "Çanakkale' de bizim ge -
mi ateşlerimizle büyük zayiata uğrı -
yan kıtalar türk olmasalardı, yerle -
rinde kalamaz ve derhal değiştirilir -
lerdi. Halbuki türkler, bütün muhare
be müddetince yerlerinde kaldılar." 
Diyor. 

Ingiliz görüşiyle Çanakkale bu ol
sa gerektir. Gelibolu'yu yakan düş _ 
man donanmasında genç bir zabit sı
fatiyle bulunan ve orada yaralandrak 
Ege adalarından birisinde ölüp gömü
len ingiliz şairi Rupert Bruk'un, ölü
münden sonra .bastırılan ve içinde bü· 
yük harbın sağ kaldığı yıllarını teren. 
nüm eden iki cilt şiir kitabında, Ça • 
nakkale'den alınmış ilhamlara rast 
gelmiyoruz. 

Halbuki birisi yaşlı, birisi genç iki 
türk şairi Çanakkale'den aldıkları il
hamı çocuklarımızın hafızasına nakş 
ve milli kütüpanelerimize hediye et
tiler. 

Akif'in: 

Vurulup tertemiz alnından uzanmıs, 

B. b'l~ _ yatıyor, 
ır ı il ugruna, yarab, ne güneşler 

batıyor! 

Beytine nereden ilham gelebilirdi, 
eğer türk Çanakkale'de türk kahra -
manlığının en büyük destanı yazılma
mış olsaydı 1 

Sen bu avizenin altında bürünmüs !:anma 
U~anırken ge_ce mehtabı getirsem yanına 
Turbedarın gıbi ti fecre kadar bekletsem 
Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem. ' 
Tüllenen magribi akşamlan sarsam 

yarana, 
Gene bir ıey yapabildim diyemem 

hatırana! 

Beyitlerinde Çanakkale'deki türk 
şehidine bir tek şairin kalemi de
ğil, bütün bir milletin kal'bi ve biltün 
bir kainat hürmetle baş eğmektedir. 

Yazan: M. Şevki YAZMAN 
Baaıldığı yer: Ulus Baaımevi 

Bize kaldı vatan gibi ........ 
• • • • • • • • • • • • • 

•••• 
Bütün hunları bana pek genç bir ta

kını zabiti olarak Çanakkale'ye gideu 
kılıç ve kalem sahibi dostum M. Şev
ki Yazman'm "Türk Çanakkale' 'adlı 
eseri hatırlatıyor. 

Ulus'da tefrika edildiği her sabah, 
her şeyden önce okuduğum bu eseri, 
kitap halinde bir defa daha okumak
tan kendimi alamadığım içindir ki bu 
satırları yazmakta biraz geciktim. 

General Tavshend'in büyük bir in -
safla, berrak bir görüşle anladığı tiirk 
askerinin yarattığı bir zafer destanı
nı içinde ancak 44 mezarları bulunan
lar, kendilerine mal etmek istedikleri 
içindir ki bu esere muharriri "Türk 
Çanakkale" adını koydu. 

M. Şevki Yazmanın bu güzel kitabı 
için, ingiliz mareşah Frenç'in ''Pilev
ne müdafaası" için söylemi§ olcluğu 
sözleri tekrarlıyabiliriz: 

"İstiyenler bunu bir hikaye, isti -
yenler edebi bir eser ,istiyenler t:uih 
ve istiyenler askeri bir ders kitabı gi
bi okuyabilirler. 

Çanakkale, türkün ve türkle müte
radü kelimeler olan terefin, zaferin, 
kahramanlığın Ata'sı Büyük Şefin 
bir eseri idi. 

M. Şevki Yazman bu büyük destanı, 
bu tarafını göz önünden uzaklaştır -
mıyarak yazdı . 

Bundan on sekiz sene önce bir eün 
bir ecnebi vapuriyl~ önünden geçer
ken içimin acı a<:ı sızladığını duydu -
ğum yabancı renklere boyanmış Ça -
nakkale'yi bu kitabı tamamladığım 
dakikada bir daha içimde, fakat bu 
sefer gazileriyle gurur paylaşarak ve 
şehitlerinin vatan semalarına yerleş
miş ruhlarının önünde bir defa daha 
eğilerek .... 
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olarak yenı stüdyoda yapı 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Tiırkç 

13.00 Haberler - 13.15 - 14.00 Ka 
neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 
18.30 p 
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Kopuz ve arkadaılan tarafından 
Son haberler ve ertesi günün pro 
23.00 Saat ayan. lstiklil maraı. Son. 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 17 
- 19.10 Bükreş - 19.15 Stutgart --~lll'lıreail 
lano - 22 Post parizyen - 23.7 K•~ııaa:ıırbıı'i 

ORKESTRA KONSERLERİ VE 
FON1K KONSERLER: 14 La 
1525 Hamburg - 18.30 Frankfurt 
Ber~in - 21 Varı,ıova, Roma _ 2-:-1.:;scirnı-.4 
Parıs - P. T. T., Ren, Strazburc -
Brüksel - 23 Doyçlandzender. 

ODA MUSİKİSİ: 17 Varıova - ' 
Münib - 21.50 Beromünster - 21.lS 
semburc. 

SOLO KONSERLERİ: 15 Frankf 
15.30 Laypzig, Viyana - 17.15 Milaflll~al 
18.10 Hamburg- 18.25 Kolonya -19 
gart-20.10 Münib- 20.30 London - • 
yonal - 21 Paris - Eyfel Kulesi -
Stokholm - 24 Stutgart. 

.~~FESLİ SAZLAR (Mars v. s.) 
Konıgsberg - 12 Hamburg, Laypzig 
London - Recyonal, Doyçlandzender. 

ORG KONSERLERİ VE KORO 
15.45 Doyçlandzender - 19.10 Kol 

Bir çok çocukları ve torunları 
var ama onların da hesabını pek 
doğru yapamıyor. Torunlarından 

üç tanesini gördük. Arslan gibi de
likanlılardı. Biri muallim; öteki İs
tanbul liselerinden biride okuyor; 
üçüncüsü de orta mektepte .... 

Biraz sonra, çamlar yerlerini me
şe ağaçlarına bırakmağa başladı ve 
nihayet zeytinlikler ... 
Artık Ayvalık'm eşiğinde sayılı-

sından geçtikten sonra, şehrin orta HalQk Nihat Pepeyi, Çanakkale KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 20.5 Beromünster - 21.15 Frankfupıınr., .. ı 
21.30 Stokbolm. . 

kıamına geldik. Yol arkadaşımız destanını şu mısralarla tamamladı: 
Hasan Çandar'dan bir kahvenin ö - Cesetlerin ehramı kaybolurken göklerde X Ma.kova (Tau) - Roıdina tayya-

HAFİF llıfUZİK: 6.30 Kolonya - d"' 
Frankfurt. Münib - 10.30 Hamburg 
Alman istasyonları - 13.15 Viyana -
Frankfurt - 14.15 Berlin. H 

B. Çetinkaya Bağyüzü'ne her uğ
rayıfinda, eski silah arkadaşlarını 
da yoklarmış. Sayın vekilin iti sok 
olup faıla kelmak \8"•-•ıllil _._ 

nünde ayrıldık ve dar sokaklarda Arzuı kurtarıcısı doğuyor kanlı yerde. ' resinin kahramanlan Komaomolak şch
Heybetli ordulara mezar oldu bu toprak rine varmışlardır. Biolen:e halk kah • ı5.+5 Könicabera - 16 Alman i•=:~JIDladi 

- 18 Berlin - 19 Alman istasyonl~ 
lRciJmii•N'~a::ın.ın v;-.... 

manlar Kuağa: ~~:~=~====~~=~===~do~!:~w~a~!~~k.=====:=:.;.;.;:- Artık, Çanakkale'ye_kimse saldırmıyacat: :+-....,;~~~~~;r.;;;;:.;;:,:~~~~ama!!!!l.n~a~~·~ka~~ e an sonra, em ne 

- Yooool Dermif, yürük kızının 
yemeğini yemeden bir yere gide -
me.zain... 

Ve B. Ali Çetinkaya, bu iırar kar
ııaında dayanamaz, eski arkadatla
lariyle geçmit günleri yadederek 
neşeli neşeli yemek yedikten sonra 
tekrar yoluna devam edermif. 

• • • 
Bağyü.zü köyünün bet sınıflı bir 

ilk mektebi, inşaatı bitmek üzere o

lan güzel bir jandarma karakolu 

var. Bu köyde yetişen üzümler Ay
valık tarıkiyle Londra'ya kadar gön
deriliyor. Geçen ıene epey sevki -
yat yapılmıf. Bu mevsimde daha 
fazla aatıt yapılacağı umuluyordu. 
Kozak'ın bütün köyleri gibi, Bağ· 
yüzü de çok şirin bir yer. Ora halkı 
da bir otel yapacaklarını söylüyor
lardı. Kırağa söze karı§tı: 

- Hem otele ne haceti Evlerin 
birini bopltır, misafirleri orada a • 
iırlarız. Dedi. 

Bize, General K!zım Dirik'in a -

Aydın halkevinin 1 Sıhhi kongrelere giden 
köy gezileri delegelerimiz döndü 

Aydın, (Hususi) - Halkevi köycü
lük fUbesi üçüncü gezisini bu hafta 
İmamköyü, Pınarderesi, Kocağür, ve 
Tahtacı köylerine yaptı. 

Bu gezide diş hekimi 25 kişinin di
şine baktı. 20 diş çıkardL 
Sıtma mücadele memuru da, elliye 

yakın köylüyü muayene ederek sıt -
malılara iğne yaptı. Dalaklılara kinin 
dağıttı. Bir çoklarının da kanını al -
dı. Ebe, iki lohuaayı muayene ve te
davi etti. 

Kültür ispekteri, dört köyün kül -
tür vaziyetiyle mektep ihtiyaçlarını 

tetkik ve tespit etti. 

Bayan öğretmenler, köy kadın ve 
çocuklariyle meşgul oldular. 

Gençler; köylerin her bakımdan u
mumi vaziyetleriyle alakalandılar 

Her köyde halkevinin radyosu çalı -
narak köylülere müzik par.;aları din-

' 

Eylülün 24 ünde Amsterdam ve 
Roterdam'da toplanan tropikal hasta
lıklar ve sıtma kongresine hükümeti
miz adına iştirak eden sağlık ve sosyal 
yardım bakanlığı hıfzıssıhha dairesi 
reisi B· Dr. Şerafettin Atamanoğlu i
le Hıfzıssıhha mektebi direktörü B. 
Mahmut Sabit Akalın şehrimize dön

müşlerdir. 

• • * 
Roma'da ecnC'bi doktorlar için açı

lan sıtma kurslarına hükümetimiz ta
rafından gönderilen hıfzıssıhha daire
si sıtma mütehassısı B. Dr. İsmail 
Hakkı Arda Ankara'ya dönmüştür. 

!etildi. 
Köycülük şubesi hazırladığı prog -

ram mucibince il merkezine bağlı 
bütün köyleri dolaşacaktır. 

Sarkın güne&i doğdu Y1H'~gfrcaklar? XRQmll - F~ansrz ma.sılfilıa.tgüzaın, 
~ecesinde, Fransa'mı:ı yeni Bı>ma sefirinin Agre -

Çağları aydınlatan bir ııık var sesinde. ma:u bakJnnda KDDt Cianıo nezdinde 
Ardında her koçyeiit vatanın bir 

daiıdır: bir teıebbüste bulWUDUftuır. 
Ata'mu: önlerinde kurtuluı bayrağıdır. X Londra, - Lens istuyonlan ha • 

Çanakkale, öyle bir ilham kaynağı j. mallan ile kontrol memurlanndan 
di ki şiir perisi, kırk yılda bir hatır- grev yapmıf olanların sayıeı 3.400 ü 
ladığı bana ve benim kalemime bile bulmuttur. 
"Çanak kale şehidinin dilinden" şu X Paris - B. Löbrön, halihazırda 
mısraları sundu: Fransa'da bulunan ingiliz hava heye -

Alevi içen biziz, 
Yıldırımı ciinedik. 
Bu vatanı kimsesiz 
Ve bitik 
Sanarak; 
Sırtını dayanarak 
Zıhhlara, toplara, 
Bu uiurda harcayıp hazne dolusu para, 
Saldıran türediler 
Önümüzde eridiler. 

Alnımıza konan yara, 
Kimimizi çıkarmadı ilk bahara; 
Parçalayıp göğsümüzü 
Kimimize göstermedi gelen güzü. 

O günlerden beridir, 
Bu ya'maçlar yeridir 
Bizim arkadaşların. 
Ve bu yamaçların 
Üzerinde bombaların kavurduiu, 
Mitralyözlerin vurduğu 
Kavruk fidanların dibi 

tinin başındaki hava Mareşalı Siril 
Neval ile Vismareşal Duglas'ı kabuıl et
miştir. 

X Paris - Beynelmilel buhranın 
muhtelif aafhalan hakkında aöylemiş 
olduğu iddia edilen ve sabah gazetele
ri tarafından neşredilen sözlerden ha
berdar olan B. Daladiye, dün akf8D1 
bu sözlerin katiyen sahih olmadığını 

beyan etmiştir. 
X Paris, - Esıki nafıa nazın B. 

Forosaard tarafın.dan netredilen bir 
makalede, fransız hava kuvetlerinin 
5000 tayyareye çıkarılması istenmekte 
ve bu Majino hattı delinemez bir hat 
olmakla braber havadan Franaa'nın 
çok geride olduğu kay~dilmektedir. 

HALK MUSİKİSİ: 9.30 Benin -
Stutprt - 18."5 Viyana - 19.15 ine 

DAN8 MUZ1öt: 22.30 Viyana -
Laypzig - 2'2.4 Roma - 23 Floransa. .. 
Jano - 23.10 Badapeete - 23.25 ıo 
Rec>"Oml - 24 Ltikaemburır - 0.5 
viç. 

Moskova' daki konser 
. .ı~. Birinci teşrin yabancı memlek 

kultur münasebetleri idame umum So 
("Voks") cemiyetiyle S.S.C.B. radyo 
mitesi, Moskova radyo istasyonu ile ( 
ga tulü 17+4), Türkiye için tertip edileo 
radyo konseri neıredeceklerdir. K 
Türkiye saatiyle 21 de bqlıyacaktır. 
serin programı sudur: 

Tatar bestekln Cihanov'un "Kackııı 
perasından parçalar, Moskova devlet 
servatuan Tatar stüdyoaıı artistleri 
fından. 

Ziraat Bankasında müf et 
muavinliği imtiham 

Ziraat bankası genel direktörl' 
müfettiş yetiştirmek üzere müfet 
muavini almıya karar vennifti. 
nun için genel direktörlük binasıo 
bugün şifahi müfettif muavinliği • 
tihanı yapılacaktır. • 

ve çok, pek çok gemi sahibi idi. Bu auretle, diyebili· 
rim ki, iatikbalim pek parlak görünüyordu. Sevdiğim 
kız da gençti ve yüksek sınıftandı. Gidip kendisine 
içimi açtan. Beni reddetti. Almq olduğu bu vazi· 
yetin sebebini tahmin edebilir misiniz? Hayır, bana 
sadece iatemediiini söylüyordu. Bunun üzerine e -
timden geleni yapıp hadiseyi mertçe telakki ederek 
çalı§lllıy& devam ettim.Sonra babam için kötü yıllar 
geldi, gemileri bath, borca girdi, proteato edildi, 
hüliıaa, iflu etti. O zaman ne yaptım? Gene bütün 
bu felaketlere erkekçe göğüs gerdim. Derken, gü · 
nün birinde bahsettiğim kız geldi. Şehirde arayıp 

buldu. Benden iatediği ne idi? Derainiz. Fakir aayı -
lırdım. Muallimlik ediyordum. Omitlerim suya düş
müı, fiirlerim bir tarafa atılmı§tı. Halbuki bu sefer 
de kız beni iatiyordu. Beni iatiyordu. 

~ 
l ViKTORiA 1 

te Viktoria'yı görüyorsunuz. Demin aıbatime içti. 
Vaktiyle onun profesörü idim. Ba•kmız fİmdİ evle
niyor, ve bu da bana zevk veriyor. Sanki kendi kı
zan imiı gibi evlenmesinden tamamiyle fahaİ bir 
saadet duyuyorum. Şimdi de belki çoculdannm 
muallimi olurum .. Elbette, her 19Ye rajmen, hayat
ta gene oldukça aevinç mevzuu varda". FakıM, mer
hamet, kadm v bükük boyun haıkkmda danin 
söylediklerini ne kadar fazla dütüniiraem size o 
kadar hak veriyormn. Vallam, haWmuz var •• Bir 
dakika müaaaade ediniz .. 

ihtiyar muallim: ''Böyle bir teYi tasavvur ede
bilir miydiniz?., diyerek Jobannea'e baktı. 

- O zaman da artık iatemiyen siz idiniz değil 

mi? 
- lstiyebilir miydim? Sorarım aize. Mahrum, 

mahrum, bir 19yaiz, bu muallimlik vazifesi, ve yal
nız pazar günleri pipoda tütün.. Bu vaziyetteki 
insan ne olabilir? Ona bu kadar eza veremezdim. 
Fakat, aöyleyinE:a bana: Böyle bir bal tasavvur e
dilebilir mi? 

- Peki, kız sonra ne oldu? 
-Ah! Allahnn, sualime cevap vermiyorsunuz. 

Bir yüzbaııya vardı. Erteai sene, bir topçu yüzba
ıısma. Sıhatinize. 

Johanne.: 
- Bazı kadmlar hakkında merhametlerine bir 

istimal mahalli aradlklan söylenir. Şayet erilek 
muvaffak olm- kMl.uılar onlardan nefret edip 

Yazan: Knut Hamsun -22- Çeviren: Naauhi BAYDAR 
kendilerini fazla görmiye batlarlar. Erkek talih
sizliğe uğrar ve batmı önüne eğerse.o vakit onlar 
muzaffer tavırlariyle gelirler: lıte, buradayım! 

- Fakat, neden iyi günlerimde rıza gösterme
di? Hani, talih bana bir küçük ilahe güler gibi gül
düğü günler? 

- Hiç fÜphea.iz boynunuzun bükülmeaini bekli
yordu ..• Kimbilir. 

- Fakat, ben hiç bir vakıt boynumu bükme -
dim; hiç bir vakıt. Gururumu muhafaza ettim ve 
onu da zerre kadar mühiınaemedim. Buna ne der
s.iniz, ha? 

Johannes susuyordu. 
ihtiyar muallim devam etti: 
- Belki de hakkmız vardır. 
Ve aonra, birdenbire neıelenerek: 

- Allaha ve cennetteki bütün veliler üzerine kasem 
ederim ki demin söylediğiniz söz pek doğru. - ih
tiyar tekrar ıarap bardağmı dikti - Kız, nihayet 
yatlı bir yüzbaıı ile evlendi. Ona bakıyor, okıuyor, 
yemeğinden kesiyor ve evdeki hakimiyetini idame 
edip gidiyor. Bir topçu yiizba111ı ... 

Jobannea baımı kaldırdı. Viktoria, elinde kade
hi, dimdik ona doğru bakıyordu. Johannes de, bü
tün vücudu sarsılarak, kadehini aldı. Eli titriyor· 

du. 
O zaman, Viktoria, gülerek ve yük.ek sesle, Jo

hannes'in yanmdaki zatın, muallimin adını telaf
fuz etti. 

iyice mahçup olan Johann~ tatkın f&tkm güle
rek kadehini yerine bıraktı. Davetliler bunu fu
ketmiılerc:li. 

Eaki talebeainin gösterdiği bu alakadan gözleri 
ya§&racak kadar mütehaaaia olan ihtiyar muallim 
kadehini kaldU"ıp içindeki tarabı son damlasına 
kadar içti. 

Ve §Öyle devam etti: 
- lıte, itte arbk ihtiyar, aürtü.k, "j'alnız batma 

kalmıt ve meçhul bir adam oldum. Benim hiaseme 
de bu diiftü. Şu içimde ne vardD', kimse bilmez. 
Fakat, inleyip ofladıimu da kimae ititmemif(ir. 
Hele durun bakayım: Siz kumru nasıl bir hayvan
dır, bilir miainiz? Kaynaktan su içmeden eve) onu 
bulandıran bu büyük meyua, kumru değil midir? 

- Bilmem. 
- Evet, odur o. Ben de onun gibi hareket ede-

rim. Hayatta bana lazım olan kızı alamadım. Bu
nunla beraber neteden de pek o kadar mahrum de
ğilim. Fakat 'neıemi bulandırırım, daima bulandı
nnm. Bu suretle de inkiaa.ra uğramam. Şurada it-

Kalktı, bardağmı aldı ve<ı Viktoria'ya dofra )'Ü· 

rüdü. Daha ıimdidea aallanıyor ve beli de irice 
bükülüyordu. 

Birçok nutuklar söyleneli. Teimen em aıö,.ledi, 
komıu nahiyeli çiftlik sahibi Viktoria'nın ana•• 
ıerefine kadehini kaldırdı. Elmas iineli delikanlı 

ani yerinden kalkıp Johann•'e hitap etti. Yalnız 
ona dair söylemiyordu. Genç faİre gençliğin min
netini arzetmeit istiyordu. Hayrhahca tabirlerle 
onun istidadma kartı muaaırlarmm hayranlıjını, 
saygıamı ifade etti. 

Jobannes kulaklanna inanaımyordu. 
Muallimin kulağma fıulcladı: 
- Bunları benim için mi söyliiyor? 
- Evet, bana takaddüm etti. Banu ben yapmak 

i.terclim; Viktoria bugün benden bunu iatemifti. 
- Kim istedi, dediniz? 
Muallim ırö~lerini ona dikti. Cevap vereli: 

- Hiç kimse. 
Nutuk devam ecler4'en bütün nazarlar Johuı

nea'e çevrildi. Hatta tato sahibi ona bir ifaret yap
b. Kar ... , ona bakmak için saplı rözlüğünü burnu

(SolHl v»} 
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Pijama mı, 

.fıftıEı Vekaleti trenlerde yolcuların 
ile gezmelerini yatak etmiı. 
~ - belki çok gezmediğim için • 

Ye kadar trende pijama ile ıezen 
görmedimae de Nafıa Vekaleti· 

bunu yuak etmeaine göre öyle ya· 
bulunduiu ıüpheaizdir. Her 

de pek yerinde bir karar ... 
l'l'ende rahat etmek için pijama gi -

Yolcular franaız romancıaının Ja • 
•'daki adetlerle alay etmek üzere 

dığı meflıur "Sayın kır alemi" Ho -
le partie de cambagne) kitabım o

t olacaklar. Japonlar da öyle 
lannıı. Şimendifer vagonuna gi -
caketlerini ve pantalonlannı clu-

P, büküp rafın üzerine yerleıtirir • 
•e onlarm yerine pijamalarını gİ -

rahatlanna bakarlarmıf ... Bizde -
Pİiamalı yolcular o romanı okumuf 
ardı, böyle yapmanın rahata uy • 
ohnakla beraber "Muateret adabı,, 

mdan • romana girecek kadar • 
• n olduğunu anlıyarak rahl\tlannı 
• nlikte aramaktan çekinirlerdi. 

a ... pijamalı yolcular belki, pijama • 
bize Avrupa'dan geldiiine, hem 

.ıacaıı, bir çoğu da ipekli, kumq • 
dan dikildiğine bakarak bunu mede· 
ette gecelik entariainden ileri ve 

tkeain önünde giyilebilecek bir ıey 
rlar da onun için trende gecelik en

. ıi giymiye cesaret edemedikleri 
de pijamalarını giymekte mahzur 
t1bezler ... Halbuki pijama gecelik 
tariıinden geridir. Elbette bilininiz
bu biçim gecelik elbiaelİni incilizler 
tlilerden öirenmiıler ve oradan 
b memleketlere, bize de, yaymıı • 
dll'. Fakat kelimenin etimolojiaine 

t ederseniz anlaramrz ki ancak 1 • 
dilindeki bi caıne yani elbise

lik hali demektir. 
Vaktiyle bizde de ıecelik entari giy
den donla, ıömlekle yatanlardan ba

aabalıleyin ekmek almak için ao-
-a da öyle çıkarlardı. Nitekim bi • 

rahmetli mahalle imamı da ıece • 
in yama donla, ıömlelde yatbiı i · 
' her sabah köte batındaki bakkal 
kkinma aynı kıyafette, liderdi. Yal· 
,gözleri ihtiyarlıktan artık iyi sör • 
diiinden, fazla olarak, sözlerinde 
D kenarlı arödüğü bulunurdu ... Pi • 

«la. ne ka ar aliicalı ve ipcldi lfu· 
- o1-. ..... donla sömlelc de • 

ktir. Kntı: yıl ance • artık .... li bile 
rmyan ·mahalle imunmm donla, 
mlekle bakkal dükkinma sitmeai 
ıün bize ne kadar çirkin geline, 

ile trende gezmek de gene o ka· 
çirkindir ... 

Sağlık bakımından da pijama ile 
• onunla evde dolaımak bile -

yanlıt bir ıeydir. Pijama, Olaa ol-
gec:e yatakta giymiye yarar. Ya -
ta giyilecek olan gecelik elbiaeyi 
de, hatta evde de dolaıırken giy -
onu mutlaka kirletmek demektir. 
yatacağı vakit, giindüz elbiseli • 

aadece onu buruıtunnamak, için de
' yatakta tozlanmamıt ve kirlenme
' bir §ey ıiymek üzere çıkarır. Pi· 

yatakta giyilecek elbise olunca 
evde bile gezerken givmemelidir. 

de hafif gezmek için ııiyilirıe yatar
onu çıkarmalıdır. 

Yatakta giymek için, doğrudan doğ· 
a vücut üzerine uzun bir gecelik 

tari givmek .,iia"."'1adan daha iyidir 
iace bir 1recelik entari vüeııt Ü • 

1"1nde. havanm ser~•t. "önme~ini ni -

BÜYÜK 

entari mi? 
jamadan iyi temin eder. Pijamalar da 
vakıa ıenit olur, fakat paptolon lua • 
mmın uçkurlu olmuı mutlaka az çok 
aıkar ve vücudü iki kıema ayırarak ha
vanın bütün vüc:ıut üzerinde dönmeai • 
ne mani olur... Pijamanın kocaman 
düğmeleriyle, aüalü kordonlariyle ve • 
cephelerde unutabileceiiniz türlü tür
lü ıeylerle yatakta rahatsız etmeai de 
bqka. .. 

Her zamanın en biiyük hekimi olan 
Ipokrat, zamanında pijamalar daha bi
linmezken, pndüz bile pantalon bi -
çiminde elbiae giyme"!n büyük düt -
Jn!Ull idi. O zaman pantıılon veya şal -
var, yahut potur giyen şimal adala -
nnın züriyetleri, gündüzleri de boy en
tariai ıiyen yunanlılardan az olmasını 
onların siyinmek tarzına atfederdi ... 
Bu1rün, büyük hekimin sözünü yerine 
getirmek için pndüzleri - en ağır hint 
kumatından bile olsa • boy entarisiyle 
gezemiyeceğimiz §Üpheaizdir. Fakat 
pijama ile yatağa girince onun göster· 
diği mahzurun bu zamanda da doğru 
olduğunu kabul etmek zaruridir . 

Bayanlann pijama giymelerine ge • 
lince o, ıüzel bir tabloyu ipekli kuma
şa sararak ıaklamıya benzer ve o ka • 
dar yazık olur. Halbuki gecelik göm -
leği, tablonun etrafındaki kadro gibi, 
içindekinin güzelliğini arttanr. Onun 
için kadın pijamaaı ne kadar parlak 
olaa onun ıağhk bakımından faydası • 
nı aramıya lüzum yoktur . 

G.A. 

Yugoslavya'da seçim 

mücadelesi Pazar 

'günü başlıyacak 
Belgrat, 13 a.a. - 11 kinunuevelde 

yapılacak olan tetrii ıeçim mücadele
si önümüzdeki pazar günü saat 19 da 
Batvekil ve Hariciye nazırı Dr. Sto
yadinoviç tarafından verilecek bir nu
tukla açılacaktır. Bu nutuk memleke
tin bütün radyo J>08talariyle nefredi
lecektir. 

Ankara Borsası 
13ll. tepin/1938 fiyatları 

ÇEKLER 
Acılı• Kapanı• 

Londra 6.03 6.03 
Nevyork 127.3325 127.3325 
Par is 3.3725 3.3725 
Milano 6.70 6.70 
Cenevre 28.8450 28.8450 
Amıterdam 69.0925 69.0952 
Berlin 50.9925 50.9925 
Brükıel 21.4925 21.4925 
Atina 1.10 1.10 
Soba 1.545 1.545 
Praıı 4.375 4.375 
Madrit 6.03 6.03 
Varııova 23.88 23.88 
Budapeıte 25.125 25.125 
Bükret 0.905 0.905 
Belgrat 2.845 2.845 
Yokohama 35.2025 35.2025 
Stokholm 31.07 31.07 
Moskova Z3.9675 23.9675 

ESHAM VETAHVlUT 

1933 ikramiyeli 
Ergani 19.15 19.15 

1938 yüzde 5 F. 
ve ikramiyeli 19.- 19.-

YEMİN 
~================ - 4- ===-' 

Baş tarafının hulasası 

Vaka Fransa'da kıralhğın son gilnlerin· 
• asılzadelere m~hsus bir mahfilde başlı
r. Dbl.ıur isminde burjuva menııeli bır 
nı, Franaa'nın en eski ailelerinden biri· 
mensup olan Vikont dö Marni'yi, sevdı· 
i bilmedii?i bir kadın hakkındaki sözle
lc. iıtcmiyerelc lu:ıdınnııur. D.el.iunlı 

etim hakaret sekline aoktugu ıc;ın za
nuı muaıeret usulleri mucibince düello, 
larmda çelcinilmu bir zaruret olmuetur. 

Yaptlan düelloda Oölatur ıtenc ve cüret· 
haamını yaralamamak için ıon derece 
kat ediyor ve soğukkanlı oyunuyle !Du-
zııuıı ıteeli ıtaklarmı bozuyor .. v~ !?-ıha
t bir darbeyle elinden kılıcını duşuruyor. 

hacaletli ikibet Vilcoııt do Marni'nin a
İyetini artırıyor ve delıkanlı Dôlatur'a 

nidc:n hakaret odiyor. 
Bwuın iiaerine yeniden düello ediyorlar. 
rıından çılgına dönen gene Vikont ted-
rıizce bir hareketle kendini hasmının kı: 
p.ı üatüac atıYor ve berikinin bir felaketı 
~lemiye ç.alıaınaama ralmen aldığı yara 
ı:ticeainde öliiJ'Or. Arkadaıları Vikontun 
Üsünü eve ııetiriyorlar. Küçük kız: kar
!ıi Jülyet \17UlJYOr ve fellketle karıııla-
'or. 
'rip bir ses çıkarıyordu. Bu, ağır bir 
~k taşıyan adamların adımlarıydı. 

~
yet, yatağından. fırlıyarak, ~mu~
ına acele bir elbıse attı, terlıklerı
ayağma geçirdi ve odasının kapı
astı. o IJl'ada iki yabancı, arka. 

Yazan: Baroneı Orkzi 
larında bir sedye ta9ıyan diğer ik~ ~i
§l daha oldugu halde aahanlığa g~rı. · 
yudardı; ihuyar Matyö boguK mıltı
,erl .. en arkada yürüyordu. 

Jiılyet, kapııunm e~ıgındc bir hey
ı>.o.;ı ~ıbı hareketsiz kalcı~: ~iı!iuk kau
ıc kendısini görmeden onunden geç· 
ti, çünku dö .Marni ko~.ağ.ında sahan -
lıklar genişti ve Matyo nün fenerı ~~-

k zayıf ve titrek bir ışık aksettırı-ca .
1 

.. 
du Koridorun biraz daha ı erısın-yor . .. .. .1 de, kardeşinin odası onunde kafı e 

durdu. Matyö kapıyı açtı ve bet adam 
ıçeri girıp gözden kayboldular. . .. _ 

Bir lahza sonra, korkunç baberı og: 
renmiş olan Jülyct'in eski sütnin~sı 
J ertrüd, genç bayanının odası?a goz
lerinden yaşlar boşanarak gelıyordu. 
Ağzından söz güçlükle çıkıyordu, fa
kat sevgili yavrusunu kolları arasına 
aldı ve hıçkırarak onu bağrına bastı. 

Jülyet ağlamıyordu. Darbe. o kadar 
vahtice, o kadar korkunçtu kı, taş. ke
silmiş gibıydi. On dört yaşındakı bu 
kızcağız, o zamana kadar ölümü asla 
dü,Unmemişd, ve i9te tim.di ölüm..~: 
ve girerek, ondan k&rdetıni, ıcvdı_gı 

- r; 

Yakın 

tarihten 
bir 

Bern~esgaden mü~ôk.a_trnda ~1 hl • . 
HITllR VE SUSNIG ·~··~~~~~~~.~ 

sayfa Neler konuşmuşlardı:l. ~;:~:::~:k::.::::~ bir anket açmıftı: ''Herhangi bir i-
lanın hayatınız üzerinde- müeuir ol
duğunu hatırlıyor muıunuz?,, Buna 
verilen cevaplardan birini unuta
mam: "Liaeyi yeni bitinniftim. Ak
tör olmak iatiyordum. KODMrVatu
var imtihanını muvaffakiyetle verdi· 
ğimin ertesi g:inü babam öldü. Ana
mı ve kız kardeıimi geçindirmem la· 
zandı. ilanlara göz gezdirirken bir 
aigorta ıirketinin memur aradığını 
gördüm. Müaabaka iyi neticelendi. 
Şirkete girdim. Bugün aayılı acorta 
mütebauıalarmdanım.,. 

Mü•takil Avusturya devletinin 
ortadan kalkmcuıiyle neticelenen 
alman kuvet darbesinden hemen 
önce Berhteagaden' de Alman)ICI 
ve Avusturya hükümet reialeri a
rasında çok mahrem tutulan bir 
mülakat yapılmıftı. Ava.stcır)ICI 

Avusturya'nın Paris Elçiliği 
sabık matbuat şefi Martin 

H itler Şansoliye Şuşniğ'i ça
lışma odasında yalnız kabul 

etmiştı. Çok heyecanlıydı ve ziya
ret~sini adeti nezaketsizce karşı
lamıştı. Gicı.> Şmid ve Şuşnig'in 
hususi katibi, Ribbentrop, Führer'in 
en yakınlarından birkaç kişi, gene
ral Keitel, Rayhenav ve Spersle 
yandaki odada bekliyorlardı. Şuş -
nig'e öyle gelmişti ki kendisine o
turacak bir yer gösterilmemiş ol
masının sebebi kasti bir nezaketsiz
likten ziyade bu aşikar heyecandı. 
Oldukça uzun bir müddet, Hitler 
ziyaretcisinin konuşmasına mahal 
bırakmadı. Ona bir sürü şikayetler, 
ittihamlar ve protestolar yağdırdı. 
Eğer iş yalnız kendine kalmış, 
kendi temayüllerini dinlemiş olsay
dı bu sonuncu tecrübeye de lüzum 
görmiyeceğini söylemişti. Bugün 
vatanı olan Avusturya'yı, dünya ö
nünde temsil eden adamlara karşı 
hiç bir dostluk, hürmet hissi bes
liyemez, onlara itimat edemezdi. 
Şahsen Avusturya'da hüküm sü
ren sistemin, Avusturya meşrutiye
tinin ve alman milletinin düJman
lariyle ortaklık eden "Avusturyalı
lık" ın düşmanıydı ve böyle kala
caktı. Kendisine inanan ve bütün 
ümitlerini ona bağlamış olan parti 
arkadaşı Avusturyalı kadın ve er
keklere çok ıstırap çektiriliyordu. 
Buna rağmen dostça bir komşulu
ğa erişmek için son bir gayrette 
bulunmıya teşebbüs edecekti. Fa
kat bunun sonuncu olacağını da 
ihtar ediyordu. Şahai hislerini ve 
kanaatlerini fedaya ve temmuz an
laşmasını sağlam esaslar üzerine 
vazetmiye amadeydi. Avusturya'
nın nasyona\ sosyalistlerinden her 
türlü müzaharetini esirgemeye ka
dar gidecekti. Fakat bunun için 
muahede esası üzerinde bir işbirli
ğine garanti olarak asgari bazı 
şartların yerine getirilmesi lazım
dı. Avusturya hükümeti bunları 
reddederse, sisteme kar§ı hücuma 
geçmiye ve onu mahvetmiye ken
dini mecbur sayacaktı. 

Şutnig o eınada bu ıözlere 
kartı bir protesto jestinde 

bulunmak istediği için Hitler te
hevvüre kapıldı. Birkaç defa "mah
vetmek .... mahvetmek" diye tek
rarladı ve misafirine phsi hücum
larda bulundu. 

"Bekleyin, göreceksiniz, diyordu, 
siz de yıkılacaksınız I'' 

Sonra alman milletinin ıerefi na
mına yerine getirilmesi icabeden 
misyon hakkında felsefi ve tarihi 
mütalealar dermeyan etti. 

"80 milyon nüfuslu bir impara
torluk kuracağım." 

O zaman tehditler başladı, A
vusturya kendisine uzattığı sulhçu 

ve iftihar ettiği kardeşini almıya ge
liyordu. Filip artık mevcut değıldı ... 
Babası henüz bir şey bilmiyordu, ve 
ona müthiş .hadiseyi bildirmek vazi -
fesi, ona, J ülyet'e düşüyordu. 

lhtiyar hızmetçi kadını sarsan ke -
derin şiddeti biı'az hafifler gibi ol -
<luğu zaman: 

- Ona sen söyler misin, J ertrüd? 
Diye inledi. 

- Yok, yok, gülüm. Yapamam ... Ya
pamam ... 

Ve zavallı kadın, yeniden yaşlarını 
::.alıverdi. 

Jülyet'in ruhunu bir isyan hissi 
kapladı. Kendisini böyle bir darbeye 
maruz bırakan tanrıya gücendi. Ken
disi gibi bir ç.:x:uktan bu manevi iş
kenceye tahammül etmesini ne hakla 
istiyordu? Kardeşinin elinden gitti -
ğini görmek, ihtiyar babasının istira -
bına şahit olmak .. Bu lüzumundan 
fazlaydı. Tanrı adiletsiz ve zalim 
davranıyordu! 

Bir çıngırak sesi onu birdenbire ür
pertti. Babası uyanmııtı. 

Hiç şüphesiz gürültü i§itmişti ve 
bunun sebebini öğrenmek için birini 
çağırıyordu. Ani bir hareketle, Jül -
yet, Jertrüd'ün kucağından sıyrıldı, 
karanlık sahanlığı koşarak geçti ve 
karşısındaki oyma kapıyı açtı. 

İhtiyar kont yatağının kenarına o
turmuş, uzun ve zayıf bacakları yere 
doğru hareketsiz sarkıyordu. Kötü -
rüm olduğundan, böyle doğrulmak i -
çin P,:Ck büyük bir garret aarf ctmiJ 

Fuchs'un 
bafvekili Şuıniltin alman i•ti
lciaına karıı mukavemetten va.a 
geçme•İnde müeuir olduğu 
aöylenebilecek olan bu müla
kat hakkında fimdi eaki bir A
vusturya memuru ilıaatta bu
lunmaktadır. Avcuturya'r·n 
Paru elçiliği •abık matbuat __ 
li olan Martin Fuchs "Hitlcr'lc 
bir pakt • 1936-1938 Avuatur
ya dramı" ismiyle bir eaer neı
retmek ü:aere bulunmaktadır. 

Lö Figaro ga~etHi bu eserin 
en mühim laaıllarından birini 
intişarından eııel iktibas etmek 
müsaadesini almıştır. Bu yazı
da, müellif, Berhtesgaden mü
lakatını, bizzat Şuşnig tarafın
dan en yakınlarına izah edildi
ği ve onlardan dinlediği şekil
de şöyle anlatıyor: 

eli reddettiği takdirde başına ge
lecekleri anlattı. Alman ordusu her 
şeyi yoluna koymıya hazırdı, al
man hava kuvetleri Viyana ufukla
rında birkaç saat içinde görünebi
lirdi, Avusturyalı nasyonal sosla
listler, 11 temmuz anlaşması neti
cesinde gönül rızasiyle kabul et
tikleri ihtiyatlı hareketten sıy

rılıp serbestilerini iktisap ederek 
harekete geçmeleri için bir ıözil 
kafi gelecekti. 

"Size temin ederim ki vuıtadan 
mahrum olmıyacaklardır I" 

Sonra, federal Şanaoliyenin hu
dutaus hayretini ve doğmakta olan 
tesirini farkedince, yeniden tehev
vüre kapıldı. 

"Evet... Siz alman tarihinin kay
dettiği en büyük almanın karşısın· 

da bulundu~unuzu bilmiyor musu
nıu: ?" 

O zaman usun bir hitabeyle, 
kudretini temin için ıahip 

olJuğu muazzam vuıtaları taıvire 
koyuldu. Zaman z~ bu tadadı 
keserek, yandaki odada bekliyen 
generallerinden birini içeri alıyor· 
du, bunlar önceden hazırlanmıı o
lan ıuallere cevap vererek ıu veya 
bu kolordunun harekete hazır oldu
ğunu izah etmiılerdir. Bilhuaa 
Şuınig'in yakında müe11ir ve kud
retli taarruz ıilihlarını bizzat gör
mek imklnını bulacağı motörlü ve 
zırhlı iki fırka mevzuubahiıti. Ni
hayet, alman orduıunun bafkuman
danı içeri çağrıldı bütün diğer ge
nerallerin ve bizzat Hitler'in or
dunun hazırlıkları hakkında ı6yle
mi~ olduklarını teyit etmesi rica e
dildi. 

Bundan ıonra Şuşnig'e çekilmek 
ve Führer'in talepleri hakkında dü
şünmek müsaadesi verildi. Bu \et· 

lepler Şansoliyc'ye Führer'in bir 
yaveri tarafından yazılı olarak ve-

olmalıydı ve şimdi ayağa kalkmak i -
çin ümidsizce çırpınıyordu. Gece ses
sizliğini boğuk adımların ihlal ettigi
ni, agır bir yük taşıyan adamların ya
vaş yürüyüflerini o da ifitmııti. Zıh
ni, yarım asır öncesine, kayıtsız se -
yirciai oldugu trajik sahnelere doğru 
mu kaymıştı? O zaman ihtiyar asıl . 
zadenin muhayyilesinde hangi hayal
lerin inikas etmiş olduğu bılincbilir 
mi? Her halde, tahmin etmişti; ve 
Jillyet, solgun, titriyerek ve gözlerin
de kederini taşıyarak odaya koştuğu 
zaman, babasının her şeyi bildiğini ve 
kendisinin söylemesine hacet olmadı
ğını anladı. Hiç olmazsa kader onu bu 
külfetten kurtarmıştı. 

Kont dö Marni'nin sadık uşağı Pi -
yer, onu elinden geldiği kadar sürat
le giydirdi. Efendisi, merasim elbise
sini giymek istedi, bu, kıral on beıin
ci Lui'yi Sen - Döni makberesinde son 
istirahatgahına götürdükleri gün ta • 

şımış olduğu elmas düğmeli siyah ka
difeden muhteşem elbiseyi. 

Evelce güzel endamına o kadar ya
raşan bu elbise şimdi zayıflamış vü -
cuduna pek bol geliyordu. Fakat ih -
tiyar asılzade, geni9 bir siyah korde
liyla bağlanmıı beyaz saçları ve göğ -
süne karlı bir çağlıyan halinde dökü
len kıymetli ingiliz dantelieından gö
ğüslüğü ile, gene de heybetli bir man
zara arzediyordu. 

Sen - Lui madalyasını taktı, titrek 
eliyle kılıcını ku9andr, ve koltuğunda 
elinden &eldi_ği kadar doğrularak, 

mühim ifşaatı 
rilmiıti. Hitler bir müddet daha 
general Keitel'le konuşmıya devam 
ediyordu. 

Yandaki odada bütün bu müddet 
zarfında ağır ve tarif edilmez bir 
sıkıntı havası hakim olmuıtu. Hit
ler'in haykırııı ve kapı arasından 
bazı kelimeler i§itildiği zaman, al
man şefinin ne kadar tehevvür için
de olduğu farkediliyordu. 

Y averlerinden biri "Bu nadir 
vaki olan bir haldir" diyor

du. 
Gido Şmid en müstehzi tavurla

rmdan birini almıştı. Ribbentrop 
kıpkırmızı kesilmişti. General Fon 
Keitle tekrar odaya döndüğü za
man, Ribbentrop'un yanında ayak
ta durdu ve ona yilksek sesle bir 
harp ihtimaline karşı alınması la
zımgelen tedbirlerden bahsetti. 

Sonra Gido Şmid, Şu§nig'in ya
nına çağrıldı, Şuşnig kendisine hü
zünlü bir bakıtla alman talepleri
rinin uzun listesini uzattı. Beraber
ce alelacele mukabil Avusturya 
tekliflerini yazmıya koyuldular. 
Sonra yeniden Hitler U§nig'i ça: 
ğırttı ve derhal bir karar vermesı 
icabettiğini, aksi halde bir iki sa
ate kadar kendisinin "ba§ka karar
lar" vermek mecburiyetinde kala-

cağını bildirdi. 
Yabancı devletlerin yardımına 

güvenmek dUtüncesinden s~kın~a
aını tavıiye etti ve bu vesıle ıle 
dünya politikası hakkındaki intiba
larını izah etti. lngiltere'nin dünya 
hegemonya11nm büyük harpten beri 
hüsrandan hüsrana duçar olduğunu 
söyledi. İngiltere pek zayıf ayak
lar üstünde duran bir devdi. Bir 
mağlubiyete daba uğrarsa yıkıla
caktı. Fransa meıele bile değildi; 
franaa olu olea ancak bir dereceye 
kadar kendini müdafaaya mukte
dirdi. Fakat U%UD nmandanberi, 
büyük bir Avrupa devleti rolil oy
namaktan geri kalmamıftı. Bu, bir
likten mahrumiyetinin ve iç kav-
galarının bir neticeıiydi. 

S 
anıoliye Şupıig yeniden ıöz 
aimıya kalkı9ınca, Hitler 

gene ıözUnU keJti: 
"Biliyorum. biliyorum... Muıoli-

ni'yi dütUnUyonunus. Ben onun 
phıma ve eıerine hayranım, ve fa
fizmle naıyonal 101yalizm aruında 
tam, evrenıel, aararlmaz bir teaanü
de inanıyorum. Fakat İtalyanların 
askert kapasitelerine ııelince, ~u •!
rt bir meacledir. Bu huıuıta hıç bır 
hayale kapılmayın. Musolini size 
yardım etmiye kalkarsa, ki hiç şüp
hesiz bunu yapmıyacaktır, İtalyan
ları yalnız Bremmer ötesine atmak 
için değil, fakat ltalyan ordusunu 

(Sonu 9. ncu sayfada) 

dört uşağa kendiaini oğlunun ceae • 
dınin yatugı odaya taşıttırdı. . . 
Biıtun ev ayaktaydı. Merdıvenın 

oiıyiık meşaleleri yakılmııtı ve mü -
teaddıt mumlar geniş daırelere müte
harrik ve fantastık bir ışık doküyor -
lardı. Hizmet Uniformalarını giymi' 
olan biıtiın uıaklar, müteel'ıir ve ses
siz, dehlizC1e dizılmışlerdi. 

Dö Marni ailesi varisinin ölümü 
tarihin kaydettiği hAdiselerdendi ve 
bu hidiseyı ihtişam ve merasimle çev· 
relemek yerinde bir hareketti. 

Kont kendisıni oglunun yattığı kar
yolanın ucuna bıraktırdı, ve u;ı;un bir 
zaman bir kelime söylemeden ve kı -
mıldamadan durdu. 
Arkadatına sonuna kadar refakat 

etmiş olan Marki dö Vilfranş çekil • 
menin zamanı olduğunu düfündü. 
Jülyet onun mevcudiyetini ancak far
ketmişti. Gözleri babasının üzerine 
dikili, yatakta kardeşinin renksiz yü
züne bakmıya cesaret edemiyor, biri 
ölü ve diğeri diri bu iki sakit çehre 
arasında çocukca bir dehşet duyuyor
du. 

Marki odadan çıkacağı sırada, ihti-
y"'r ilk defa olarak söz söyledi. 

Sakin bir sesle : 
- Marki, dedi, oğlumun nasıl öl -

düğünü bana söylemediniz. 
Bütün hafifliğine rağmen, bu garip 

ve trajik sahne karıısında teeasür i
çinde bulunan Marki: 

- Bir feref m.-eleai için, düelloda, 
mösyö lö kont, cevabını verdi. 

Gene bir gazetede, taıuamıı bir 
ıinama aktörünün aağ bac:aima dair 
bir hikaye okudum: Büyiik harpte 
FJander cephesindeki amerikan kı· 
talarmdan birine menaup Olan bu 
aktör, hiç bir askeri hareket icra e

dilmediği, hatta bir tüfek aıteıinin 
bile ititilmediği sulhu andıran aakin 
bir günde, dört haftabk iznine batla
mak üzere hazırlıklar yaptığı aırada 
kartı taraftan atılan bir topun gülle
ıı.i zavallının sağ bacağını alıp götür· 
müttür. Takma bacağiyle, topal ol
duğunu kimseye hissettirmeksizin 
mesleğine devam eden - ismini SÖy· 
liyeyim - Herbert Marıal, geçen· 
lerde alman sahne vazn Helmer'le 
konuıurken bu yirmi yıllık eski va • 
kadan bahsedince muhatabı sarar· 
mıf ve Martal'dan hadisenin ayını 
ve gününü aonnUf, ve nihayet, o gün, 
o topu yanlıthkla abnıf olduğundan 
dolayı harp divanınca bir aene hap· 
se mahkiim ~'duğunu anlatmıftD'. 
Şu tesadüfe bakınız! Fakat, bu hika
yede bir nokta daha vardır ki kayde• 
dilmelidir: O gün, dü§ıtlanca aebebi· 
yet verilmediii takdirde hiç bir mer
mi israf edilmemesi cephe kwnan• 
danlığmm emri icabı olduğu halde 
Helmer topu silip temizlerken ona a
te§ vermiıti. Demek ki harpte bile 
kazara bacak kaybedilebilirmit l 

Vakıa. ihtimali heaaba ııöre teaa • 
düflerin de bir vezni, bir ıttıradı, bir 
nevi tahaddüı aeyri vardır ki önüne 
geçilmez. Mesleğini biT ilana borçlu 

olduğunu söyliyen - yukanda bah· 

settiğim - aigortacıya aoraraamz 
bütün aigorta heaap formüllerinin ih
timali heMP kaidel..m. iltm.t elti
iinden ba!»edeoeiini .......... üz. 
Fakat, bir pençerenin akmclan ge

çerken batma bir aabı düten, yahut 
uati durduğu için treni kaç.-uı, ve
ya - Herbert Marpl gibi - cephe
den Paria'e döneceği gün bacaimı 
kaybedenlerin uğradıldan ba b.za ~ 
larda ihtimali beaapla bir alaka ola
maz. Halbuki, teudüfiiD tıuuttıiı 
kızla evlenmek her ,ün raetknaa 
lrualardanc:br. 

Kartıma gelip ot.......-.k benden 
hangi mesleğe intiaabmm muvafık 
olacağını soran bir doet çocu.juoa, 
dün, ataiı yukarı bunlan naklede
rek fi.iaimi söylemek İ6tedim. Bu•· 
rih cevaba rağmen 1rene soruyordu: 

- Hukuka mı, mülkiy~ mi, dil 
fakültesine mi gireyim? 

- Harp okuluna ııiriniz; kati k.
rarlar vermeyi öğrenir.miz, dedim. 

Ah, bu gençler! · - N. Baydar 

Aynı tonla kont tekrar aordu: 
- Ya oğlumu kim öldürdü? 
Ani ve ha9in bir enerjiyle illve et -

ti: 
- Bunu bilmek hakkımdu. 
Marki cevap verdi: 
- M. Pol Dôlatur, mösyö 1ökont. 

Düelloda hazır bulundum ve çarpıı -
manın dürüst cereyan ettiğine geha • 
det edebilirim. 

ihtiyar kont bundan memn.wı gö -
ründü. Sonra devam etti: 

- Marki, size minnettarlığımı kiti 
derecede ifade etmem imkansızdır. 
Ogluma karşı gôsterdiğiniz sadakat 
her tiırlü şükranın fevkindedir. Al -
lah aizden hoşnut olsun ... 

Ve Büyük Asır ("') nezaketini taşı
yan asil bir jestle, genç asılzadeye, çe· 
kilebileceğini işaret etti. Beriki, iki 
uıak tarafından takip edilerek odadan 
çıktı. 

Kont: 
- Jülyet, bütün hizmetçileri dıtarı 
çıkarın, diye emretti. Size söyliyecek
lerim var. 

Küçük kız itaat etti, ve az sonra ö
lünün yanında ihtiyarla kızından baş
ka kimse kalmadı. 
Uyakların hafif ayak sesleri dehliz

de silinince, kont, o zamana kadar 
kendisini kaplamış olan uyuşukluğu 

üstünden silker göründü. Kızının bi
leğini yakalıyarak, hararetli bir sesle 
mırıldandı: (Sonu var) 

('*) On yedinci asrr. 
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1YURTTAN RESİMLER 

Gümüşhaneden bir görünüs 

Bursa'da imar plCinı hazırlıkları 
ve meyvacıhk kursunda çahsmalar 
Dedikodulu 
bir dava! 

Bursa Hususi) - Şehrimizin ımaı 

planının tanzimi için hazırlıklara baş
lanmıştır. Müstakbel planı yapacak o
lan profesör Prost bu hususta tetkik
lerine devam etmektedir. Profesörün 
gösterdiği lüzum üzerine şehrin ha 
vadan tayyare ile fotoğrafları alma . 
caktır. Bu iş için kullanılan aletlerı 

İstanbul belediyesi bir cemile olmak 
üzere şehrimize göndermiştir. bu fo
toğraflar alındık~an aonr:;,. müat.akbcl 

imar plarunm tanzimine başlanacak -
tır. 

Mütehassıslar tarafından Uludağ'a 

havai bir hat yapılması ötedenberı 
teklik edilmektedir. Bu hattın inşası 
takdirinde kullanılmak üzere Ulu -
dağ'ın da kuşbakışı fotoğrafları alı -
nacaktır. 

Meyvacılık 
Bursa bir tarih, bir kaplıca şehri ol

duğu kadar meyva şehridir de .. Mey
vacıhğı daha fenni şekilde ilerletmek 
için vilayet merkez fidanlığmda mey
va işleriyle uğraşan köylüye bir kurs 
açılmıştır. Burada meyva ve bağ aşı· 
sı, meyva üretimi, bakımı gibi fenni 
ve pratik dersler verilm~ktedir. Bu 
hususta köylüyü teşvik için kurs gö -
renlere 50 kuruş yevmiye de veril -
mektedir. Kurs çok muvaffakiyetlc 
devam etmiş ve bu sene kurstan 16 ki
şi mezun olmuştur. Mezunlara güzel 
birer aşı çakısı hediye edilmiştir. 

.. 
ı 

Buraa'dan umumi bir görünüş 

bir adam karısını 
kendisi. de öldürüldü 

Garip bir dava ~ 
Bugünlerde şehrimizde dedikodulu 

bir hadise~ni~ muhakemesine başlan _ Samsun'da 
mıştır. Hadıse şudur: 65 yaşında ol -
masına rağmen gönlü taze kalan Emi- I 
ne adın~a ~engin.bir kadın 35 yaşında öldürdü 
Kemal ısmınde bır gençle tanışmıştır. ' 
Genç adam, karısiyle mutabık kala -
rak zengin fakat ihtiyar kadının ev -
lenme teklifini kabul etmiştir. Ve uy
durma bir nikahla Kemal'le Emine 
evlenmişlerdir. Kemal paralara ka -
vuştuktan sonra para eden kıymetli 

eşyaları teker teker satmağa ve para
larını karısına vermeğe başlamıştır. 
Fakat sıra gayri menkullere gelince 
Emine bu izdivaçtaki kerameti anla -
makta güçlük çekmemiş ve Kemal'in 
arzusunu yerine getirmemiştir. Bu -
nun üzerine Kemal hte bir senetle 
kadının bahçesini bir başkasına sat . 
mıştır. Hadise polise aksetmiş. Kemaı 
yaklanarak mahkemeye verilmiştir. 

Trakya'da turizm 
Edirne (Hususı) - Edirne turing 

ve otomobil klubünün Trakya gezile -
ri.ne yeniden başlanıyor. Klup idare 
heyeti son toplantısında, Cumhuriyet 
bayramında İskeçe'den gelecek olan 
bir yunanlı kafileyi karşılama ve ağır
lama işlerini görüşmüş ve bu arada 
pazar günü Trakya'nm başka yerleri
ncgeziler tertip etmeyi de karar altı
na alarak bu işi üç kişilik bir komi -
tcye tevdi etmiştir. 

İlk kafile 16 ilk teşrin pazar günü 
Kırklareli'nin Vize kazasma gidip ge
lecek ve yol üzerinde Kaynarca gibi 
bir takım örnek köyleriyle türk tarih 
kurumunun Vize höyüklerinde yapıl

makta olan hafriyatını tetkik edecektir. 
İskeçe'den gelecek yunan kafilesi -

Hidlsenln üstünden daha allı saat 
aeımeden mahkeme kararını verdi 

Samsun (Hususi) - Geçen gün Samsun adliyesi adliye tarihi
mizde sürat bakımından bir rekor teşkil edecek mühim bir karar 
verdi. Tütün amelelerinden Yaşar adında bir adam epey zaman
dır karısı Kadriye ile oturmaktaydı. Fakat kadın, kocasına fazla 
bir sevgi beslemediğini belli eden birçok hareketlerde bulunmuş, 
hatta bazı dedikodular bile çıkmıştır. 

Karısmm kendisine bağlı olmadı -
ğına inanan Yaşar, onu öldürmeği ta
sarlamış ve öğle tatilinden az sonra 
tütün deposu önünde rastladığı kadı
na evelden hazırladığı bıçağı sapla -
mağa başlamıştır. Can havliyle kendi
sini ileri atmak istiyen Kadriye kı -
mddanacak vakit bulamamış, beş ye
rinden aldığı darbeyle yere yıkılmış

tır. Vakanın cereyan ettiği yer kala -
balık olduğu için hemen civardakiler 
müdahale etmek istemişler, Yaşar'ın 
ani hareketi yüzünden kadını kurta -
ramamışlardır. Kadriyenin orada bu -
lunan dayısı Aptullah hemen taban -

nin karşılanması için zengin bir prog
ram hazırlanmaktadır. Dost yunanlr
lar Edirne'de iki gün kalacak ve Cum
huriyet bayramının kutlama merasi -
minde de hazır bulunacaklardır. 

casını çekmiş ve kaçmağa başhyan 

katili kovalamıştır. Yaşar büyük bir 
süratle inhisarlar dairesi önünden u
zaklaşıyoqiu. Aptullah dört el ateş et
miş ve bir kurşun Yaşar'm tam kar -
nına saplanmıştır. 

Zabıta hemen vaka mahalline yetiş -
miş, müddeiumumi muavini yanmda 
adli tabip bulunduğu halde bir kaç 
dakika sonra vaka mahallinde tahki
kata başlamıştır. Yaşar hastaneye kal
dırılmışsa da az sonra can vermiş, 
Kadriye de yarım saat sonra ölmüş -
tür. Yaşar'ın cesedi üzerinde hemen 
otopsi yapılarak kurşun çıkarılmış -
tır. 

Tahkikat büyük bir süratle devam 
etmiştir. Bir yandan müddeiumumi 
muavini hadise mahalinde ve hastane
de hadisenin tahkikatiyle meşgul o
lurken, ~hür yandan da deliller tespit 

Manisa 

kil 

1 enstitüsü 

İ binası 

ı ......................... 
Manisa, Cümhuriyet 
Senelerinde modern 

müesseselere kavuıt ü 
• 

Parti, Halkevi, vali konağı spor kulübü, kız 
enstitüsü, kütüpane, müze, memleket hasta
nesi, moris Şinasi hastanesi, şehir sineması, 

stadyom, hükümet konağı, İş ve Ziraat 
Bankaları bu eserler arasındadır 

Manisa (Hususi) - Manisa Sağda: Spor kulubü; 
vilayetinde üç orta okul vardır. altta: Mcmlcl:ct has
Bunlardan biri Manisa' da ikisi t~_nesi; en altta Hü-

kumet konagı bınaları 
Akhisar ve Turgutlu'dadır. Sa-
lihli, Alaşehir ilçeleri de orta o-
kul binaları yapmaktadır. Mer -
kezde ayrıca kız enstitüsü ve ak-
şam kız sanat okulu vardır. Ho-
ros köyünde eğitmenler kursun-
da 60 köylü eğitmen çalışmak
tadır. 

1928 yılında vilayet dahilinde öğ
retmen sayısı 306 iken 1937 de 430 a 
yükselmiştir. Talebe rakamı 1928 de 
12.534 iken, 1937 de ise 23.487 e yük· 
selmiştir. 

Manisa her ıbakımdan kültür haya· 
tımızda çok ileri bir bölgedir. Birkaç 
sene zarfında şehir, kasaba ve köyler
de yükselmekte olan okullar pek faz
ladır. 

Bayındırlık 
Parti, halkevi, sporkulüp, vali ko -

nağı, kız enstitüsü, kütüpane, müze, 
memleket hastanesi, Moris Şinasi 

hastanesi, şehir sineması, stadyom, 
hükümet konağı, iş ve Ziraat banka 
binaları Cumhuriyet devrinin birer 
abidesidir. 

Çocuk bahçesiyle halkevi camlığı, 
uuapa.-x yen, cw ~C'l"'iırra~od'arr.-. ~~~=i'=11!1!'!" 

Yollar parke taşlariyle örülmekte 
ve "Atatürk" bulvarı asfaltlaştml -
maktadır. 

Belediye binası hususi muhasebe 
tarafından istimlak edilmiştir. Bubi· 
na yıktırılarak "Aatatürk'ün" büyük 
bir heykeli buraya dikilecektir. 

Elektrik tesisatı belediye ile husu
si idarenin müşterek kurduğu elekt
rik birliği tarafından idare edilecek 
enstalasyon kamilen değişecek cereyan 
muntazam bir halde dağıtılacaktır. 

Yeni elektrik fabrikasının inşasına 

devam edilmektedir. - ö. Kaya 

İzmit'te bayram 
hazırhkları 

İzmit (Hususi) - Şehrimizde ve 
vilayetin bütün mmtakasında on be -
şinci yıl bayraırunnı pek parlak bir 
şekilde kutlanması için lbaşlryan çalış
malar hummalı bir faaliyetle devam 
etmektedir. İzmit, planlı bir şekilde 
tenvir ve tezyin edilecektir. Tenvir ve 
tezyin planları hazırlanmıştır. Halk 
bu büyük bayramın engin tezahüratı· 
na iştirak etmek için sabırsızlanmak
tadır. Halkevimizde teşekkül eden ko
mite çalışmalarını sıklaştırmıştır. 

Halkevi temsil kolu müsamereler ve
recek, yer yer, eğlenceler şenlikler 

tertip edilecektir. Vilayetimizde 
on beş sene içinde yapılan büyük ve 
güzel işleri gösterir bir de kitap neş
redilece ktir. 

I zmit' ıe madar 
İzmit (Husu.si) - Bu~hafta yapılan 

lik maçlarında Gençay ile İdman yur
du 1 - 1 re berabere, 'Gölcük, Kağıtspo
ru 1 - 4 mağlup, Adaspor Akyeşile 1 -
O vaziyette yenilmek üzere iken Ada
sporun itirazı ve sahayı terketmesi Ü· 
zerine oyun yarıda kalmıştır. 

edilerek hadisenin vukuundan üç bu
çuk saat sonra evrak, iddianame ile 
beraber mahkemeye verilmiştir. Saat 
17 de muhakeme başlamış ve 18.S da 
karar tefhim olunmuştur. Bir buçuk 
saat süren muhakemede Aptullah ye
di seneye mahkum olmuştur. 

Garip bir tesadüf eseri olarak hadi· 
seye uzaktan şahit oldum. Çok feci 
bir manzara ile karşılaşmış bulunu -
yorduk. Cumhuriyet adliyesinin ve 
zabıtasının bir an içinde vaka mahal
line yetişmeleri ve tahkikatın ilerle
mesindeki sürat cidden göğüs kabar -
tıcıydı. 

Bir karıkocanm ölümiyle neticele
nin böyle mühim bir hadisenin tahki· 
katr, iddianamesinin hazırlanması, 

muhakemenin intacı altr saat bile sür
meQfti. - :V.edat Ürfi Bengü 

Feci bir cinayet 

Bir adam karısını ve 
üvey kızını öldürıdü 

Muhtarı yaraladı, evini de ateıledl 
Balıkesir (Hususi) - Bigadiç'in Osmancık köyünde tüyler ür

pertici bir aile faciası olmuştur. Hadise şudur: 50 yaşında Yakup 
adında bir adam bir müddet evel Hafize adında bir dul kadınla 
evlenmiştir. Hafiza'ının başka bir köyde Ali adında bir dama~ı 
ve Naciye adında bir kızı vardır. 

• 
Hafize öteden be- , 
ri damadiyle kızı -
nın geçiminin dar 
olduğunu ileri sü

rerek kocasından 

onlara para yardı-

lzmir' de büyük bir 
akvaryum kuruluyor 

mı yapmasını iste -

mektedir. Fakat Burada deniz hayvan 
Yakup üvey kızına 

para yardımı yap - ı ve nebatları gösterilecek 
mamaktadrr. Hafi -L_ 
ze ile kocası Yakup arasında b .. - ı İzmir, (Hususi) - Belediye ve fU" u yuz . . . · ~ · . 
den bir aile geçimsizlig~ i b 1 var komıtesı reıslıgı Denımank umuııı 

aş amıştır. ..d .. 
1 
.. ~.. .. . ... 

Bu gedmsizlik yüzünden H f" ·- ı mu ur ugune muracaat ederek onu. 
0$ a ıze evı .. d k" f d b"" .. T"" k" .,i bırakarak kızının ve damad muz e ı sene uvar a utun ur ıye 

yanına gitmiştir. Karısının kendi:~~ deniz ve kara sularında yaşıyan hay • 
bırakıp gidişine çok kızan · Yaku vanlarla deniz ve kara sularında yeti· 
kızının ve karısının bulunduğu Sal p~ Ş~.n nebatıaı:1 _göst~re_n ~ir ~arymn 
manlı köyüne gitmiş onl 1 _ vucude getırılmesını ıstemıştır. Bu 

arı a ıp ge ~1 K""l ·· k' T .. k" ' · tirmiştir. sure·• e u turpar ta, ur ıye nın en 

Yakup evde karısını ve kızını do -
muz kurşuniyle öldürmüş ve evine 

de ateş vererek sokağa fırlamıştır. Si
lah seslerini duyanlar ve köyün muh
tarı o tarafa doğru koş.muşlar, bu es -
nada omuzunda tüfek, elinde kama 
bulunan Yakup'la kar~ılaşmıştır. Köy 
muhtarı, Yakubu yakalamak istemiş, 

fakat bir çılgın gibi koşan Yakup 
kamasını çekerek muhtarı karnmdan 
yaralamıştır. 

Cinayet mal ve para yüzünden iş
lenmiştir. Kc:,drn ve kız göğüslerinden 
aldııkları yara iJ.e derhal ölmüşlerdir.· 

büyük ve ilk akvaryumu vücude geti • 
rilmiş olacaktır. Burada aynı zaman
da deniz ticaretindeki inkılap, tarihi 
denizciliğimizin kudreti de tebarüz: 
ettirilecektir. Geçen sene inşa edilen, 
fa.kat teşhir olunacak malzemesi yetiş· 
tirilomiyen büyük ziraat müzesi bina
sının tanzimine ve ziraat müzesiniıt 

şimdiden vücude getirilmesine b;ı ş· 

lanmasr için de Ziraat Vekaleti nez· 
dinde teşebbüsatta bulunulmuştur. 

Ağrr ıyaralı olan köy muhtarı hasta -
neye kadırımıştır. Jandarma katil zan
lrsmın izi ÜZCf'indediı. 



Harp korku ve kokusunun her tarafı 

dehşete saldığı günlerde Londra 

lngillere seferberlik yaparsaH 
23 

eylül akşamı Veymut ve Portland limanın
daki tiyatro ve sinemalar tatil edilerek, bi

rinci denizaltı defi filosuna mensup tayfaların derhal 
&enıilerine gitmeleri hoparlörlerle bildirildi. Sefer

berlik işte böyle başladı. 
Nasll yapar! 

Ertesi gün,yani cumartesi günü, _Çeıdberleyn Go
dcsbcrg'den ayrılır ayrılmaz, İskoçya'ıda İnvergorden 
limanında bulunan anavatan donanması denize açıl • 
dı. Tabii, bu vaziyet karşısında, şimal sularında ikin
ci teşrinin ortalarına kadar devam etmesi göz önünde 
tutulmuş olan manevralar da yarıda bırakıldı; drit

hot, kruvazör ve destroyerden mürekkep kırka yakın 
ünitenin hedefi bir sır olarak kaldı. Portmut'da bu
lunan asker ve subayların izinleri geri alındı; Akde
niz' den henüz yeni gelmiş olan "Repulse" adındaki 
ınuazzam dritnot hemen limandan ayrıldı. Şimali tz
landa'yı ziyarete gitmiş olaıı harp gemileri derhal ge
ri döndüler. 

Son seferberlik 
İngiltere hükümetine 

50.000.000 
Pazar sabahı, Londra halkı, gaz maskesi seçmek i· 

Çin kendilerini muayyen yerlere davet eden büyük a
fişlerle karşılaştı; bir çok mahallelerde de kapı
lar çalınarak keyfiyet haber verildi. 
. Çok geçmeden halk, ilan edilmiş olan yerlere bi

r.ıkmeğe ve dizi kolu teşkil etmeğe başladı. Kullana

İsterlinge maloldu ! 
bılecekleri gaz maskesinin büyük -
liiğüne göre, herkese, muayyen 
renkte veya ebadın kayıtlı bulundu
ğu bir kart verildi. 

26 eylül pazartesi günü, yal
nız Londra'nm değil, tek

ini) lngilterenin çehresi birdenbire 
değişti. Bütün şümuliyle harbe ha
zırlanıyorlardı. Artık başka bir şey 
düşünülmüyor, başka laf konuşul -
ınuyordu. Daha bir kaç ay evelioe 
kadar bakanlıklarda hazırlanmış, 
"e 0 gizli" kaydiyle alakalı makam 
\te dairelere dağıtılmış olan sefer • 
herlik planları, iflen tatbik edili -
yor~~· Harp bakanı, neşrettiği bir 
teblıgde tayyare defi kıtalarına 
rne~sup ~ekmil asker ve subayları 
v.azıfelerı başına çağırıyor, sahil ia
tıh~~mlarına takviye kıtaları gön -
derılıyordu. Memleketin her tara
fmdan 10.000 tayyare gözetleyicisi 
~leki i'lerini bırakarak vazifele
n ba9rna gıaıyordu. Tavyarc muııa
rebe filolarına mensup. yedeklerle 
~blokaj balonlannın teşkilleri, si· 

altına çağrıldı. 
Fevkalade :tertibinden olmak üze

re, gönüllü kaydı bütün şümuliyle 
~ladL Londra'nın muhtelif yer -
lc~ınde bürolar tesis edildi. Evele
tnird~ anavatan için milis teşkilatı
na lazım olan ıgönüllü mikdarı el
de edilmek isteniyordu. 

Tümenler yüzde 91 nisbetinde ta
llıamdı. Aynı zamanda müdafaa ba
kanlığının iaşe şubesi de faaliyete 
&eçti. Vesika usulü tatbik edilmeğe 
başlamadan fiyatların yükselmeme
ai için, en ehemiyetli iaşe maddele
rinin fiyatları 14 gün meri olmak Ü· 

zere tespit edildi. O güne kadar bü
yük bir sır diye gizli tutulan şeyle
rin hepsi orthaya çıktı. Hiç bir it
halata lüzum kalmadan ve şimdiki i
aşe standardı dahilinde olmak üze· 
re milletin ihtiyaçlarını bir yıl müd
detle karşılamağa yetecek iaşe mac>
delerinin idhar edilmiş olduğunu 
halk öğrendi. • 

Tekmil iaşe istihsali, tevzi ve it
hali, harp patlar patlamaz hüküme
tin emrine geçiyordu. Harp başla -
dıktan bir kaç saat sonra bu işleri 
ba,annak için, iaşe diktatörü Sir 
Hanri Frenç ile ıbirlikte 18 mıntaka 
amiri ve 1.500 mahalle heyeti hazır 
bir vaziyetteydi. Jambon, domu:.: ya· 
ğı, taze et, tereyağı ve şeker derhal 
"esikaya tabi tutulacaktı. 50 milyon 
yağ vesikası basılıp hazırlanmıştı. 

Pazartesi sabahı ,Fransa genel 
kurmay başkanı Gamlen Londra'ya 
gelerek müdafaa bakanı ve Britan
ya genel kurmay başkanı Lord 'Gort 
ile görüştü. İngiltere'nin Fransa'-

Bir laaatanenin balaçuinde tıbbiye talebeleri 
ve laaatabakıcrlar .iper kazıyorlar 

Yazan: 

Graf Blckler 
Doyçc Algcmaync Saytunğ 
Londra huıu•i muhabiri 

ya silahlı yardımı Londra ve Pa -
ris'te devam etmit olan genel kur -
may görüşmelerinde tekemmül et
miş bulunuyordu; ancak, harbın ni
hai planlarını her iki taraf da gizli 
tutmuştu. Gamlen, 0 hücum" paro
lasiyle Londra'ya gelinceye kadar, 
fransızların, Majino hattında kalıp 
kalmıyacakları veya taarruza geçip 
geçmiyecekleri gibi, ehemiyetli me· 
seleler üzerinde henüz bir karar ve
rilmemişti. 

Hava bakanlığı, hususi hava nak
liyelerine ait pilot ve işçileri tay
yareleriyle birlikte derhal devral -
mak için, her türlü tedbiri aldı. 
Londra'nın büyük parklarında, 

binlerce işçi, hava sığınnakları kaz· 
mağa başladı. Siperlerin istikamet· 
leri kazık ve sicimlerle çarçabuk 
tespit edildi; kamyonlarla taşınan 
yep yeni kürekler sağa sola fırlatı • 
lıyordu. Küme küme biriken halk, 
büyük ibir ciddiyetle hava hücumla
rının dehşetini anlatıyordu. Müte
hassısların söylediklerine göre, ı
şıkları söndürülmüş Londra şehri· 
ne yapılacak bir tayyare hücumun
da atılacak bombaların yüzde 90 ı 
meydanlara parklara düşecektir, de· 

niliyordu. 

Londra itlaiyeıi, tahkimat İfİn 
kum torbaları hazırlıyor 

O akşam, Londra'ntn civariyle te
lefon irtibatı tesis etmek kabil de· 
ğildi. Tekmil hatlar meşguldü; te
lefon santrallarındaki memurlar ne 
yapacaklarını şaşırmışlardı; resmi 
daireler bir çok hatları kendi emir
lerine tahsis ettirmişlerdir. On bin
lerce kişi, Londra'dan göç etmeği, 

telefonla temine çalışıyordu. Tel -
graflar üç saatlık teehhürle sevke
dilebiliyordu. 

27 eylül salı günü, Şehrin or
tasında biribirine muvazi 

giac:n ıki yeraltı tramvayı tuneli· 
nin, yedi ki,lometrclik kısmında sey
rüsefer tatil edildi. Kamyonlar, 
kum, çimento, direk, petrol taşıyor
du; bu kısma düş~n istasyonlardan 
son yolcu çıkar çıkmaz, yuzlerce iş
çi aşa~ıya hücum ediyordu. Taymiı> 
nehrinin altından geçen tuneli, isa
bet edecek olan her hangi bir bom
baya karşı acaba takviye mi etmek 
istiyorlardı? Yoksa? hükümet dai
relerini bu tunelde bombalara kar· 
şı emniyet altına mı alacaklardı? 

Burası mallım değil. 

Sen Ceynu .arayanın bahçuiıule kazılan aiperler 

Çocuklarla büyüklerin şehirden 
ne suretle çıkarılacaklarına dair ha· 
zırlanmış olan projeler ahaliye bil
dirildi. Harp başlayınca, 500.000 ço· 
cuk derhal şehrin dışına nakledile 
::ekti. Her zaman olduğu gibi, ço 
cuklarmı mektebe gönderrnelerı, 
kabilse yanlarına yiyecek içecek 
vermeleri, kalın elbise giydirmele
ri ve bir de yün battaniye vermele· 
ri ailelere söyletildi. Alınan terti-

Binlerce çocuk Londra'dan daha emin yerlere gönderileli 
bata göre, çocuklar, hocalariyle bir- Sokaklardan, kum ve kum torbası Limanlardaki sokakların ıtıkları 
likte mektepten çıkarak, kendileri- yüklü kamyonlar, yep yeni itfaiye geceleri hafifletildi. Harp bakanı 
ne yer hazırlanmış olan köylere gi- otomC1billeri ardı arkası kesilmeden ordu ve miliste hizmet edecek olan 
deceklerdi. Köy ve kırlardaki evle· geçiyorlardı. Kum torıbaları doldu - kadınların teşkilatını kurdu ve ken-
rin sahipleri, yiyip içeceklerinden rularak 'evlerin etrafına yerleş - dilerini yabancı memleketlerde de 
tutunuz da üst ve başlarına varıncı- tiriliyordu; bir çok kimseler, bu hizmet etmek mükellefiyeti altına 
ya kadar, çocukların bütün bakım- torbalarla pencerelerini kapıyor - soktu. 
larını üzerlerine almağa hazır ol - lardı. 
duklarmı bildirmişlerdi. 

Hasılı her şey hazırdı. 
İkinci proje, iki milyon kadın ve 

erkeğin Londra'dan tahliyesine da
irdi. Bu tahliyeyi iki gün içinde ba
şarabilmek için, bu hususta müraca
at edenlere çok kati direktifler ve -
riliyordu. Tahliye kafilesine katı -
labilmek için şu kayıt ve şartları ye
rme getirmek lazıın<lı: 

Fakat asri ehemiyetli olan mese
le, çarşamba sabahı, deniz bakanlı
ğının donanmaya seferberliği cm -
retmiş olmasıdır. Donanma ihtiyatı· 
nın tekmil subay ve askerleri silah 
altına .çağrılıyor, yedek donanma 
tayfayla takviye edilerek istim üze
rinde bekliyordu. 

Bankalar ise, her hangi bir bom
bardımandan sonra kopyaları elde 
bulunmak için, defterlerdeki hesap
ların fotoğrafilerini çekmekle ite 

başladı. Hava hücumunu haber vere
cek olan işaretler, halka bildirildi. 

Çarşamba akşamı, geç vakıt, Mü
nib görüşmelerinin herkese rahat 
bir nefes aldıran neticeleri Londra'
ya bildirildi. Halkın çok ağır bir 
tazyik altından kurtulduğu belli o
luyordu. 

Hava hücumlarına karşı alınan 

tedbirlere perşembe günü de devam 
edildiği gibi, hala da arkası kesil -
memiştir. Hazırlanmış olan sığınak
lar muhafaza edilecektir. Gazetele
rin neşretmekte oldukları hesapla-

ra göre, bu sefemerlik 50 milyon 

ingiliz lirasına mat olmuştur. 

Herkes yanına küçük bir bavul, 
yolculuk ıçin iaşe levazımı, vücudu 
sıcak tutacak elbise ve çamaşır, yün 
battaniye, gaz maskesi alacak, ika -
metgahına en yakın olan istasyonu 
bildirecek, hükümctin Londra civa
rında 80 kilometrelik bir mesafe da
hilinde tedarik etmiş olduğu ika -
metgahlara hiç itiraz etmeden yer
leşmeği kabul edecek. 

1 Japonya' da tahsillerini 
bitiren subaylarımıza 
diplomaları verildi 

Diğer taraftan, tahliye kafilesine 
girmiş olanlara iataayonlarda bir 
paso ile aynca 48 saatlik iaşe leva
zımı verilecekti. Tekmil istasyon • 
larda bu tedbirle alakalı iaşe leva • 
zunı depo C<lilmişti. Hükümet. 
Londra halkını yerleştirmek için el 
koyduğu yerlere muayyen nir.bette ,. 
tazminat verecekti. 

Yine salı günü, hükümet mümes
silleriyle tekmil ağır endüstri mü -
messilleri arasında, endüstrinin 24 
saat zarfında harp ekonomisine gö
re faaliyete geçmiş olmasına dair 
plin ve projeler üzerinde yapılan 
görüşmeler sona ermişti; bu proje
lere göre, ham madde teslimatı mer
kezleştiriliyor, ham madde ve işçi 
tevzi ve muallem işçiler iş başı edı
liyor, otomobil fabrikaları, tayya
re fabrikaları halini alıyor, vapur 
tezgahları genişletiliyordu. 

28 eylül çarşamba günü hu-
susi mektepler talebeleri 

Loııurcl yı terkederek kasaba ve 
köylere gitmeğe başladı. Binlerce 
mektepli çocuk yola çıkıyor, istas
yonlar çok acıklı ayrılmalara sahne 
oluyordu. Köy ve kasabalarda boş 
ev a~ıyanlarm haddi hesabı yoktu. 
Şehrın_ v~roşl_arındaki tekmil yol
l~r, bagaJ ve ınsanla yüklü otomo 
bıllerle dolu idi. Bunların hepsi kır
lara kaçıyordu. 
~ece ve gündüz yüzlerce tayyare 

dafı topu hazırlanmış olan mevzile
re yerleştirildi; Haydpark'da, en
daht sahas~. aç~ i~in, asırlık ağaç
lar. tereddutsuz kcsıldi; pazar gün
len .h~lk hatiplerinin kürsüleri yer
leştırılen yerlere, çayırlara en mo • 
dern toplariylc bataryalar geliyor -
du. Londra şimdiye kadar böyle b' .. ır 
şey gormemişti. Asırlardanberi ilk 
defa ola.rak, şehri doğrudan doğru
ya tehdıt eden bir harbe hazırlanı
yordu. 

Haydpark - Sloan caddesi - Bat
t~rsea park ı:ıoktaları arasında şeh
rı kateden bır hat üzerindeki mey
dan ve arsalara, blokaj balonlarını 
dol~u.rm_ak iç.in .idrojen şişeleri yer
leştırıldı. Şehrın blokajı, Londra'
Y.~ çepçevre çevirmesi düşünülmüş
t~.; ha~.buki, şimdi bu blokaj fehri 
dum duz katediyordu. 
. Siti:nin şehremaneti binasında te

sıs ed.ılen büroya, miliste hizmet et
mek üzere 20.000 kişi, Çelsea'da te
sis edilmiş olan diğer bir büroya da 
15.000 kişi müracaat etmişti. Gönül
lüler~. hizmete alabilmek maksadiy
le, mudafaa bakanı, milis mikdarmı 
yüzde 3 nisbetinde çoğalttı. 
Çarşamba akşamı, Londra'nın bü

yük bir kısmını içine alan Midle
seks kontluğunda 2 milyon kişilik 
sığınak hazırdı; yalnız 100.000 kişi 
.ıçıkta kalıyordu. Tekmil, park, ça
yır ve bahçelerde, işçiler, hendek
ler, çukurlar kazıyor, merdivenler 
kuruyor ve bütün bu yerleri ondu
le saçlarla, toprakla örtüyorlardı. 

Tahıillerini bitiren deniz ıubaylarımız, büyük elçi Huıreu Gerede 
ve japon amirali deniz ıubaylariyle beraber 

Tokyo (Eylül) - Hususi muhabi
rimizden: Bugün imaparatorluk de -
niz akademisinde parlak bir törenle 
stajiyer subaylarımız Bnb. Zeki Ba· 
yat ve yüzbaşı Şeref Karapınar diplo
malarını aldılar. Büyük Elçimiz Hus
rev Gerede, ataşemiliter vekili kur -
may yüzbaşı Hayri Saner'le birlikte 
merasimde hazır bulunuyordu. 

Akademi müdürü her iki kıymetli 
subayımıza diplomalarını, Bahriye 
nezareti ikinci reisi, birçok amiraller, 
türk - japon dostluk cemiyeti reisi, 
mektep talim heyeti talebe ve zabitan 
huzurunda verdikten sonra uzun bir 
nutukla, subaylarımızın Japonya'da 
öğrendikleri mesleki bilgi ile beraber 
bilhassa japon ruhu ve japon mesai 
tarzı ve japon milli sporları hakkın
da dost Türkiye bahriyesine kıymet· 
li malfunatla dönmekte olduklarını te· 
barüz ettirmiş, muvaffakiyetler dile
miştir. Binbaşı Zeki Bayat bu nutka 
teşekkürle, tahsil müddetleri sırasın
da gördükleri dostane alaka ve him· 
metlere ve bilhassa bu son seneı\in 
müşkül zamanlarına rağmen tahsille· 
rinin mümkün mertebe sekteye uğra· 
maması uğrundaki büyük himmetle· 
re işaret ile minnettarlıklarını ifade 
eylemiştir. 

Prens Tokamaıau'nun :siya/eti 
Ağustos nihayetinde Japonya'yı 

terketmiş olan subaylarımızın şerefi
ne türk • japon dostluk cemiyeti yük
sek hamisi ve S. M. tmparator'un kar
de§i S. A. Prens Takamatsu ıarayla
rmda bir çay ziyafeti vermiş ve Bab-

J riye Nazırı amiral Yonay da resmi i
kametgahında bir dine vererek ııefi-

rimizle bütün sefaret erkanuu davet 
etmi~tır. 

Bahriye nazırı yemeği müteakip i
rat ettiği nutukta subaylarımızın mu
vaffakiyetini tebrik, evelce Nippon 
bahriyesinde stajda iken vefat eden 
Yzb. Şevket Cavid'in hatırasını taziz, 
iki milletin ve bahriyesinin dostluğu
na işaret, Ertugrul şehitlerinin bu 
dostluğun kenet taşı olduğunu teba
rüz, imparatorluk bahriyesinin her an 
staj için türk zabitlerini memnuniyet
le kabule amade olduğunu ifade eyli
ycrck zabitlere hayırlı yolculuklar te
menni etmiştir. Büyük elçi Husrev 
Gerede cevaben verdiği nutukta; mer
hum Cavid'in hatırlanmasına, subay· 
larımıza gösterilen teveccühe teşek
kürle, şark dünyasının en .es.ki birer 
ırkı olan japon ,türk milletlerinin 
dostluğu lüzumunu teyit, subayları

mızın tahsilleri uğrunda bütün mÜf· 
küllere rağmen gösterilen alaka ve 
himmetlere teşekkür, ilr:ride türk su
baylarının büyük japon donanmasının 
kıymetli tecrübelerinden azami istifa
de e~ece~l~ri ümidini izharla japon 
bahrıyesının her vesile ile gösterdiği 
dostluklara teşekkürler etmiştir. 
:" ••.•................•................• '. . 
~ TÜRK ÇANAKKALE a . . . . . s . : enenin en muvaffak askeri : 
: milli eseri : 
~ kitap halinde çıktı. Bütün : 
: kitapçılarda arayınız : 
• • 
~ yazan: M. Şevki Yazman a 
~ = •...•................................• ~ 
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Beledf ye se~lmleri dolayıslyle 

cumhuriyet idaresi 
altlnda belediyeler 

15 yll içinde başartlan işler 

u~us 

Japonlar Cenubi Çin'de l 
ilerliyorlar 

( Bqz 1. iııci :sayfada ) ı Japo11 tuarru.zu karJlısında 
rı Fransa, .ıngiltere, Amerika Birle- li 

tik dnletleri, Belçika, Almanya ve Amerika mahfillerinin fikri 
.ıtalya Büyük Elçileri ile japon bükü- Vaşington, 13.a.a. - Japon aefm, 
mcti ne~ine memur diğer yabancı Amerika hariciye nuaretine bir nota 
b.ükümctler mümeuillerini kabul et- tevdi ederek Kanton'a karfI bir taar· 
miftir. ruz icrası maksadiyle cenubi Çin'e ja· 

lhr#U' hareketirdn hedefi pon askerleri ihraç edilmiı olduğunu 
-v bildirmiştir. Amerikan diplomasi ma-

M. 10-

Çekoslovak - Macar 
müzakereleri kesildi 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

noktai nazarların bir halita.mı tet
kil eylediğini bildirmittir. 

Maoorlar kabul etmiyorlar 
Macar mahfillerinde tebarüz etti· 

rildiğine göre, bir anlapna için yega
ne eua evell etnografik no'ktai naza
rını tatbik etmektir. 

mekte olduğunu yuı.yor. 
Dziennik Narodovi gazetffi, 

cariıtan'm Komamo'dıaki dip 
vaziyetinin müfküUe,tiğini, ç 
çeklerden bafka ayrı ayrı alo. 
ve rutenlilerle anlaşmak me 
tinde kaldığını yumakta ve 
mutalibatmın giddetli itirazlara 

Hankeu. 13 a.a. - AlıMll malumata hafili, bu mıntakadaki İngiliz menafi • 
göre, japon ihraç hareketinin ilk he- inin amerikan menafiinden çok daha 

Ula!Jl 1.iacl aylada) dw Katıton - Hankeu dcmiryolu mü- mühim ve daha ziyade tehlikeye ma· 
ııakalcaini keamcktır. Japon hava ku-

Buradaki kanaat, Çekoslovak heye
tinin müzakereleri uzatmıya gayret 
urfettiği merkezindedir. 

Hükümetin organı olan F.ati Uajag, 
Çekoslovak mukabil teklüinin kabul 
edilmiyecek mahiyette olduğunu ve 
macar heyetinin bu akşam için yeni 
çek teklifleri beklediğini bildirmek· 
tedir. 

dığmı ilave etımktedir. Bu 
Komorno müzakerelerinin macar 
beklenen neticeyi veremiyoceği 
atinddir. 

laircilik, :--- toplululd·-- 7 ____ _.., ..... _.ı....: -1·- tl . d "" danL- . b" d f la ruz bulunduğunu beyan etmektedir-
._ -- ..,..,,._. ı _., -- -... ve erı on ortay vçrı ın en az ler. Şu halde diplomatik hareketten 

J'&f&J'lf ve çalqmalarma en UJ'CUD tekilde kwmak •e düzelt. bava hücumu yaptığı halde bu hedefi başka bir hareket icraama karar veril· 
-...ı.. old z..._ - L_--. ___ _. • plıt.--d-- 1..--ı -ı.. iltihsale muvaffak otamamııtır. . - Ugwaa gore uaruıııwuvan, llDU' .um -- """Pıyar_, ıııesi ingiliz hükümetine ait bir ittir. 
111)'11, lf•iı, 7ola. ail• Ye t..Ualik tetkilit " Yeaaiti olmayan Haııkeu'da hüküm •üren infial ,ih· B. Hul'ün Ameri.ka'nın mcnafiini 

bani rıu. hareketini gözleriyle görenlerin Y•J'a çok noban bulunan •• bütün an yeniden YÜcuda ~ müdafaa edeceğini bir çok defalar be-
muvualatmdan ıoıırJ aon dereceyı setirmek aararetinde olan belediyelerimiz, biQük murafta· yan etmiş ve şimdiye kadar japonların M ümkereler kesildi 

B. dö Kanyo'nm be"wuııall 
Budapeıte, 13 a.a. - Macar a · 

bildiriliyor: B. dö Kanya. 
konferansının bu akfamki top 
aında aşağıdaki beyanatta bul 
tur: 

bulmu9tur. k ra, J'iikaek tekniie ve telmieiyene muhtaç olp ba ifleri az za. askeri istekleri karıısında ameri an 
manda bafal"ID&k ıaaru ile ip baılamıı bulunuyorlarclı. f eııi kıtalar ihnu,; olunacak bayrağını indirmekten imtina etmiş 

nanıu:u nıaışanaız --a.rı .Kapanmış- olduğu hatırlatılmaktadır. 
Şehir ve kaaabalarm düzeltilmesinde nizamlı ve planlı yiiriiyiif ur. 15 teşrinievelde )'angtse'nin ce- • k b L.. ke 

fikri !'-k defa olarak Denaadet ve Bı·ıa-dı s.1:.--nm· ı·marmı ırl Ü§tere . ir ııure ıte 0 -- nup kıyısına yeni japon kıtaatının 5ı· 
derpif eden 1298 tarihli ebniye kanuna ile batlamıı bulunu- karılmaaı beklenmektedir. bulunmak lii:;ını. 
yordu. Fllkat bu kanun daha ziyade latanbul n te'Yabiini ia- Diğer bazı haberlerde, mühim mik· Aynı ma.htı1ler, Amerııta, .ıngiltere 
tihdaf ettiti halde teknik metotlu bir plana bailanmadıim· tar<1a Japon ticaret gemisinin tahşit ve .Franııa'nın aynı japoq tehdi<ii kar-

dild. · ıd· · ı · şısında bulunmakta oldukları ve yapı-dan Ye finanı ciheti düıünülmediii gibi araya da keyfi ka- c ı~ı oı ırı ıyor. 
__ ı..: li · iyi mal\ımat alan mahfillerde, cenup lacak şeyin müşterek veya muvazi bır 

rarlar, ~Ye uauai menfaatler, dini ananelere irca edilen hareket oldug~unu ileri ıürmektedir. 
1 f ul• ~in ınde bulunan japon kıtaatı mev-

tauaup ar ve uz ı müdahaleler, kapitüluyonlar, fikirlw- Gene ıbu mahtiller, Avrupa'daki vazi-

Budapeşte, 13 a.a. - Çok iyi men
balardan öğrenildiğine göre, Komar
no Macar - Çekoslovak görüşmeleri, 
orta Avrupa saatiyle saat 19.50 de in· 
kıtaa uğramıı ve macar heyeti Buda
peşte'ye dönmüştür. Daha teyit edil
miyen fakat politik mahfillerde mu· 
sırrane bir suret te dönen rivayetlere 
göre, Macaristan Münib anlaşmasını 
imzalamış olan dört devlete müraca
at edecektir. 

··- Evelce de müteaddit defa 
dirmiı olduğumuz veçhile biz b 
ya. devletler arasındaki mün• 
lere aağlam esaslar koyacak bir 
maya çabukça varabileceğimiz 
mi ümidi ile ve çok iyi niy 
geldik. Bu ümitlerimizin tal:ıaJı~ 
etmediğine pek ziyade müten• 
Müzakereler esnasmda birçok 
ileri ailrdüğümü.s bazı aleyhte 
ti ruhiyeleri, bu münaaebetle y 
den bahis mevzuu etmeyi lüzumlu 

Macar hiikiifüetinin kati .:udu dört, bet fırka olarak tahmin e· 
de, kanaatlerde iatikraraızlıklar yüzünden her ifte olduiu dilmektedir. Bu kuvetler araaında biı yetin mümkün olduğu kadar yakın bir muyoruın 
cibi belediye umranmda da bu ve buna benzer manialarm ..,ahrıye livası da bulunmaktadır. zamanda istikrar ketibetmesini temen- görÜ§Ü Macariatan flört devletıe 
eYelemirde izale Ye bertaraf edilmiı olmaaı lazundı. ni etmektedirler. Ta ki Fransa ve in- Budapeşte, 13 a.a. - Hükümet ga-

Japonya kati mücadeleye giltere hükümetleri Uzakşark mese- zetesi olan Fueggetlenseg, bugünkü Müracaat edecek 
M ...... tehircilik hareketine ilk defa olarak cümhuriyet devrin- luuırfunıyor lesiyle iştigal edebilsinler. Hariciye başmakalesinde Komarno'da Macaris- Yalnız ıuraaını müf&hede etme 

ele deYlet merkezinin kurulutu all'aaında yer verilmittir. Bu Toliyo, 13 a.a. _ cenbbr Çin'e Jipon nezareti, japon notasının tetkikini ik- tan ile Çekoalovakya arasında yapıl· ğ~m, te~üz ettirmekliğim icap 
makaatla tarih aıruiyle lzmir ve Ankara'nm imar plim yap- kıtalannın batladığı taarruzu mevzuu mal eder etmez Uç devletin diplomasi makta olan müzakerelerde macar hü· ı kı, yenı hudutlar hakkında bu 
bnlmıı, lzmir için ayrı bir kanun nefl"edilmit ve Ankara için bahaeden Nitı-Nışı gazetesi diyor ki : m'liınessilleri araaında müpverelere kümelinin noktai nazarını f(Syle hu - bize verilen Çekoslovakya mu 
de (928) tarihli kanunla pliın tatbikatına nezaret etmek Ü· "Maref&l Çan-Kay·§ek İngiltere'· başlanacaktır. lisa etmektedir: teklifleri bizim düşüncemizden o 
-... Ankara imar Müdürlüğü teflUlab vücuda setirilmittir. nin ve liranaa'nın yardımı ile Haııkov ltalyan _Japon doaıluğu ı .. Halkının ekseriyeti macar olan rece uzak ve iki heyet tarafından 

önünde kati bir mücadeleye hazırla- R 1 · toprakların Macaristan'a iadesi, leri aürülen tezler o derece birbi 
935 - 1mda ne-dilen wapı, vollar kanunu bütün beldelerimı"zm· oma, 13 a.a. - Japon g~cte erı k ıd k. b Ü ak le 

,,... ,... -
1 

" ruyor. Binaenaleyh cenubi Çin'e jopon f- ...ıı · · · B ... ı· ·· 2. - Bu iade keyfiyeti yapılırken, ne ay ır ır ı u m z ere r :........ L---'-etl-"-e m·-·11' teı~1.-ı_!lere •-en.o ,·-....:1.. __ ..& _ ~erasyonu reıaının • .-uao ını ye b 1 b. ·b· · a led '" b" ı...ı - ~ -•&.. - ~ - 1 •- MIA- ..... kıtalarınuı Uıraç edilmif olması lngil- .. d · ld i t" · Macariıtan'dan vaktiyle cebren alın· un arı ırı ırıne v s ece-. ır -.u 
--1...-:ıer ven"yordu. gon ermıf o u u aempa ı meaaJının .. L __ bı·tmek :-'-•naızdır Bu -.-ı...-
·~ tere'nin ve ~ ranaa'nm da itlerine eel- japon heyeti tarafmduı italyan batye- mıt olan bu topraklarda halk niıbeti ru 1rara UDIUI • _.,,,.. 

mez İ aruında baaıl olmut olan defitiklik· terden dolayı macar hükümeti, Geç• bet aenelik tecrübe ve tatbikat devreai, tehirlerin aGQ"al '" kiline tevdii eanaaında Duçe, talya- .b . uı 
~ .. wiu Şimbun guetesi de ıoyle di- J , lan d ti - dan ler nazarı itibara alınmıyacaktır. müzakereleri nı ayete ennıı teua h•vata göre nasıl kurulması lazan geleceiini ... c;.ı ....... i. olda· - nın aponya ya o oa ugun ve · ç k ı k dind 

- • -·--s · 3 •• Çekoslovakya me1elesinin halli etmeyı ve e os ova ya nez e 
z..-..a __ tatbibtm •erdig-İ netice •e ifadeler en veni Ye mo- :t .. • • Japonya ile ltalya arasındaki tesa- . 1 1 • . çab k b. hal 

1 •- " .. tiong-Kong civarında İngiliz or- ıbah. 1 J , "hai f kati olmalıdır ve alakadar milliyetle· arazı ta ep erının u ır 
d- ----'arı muht-i bır" mecm·--- .nu.uda aetır' ı·lmeılDI· . "-· nütten ıs e aponyamn nı za e- t• t a·ı . • Mun'· ih anlat -- - ..... ~ ·- • ----- - duıu ve donanması tarafınuan son · ,___ · rin serbfftçe arzularını izhar etmele· re ıne rap e ı mesını -=- ecl---LA! Yapı, .-•J .... -e ı"at!L(ıt.•- ... ____ , ___ !Lti·...... r i ;elde edeceği huausundakı ... uaatı- ·-·alam•• olan do-rt devi 
- ~ ,,.U1 - • aa - ---- - ,,_ günlerde yapılan manevralar her hal- ni izhar ctınit ve Kanton'un cenubu- rine iatinat eylem.elidir. maaını 16&&6 -s 
kati bir cevap •ermediii ve herkeain i.tilzam etıtiii öat.i te- de japonların bu beklenen ihraç hare- na japon .kuvetlerinin karaya çıkarıl· 4 •• Bu bapta derhal bir karar veril- talep eylemeyi kararlaıtırmıftx,. 
min etmediği tatbikatla anlatddıjmdan tadillerine ıicldetle lı:el:i il'.zerinde müesair olmayı iatilı- mıı olduğu bu meaut günde japon ga- melidir. 
ihtiyaç Yanlar. daf ediyordu. Fakat bu gibi nümayiş- zetecilerini kabul etmekten miltevel· Bu gazete çekoalovak heyetinde 

ler Japonya'yı düşünup taşınılmış ı· · · · .__ tm" t" görülen pazarlık temayüllerini tid-
Plinh hareketleri müamir kılmak ü-m·· her ......... en evel malı· !-'-an-• ıt memnunıyetını vçy&n e ı9 ır. . 

~ ,,Q uua projelerinden vazgeçiremez.,, Heyet reiei, cevap vererek hiç bir detle tenkit ederek Macarıstan'ın so-
lan hazailllDak icap ediyordu. Belediyelerimizin plirleri memleketin üçler miaakİnın mcvcudi- nuna kadar mücadeleden vu geçmiye-
- &J'l'I bir menu halinde nıluımlarla ifacle Ye isala eclileceii lngilU gmseteleri endifede yetini ve cermen. İtalyan. japon mü- ceğini kaydcylemektdir. 

Yeçhile - kurum itlerine deti!. riıtlW..., ·· ::1.,._. -ı.ı·il·•ıı1ı·iı· mtMI "a..i-ı~·Lo=n~o~r:a.;.;u~a~.a.~~J.~n~g~ı~lı~z~J.üa:::;::;ıu;u~a:.:t:ı +9-~. -~L. ~~···"tt'"~ı..i1. -il-·ıt ...... ·-w'-iM-6-f·t-"H--·li··ıw,·"~:wtl ... , 1t~i~LnK-_.:']' Rrü ;·;·y; ı~nı~n'\':~O~da~Macariatan' a 
karp1Mm7a ~ lrMllıı- dUft Udlr. • .. K ü m1 k -: . -ba ecıece"gı ••,,~- ~oı::~pn. :~--a- venıme?f .,, 

riong- ong m ate e camın yanı - söylemiştir. ..,. mm. .. ,a cinn.U, beledi,.elerin celir kaynaklan üzerin
- ...ıı teürler huule cetirmifti. Bu hal Ye i.ktiudi muva
w ,..m nrsiJer ibdanuı Ye zamlar ,.ap*"Hma mani t.,. 
kil ecliJ'orda. Hariçteki ....._,.e maka,._ eclileca olmav· 

• • • be1~=--1 • • • • !--...1_ aık •• la lııled" B • azma ~7 ... muan .-a acmac ..a r. a 
· llnlka~ Te irat....-......... ..,...:a izah ellDek icap ed• 
-tir. 

BELEDiYELER BA.NIUSI : . 
ika ,..U.Uak ....... belediyelerimizi finame edecek a:rn INr 

...u ..... eıe karmak lizmtdı. Çünkü birçok beledi,.leri. 
miz siiaJüık ihli,.açlan için hua.i IMnkalarclaa aldddan a• 
wımlan bile teaYiye ed..U,.ecek hale selmiflercli. Ba ilati7aca 
karpl.mak iiaere belecli7e YariclatlM'IDclaD ma&J'J'- bir laia-
• alauık uaaİ)'le ıs mil,... lira _._.,.eli beledi,..I• buaka-
• kwalda. Tetkil nwkudı, belecli,..&.müzin tehir" kua. 
Warm teeia "· twazim iflm)'le, iıw himDetleri için •• 
taç olcl ....... par&J'I ikraz etmek " ba ... teYUlut ...... 
falet 97lemeldi. . 

Tahlil edile n aennaye miktan 7 mifyon lira)'I ıeçmiı olan bu mG
....... bagüne kadar harta, plin, au, elektrik, mubaha iti• 
riyle dijer &..... t.-Jeri iç.in belediyelere clGrt milyon lira 
ikrazatta bulunmuttur. Belecli7eler bankUllUD f'man..,anı 

ile vücuda ıetirilen elel'ler, ba müeaaeaenin ıeçen dört )'il 
içindeki faaliyet ve hareketleri ayn bir Ju11111 halinde rakam
lari7le izah edilecektir. 

Bütün ihtiyaçlara bir anda ceYap Yel'IDek maddeten .-aa.ız ..... 
lunduiundan itlerin ehemiyeti •e nüfu. keaafeti ... .ıarma 
müstenit tertipler dahilinde meaai propamlan çizildi. 

imar hareketlerini plinh ve ahenkli fekiJde ,.ürütmek me.lrMdİJ'• 
le 935 te merkezde ali.kadar V ekiletler müme..illeriıu:len 
mütepkkil bir imar heyeti ricuda ıetirildi. 

ilk tertip olarak nüfuau 1 O binden yukan olan yerlerin harta Ye 

imar plinlan, içme aulan, kanalizaayon •• apor itleri meY:ısua 
almdı. Merkezde kurulan teknik büro bütüi. bu itlse ait ba
Zll'lık ve tetkiklerini bitir_..k faaliyete atıkb. KiM bir :&a• 

man zarfmda niifuau 10 binden ,.akarı olan tehir ve kaaaba· 
larDDJzdan yirmi befİDİD 3 milyon 72 bin lira tutarmcla olan 
fenni au teaialeri plin ve prosrammm tatbikine ıiritilmit bu
lunuyor. 940 yılı 80DUD• kadar, nüfuaa 10 binden ,,._.. olan 
80 phir Ye kaaabanm au teaialeri ikmal edilmit, banclan IOD

ra 940. 94S·deweainde ikinci plina alman 5 -10 bin nüfmlu 
yerlerin teaiııatına batlanmıt olacaktr. 

HART .4 J'E iMAR PLANLARI : 
Şimdiye kadar latanbul da dahil olduja halde büyiik tehirlerimi· 

ziD bile plinları olmadıiı ıibi ı.tanbw hariç olmak ib_. biç 
Wrinin hartuı da yoktu. 

Procrama. alman yerlerden 48 tehrin hali hazll' hartalarmm bir 
ıu.u ilmuJ edilmit olap 941 aeneaincle hepai tam•mlammf 1 
olacakbr. Şimdiye kadar (23) tehrin imar plinı 7apbnlm11f, ' 
17 aine el atdmırtır. 942 de bunlar da tamamlanauı olacak· I 
br. 1 

Cimlaariyet de'Yl'inde vücuda getirilen bel..li teaialere ait taflİlab ı 
da yarınki 1&7mıı.ula nefl"9Cleceiiz. 

JJ 

.. . 

fına çıkarılmıf olmasını günün en mü- Varşova, 13 a.a. - Pat ajansının bil-
hinı J:ıidisesi olarak telakki etmekte- Çı.nlı"lerı·n bı"r dirdiğine göre, Gazeta Polska, Karpat 

lar altı Rütenyasının Macariıtana ilba 
dir. . . 

Deyli Telegraf gazetesi ihraç edi- f f k • t • in lehinde bir makale ne9retmı1tır. 
len üapon kuvetlermi 80 bin kiıı.ı talı- mUVQ Q ıye 1 Gazete, bu projeye hiç bir tarafta hiç 

- :s bir b:~.ı~ı... dnletin mubalıefet etmiye-min etmektedir. Hankeu, 13 a.a. - Dün Çin kıtaatı .. :1-

Gueteler bilhaeaa Hong-Kong geh- Yangtae'nin cenup kıyıaı üaerinde bil· ceğini bildirmektedir. 
rinin ve limanının akibetinden ve bu yük. bir muvaffakiyet daha truammı- Leh smseıeleri macarlarla 
,chir demiryolunun iatikbalinaen en· !ardır. Kur.kiang'm cenubunda fİd • mÜ§terek hudut lehinde 
ditc etmektedir. Gazetelerin umumi detli bir muharebeden sonra, Çin la- Varşova, 13 a.a. - :Pat ajansı, Eks-
mütalcaama göre Çan-Kay-Şek ordu· taatı eb:atejik müıhim bir nokta olan pres Poranni ve Kuryer Poranni gaze
aunun yiyecek ve harp levazımı teda- Mahulin ı.ta.yonunu itgal etmip. telerinin, Polonya ile Macaristan ara 
riki inkıtu uğrıyacaktır. Çin ordusu- Bir piyade müfrezesiyle 400 kam • sında müıterek bir hudut lehinde bi· 
nun vaziyeti ciddi surette tehlikeye yon furgondan mütetekkil olan. bir rer makalesini neşretmektedir. Bu iki 
girmi§tir. japon lrolu pusuya dilfllrWmtlt ve 300 gazete, iki memleketin arasında müt· 

Gazeteler müttefikan hükümetin japon esir edilerek gerisi imha edil • terek bir hudut teei~inde cermanizmin 
dikkatini Hong-Kong'un akibeti üze· mittir. Çin lutalan, mühim mı'ktarda orta Avrupa'da yolunu .keamiye matuf 
riııe celbcdiyorlar. malzeme ele geçirmİflCrclir. alman aleyhtarı bir blokun nüvesini 

. Filistin araplarının 
tenkili kolay olmıyacak 

İngiliz piyade 
tabura 

kuvetleri on 
çı karllacak 

sekiz 

(B:qı 1. inci sayfada) 1 
keri müfreze ile biler arasında vu · 
kua gelen müsademelerde üç isi telef 
olmuı ve iki ingiliz polisi yaralan -
mııtır. 

Arapların ıenkUi kolay 
olmıyocak 

Arap müdafaa. partiai ve Kudüs be
lediye mecliai bumdan Hasan Sıtkı 
Dacana, Kudüsten Hayfaya giderken 
rovelnrle öldürülmüıtür. 

lngilü Jev'/uılôde komiaeri 
FUuıin yolunda 

Londra, 13 a.a. - İngiltere'nin Fi· 
liıtin fevkalide komiseri Mak Mitel, 
dün ak,am Soupthampton'a hareket 
etmiıtir. Bu akpm oradan tayyare i
le Filistin'e gidecektir. 

Müstemlekit nezareti negretiği bir 
tebliğde Filiatin fevkalade komise • 
riyle aiyast vaziyetin tetkik edildi • 
ğini bildirmektedir. 

lngili:1 kuveıleri 18 tabura 
çıkarılacak 

Londra. 13 a.a. - İngiliz matbuatı 
Filiatin meselesiyle fevkalade alaka· 
-tar olmaktadır. , 

1 Deyli Telegraf'ın öğrendiğine göre, 
1 'lf'iJiatin'deki garnizonları takviye i -
~in gönderilmeai evelce kararlaıtırı-

1 lan taburlardan mida Hindistan'dan 

ı 
da diler bir tabur getiriLecek ve bu 
suretle Filietln'deki inıiliz kuvetle
rinin mecmuu piyade olarak 18 ta 
bura. çıkarılacaktır. 

Bu gazete diyor ki: 
"Filistin'de bugün vaziyet 1936 da· 

kinden çok daha vahimdir. Arapların 
tenkili öyle kolay olmıyacaktır. Çün
kü bunlar bundan iki sene eveline 
nispetle çok daha iyi teçhizatlı bulu
nuyorlar . ., 
· Deyli Ekspres gazetesi de baflll& -
kalesinde lngiltere'nin Filistin'i hem 
araplara hem de yahudilere videtmig 
olduğunu hatırlatıyor ve diyor ki: 

"Filiatin'e 400 bin yahudi lngilte • 
re'nin silih himayesi altında gelmiı· 
tir. Bu iae lngiltere'yi yahudiler için 
bir milli ocak kurmak mecburiyetin
den bade kılar. Çünkü İngiltere o· 
raya gelen yahudilere daha gelmeden 
evel müstakil bir devlet bahtedeceği· 
ni vadetmiı değildi.,, 

Karl§ıklık devam ediyor 
Kudüs, 13 a.a. - Filiatin'de karıtık

lık devam etmektedir. Kudila surları 
civarında bir çuval içinde bulunan, bir 
ay evel kaybolan iki Fu'lı arabın ke
ıilmiş başları bulunmu9tur: Eski şe
hirde bir arap katledilmittir. Hayfa
da bir kamyonda bulunan dört kiti 
yazalanmıttır. Beytüıınehala köyünde, 
"'isilerle münaeebette bulunmak auçu 

ile 160 kiti tevkif olunmu9tur. 

getirmek iatiyenlerın bu husustaki fi
kirlerini de fiddetle protesto etmek
tedir. 

Lehler ve macarlar 
ankl§amıyocaklar mı? 

VarfOva, 13 a.a. - Polonya matbua· 
tmm bütün alakaaı Komarno münke
releri üzerinde toplanmakta-dır. 

Polonya • macar mütterck hududu 
meaeleainde iarar eden Gucta Pols· 
ka, ıimdiye kadar südetler mıntaka-
11nda bulunan en güzide çek fırkala~ 
rının macar hudutlarında tahıit edil-

Dört vapur 
Dolusu 1 talyan gönüllü 

Napoli'ye gitti 
Cebclittarık, 13 a.a. - Gönüllülerle 

dolu bir çok tren Kadikı'e gelmiı ve 
gönüllüler Napoli'ye gitmek üzere 
dört vapura bindirilmi9tir. 

lngilü - lıalyon söriifmeleri 
Roma, 13 a.a. - İngiliz büyük elçi

si bu akpm Kont Ciano'yu ziyaret et
miıtir. Alakadar mahfillerde muhafa
za edilen ketumiyete rağmen öirenil
diğine göre ingiliz büyük elçisi, ital· 
yan - ingiliz anlqmasının tatbik mev· 
kiine ıirmesine mani olan engellerden 
birini iktiham bahainde italyan tek· 
liflerine kartı Londra'nm cevabını l
talyan hariciye nazırına bildirmiftlr. 

Diler taraftan teyit olunduiuna 
r öre bugünkü görüpne·yi yakında bq
ka görütmeler de takip edecektir. ı. 
talyan gazeteleri ile buı inıili.s gue· 
teleri arumdaki karfilıkh hücumlara 
rağıixn ingiliz - İtalyan görilfmeleri 
mu.ait bir anlapna haYaaı içinde de
vam etmektedir. 

Halk ve 
Beledi~ler 

(Ba§ı1.incisayfada) 

kümet ve Parti tarafından ml1911 
tin hayn için teebit olanan eaıı--.ı 
lamı, her tarafta .... -
mesailleri tarafmclan benimten • 
yüriitUtme.i~ devlet rehberli 
ğine itimat edilmesinin .beb 
basittir; çünkü hükümetle P 
ti, bütün tua~ '"~lelılbilıeoll 
lerinde yalnız bal~ saadet .e 
refahı divumı ıaye eclindijini 
OD bet yddanberi ispat etnrip . 

On befinci ,d belediyec:iJeri. 
ne, geçen tecrübelenlen .e ~ 
imkanlardan da i.ıifade ederek 
yeni Türkiye'nin umran tarihine 
ıeref verecek eeerlet" bırakmala
nnı temenni edelim! 

F. R.'ATAY. 

Ressamların 
C: H. Partisine 
teşekkürleri_ 

(Bap 1. lacı :sayfada) 
un, Saim, Sami Yetik, Cemal Tollu. 
Bedri Ayupoğlu, Hamit Göreı. ilik· 
met Onat, Rize, Trabzon, Erzurum. 
Malatya, Konya, Gaziantep, Antalya, 
İzmir, Edime viliyetlerinde tetkik
lerini ve çalı§Dlalarmı bitirip dönmüf
lerdir. 

§imdi önümüzdeki mayıı ayında 
Ankara'da, bu maksatla açılacak aer-&i 
için, eserlerini ikmalle mefiUdilrler. 

Bu aeyahatler her ıene daha genit
letilerek tekrar edilecek ve yurdun 
her tarafına tetmil olunacaktu. 

Cümhuriyet Halk Partilinin bu iA· 
betli ve aynı zamanda himayekir te-
9ebbU.ünden memnun kalan türk res
aamları birliklerinin toplantıamda C. 
H. Partisine te,ckkilr etmeyi karar al
tına almı9lar ve 9u mektubu yollamıı
lardır: 

C.H.P. Genel aekreterliii yiikaek 
makamına; 

Reuamlarımıza Anadolu ,chirlerin· 
de bir ay müddetle rnim yaptırmak 

suretiyle tilrk aanat ve aanatkirlarını 
tctvik ve himaye .sm:ınmda ıCS.tcrdiği· 
ııi.s bilyUık alAkıdın dolayı birliiimiz 
rcaim tube9i reaımları hiuclerine 
diiJen tetckkür ve miıuıettarbimı ar
zetmcyi toplantılarında karar altına 

aldılar. Birlik re1aamlarının bu tük· 
ran kararlarını arzeder, sayıılarımın 

kabuliinii rica ederim. 
Güzel aanatlar birliği resim 9ubc
ıi batkanı Konya Mebuau 



H i K A y E 

Cinayet 
: Donald Shubridge 

ks Monro'nun öldürülmesi nadi
llıdra'nın her sınıf halkını ay -

llhcri meşgul ediyordu. Yapılan 
~gayretlere, zabıta tahkikatları
&txıc.n hadisenin esrarı bir türlü 
c.rniyordu. Gazeteler, her gün 
bir sehep uydurarak meseleyı 

l Çalıfıyorlardı. Parks Monro'yu 
"e niçin öldürmüştü? İşte bu su
~.lteain zihnini kurc:alıyordu. Bir 
r:"l.ınseler Parka Monro'nun vüc:u

İf hayatındaki rakipleri tara -
rı. ortadan kaldırıldığını söylü -
_dı. Bazları kıskançlık yüzün -
b~ cinayete kurban gittiğini id -
dıyorlardı. Fakat, bütün bu tah

.'rin hiç biri hakikate uygun de -
l. 

. ınını"' muharrirlerden birinin 
1-. ,. 
&ı bir suvarede gene bu mesele 

1• Bir sürü mütalealar yürütüldü. 
alıibi hiç sesini çıkarmadan bir 
det dinledi. Sonra kadehine dol
Uğu şampanyayı son yudumuna 
r içti. Gö::lüğünü düzelterek sö· 
fladı : 
.l\1üsaade ederseniz, Parks Mon· 
•naycti hakkında, çok mühim biı 
en bir az evel öğrendiklerimi an
ıtn. 

.. lonu derin bir sessizlik kapladı. 
Un davetliler kulak kesilmiş, he -

la nıuhaniri dinliyorlardı. 
Uharrir sakin bir sesle sözüne de
etti : 
. Parks Monro, !ngiltere'nin en 
lı: yirmi beş müessesesinin sahi -
bulunuyordu. Binlerce insana iş 
~ek veriyordu. Kendisi fakir bir 
ın çocuğu idi. Gayret ve zekası 
ind~ kısa bir zam.anda zengin ve 
nuş bir adam oldu. Gazetelerin 
ayfalarında her gün resmi çıkar
ngiltere'de olduğu kadar bütün 
ada sempati kazanmış bir insan-

35 senesinde Parks Monro, Lon -
operasının meşhur yıldızı Stella 

lendi. Kadın kendisinden tam 

Yel§ küçöktü. Yani Monro, genç 
ınm babası yerindeydi. Evlen -

en sonra işi daha iyi gitıniye baş · 
Müesseseleri günden güne geniş-
• kazanc: .ıo. o nisbette artıyordu. 
?e gibel karıau:t:ın araularını 

· için müdhif ma"Sraflar yapı -
u. 
kat, öyle muazzam bir varidatı 

1 ki, yaptığı masraflar kazanc:mm 
nda devede kulak gibi kalıyordu. 
tı .da yerin<leydi. Hülasa tam 
aaıylc bahtiyar bir adamdı. Zaten 
fırsatta, saadetinden bahsetmeyi -
det edinmişti. Bir akşam, memle-
n_ büyük kapitalistleri şerefine 
zıyafet verdi. Su gihi akan şam -
alarm tesiriyle kafalar dumanla

nut· :..ıar başladı. Davetliler sı
yle kalkıp onu meth ve sena e<len 
er söylüyorlardı. Yalnız bunlar -
biri nutkunu bitirirken Parks 
ro'dan bu kadar mesut bir insan 
ilmek imkanını nasıl elde ettiğini 
u. Monro, neşeli bir tavurla aya
alktr. Dostunun sorduğu suale 
P verdi : 
Sayın arkadaşlar t Biraz evel dos

_un sorduğu suali kısaca izah ede
l'ln. Neden bu kadar mesudum ? 
u, benden şimdiye kadar bir çok 

ler sordu. Sizlere şunu katiyet · 
Öyliyebilirim ki, mesut olmak insa 
kendi elindedir Yokı:;a bir çokla

söyledikleri gibiı yalnız talih 
esadüf işi değildir. Insanın, iş ar
aşını, bir kelime ile beraber yaşa -
a mecbur olduğu kimselerı ıyı 

cai lazımdır. "enı etrafnndakı 
~n i.cısanları iyı olarak intihap et· 
ıni bilirim. .Hayatta ilk seçtıgin. 

hususi doktorumdur. Dokto · 
la. Nevyork'a giderken vapurda 

1Jtı?l". endisini ilk gordügum da
dan itibarı:::n bu adamın hayatı -
sonuna kadar sihatımla alakadar 
ağını hissettim. Derhal kendisine 
angajman teklif ederek yüksek 
.ücretle yanıma aldım. Londra':' _. 
ll"dim. Hayatı.mı emniyetle teslı 
teğim yegane doktorumdur.Onun 
iye ve nezaretı altında ikı buyuk 
rasyo geçirdim. Mesut olabilmek 
her şeydm evel sihatli olmak 

tır. Hususi katibime gelinc:e; o · 
Yerini kimsıe dolduramaz. Sim -

• dünyanın en mükemmel bir hu -
i katibidir. Sizler de takdir eder 
iz ki; mühim işler yapan insanla -
• kendilerim anlıyan, zeki ve sadık 
adama ihtiyaçları vardır. Simson, 
a bir zamanda benim bütün işleri 
kavramış, her şeyi arzuma uygun 
tekilde hazırlamasını çok iyi öğ
trıiştir. Onun sayesinde altmdatl 
kıla.mıyacak kadar çok olan işle -
i kolaylıkla çevirebiliyorum. 
onro, bir dakika sustu. Etrafına 
gezdirdi. Yüzü hafif kıazrdı. Gü
iyerek sözüne devam etti: 
Dünyada kadınsız ve aşksız ya -

ranın zevki olmadığını hepiniz 
fdir edenıioiz. Ben beraber yaşıya -

Çeviren: F. Zahir Törümküney 

cağım kadını, yani karımı da iyi seç -

tim. 
Stella, Londra'nın en güzel ve en 

kıbar kadınlarından biridir. Aynı za
manda bana karşı nihayetsiz bir aşkla 
bağlıdır. işte görüyorsunuz ya, kendi 
saadetimi kendim hazırlamışım. Ha -
yatta bunu bilmek, bunu anlamak bah
tiyar olmak ıçin kafidir. 

Monro, sözünü bitirdı. Dudaklarına 
yayılan geniş bir tebessümle koltuk
lardan birine yaslandı. Davetliler ken
disini hararetle alkışladılar. 

* • * . 
Monro, geceyi çok fena geçirdi. Bir 

turlü r:..hat uyku uyuyamadı. Her hal
de, ziyatette mide::.ini tazla doldur -
muş olacaktı. Hayatında ilk deta uy · 
kusuzlukla mücadele ediyordu. Erte · 
si giınü yazı masasının başına geçip -
te; günlük işlere dalınca, geceki ra -
hatsızhğını unuttu. 

Birdenbire odada yabancı bir insa -
cım bulunduğunu hissetti. Dosyalar -
dan başını kaldırdı. Karşısında peJ -
mürde kıyafetli bir adam duruyordu. 
/> damcağız t.. ile biıziJle soy .tedı ; 

- Af edersiniz 1 sızi rahatsız ettim. 
ıhennemin dibine git 1 Burada 

ne arıyorsun? Odama nasıl girdin ? 
Pejmürde kıyafetli .. adam şaşkın, 

şaşkın bakındı. Biraz kendini topla -
dı. Koltuğuna sıkıştırmış olduğu es · 
ki bir çantayı masanın üstün·e koydu. 
Yavaş sesle : 

- Basbayağı girdim, dedi. 
Monro, öfkesindeu tıkanacak gibi 

oldu. Gözlerini açarak bağırdı: 
- Basbayağı girdin mi? Sana kim -

se mani olmadı tnı? Benden ne iste • 
diğini sormadılar mı ? 
Yabancı erkek mağrur bir eda ile 

gülümsedi : · 
- Kimseye kızmıya hakkımız yok. 

Benim içeri girdiğimi gör"n olmadı. 
- Buna imkan yok. Daha dün ak -

şanı katibim Simson'un, vazifesine 
karşı olan bağlılığını hararetle bütün 
arkadaşlarıma anlattım. 
Yabancı adam sükunetle çantasını 

açtı : 
- Çok nefis sigaralar satıyoruz ••• 
Monro, kendinden geçmiş bir hal • 

de haykırdı : 
- Buraya aigara satmak için mi 

geldin ? 
- Bu sigaralar, sizin bildiğiniz si

garalardan değildir. Bunların mühim 
bir hususiyeti vardır. Bu sigaralar -
dan bir tane yakıp da, bir iıki nefes 
çektiniz mi, karşmız<laki adamrn bü -
tün gizli düşüncelerini okursunuz. 
Size karşı yapmış olduğu ve yapmayı 
tasarladığı her şeyi öğrenirsiniz. 
Hakkınızdaki en gizli düşünc:elerini 
bir anda anlarsınız. Bu sigarayı i
çenleri kimsenin aldatmasına imkan 
yoktur. 

Monro, masasının üstündeki düğ -
melıere bastı. Evela ·hususi katip Sim
soo'u çağırdı. Gelen olmadı. Odacının 
ziline bastı. Ses Çıkmadı. İmdat zilini 
çaldı. Kimse görünmedi. 
Karşısındaki herif, onun bu telaşiy

le zerre kadar alakadar olmıyarak la -
kırdısını tamamladı : 

- Bu sigaralardan hemen satın al -
manıza lüzum yok. Size nümune ola -
rak bir paket bırakacağım. Her pa~e
tiJl içinde üç sigara vardır. ~ç kışıyı 
tecrübe edersiniz. Söyledıklenmın 
doğruluğuna kanaat getirdikten son
ra siparişinizi verirsıniz . 

Monro, asabiyetle yerinden fırladı. 
Herifi tokatlamak için elini kaldırdı. 
Kuvetli bir ışı.k gözlerini kamaştır~ı. 
Uyandı. Sabah olmuş, güne~i~- ~.eskın 
ziyası pencereden içeriye suzu.lu>'.or • 
du. Uşak sabah kavaltısını getırdı. 

Rüya görmü~tü .. : ~tra~.ına ~a~ıı:~~1 · 
Herifin kıyafeti hala gozlerının o . 

nün deydi ... 
Heyecanla emir verdi 
- Çarli 1 Bana derhal doktorumu 

gönder. Asabım çok bozuk ... 
Uşak sÜratle odadan çııktı. 

M 
basını tekrar yastığına koy 

o.cıro, , d .. dü 
du. Birden irkildi. Rüyasın ~. g~_r • 
ğü sigara paketi komedin~n us:.uncı: 
duruyordu. Paketi aldı. tç:n_de u~ s~-

d Vücudü buz gıbı kesıldı. 
gara var ı. d .. 
Bu paket nereden çıkmıştı? Sonra u-

.. d"' B~lki de. akşam ziyafet esna-
şun u. • .. Ş 
sında bir arkadaşı vermıştı. ampan -
yaların tesiriyle şimdi hatırlıyamı-

d Muhakkak böyle olacaktı. Baş
ykor .. u·

1
.. ıamazdı Mihaniki bir harc-

a turu o · 
ketle sigaralardan birin~ dudakla:.ına 
götürdü. Yaktı. Gülümsıyerek soy -

lendi : k aık 
_ Bakalım, şimdi karşıma çı ac 

insanın gizli düşüncelerini öğrene -

bilecek miyim ? . . 
Bir dakika sonra doktor Vılmaş ı ~ 

çeri girdi. Merakla sordu : 
_ Hasta mısınız ? w 
Doktorun, Monro'ya sord_~~~ ~u 

al. ldu. Monro'nun yuzu gerıl-
son su 1 o . . v·1 
di. Gözleri nefretle açıldı. Şı~dı . w ~ -

, n ona ne dalavereler çeV'lrdıgı -
~ş 1 

y' alnız para kazanmak emeliyle 
nı ve 1 1 'k' d fa a kendisini nasıl dolap ar a ı ı e -

Kırahn imzası 

üstünde uyumak 
günah sayıhr mı! 

Geçenlerde Paris'e, Alınam'dan mü
messiller gelmiş, kılıkları kıyafetleri 
ile herkesi ala.kadar etmişlerdir. 

Bundan 76 sene evel, 1862 de, Si -
yam taraflarından da böyle bir heyet 
gelmiş kıyafetleri ve $detleri Paris 
halkını haylice eğlendirmiş-ti. Ban . 
gok'tan gelen bu mümessiller o zaman 
Versay ve V ensan tarafından kaıbul 

edilmiş, hatta kendilerine kıralıçenin 
pavyonu dahi tahsis edilmişti. Mü -
messiller bu pavyonda yatacaklardı. 

Fakat daha ilk gece, pavyonda ~
rip bir hadise olmuştur: Tesadüfen 
pavyonun birinci katı büyük elçiye, 
ıkım:ı katı orta elçıye du~uu~tur. 

J..ti.lllCl Katta yaLcl1wdK VlctH, ) aLaga 
gireceği sırada, birden bire tı.L<rıncten 
vaz ge:smiş ve odadan dışarıya fırla -
mıştır. 

- Yahu nereye gidiyorsun, niçin 
yatmıyorsun? 

Diye sormuşlar, adam : 
- Burada yatmam da yatmam ... 
Diye tutturmuştur. Tercümanı ya-

tağından kaldm:~ışlar, adamm niçin 
yatmak istemediğini sordurımuşlar ~ 

dır. 
Meğer birinci katta yatan elçide 

Bangok kıralınm kendi elyazxsı ile 
yazılmış evrak bulunuyormuş. Siyam 
protokoluna göre kıralın imzasının 

üstünde uyumak yasakmış. 
Nihayet bodrum katına indirilnıiş 

de adamcağız öyle uyuyabilmiş. 

Bir çöl boyuna 

gen isliyor 
Kalahari çölünün muntazaman ge

nişlemekte olduğunu gören cenubi 
Afrika ittihadı hır ko:nisyon kurarak, 
çölün gittikçe geni~lemesinin sebeb -
lerini tetkik ettirmek istemiştir. 

Filvaki, birkaç seneden beri büıyük 
Kalahari çölü, garp ve cenup şarkına 
doğru genişlemekte devam etmekte, 
meskiln ve ekilıniş araziyi gitgide is -
tilıl etmektedir. 

Çölün genişlemesi, doğrudan doğ
ruya mümbit araziyi tehdit etmekle 
kalmamış, bütün cenubi Afrika'nın ik
limi üzerinde tesirlerini göstermiştir. 

Mümbit topraklar üzerine serpil -
mıye başlıyan Kalahari'nin kızgtn 
kumları, şimdi cenubi Afrika'da yaz 
aylarının daıba kurak geçmesine" se -
hep olmuştur. Bu yüzden otlak ve 
meralar fakirleşmiye başlamıştır. 

ll!eliyat ettirdiğini ve y-eni bir ameli~ 
yat işi ç.ıkarmak için ne gibi hazır -
lıklarda bulunduğunu görüyordu. 
Bütün sinirleri gerilmişti. Gırtlağı -
run tahammül ettiği bir sesle bağırdı: 

- Alçak şeytan f Defol karşımdan t 
Bir daha seni görmek istemiyorum 1 
Vilmoş, hayretle efendisinin yüzü

n-e bakıyordu. Monro tekrar bağırdı: 
- Daha duruyor musun l Defol di

yorum sana ! . 
Vilmoş, çaresizlik içinde omuzla -

rmı silkti. Yavaş.ça odadan çıktı. 
Monro'nun asabı adamakıllı bozul -

muş her tarafı titriyordu. Demek se
nelerdenberi büyük bir emniyetle ha
yatını teslim ettiği adam, bir dalave -
reciden başka bir şey değildi? Aklına 
sadık ka.tibi Simson geldi. Acaba o, 
nasıldı? Hemen zili çaldı. Katibini 
çağırtdı. Simson, dudaklarında müte
vazı bir tebessümle girdi. Monro, 
heyecanlı bir sesle anlattı : 

- Vilınoş'u kovdum 1 Alçak bana 
hiyanet etmış. 

Simson· hayretler içinde kaldı; 
- Aman efendim! Nasıl olur? Vil

moş kadar iyı ve namuslu bir doktor 
nadir bulunur. 

- Ben de öyle zannediy~rdum. Hal
buki; senelerdenberi şahsi mentaati 
için sihatimle oynamadığı oyun kal -
mamış. ı 

Monro, küçük paketin içinden çı -
kardığı ikinci sigarayı dudaklarına 

kıstırdı. 
Simson, hemen bir kibrit çakarak 

efendisinin sigarasını yaktı. Simson'
nun bu son hizmeti oldu. Monro, sa -
dık katibini bütiln çıplaklığiyle karşı
sında görüyordu. Senelerdenberi en 
samimi dostlarını türlü bahanelerle 
nasıl yanından uzaklaştırdığını, bir 
çok gizli planlarını büyük menfaat -
Jer mukabilinde nasıl düşmanlarına 

sattığını, günden güne serv·etinin 
yükseldiğini ve kendisinden çaldığı 
paralarla günün birinde karşısına a -
mansız bir rakip olarak çıkmak için ne 
gibi tasavvurlarda bulunduğunu bir 
sinema şeridi gibi seyrediyordu. Bo -
ğuk bir sesle inledi : 

- Simson, bu dakikada vazifene ni· 
hayıet veriyorum. 

- Sebebini sorabilir miyim ? 
- Utanmadan bir de sebep soruyor-

1 [=~~:::~::::~::::::::ı 
(HAVA SEFERLERİ) 

Ankara - İstanbul arasında 

Pazardan maada hergün: 
Y eşilköy'den hareket : 
Ankara'dan hareket : 

8.30 
8.30 

Nöbetçi Eczaneler 
PazaT 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe: 

: Ege ve Çankaya eczaneleri 
: Sebat: ve Yenişehir 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 
: ı\11kara •• 

Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 

ACELE. lMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza. fevkalade bir 

hastalık vukuunda acele imdat istemek için 
belediyeler hastanesine (2257) numara ile 
telefon edilir. 

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

caat, şehir: (1023-1024). - Sehirlerara
sı: (2341-2342). - Elı:ktrik ve H'.ava
gaıı arıza memurluğu: ( 1846). - Me
sajr.ri Sehir anbart: (3705). - Taksi 
tel~ton n"maraları: Ziı. ırlicami tiva: 
rı: (2645-1050-1196). - Samanpazarı ci· 
varı: (2806-3259) .• Yenişehir, Havuz. 
başı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaşı, 
Güven taksi: (3848). - Birlik taksi: 
(2333). - Çankırı caddesi, Ulus taksi: 
(1291). - İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin j l k ve 
son seferleri 

Sabah Akşam 
!lk Son 

sefer sefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7_.15 Z3.20 
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 Kecioren'e 6.00 21.00 
Keciören'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 
Yenışehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 
S. pazacından 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. 
manian seferler daha sıktır. 

~ U. Meydanı'yl-e Yenışehır, Bakanlık
lar, Cebeci, Samanpazarr arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş' daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; S;lat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanı"nd..n saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhü.tlü aaat (18) c kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpa§a'ya : Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, Per
şembe, Cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hcrgiin 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Djyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zonguldak hattı : 15.00 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Şaban: 19 

S. D. 
Güneş: 6 08 

Rumi - 1354 • 
İlk teşrin: l 

S. D. 
Akşam- 17 33 

çıkıp gitti. Eski Simson katiyen bunu 
yapmazdı. !kinci sigara da bitti. ü _ 
çüncü sigara ile kimi tecrübe etmeli 
idi? Tekrar zile bastı. Fabrikalar mü
dürünü çağıracaktı. Üçüncü sigarayı 
da yaktı. Tam bu sırada sevgili karı
sı Stella odadan içeri girdi. Bu ne gü
zel ve ne sevimli bir kaclın<lı. Gözle _ 
rini sevgilisinin gözlerine dikti. Tüy
leri diken, diken oldu, Başını çevırdi. 
Bitkin bi,r sesle haykırdı : 

- Derhal dişar ı.çık ı 

Kadın, hiç beklemediği bu muame -
leden şaşırmış, olduğu yerde mıhla -
nıp kalmıştı. :lavallı Monro bir sani
ye içinde karı:oının da ne mal olduğu 
n u anlamıştı. • 
Artık hayatta yapyalnız kalmıştı. 

Elindeki sigarayı fırlattı. Bu anda 1 
kendisinden kopardığı binlerce lira~ 
yı aşıklarına yediren ve mirasına kon
mak için ölümünü dört gözle bekliyen 
kansından bir yılan görmüş gibi ür _ 
küy~rd~. Yüzünü elleriyle kapadı. 
Hafıf hır sesle mırıldandı : • 

.-. Stellal. ... Aramızda her şey bit -
mıştır ... Ayrılık davasına başlanması
nı avukatıma hemen bildireceğim . : . 

Genç kadının benzi kül gibi oldu. 
Bir saniye, bütün bu servet ve ihti -
şamdan uzaklaşacağını düşündü. Bir
den gözlerinde kati bir kararın ışığı 
yandı. Süratle komüdine doğru yürü
dü. Çekineceyi açtı. 

Odada boğuk bir silah patladı. 
Yarım saat sonra Londra'nın tica -

ret hayatında müthiş bir panik kop 
tu. Parks Monro, gUzel karısı tara -
fından öldürülmüştü. 

Davetliler arasında güzel bir kadın 
heyıecanla atıldı :• 

- Buna imkan yok t Stella böyle bir 
şey yapamaz. 

Muharrir nazik bir tebessümle gü -
zel kadına döndü : • 

- Stella, iki saat evel tevkif edildi. 
sun hal Yaptığın kepazelikleri !bilmi -
yor musun? Defol rezil l 

Faciayı göz yaşları arasında itiraf et
ti. 

Simson, kapıyı hiddetle kapıyarak Salonu der.in bir siiıkut kaplamııtı, .. 

Bertesgaden 
·mülakahnda 

H itler ve Süsn·ik 
(Başı S inci sayfada) 

hatta Napoli'ye kadar sürmek için 
100.000 alman askeri kafi gelirdi." 

Hitler oltimatomunu Şuşnig'e 

bildirdikten sonra, alman . dış baka
nı Ribbentrop ve Avusturya devlet 
müşaviri Gido Şmid görüşmelere 
iştirake davet edildi, Uzun müza
kereler başladı, bu konuşmalar es
nasında, Führer teferruata kar·şı a
lakasızlığını izhaı etti. Nihayet va
rılan anlaşma şu esasları ihti.va edi
yordu: 

- Nasyonal sosyalistler lehinde 
umumi bir af. 

- Devlet müşaviri Says-!nkuart'
ın kabineye dahiliye nazırı sıfatiy
le girmesi. 

- Nasyonal sosyalist görüşlü b: 
zı memurları maaşlarının tamamın 

gan veya bir kısmından mahrum 
etmiş olan tedbirlerin ilgası. 

- Avusturya ordusu genel kur
may reisi general Yansa'nw derhal 
değilse bile, kısa bir zaman içinde 
tekaüde sevkedfımesi. 

- Nazırlık müsteşarı Volf'un fe
deral matbuat servisine girmesi, ya -

ni federal komiser muavinliği gibi 
mühim bir mevkie getirilmesi. 

- Nihayet, Avusturya nasyonal
' sosyalistlerinin vatanperverler cep· 

hesine _iştirakleri. 

B una mukabil alman tavizleri 

temmuz anlaşması prensip
lerinin yeniden tanınması, kanun 
dışı Avusturya nasyonal sosyalist
leriyle doğrudan doğruya münase· 
betlerin kesilmesi ve Avustµrya'dan 
kovulacak yüzbaşı Leopold'la dok
tor Tovs'un Almanya'ya kabulüne 
razi olunması. 
Avusturyalılar Milli Müdafaa na

zırı general Zehmer'in tekaüde sev
kedilmesi talebinin programdan çı
karılması için çok müc:adele etmek 
mecburiyetinde kalmışlardı. 

Müzakereler, Hitler tarafından 
konferansa iştirak eden şahsiywe.t~er 
şerefine verilen bir öğle yen1egı ıle 
inkitaa uğradı. Yemek çok ~ısa ve 

sade oldu. 
Son münakaşalar ültimatom müh-

leti üzerinde oldu. Şuşnig kendisi
nin şahsen programın kabulünü 
tevsiyeye hazır bulunduğunu, fakat 
bu gibi hallerde, anayasa mucibin
ce, son sözün cümhurteisi Miklas'a 
ait olduğunu söyledi. Nihayet, Hit
ler, ıon mühlet olarak 15 şubat saat 
altıyı tesbit etmiye razi oldu. 

Avusturyalı misafirler soğuk bir 
şekilde veda ettiler. Führerle Avus
turya başvekilinin el . sıkışmalırrı 
pek cansız oldu. Dönüş yolunda 
başvekille Gido Şmid biç konuşmu
yorlardı. Şuşnig'in derdi kendine 
yeterdi: Istırabına katlanmak ve 
bir asabi buhranı önlemek mevkiin
deydi. 

[D~niz Le~~~·~] 
Münakasa· tehiri 
M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa

tın Alma Komiayonundan : 
24.10.938 tarihinde kapalı zarfla 

münakasasının icra edilec:eği ilan e
dilen imi~ cenereytörüni.in alınmasın -
dan şimdilik sarfınazar edilmiştir. 

(4297) 7606 
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Tayyare n,ıotorü ah111cak 
Türkkutu Genel Direktörlüğünden : 
Türkkuşu okulunda teclrisat mak -

sadiyle kullanılmak üzere 7 silindirli 
hava ile soğur yıldız şeklin~ bir adet 
tayyare motörü açık eksiltme suretiy
le satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 

1870.- türk lirası, ilk teminatı M().20 
liradır. 

Buna ait fenni ve idari şartname 

he~ gün Türkkuşu levazım bürosum
dan alınabilir. 1 

İhalesi 17 teşrinievel 1938 pazarte
si günü saat 15 de yapılacaktır. ls -
teklilerin muayyen gün ve saatte ka
taloğ vesaik ve te.minatlariyle birlik-
te hazır bulunmaları. 7215 

. > .;>. < •• i·· . , 
.• 4 . · ~ "· ·~;..> .~~.'" .' ':\". ··- 'Ka·z·a· ~ıa··r' -,· ~·· ·,. . " ;il- ~ ... 

. . , ? 

Hükümeı ~onağı yap~1rııac~İ< 
Malkara Kaymakamlığından : 
37547 lira iki kuruş keşif bedelli 

Malkara kazası hükümet konağının 

938 yılı fçinde yaptırılacak 16547 lira 
84 kuruşluk kaba inşaat kısmı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış·
tır. 

Eksiltme 18-10-1938 sah günü saat 
14 te Malkara kaymakamlrk makamın
da toplanacak komisyon tarafından 
yapılacaktır. Muvakkat teminat mik
tarı 1317 liradır. 

Bu işe ait eksiltme şartnamesiJe 

bu şartnameye bağlı evrakı görmek 
istiyen istekliler her gün mesai sa
atleri içinde mal müdürlüğüne müra
caat edebilirler. 

İsteklilerin 24M sayılı kanun hü -
küıplerine göre hazırlıyacakları tek
lif mektuplarını 18-10-938 salr günü 
saat 14 de kadar kaymakamlığa mak
buz mukabilinde vermeleri veya teah
hütlü olarak göndermeleri ilan olu -
nur. 7446 

1
-··----'··········· ........... ı 
Merkez komutanh§ı .................................................... 

Yakalama müzekkeresi 
Ankara Merkez Komutanlığm

dan: 
Srvas'ta 12. inci topçu alay kararga

hından terhis edilen yazıcı onbaşısı 

Çerkeş'in Ovacık mahallesinden olup 
Ankara'da bulunduğu haber alınan 
Bingöl oğullarından Mustafa oğlu 
Galip, 327 . 

J, - Yukarıda adı ve sanı yazılı ve 
fotoğrafı bağlı Mustafa oğlu Galip as
keri ceza kanununun 81. maddesinde 
yazılı ba~kasmı para mukabilinde kıs
men askerlikten kurtarmak maksadiy
le künye defterinde sahtekarlrk yap
mak suçundan maznundur. Hakkında 
komutanlığımızca askeri muhakeme 
usulü kanununun 105. maddesinin 1 
No. lu bendinin A fıkrası mucibince 
verilen tevkif kararı üzerine Ankara 
emniyetince elde edilip Sıvasa sevke
dilmişken Sıvas'a geldiği gün kaçmı:?
tır. Binaenaleyh; askeri muhakeme u
sulü kanununun 111 maddesine tevfi
kan hakkında yeniden işbu yakalama 
mıizekkeresi çıkarılmıştır. 

2 - Firari Galip her nere-de görü
lürse bilumum adli makamlar ve zabı
ta memurları kendisini yakalamıya ve 
Sıvas merkez komutanlığı tevkifane
sine teslim. etmiye mezundurlar. 

(431i) 7618 

TALiilUllü ZlbiilllEU 
KARSI 

CELiill . §iiPllP2 

• 
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RESMi iLANLAR 
Kuru ot alınacak 

I - - - - vL-.n Amirliii S.bn Al
ma Komisyonundan : 

1 - İhale günü talibi çıkmıyan İs
tanbul komutanlığına bağlı birlikler 
hayvanatı için 844.000 kilo kuru ot sa
tın alınacağından tekrar kapalı zarf
la 26 1. ci tetrin 938 çarşamba günü 
saat 11 de yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 21944 liradır. Şartnamesi mr 
gün komisyonda görülebilir. 

Bayındırlık Bakanlığı 

Kanal • 
ınşası 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan it: 
1 - Seyhan sağ sahil sulama ana 

lı:analmm kilometre 18+500 den 
37 + 500 e kadar olan son parçasiyle 
kilometre 23 + 500 de bu kanaldan ay
rılan takriben 20 kilometre uzunlu -
fundalı:i üçüncü ayrmı kanalı keşif 
bedeli (401.570) liradır. 

2 - Eksiltme 27-10-938 tarihine 
rutlıyan perıembe günü saat {16) da 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdür
lüğü su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

1 sup talebeler için 400 takım keten it 
lbiseıi açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 15.10.938 cumartesi gil

nü saat 10 da rektörlük binasında mü
tetekkil komisyon tarafından yapıla
caktır. 

3 - Muhammen bedeli {1800) mu
vakkaten tabminat 135 liradır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 
,artname almak istiyenlcr cnstitümü.z 
daire müdürlüğüne müracaatları. 
~~n 71W 

Gümrük ve 1 n. B. 

10 adet ispirto tankı 
ah nacak 

il - Keıif bedeli 12817 lira 66 ku
ruı ve muvakkat teminatı 961.33 lira
dır. 

111 - Eksiltme 31.X.938 tarihine 
rasthyan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataş'ta levazım ve mubayaat şu -
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartnameler 64 kuruş bedel 
mukabilinde inhisarlar umum müdür
lüğü levazım ve mubayaat şubesiyle 

Ankara başmüdürlüğünden ve mahal-
lı uıhisar idaresinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak ctme!k isti
yenlcrin bır mukavele ile yaptıkları 

İsteklilerin ilk teminat makbuzu 
veya mektuplariylc 2490 sayılı kanu -
nun 2 ve 3. cü maddelerinde yazılı ve
sikalariyle beraber ihale günü ihale 
saatından evci en az bir saat ~line 
kadar teklif mektuplarını Fnıdıklıda 
komutanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri. (4240) 7489 

Pilivhk pirine ahna<ak 
iş bedelinin 10.000 liradan aşağı olma- Ankara Levazmı Amirliii Satuı 
ması ve kendileri bizzat mimar veya Alma Komisyonundan : 
mühendis olmadıkları takdirde fenni 

Kırklareli tümen birlikleri 938 seehliyet ve iktidarları inşaat şubemiz-
ce tanınmış bulunması ve fenni evrak nesi ihtiyacı için 70.000 kilo pilavlık 
ve vesaikini eksiltme gününden bir pirinç kapalı zarf usuliyle eksilt-

lnhiNrlar Ummn Müdürlüğün- hafta eveline kadar inhisarlar umum meye konulmuştur. Beher kilosunun 
den : müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ede- muhammen bedeli 25 kuruş olup ilk 

rek ayrıca fenni ehliyet vesikası al - teminatı 1312 lira 50 kuruştur. İhalesi 

Sahhk kömiir tozu 
P. T. T. MMirlijiintlea : 
İdaremize ait kömür anhannda mev

cut <Han 3G ton kok kömürü tosu 20 • 
10 - 938 perfembc günü saat 15 de 
müdürlük binaaında toplanacalı: ko -
misyonda pazarlıkla satılacaktır. Ta -
liplerin o gün komisyona müracaat -
ları. (4211) 7438 

İnşaat yaptırılacak 
P. T. T. Müdürlüiündeo: 
İdaremize ait otomobil garajı am

bar haline sokulması açılı: cbiltmcye 
konulmuştur. 

Keşif bedeli 1259 lira 21 kurut mu
vakkat teminat 94 lira 44 kuruştur. 

Bu işe ait şartname ve keşif evrakı 
müdürlük kaleminde görülebilir. 

Eksiltme 21.10.1938 cuma günü sa
at 15 te P.T.T. müdürlüğünde topla
nacak komisyonda yapılacaktır. 

Taliplerin o gün teminatlarını ya
tırmış olarak komisyona müracaatla-
rı. (4253) 7513 

Lojman binası inşaat 

ve tesisah 

3 - İstekliler eksiltme ,artnamesi, 
mukavele projesi, Bayındırlık işleri 
genel prtnamesi, fennt tartname ve 
projeleri {20) lira (10) kuruı muka
bilinde Sular Umum Müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iı
tcklilerin {19Şl2) lira {80) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evet ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birlikte bir istida ile Veka
lete müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak Uzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det içinde vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

1 - idaremizin Paşabahçe fabrika- malan lazımdır. 3 2. teşrin 938 perşembe günü saat 16 
BJnda monte edilecek bir adet 400.000 dadır. İstekliler şartnamesini her gün P. T.T. Levazım Müdürlüğünden: 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 1 A k d Et" · d litrelik, beş adet 200.000 litrelik, 2 a- tümen satın alma komisyonunda gö- - n ara a ımesut cıv&rın a 
det 100.000 litrelik ve 2 adet 50.000 kanuni vesaik ile V ci maddede yazı- rebilirler. İstekliler kanunun 2. 3. ün- inşa edilecek 56903 lira kcfif bedelli 
litrelik ceman 10 adet ispirto tankı- lı inşaat şubemizden alınacak ehliyet cü maddelerindeki vesaik ile teminat loJman binası infaat ve tesisatı ka -
nın prtname ve resmi mucibince ima- vesikası ve % 7·5 güvenme parası mektuplarını havi zarflarını belli gün palı zarfla eksıltmcye konulmuıtur. 
li kapalı zarf usulile eksiltmeye kon- makbuzu veya banka teminat mektu - ve saatten en az bir saat eveline kadar 2 - Muvakkat teminat 4096 liradır. 
mu,,.tur. bunu ihtiva edecek olan kapalı tarfla- 3 - Eksiltme 4.11.938 cuma günü 

::r tümen satın alma komisyonuna ver -
il - Heyeti umumiyesinin muham- rın eksiltme günü en geç saat 14 de mcleri. (4268) 7598 saat 15 de P. T. T. U. MD. lüğu bina-

men bedeli sif İstanbul 32.500 lira ve kadar yukarıda adı geçen alım komis- sı içinde toplanacak arttırma eksiltme 
muvakkat teminatı 2.437.50 liradır. yonu başkanlığına makbuz mukabilin- !""'"'"'''''""""''''"'''~ komisyonunca yapılacaktır. 

III _ Eksiltme 18_x1.938 tarihine de verilmesi lazımdır. (7360/ 4280) H 4 - Şartname ve planlar 285 kuruş 
7604 arta bedel mukabılindc Ankarada P. T. T. rasthyan cuma günü saat 15 de Ka-

5 - latcklilcrin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Sular Umum Mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. Postada olan gecik-

bataş'da Levazım ve mübayaat şube. """'"""'""""""""""""'"""""" levazım MD. lügünden alınacaktır. 
5 - lsteklilerin: sindeki alım komisyonunda yapıla · B 

caktır. lm UIQUf ahnacak A) - Kanuni vesaikten maada na-Ankara leyaılm ·ırıı·a .... ı· f kı:ı t. d b · · · aı h iV - Şartname ve resimler 1.63 li- ıa ve cı e ın en u ış ıçın ınmıf e -
ra bedel mukabilinde inhisarlar U - Harta Genel Direktörhiğünden: liyet vesikası, 

1 - Harta kıtası eratı için bin lira- B) En az bı"r kalemde 50000 li mum Müdürlüğü Levazım ve müba - - -
yaat fUbesile Ankara ve İzmir Baş- Yulaf ah nacak lık bulgur defaten ve açık eksiltme ıu- ıalık bu ite benzer bir if yaptığına da-

meler kabul edilmez. (4107) 7250 

Dere ıslah işleri m""dürlüklerindcn alınabilir. retiyle alınacaktır. irişi yaptıran dairesinden alınmıı vc-

N f V k
A 

1 
. d v _ Eksiltmeye iştirak etmek isti- Ankara Levazım Amirliii Satın Al- 2 - Açık eksiltme 24 - ı. Teı. - 938 sik;:ı. ibraz etmeleri. 

• ıa e a etın en : ma Komisyonundan : pazartesi güni.. saat 10 da Cebeci'de C) - Şantiyede in!laatın devamı yenlerin fiatsız fenni teklif mektu- ::r 
Eksiltmeye konulan iş: ·· 1 - lstanbul komutanlıgw ı birlikle- J.Jarta Gn. Drk. binasında Sa. Al. Ko- müddetince bir yuksek mühendis ve-bunu verilecek malzemeye ait bütun t~ 
l - Hanife deresinin üst kısmı ile · ı: ri hayvana tının ihtiyacı irin 900.000 misyonunda yapılacaktır. ya yüksek mimar bulundurulmasını c-teferrüat ve detay resimlenlc imahıt ::r 

küçük Karadcrcnin ıslah işleri keşif b k kilo yulaf satın alınacaktır. Kapalı 3 - Muhammen tutan bin lira o- velden teaahüt eylemeleri lazımdır. resimlerini ve bilhassa ava çı ış ve 
bedeli (185.170) lira {50) kuruftur. 1 ~ 1 zarfla ihalesi 17/1. ci te!lrin/ 938 pa- lan bulgurun muval..kat teminatı 75 li- 6 - Talipler teklif mektuplariyle giriti süpaplarını dctayye p can arını ır 

2 - Eksiltme 27-10-938 tarihine · zartesi günü saat 10,30 da yapılacak- ra olup banka mektubu veya vezne muvakkat teminat makbuzunu veya ve montajdan sonraki vazıyet planını 
rutlıyan perıembe günü saat (15) de tır. Muhammen tutarı 46800 liradır. makbuzu kabul olunur. banka teminat mektubunu ve diğer 

S ihale gününden en geç 10 gün eveline 
Nafıa Vckileti ular Umum Müdür- İlk teminatı 3510 liradır. Şartnamesi 4 _ Taliplen"n Y'"'ılı gun·· ve ..... t- kanuni vesaiki ihtiva edecek kapalı kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü .... -
lütU •u eksiltme komisyonu odasın- . b · Ud"" 1.. 234 kuruş mukabilinde verilir istek- te tcminatlariylc birlikte komiıyona zarfını yukarıda 3 üncü maddede ya-
da kapalı zarf uıulile yapılacaktır. müskirat fabrıkalar ıu esı m ur u - zıh saattan bir ıaat evelinc kadar An-

t ğünc vermeleri ve tekliflerinin kabu- lilcrin ilk teminat makbuzu veya mek gelmeleri. (4223) 7457 
3 - stekliler eksiltme prtnamcsi, • ı:k tuplariylc 2490 sayılı kanunun 2 ve karada P. T. T. U. MD. lüğü binası i-lilnll mutazammın eksiltmeye ıştir" 

muku~e Fajes~ ba~ndırlık i~ ... e.ri~J~~~~~~~~~~~~~~~;3~~~~d;d~~~e~r~~~d;e~y:az;ı;lı~v:es:i:k:a;~;r~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~ç~i;n~d;c~t~o;p~~:n~a;n~ebihme k~~yonu 
genel wutn--., f-t~ g evvc mez r ıu en a ma r ..---
projeleri (9) lira {26) kurut muka- lizundır. lştirik vesikası almıyanlar az bir saat evveline kadar teklif mek- Harta Genel Direktörlüğünden: di edeceklerdir. (4272) 7599 
bilinde Sular Umum Müdürlüğünden d"l · kl d" tuplarını Fındıklıda komutanlık sa- 1 - Harta Gn. Drk. dairesi müşte-münakasaya kabul e ı mıyece er ır. 
alabilirler. VI _ Mühürlü teklif mektubunu tınalma komisyonuna vermeleri. milatından tamirhane ve bir pavyon 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- kanuni vesika ile 5 inci maddede ya- (4050) 7131 çatıamdaki eski kiremitler kctfi mu-
telı:U ı terin (10508) lira (55) kuruıluk zıh müskirat fabrikalar şubemizden cibincc ycniaiylc tebdil edilmek ve 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt- Yulaf alınacak yerıerine konulmak iti pazarlığa ko-alınacak eksiltmeye ittirak vesikası 
menin yapılacağı gilnden en az sekiz ve % 1•5 güvenme parası makbuzu ve- nulmugtur. 
gün evci ellerinde bulunan bütün ve- k b "hf Ankara Levazım Amirliji Satın Al· 2 - Pazarlık 17.10.1938 pazartesi 
sikalarla birlikte bir istida ile Veka- ya banka teminat me tu unu 1 ıva ma Komisyonundan : günü saat 10 da Cebecide harta Gn. 

mah edecek olan kapalı zarfların eksiltme .. b" l"kl . h Drk. bı·nasında Sa. Al. Komı"•yonunda Jete müracaat ederek bu i•e sus 1 - 33 Tumen ır ı crı ayvanatı • 
::r günU en geç saat 14 de kadar yukarda 

olmak ilzere vesika almaları ve bu ve- için 400,000 kilo yulaf satın alınacak- yapılacaktır. 

t • B üd adı geçen alım komisyonu ba§kanlı- Ka 1 fi "h ı · 17/I • t 3 - Keşı"f bedclı" ..1oo lı"ra 47 kuru• o-.l·ı...1y1 ı*br'"• etme en ll2rttır u m • tır. pa ı zar a ı a esı . cı e._ -ro ır 
" - :ı- • ğına makbuz mukabilinde vırrilmesi s 

det içinde vesika talebinde bulunmı- lazımdır. (
7038

_4118) 7248 rin/ 1938 puartesi günü saat 11 de lup muvakkat teminatı 36 lira 4 ku-
yanlar ekıiltmeye ittirik edemezler. yapılacaktır. Muhammen tutarı 20800 ruıtur. Banka mektubu veya vezne 

5 - isteklilerin teklif mektupları- liradır. tık teminatı 1560 liradır. Şart makbuzu kabul olunur. 
ru it:inci maddede yazılı saatten bir Ambar Ye aparllman namesi her gün komisyonda görüle- 4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte 
saat eveline kadar Sular Umum MU- bilir. İateklilerin ilk teminat mak - t inatlariyle birlikte komisyona 
dUrlüğUne makbuz mukabilinde ver· yaphrllacak buz veya mcktuplariyle 2490 sayılı gelmeleri. (4305) 7615 
meleri llzımdır. kanunun 2 ve 3. cü maddelerinde ya-

Postada olan gecikmeler kabul e- inhisarlar Umum Müdürlüiünden: zıh vesikalariyle beraber ihale günü 
dilmez. (4108) 7251 1 _ Şartname ve projesı mucıbınce ihale saatinden en az bir saat evveli-

Adana'da yaptırılacak tuz ambarı ve ne kadar teklif mektuplarını Fındık-Sulama ıncaatı 1ıda komutanlık satına1ma komisyo-
~ ba§ müdürluk apartımanı ınpatı 

Nafaa Vekaletinden : \9-ıx-938 tanhınde ıhalc edılemedi- nuna vermeleri. {4051) 7132 Telefon sanlrah ahnacak 
Eksiltmeye konulan it: ğliden yeniden kapalı zarf usuliyle 
1 - Menemen ovasının sulanması eksiltmeye konmuştur. 

inpatı ve ke9if bedeli (458.514) ~ira ıı _ Keşif bedeli 22.917 lira 15 
(30) kuruftur. lı:uruı ve muvakkat teminatı 1718 lira 

2 _ Eksiltme 27-10-938 tarihine 79 kuruıtur. 
rutlıyan perıembe gilnü ıaat (11) - 111 _ Eksiltme 20-x-938 tarihine 
de Nafıa Vekilcti Sular Umum Mü- rastlryan perşembe günü saat 15 de 
dUrlUğU su eksiltme komisyonu oda- Kabataı'da levazım ve mübayaat şube
smda kapalı zarf usulile yapılacaktır. sindeki alım komisyonunda yapılacak-

3 - istekliler eksiltme ,artnamesi, 
mukavele projesi, Bayındırlık itleri tır. 

iV - Şartname ve projeler 115 ku-
genel prtnamesi, fenni ,artname ve · İ h" 1 u 
projeleri {22) lira (95) kurut muka- ruı bedel mukabilinde n ısar ar -
bilinde ıular umum müdürlüğünden mum Müdürlüğü levazım ve mübaya· 
alabilirler. at ıubesiylc Adana ve Ankara baş mU-

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- dürlüklerinden alınabilir. 
teklilerin {22090) lira (57) kuru§luk V - Eksiltmeye iıtirak etmek is • 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt- tiyenlcrin fenni evrak ve vesaikini iha
menin yapılacağı günden en az sekiz le gününden 3 gün evelinc kadar İn -
gün evvel ellerinde bulunan bütün hisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şu
vesikalarla birlikte bir istida ile Ve- besine ibraz ederek ayrıca ehliyet ve
kilete müracaat ederek bu iıc mah- sikası alınması lazımdır. 
aus olmak üzere vesika almaları ve VI - Mühürlü teklif mektubunu 
bu vesikayı ibraz etmeleri fırttır. Bu kanuni vesaik ile V inci maddede ya -
müddet içinde vesika talebinde bu - zılı inpat ıubemizden alınacak ehli -
lunmıyanlar eksiltmeye i§tirik ede - yet vesikası ve % 7 ,5 güvenme parası 
mezler. makbuzu veya banka teminat mektu -

5 - lsteklilerin teklif mektupları- bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfla -
nı ikinci maddede yazılı saatten bir rın eksiltme günU en geç saat 14 de 
saat eveline kadar Sular Umum Mü- kadar yukarda adı geçen alım komis • 
dUrlUfünc makbuz mukabilinde ver- yonu bafkanlığına makbuz mukabilin-
meleri lhımdır. de verilmesi llznndır. (7140. 4151) 

Postada olan gecikmeler kabul c- 7307 
dilmez. (4109) 7252 

Enstitüler 
Keten iJ elbisesi yıptarılacak 

Yikaels Ziraat Eaatitiaü Rektörlii -
iiadm: 
1-Kurumumuz 3 fakWteeiM men-

1 Memur evi yaptırılacak 
lnhiurlar Umma Müdirlüiün-

d D: 
1 - İdaremizin Çankırı tuzlasında 

şartname ve projeleri mucibince yap -
tırılacak 3 memur evinin inpab ka
palı zarf uauliyle ebiltmcye konmuı
tur. 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komi•> onwı-daL : 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 senesi ihtiyacı için kapalı zarf u
suliyle münakasaya konulan 40 ton 
sade yağına talip çıkmadığından bu 
miktar yağ yeniden kapalı zarf usuli • 
le münakasaya konmuıtur. Beher kilo
sunun muhammen fiyatı 111 kuruş o -
lup ilk teminatı 3330 liradır. İhalesi 
2 - 1. ci tetrin - 938 günü saat 16 da
dır, İstekliler prtnamcsini her gün 
tüm satın A. Ko. da görebilirler. Ta -
tiplerin kanunun 2 • 3 üncü maddele 
rindeki vesaik ile teminat mektupları
m havi zarflarını belli gün ve saatten 
en az bir saat evetine kadar tümen sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(4219) 7454 

P. T. T. Levazım Müdürlüğün
den : 

ı - idare ihtiyacı için açık eksilt
me ile on adet yirmili manyatolu te
lefon santralı alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel {2500), mu· 
vakkat teminat {187,5) lira olup ek -
siltmesi 21 tcırinisani 1938 pazartesi 
günü saat 15 de Ankara'da P.T.T. U
mum Md. lük binasındaki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve ka
nuni vesaiki ile beraber o gün aaat 
15 de mezkur komisyona müracaat e
deceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara P. T. T. 
levazım, lstanbul Beyoğlunda P.T.T. 
ayniyat ıube Md. lüklerinden para -
sız verilecektir. {4013) 7246 

Un ah nacak 
Ankara Levazmı Amirliii SatmAlma Komisyonundan : 
ı - Kars garnizonu ile Ardıhan alayı ihtiyacı kapalı zarf usuliyle mü

nakasaya konulan unların ihale gününde talip çıkmadığından bir ay zar
fında intac edilmek üzere pazarlığa konulmuıtur. Birinci pazarlığında ta
lip çıkmadığından ikinci pazarlığa konulnıuttur. 

2 - Pazarlık günleriyle mikdar eksiltme nevi tahmini bedeller muvakkat 
teminat mikdar~rı a,ağıda yazılıdır. 

3 - İhalesi Karsta askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf 
ve ıeraitini görmek istiyenlcrin her gün ve ihaleye ittirak edeceklerin 
belli zamanda teminat mektuplarını ve ticaret vesikalariyle birlikte Ko. na 
müracaatları. 

Mevkii cinsi mikdarı tahmin B. teminat tarih 

Kars 
Ardıban 

(4283) 

kilo Lr. kr. Lr. kr. 
Un 450000 58500 4175 20-10-938 

,. 200000 28000 2WO • 

saat fCkli 

perf. 10 Paz .. 11 .. 

Bobin teli alınacak 
P. T.T. Levazım Müdürlüiünden: 
1 - Muhtelif kuturda 350 kilo i

pekli bobin teli kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye çıkarılmıttır. 

2 - Muhammen bedel {5950) lira 
muvakkat teminat (446.25) liradır. 

3 - Eksiltme 30.11.938 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat (15) de An
karada P. T. T. umumi MD. lüğü bi
naaındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ve ka -
nuni vesaiklc beraber teklif mektubu. 
nu havi kapalı zarflarını mezkur gün 
saat (14) e kadar o komisyona vere -
ceklcrdir. 

5 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım ve lstanbul'da Kınaciyan ha
nında P. T. T. levazım ayniyat tubesi 
MD. lUklcrindcn parasız verilir. 

(4273) 7600 

MilR Müdıfıı Bakınhğı 

Çadar bezi ahna<ak 
M. M. Vt:kaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edi

len fiyatı (57) elli yedi kurut olan 
(90000) doban bin metre portatif ça
dır bezi kapalı zarf usuliyle münaka
saya konulmuıtur. 

2 - İhalesi 2. ikinciteşrin 938 çar
pmba günü günü saat on birdedir. 

3 - tık teminatı { 4400) lira dört 
bin dört yüz liradır. 

4 - Evsaf ve prtnamesi (257) iki 
yüz elli yedi kuru9 mukabilinde M. 
M.V. satın alma komisyonundan alı
nır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
aayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatın
dan en az bir saat evci M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(3647) 6557 

Kuru katgüt ahnacak 
M. M. v eküeti S.bn Alma Kamiı -

yonunclan : 
1 - 20.9.1938 tarihinde kapalı zarf 

eksiltmesinde talibi tarafından veri
len fiat pahalı görüldüğünden 50.000 
kutu kuru katgüt 20. ilCtetrin 938 
per9embe günU sut 11.30 da pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiau 

12500 lira olup ilk teminatı 
dır. Şartnamesi M.M.V. aa 
Ko. da bedelsiz olarak görndllSolllllli~ 

3 - Pazarlığa girecekler 
teminat ve 2~0 sayılı kan 
3 üncü maddelerinde yazılı 
le birlikte pazarlık gün •C 
M.M.V. satın alma Ko. da ._ __ , ___ _, 
rı (4193) 7399 

Muhteiif 
ınısyonundan : 

l - Ankara'da Cebeci 
deposu, kanalızaayon komur 
saıre inşaatı kapalı zarfla 
konulmuştur. 

2 - İnşaatın heyeti 
tahmin edilen kCJÜ bedeli 69 
mıı dokuz bin altı yüz elli lira 
teminatı 4722 lira 50 kuruıtuı: 
name ve kcılfleri 350 kurup 
satın alma Ko. dan alınır. 

3 - Eksiltme 27 - ilkt·~ltlOIL 
perıembe günü saat 11 de .a. .. -.,n •• • 
M.M. V. aatm alma Ko. da ,.,;~lir 
tır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
teminat ve 2490 aayıh lı:anu.nun 
üncü maddelerinde yazılı '- ..... ~
birlikte teklif mektuplannı · 
tından behemehal bir saat e·-...ı--.~uı 

dar Ankara'da M.M.V. satnı 
na vermeleri. ( 4227) 

Bisiklet ahnaca 

miayonundan : 
938 senesinde vekaletçe satın 

cak bisiklet eksiltmesine bisik 
tan firmaların iştirak edebilme 
çin mezkur firmaların M. M. 
ve sanat umum müdürlüğüne 
caat ederek 10.11.938 tarihine 
tecrübelerini yaptırarak fenni 
rını tespit ettirmeleri ve bu t 
sonra vaki olacak müracaatları 
bul edilmiyeceği ilin olunur. 

(4251) 

Muhtelif 
misyonundan : 

1 - Keşif bedeli 8249 lira 21 
olan harp okulu ahırı çatı arası 
lası yapısı kapalı zarfla eksıl 

konmu9tur. 
2 - İlk teminatı 618 lira 70 

olup prtnameai 42 kurut mu 
de komisyondan aluıır. 

3 - Eksiltmesi 1.11.938 sah 
saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
._...t ·~: ....... -- A.ftl\_ ---·'· ı.~ .. 
3. maadelerinde yazılı belgelerle 
likte teklif mcktuplarmı ihale y 
dan behemehal bir uat evetine 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
mel eri. { 4276) 7 

Portatif sandalya masa 
ahna<lk 

M.M. 
misyonundan : 

1 - Ordu ihtiyacı için 600 adet 
tatif sandalye, 300 adet portatif 
300 adet manevra sandığı kapalı 
usuli ile satın alınacaktır. Hep 
tahmini fiyatı 9000 liradır. 

2 - Eksiltme 2.11.938 çarpmba 
nü aaat 14 de M. M. V. satın alma 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 675 lira olup 
namesi bedelsiz orarak komiıyoıı 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
sayılı kanunun 2. ve 3 cü maddele 
de gösterilen vesikalarla birlikte 
li günde münakasa saatinden en as 
saat evel teklif ve teminat mektu 
rını komHıyona vermeleri ilin olu 

(4277) 760J 

3 pavyon yaptınla 

miayoaunclan : 
1 - İzmirdc Uç erat pavyonu · 

sına 10.10.938 günü istekli ç 
ğından tekrar kapalı zarfla eksil 
ye konulmuıtur. Muhammen b 
68787 lira olup ilk teminatı 4490 f 
dır. 

2 - Eksiltmesi 2.11.938 çar 
günü saat 15 de vekalet satın alma 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 344 lı:uruf muk 
lindc ahnabilir. 

4 - lsteklilerin kanunun emret 
vesaiklc birlikte teklif ve temi 
mektuplarını ıbelli aaatten bir saat 
veline kadar komisyona vermeleri 
znndır. (4278) 7603 

Mefru11t tamir malzemesi 
ıh nacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma 
misyonundan : 

1 - Levazm teçhizat anbarı ihti 
cı için on bir kalem mefruşat ta 
malzemesi 15.10.1938 cumartesi g .. 
saat 10 da pazarlık auretiyle aatın 
nacaktır. 

2 - Kati teminatı 49 lira 58 kur 
tur. 

3 - Taliplerin belli gün ve .
teminatlariy le birlikte M.M.V. sa 
alma komisyonunda bulunmaları i 
olunur. (4304) 
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a~ Elbise yaptırılacak 
Muhasebeci ve tahsildar araruyor -

Ticari muhasebeye hakkiyle valaf bir 
muhasebeci ile mükeffel bir tahsilder 
aranıyor. Halil Nacı Mıhcıoğlu mağa -
zasına müracaat. Anafartalar caddesi 

Fakülteler· 
ı banliyö trenlerinin bazılarında itine -
rerleri aşağıda yazılı olduğu gibi de
giştirildiği ilan olunur. 

Muvakkat temiGat: 2490 ayılı ka
nunun 16 ıncı maldesinin B, A fıkra
larına tevfikan 3864,45 liradll'. 

•,örül [IQai"et M ""d·· ı·· • ·· den o1 u urugun : 
:kler Muhammen 

·anuL Beherinin ~ l :Mikdarı p·yatı Teminatı 
ı ı . 1 L Kr lhale günü 

n ve 1 Takım Lr. K.r. r. · 

a bul 8 · ·· ·· 99 il Elb" 22 oo 306 00 15-10-93 cumartesı gunu 

No. 111 7621 

iş anyanlar 

Yüksek mekteplere 
kaydedilecek okurlar 

Ankara Fakülte Talim Taburu 
Komutanlığından : 

716 No: kı Ankara - Kayaş treni 
Ankara'dan 5,34 de hareket ederek 
Kayaş'a 6,08 de muvasalat edecektir. 
717 No. lu Kayaş - Gazi treni Kayaş • 
tan 6,16 da Ankara'dan 6,51 de hare -
ketle Gazi'ye 7,01 de muvasalat ede
cektir. 720 No. lu Gazi - Ankara treni 
Kurtuluş'a kadar temdit edilmiş olup 
Kurtuluş'tan 721 No. lu tren olarak 
dönecektir. 720 No. lu tren Gazi'den 
7 ,09 da Ankara'dan 7 ,27 de hareketle 
Kurtuluş'a 7 ,35 de muYasalat edecek

tir. 

Bu işe ait evrak : Proje, kefM taf -
silatı ve hülasa keşfi, umumi ve husu
si, fenni şartname, genel şartname. 
eksiltme şartnamesi, mukavele pro • 
jesi ve vaziyet planından ibaret olup 
262 kuruş mukabilinde EakifCbir na· 
fıa müdürlüğünden alınabilir. 

~ 
ıse 185 ~ saat 11 

IŞO 185 Takım sivil elbise yaptırılacaktır. İsteklilerin ~ukarda yazılı gün 
ın laatte müdüriyette toplanacak komisyona gelmelerı. (4030} 7101 

lLANLAR ~OCOK 
lllluıxıı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı . 

696~ i lira ralık : . i 
,ştur Küçük ılôn şartları 1 
~şa l(tRALIK BOYOK KAT-İki ai -

c el • • • . b oda iki 1 Dört satırlık küc;ük ilanlardan: 
verışli, iki antre, eş • Bir defa ic;in 30 Kuruş 

on, ınutbak kiler, hizmetçi odası, İki defa için 50 Kuruş ı· 
il'Vuzı ·· 1• b" bah,.e idnde. Yeni- Uc; defa içi.n. 70 Kurus 

. u guze ır :ı :ı Dört defa ıc;ın 80 Kuruş 
hır Tuna caddesi Düzenli sokak No. ı Devamlı küçük ilanlardan her defası 

1 

telef . 2676 7412 ı ic;in 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa 
on. · ı neşredilecek bir ilan için 140 ~uruş 

er .,. dd · 1 ahnacaktır. Bir kolaylık olmak uzcrc 
~ralık daire - Bankalar ca esı, her satır, kelime aralar.n~daki b~şl~k-
18arlar Baş Müdürlüğü yanı, dok - ıar müstesna, 30 harf ıtıbar ed:lmış-
SaJ ~h· A • 4 oda mutbah, banyo, I tir. Bir küçük ilan 120 harften ıbaret 

a ı P· • • olmalıdır. 
v lttrik, havagazı, su. Ti: 1490 7278 Dört satırdan fazla her satır için ay-
~ . . rıca 10 kuruş alınır. 

7.ıtl. kiralık - İkinci kat daıre. Yenışe- ................................................... . 
~. Demirtepe, Akbay sokağı No. 9· Kiralık - Yenişehir Yüksel soka • 

a kttı oda, bir hol, banyo, havagazı. Ala- ğında bütün konforu mevcut beş oda -
~;ita, alafranga 2 hela. Önde, arkada lı bir kat. Yüksel sokak No. 7 ye veya 

Diplomalı mütehassıs bir bayan 
Çocuklara ve büyüklere dans kültür 
fizik dersleri vermektedir. P. K. 1046 
Yenişehir'e müracaat 7421 

it arıyor - Orta derecede tahsili 
olan ve her işi yapabilecek bir genç az 
ücretle iş arıyor. Y. U. rumuziyle pos-
ta kutusu 142 ye yazılması. 7469 

Muhasebe dersleri - Maki.ne yazı
lan, türkçe - fransızca daktilo yazıla • 
n ve tercümeleri yapılır. Muhasebe 
dersleri verilir. Anafartalar Menekçe 
mağazasına Y. A. rumuziyle ve mek-
tupla mü acaat. 7 529 

Bir ahnan bayan - Aile yanında 

çocuk bakmak gibi bir iş arıyor. V. S. 
Ankara Aıker sokak Kurşuncu apartı-
man No. 4. 7 559 

Aranıyor 

Kiralık ev aranıyor - Dikmen, 
Etlik civarında beş adet at alacak ahı
rı olan bir ev aranıyor. Önccbeci Uğur 
sokak 26. N. Bay Yaşar'a müracaat. 

7530 

1 - Ankara Yüksek mekteplere gi
recek okurların yüksek askeri ehli -
yetname tedrisatını takip etmek üze
re fakülte talim taburuna kayıt ve 
kabülleri yapılacaktır. 

2 - Kayıt ve kabul için her gün cu
martesi, pazar günleri hariç saat 9 
dan 11,30 a 14 ten 17 e kadar aşağı
daki vesikalarla beraber Sarı kışlada 
fakülte tallın taburu 3. Bl. K. lığına 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olu· 
nur. 

3 - 6 adet fotograf 4x6 ebadında 
fotografın alt kenarında bırakılacak 
bir santimetrelik boş yere mektep 
No. su adı soyadı yazılmak suretile. 

4 - Nüfus cüzdanı sureti {örneği
ne göre matbu ve nüfus memurluğu 
tarafından musaddak). 

5 - Tam askeri ehliyetname (tam 
ehliyetnamesi henüz gelmemişse han
gi liseden çıkmışsa müdüriyetinden 
tam ehliyetnameye hak kazandığına 

dair bir vesika. (4020) 7245 

~ :! Demiryolları ~·-·· . 
Demir çatı inşaatı 

721 No. lu tren Kurtuluş'tan 7,37 
de hareketle 7 ,45 de Ankara'ya muva-
salat edecektir. ( 4299) 7 588 

............. vı·i·ay~t·i~~~ ... :J 
!........................................ . ... 
Kapah zarf usulile eksiltme ilim 

Trabzoh Vilayeti Sihhat ve lçti -
mai Muavenet Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Trab
zonda nümune hastanesi ikinci kısım 
inşaatı ile elektrik, kalorifer, sıhi ve 
diğer tesisattır. . . 

Bu işin muhammen keşıf bedelı 
737044 lira 88 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
c _Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi ~
kti çok geni§ 2 balkon. Bakanhklann, 3715 telefona müracaat. 7573 
faltın yam başı. Taksimat, nezaret, 

tı_n •a Uk 1 7283 Kiralık - Bir ve yahut 2 oda her 
sıkl m emme. . h .k. b 

Aranıyor - Atatürk bulvarında 
caddeye nazır mobilyalı veya mobilya
sız bir oda aranıyor. Vasıf Cakmur'a 
müracaat Tl: 2556 7 595 

D .D. Yolları Satın Alma Komis • D _ Yapı işleri umumi fenni şart-
yonundan : türlü konforlu bir ve ya ut ı ı ayan 

m}el kiralık müatakil odalar ve d~re- veya çocuksuz bir aile ic_sin. Fiyatı u -
· .. - Havuzbaşı civarında bahç.elı ve cuz. Yenişehir Türe sokak ~o- 9 Şen· 

zeı manzaralı odalar ve daıreler. I yuva apartmanı daire 3. Mımarkemal 
~e k müsait kiralı Selanik cad. No. 16 mektebi arkasında. 7596 
1 7327 . 
ta Kiralık - 2 cephesı balkonlu fev -
rııı kiralık Ev _ Yenişehir'in mutena kalade nezaretli rahat geniş 4 oda bir 

~erinde İsmet İnönü ve Kazım Özalp hol kiler dolap banyo ve teferruatını 
~alt caddelerinin birleştiği noktada havi müstakil bir kat. Maltepe Uludağ 

bOda, mutfak, banyolu, kaloriferde~ sokak. 7610 a §ka her türlü konforlu ev hemen kı-
Kiralık - Ziraat enstitülerine gi -

a alıktır. 1162 numaraya telefonla mü · 
tacak 7419 den asfalt üzerinde Demirköprü'ye 

ti · muttasıl altı odalı meyveli, meyvesiz 
1 

., kiralık _ Bir veya iki bay için her ve c_sam ağaçlarını havi cesim bahçe i • 
Iı~Urlü konforu mevcut güzel bir oda ki- çinde her türlü konfor~ havi ~e .~: 

r'1tlctır. Müdafaayıhukuk caddesi No. rahktır. Ziraat Vekileti evrak mUduru 
ıJl6 birinci kat M. Mari.a. 7447 Rifat Eraümer'e müracaat Telefon : 
a~ 3431 den 228 7611 

Kiralık oda - Vekiletlere yakın 
~ yanın.da bir oda kiralıktır. İkinci 

ı Çankaya cadıdeai No. 3 çe müracaat 
~dilmesi. 7472 

-~1-- Kirahk daire - 5 oda, bilyük bir 
salon, her türlü konfor, rahat bir ev. 
Yenişehir Akbay sokak No. 14 7473 

Kiralık Ev - Yenişehir Karanfil so
kak No: 33 alt katta 2 üst katta 5 o -
da ı hol tamamı, kalorifer, sıcak su, 
tertibatı, t elefon ve büyük bahçesi var
dır. Görmek için bahçıvana konu~ 
için 1377 No: ya telefon. 7623 

~ Kiralek oda - Aile yanında bir ba· Sablık : 
7 

Yan için Yenişehir Atatürk alanı Arım Sabhk _ Ankara'nm her tarafında 
~ a~ınaıu No. 9 veya Tl: 3480/35 de parsellenmiş arsalar beton ahşap ev 

l\1i Altuğa müracaat. 7493 aprtıman alıp satmak istiyenlere Tl: 

Kiralık - Yenişehir Demirtepe as
falt üzerinde otobüs durağında No. 24 
lı>artımanda 4 oda, 1 salon bütün kon-

~ 
forıu daire. İçindekilere müracaat. 

7494 

ı · · 2 B s Kiralık oda - 1 Bn. ıçın, n. 
!!an ibaret aile yanında Bakanlı~la:a 
Sak yakın güzel manzaralı. İs~~tıstık 
U. Müd. lüğünde ş. Kaya'ya mura5ca • 
~ 7~ 

~ Kiralık_ Yenişehir'in en havadar 
~inde İsmet İnönü caddesi 80~ 
durak 92 numaralı hanenin üst katı kı-

z talıktır. 7 508 

Kiralık - Bir bay ve yahut bayan 
için mobilyalı bir oda kiralıktır. Yeni· 
tehir Karanfil sokak 15 A/1. 7 509 

Kiralık fl'I - Kavaklıdere Güven 
tbahallesi No. 29 iki oda, bir sandık o
dası, hol, çamaşırlıklı mutfak müsta · 
itil daire. Telefon 3773 7523 

kiralık kat _ Çankaya okul yanın
da asfalt üzerinde 5 oda, 1 salon, kon· 
forıu orta kat. 50 liradır. Tl: 1265 

7528 

Kiralık - Sıhiye Vekaleti karşısın· 
da Çağatay sokağında Yukaruç ~par
tınıanında birinci katta bir oda kira · 
hktır. Kapıcı Ahmet ağaya müracaat. 

7534 

kiralık kat - 5 yeniş oda, hol, ban
Yo, hizmetçi odası, balkon, 2 alafranga 
tu\'alet bahceli fevkalade manzara. 
'icnişehir: S~la~ik caddesi No: 51 Te· 
lcfon: 1347 • 2953. 7551 

kiralık - 2 oda, geniş 1 h01:. büyük 
bir taras Akba'da Adil'e rnuracaat. 
l'l: 3377 7552 

kiralık daire - Hisarönü Necati~ 
hey mektebi civarı Uğur apartunan 
Oda, banyo, havagazı, elektrik mevcut-
t .. t 7 567 ur. Kapıcıya muracaa . 

kiralık _ Atatürk bulvarında 
tnöbleli ve kaloriferli, sıcak sulu, 2 o-
d~ kiralıktır. Tl: 2177 7571 

kiralık _ Aşağıayrancıda Vekalet
lere yakın 4 oda, ı salon, banyo ve 
rnutbah. Muşambalı, ele~trik v~ suyu 
bulunan 34 numaralı yem ev. Fiatı- 35 

lira telefon: 2901 7 572 

3563 Ali Cengiz Bayram Cad. No. 1 
6902 

Kelepir Arsa - Maltepe'nin en hi -
kim yerinde "903" M1 arsa ucuz veri· 
lecek Hayri Abcıoğlu Tel: 1538 

7322 

Sablık Arsa - Yenişehir Selinik 
cad. "373" M1 arsa uygun fiyatla ve -
rilecek. Hayrı Alıcıoğlu Tel: 1538 

7323 

Sablık arsalar - İstasyon arkasın
da, jandarma okulu yanında ve Yeni -
şehir'in her sokağında küçük çapta ar
salar. Hayri Alıcıoğlu Ti: 1538 

7324 

Satılık ev, apartıman - Ankara' • 
nın her semtinde irad getirir, beton! 
klrgir, ahşap ev ve apartıman . Hayrı 
Alıcıoğlu Tl: 1538 7325 

Satılık - Ucuz otomobil Fiyat mar
ka kapalı spor. Taliplerin 1855 numa • 

.. aatlan 737 5 raya telefonla murac . 

Satılık Apartman - Azimet dolayı
si le kelepir acele satılık apa:tman. 
ı:metpaşa mahallesi mektep cıvarın· 
d ükıek iradı 3 daire büyük bahçe· 

a Y 7425 
li. H. Dilman Tel: 2181 

Satılık - Ucuz fiyatla az ~ullanıl· 
mış bir frafc, smokin, boncur, sıyah el-

. il" dlr 1apka ıatıhktır. Post 
bısc ve ı ın · 7470 

A T merke• postantsı. 
restant · • 

S hk otomobil _ Seyahat dola -

ısi ~b acele satılık kap~lı ~5 Şev~~le 
y y . . ılyette. Yenııehır Ataturk 
gayet ıyAı lv':oo Ap Noı 60/8 Hida-
bulvarı e ar . 7 550 
yet. 

Acele Satılık - E:tlik Aşağı Eğlen -
asf lt üıtrin~• meyvalı arsa ucuz 

ce a N 4 H Dilman 
verilecektir. Koç Ap. o- · 
Tel...2181 761S 

iş verenle~ : 

- Aranıyor - Orta tahsilini bitirmiş 
ve noter muamelatına aşina 2 gen~ ~~ay 
alınacaktır. Ankara ikinci noterlıgıne 

7531 
müracaat. 

Aranıyor _ Büro işlerinde çalışa.~ 
cak genç bir memur aranryor. Tahsı 

. :t.-ret teklifi ve referanslarını 
derecesı, .- 'ld·-ile (P. K. 1026) ya bı ı.,_. • 
el yanaı 7 533 
leri. 

. ·. Orman Koru·m~ 

3 elü makinesi ahnacak 
Orman Koruırla Genel Komutanlık 

Sabnalma Komisyonundan: 
1 - Orman koruma genel komutan

lık kıtaları ihtiyacı için üç adet Etü 
makinesi açık eksiltme ile ihalesi 15-
10-938 cumartesi günU saat on birde 
Ankara'da Yenişehirde komutanlık 
satınalma komisyonunda yapılacak -
tır. 

2 - Muhammen bedeli ü~ bin yedi 
yüz elli lira, muvakkat teminatı 281 
lira 25 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün parasız o-
larak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ve şartnamesindeki vesika
larla ihale gün ve saat inde komisyona 
müracaatları ilan olunur. 

(4054} 7133 

Kuru soğan ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutan

lığından : 
1 - Orman Koruma Genel komu

tanlığının İstanbul'da bulunan talim
gah eratı i•htiyacı için 4500 . kilo ~uru 
soğanın pazarlık suretiyle ıh~l~sı 15. 
I. teşrin 938 günU saat 11 den ıtıbaren 
Ankara'da Yenişehir'de komutanlık 
binasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 360 lira olup 
kati teminatı 54 liradır. 

3 - Şartnamesi her giln parasız ola
rak komisyonda görülebilir. İstekli
lerin kati teminat makbuzlariyle ihale 
gün ve saatinde mezkur komisyona 
müracaatları. ( 4307} 7617 

Mahkemeler· 
Ankara 4. üncü lcra Memurlu

ğundan: 
Eti Palas oteli altında postahane 

karşısında 1 No. lı tütüncü dükka -
niyle muhasebei husussiye dükkanla
rı karşısında 6 No. lı benzinci dük
kanının ayrı ayrı senelik icarları aşa
ğıda yazılı şartlar dairesinde açık 

artırmaya çıkarılmıştır. 
Bir senelik icar olarak tütüncü 

dükkanına 420, benzinci dükkanına 
360 lira kıymet tahmin edilmiştir. 

Birinci artırma 2-11-938 günü saat 
10-12 arasında Ankara dördüncü icra 
memurluğu odasında yapılacaktır. 
Talipler takdir edilen kıymetlerin 
% 7,5 nisbetinde pey akçesi veya mil
li bir banka teminat mektubu veya 
tahvili getireceklerdir. Satış günü ar
tırma bedeli takdir olunan kıymetin 
% 75 ni bulduktan sonra mezkur gü
nün 12 inci saatinde en çok artırana 
ihale edilecektir. 

İşbu artırmada teklif edilen miktar 
mukadder kıymetin % 75 bulmadığı 
takdirde 5-11-938 günü saat 10-12 de 
yapılacak ikinci artırmada en çok ar
tırana mezkCir günün 12 inci saatinde 
ihale yapılacaktır. Üzerine gayri men 
kul ihale edilenler dosyadaki şartna -
meyi görmüf ve okumuş ve mündere
catını kabul etmiş sayılacaklardır. 

Daha fazla izahat almak istiyenle
rin dairemizin 937 /8526 numaralı dos
yasındaki şartnameyi her gün göre -
bilecekleri ilan olunur. 7612 

Ankara istasy,onunda yapılacak de
mir çatı inşaatı' kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işin keşif bedeli 6374,70 li
radır. 

2 - İstekliler şartname ve sair ev
rakı D.D. yollarının Ankara ve Sirke
ci veznelerinden 32 kuruş mukabilin
de alabilirler. 

3 - Eksiltme 22.10.938 tarihinde 
cumartesi günü saat 12 de Ankara'da. 
D.D. yolları yol dairesinde merkez ı. 
inci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektub!l ile birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 11 e kadar komisyon reisliği
ne tevdi etmif olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 479 liralık muvakkat teminat: 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar; 

c) İsteklilerin bu gibi demir inşa· 
atı nerelerde yaptığına dair beyanna-
me vermesi lazımdır. (4165) 

7434 

Çimento ah nacak 
D. D. Yollan Satın Alına Komisyo

nundan: 
Muhammen bedeli 52500 lira olan 

3000 ton çimento 25.10.938 salı günü 
saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında saıın alınacak
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3875 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerim 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 260 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta· 
dır. (4189} 7483 

Kayan ağau ah nacak 
O. O. Yollan Satın Alma Komisyo

•~ndan: 
Beherinin muhanunen bedeli 320 

kuruş olan 1600 adet kayın ağaç 27.10. 
938 perşembe günü saat 15.45 de ka
palı zarf uslü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 384 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.45 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Hf\ydarpa -
şada tesellüm ve sevk şefliğinden, İz
mir ve Eskişehir mağazalarından da· 
ğıtılacaktır. (4212) 7485 

Alev ve duman borulan al1nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 199000 lira olan 

alev ve duman boruları ve teferruatı 
bagalık borular 28-11-938 pazartesi 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 11200 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 995 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta -
dır. (4236} 7543 

Gazi - Kayaş banliyö haH1ncla 
değişiklik 

Kayıp Paso - Ankara Otobüs ida • Devlet Demiryollan 2. ci lıletme 
resinden aldığım 149 numaralı talebe l 1iidürlüğündea : . . . 
pasomu kaybettim. Hükmü yoktur. 14 - 10 - 938 tarihinden ıtblren 
Emel Martı 7622 Gazi - K~.q araaında işliyen günlük 

namesi 
E - Vahidi fiat listesi ve hususi 

şartname, hususi şartname lahikası 
keşif 

F - Projeler 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 36 

lira 86 kuruş bedel mukabili?.d~ n~~ı~ 
vekaleti yapı işleri umum m~~~.rı~.gu 
ile İstanbul, Trabzon naha mudurluk· 
terinden alabilirler. 

3 _ Eksiltme 20.10.938 tarihindt: 
perşembe günü saat 15 de Trabzon sı· 
hat müdürlüğü dairesinde yapılacak-
tır. . 

4 _ Eksiltme kapalı zarf usulıyle 

yapılacaktır. . . . . 
5 _ Eksiltmeye gircbılmek ıçın ı~ 

teklilerin 33232 lira muvakkat temı· 
nat mektup veya ınakbuzu ve bundan 
başka apğıdaki vesikalarını kapalı 
zarf usulü veçhile koyması lazımdır. 

A - Evelce alınmış daimi ve mu • 
vakkat vesikalar ilga kılınmış oldu • 
ğundan nafıa vekaletinin 12.8.938 ta· 
rih ve 67 / 11650 sayılı tamimleri mu 
cibince Trabzon vilayetinden ahna -
cak ehliyet vesikaaı. 

B - 1938 aeneaine ait ticaret odası 
vesikasL 
· 6 - Ehliyet veaikaları talebMıde bu

lunanlar 20.10.938 tarihinden en az se
kiz gün evel istida ile Trabzon viJ.a · 
yetine müracaat edecekler ve bu za 
man zarfında vesika talebinde bulun
mıyanlar eksiltmeye giremiyecekler-

dir. 
7 - Teklif mektupları yukarıda 3 

üncü maddede yazılı saatten bir ~t 
eveline kadar sıhat müdilrlfiğil daıre
sine getirilerek eksiltm~ .komisy~nu 
reisliğine makbuz ınuk~bılınde verıle
cektir Posta ile gönderılecek mektu.P
ların nihayet 3 üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olmaları ve dış 
zarfların mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (4012) 7085 

Dalyan müzayedesi 
Seyhan Defterdarlığından : 
ı _ Muka'f/eleai feıholunan yeni · 

den arttırmıya çıkarılan ve 28.9.938 ta 
rihinde ihalesi yapılacalt ilan edilen 
Karataı dalyanının şartnmeye muv • 
fık ve mutedil bedel ile tlaibi çıkmdı -
ğmdan 2490 numaralı kanunun 40 ın
cı maddesi mucibince 20 -teşrinievel-
938 tarihine müsadif pertembe günü 
saat 16 da Adana Defterdarlığında 
toplanacak komisyonda ih~lesi yapıl • 
mak üzere yeniden kapalı zarfla arttır
mıya çıkarılmıştır. 

2 - İsteklilerin parasız verilecek 
şartname suretini almaları ve arttır • 
mıya esas tutulan mefsuh mukavelede
ki bedeli ihale bakiyesi olan 37187 li
ra üzerinden yüzde 7,5 muvakkat te
minat vermek suretiyle kanun daire
sindeki kapalı zarfla teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyon .reisliğine tevdi et· 
meleri ilan olunur. 

7361 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilanı 
Eaki.-hir Nafıa Müdürlüiünclen : 

Eski,ehir utaayonu karfısında ya
pılacak 5~289.04 lira keşif bedelli on 
denıhaneli ilk okul inpatı 10.10.938 
tarihinden 31.10.938 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 15 e kadar kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

Eksiltme villyet daimi encümenin
de yapılacaktır. 

İstiyenler İstanbul ve .Ankaı:a ~ -
fıa müdürlüklerinde pro1e. ke,af bu -
!asası, hususi, fenni şartname ...e mu
kavele projesini görebilirler. 

İsteklilerin en az otuz bin Maiık 
bina işi yaptığına dair bonservi&le -
rine istinaden ihale tarihinden en az 
sekiz gün evel Eskişehir vi!Ayetine 
müracaatla alacakları ehliyet vesika -
sını 938 senesi için ticaret odası vesi
kasını ve bir mühendis veya mimarın 
mesu1iyeti fenniyeyi deruhte eyledi -
ğine dair noterden musaddak teahh~t: 
namesini 2490 sayılı kanunun tasdıkı 
veçhile teklif mektuplarına ekleme -
leri lazımdır. 

Mektuplar yukarıda yazılı saatten 
en az bir saat eveline kadar makbuz 
mukabilinde daimi encümen riyaae • 
tine verilmiş olacaktır. Posta ile gön
derilecek m~ktuplar iadeli teahhütlü 
olacak ve kırmızı mum ile mühürle • 
necektir. 

Postada vaki olacak gecikmeler ka· 
bul edilmez. (7290/ 4242) 7490 

Dizel motorü ahnacak 
Kütahya Belediyesinden : 
Belediye elektrik santralı için 250 

ila 350 beygir kuvetinde bir dizel mo
törü alternatörü ile komple ve sant -
ralda monte edilerek teslim edilmek 
şartiyle pazarlıkla alınacaktır. 

1 - Motör ve teferruatının bedeli 
muhammeni on beş bin lira ve temina
tı 1125 liradır. 

2 - Pazarlık 26.10.938 çarşamba gü· 
nü saat 15 ek belediye encümeninde 
yapılacaktır. 

3 - Şartname elektrik santralında 
görülebilir. İstiyenlere meccanen de 
gönderilir. (7291/ 4243) 7491 

Hastah ne 
. 
ınşası 

Malatya Valiliğinden : 
1 - Kapalı zarf u suliyle eksiltmeye 

konulan iş: Malatya memleket hasta
nesi ikmali inşaat ve sıhi, elektrik, 
buhar, havalandırma ve stcrlizasyon 
tesisatıdır. 

2 - İnşaat ve tesisatın heyeti u
mumiyesinin keşif bedeli 101041,99 
lira ve muvakkat teminatı 6307,10 li

radır. 
3 - Bu işe ait evrak Malatya, An· 

kara. İstanbul Nafıa müdürlüklerill· 
de görülebilir. . . 

4 - Eksiltme 27.10.1938 tarihine 
müaadif perşembe günü saat on dört
te Vilayet daimi encümeninde yapı· 
Iacaktır. 

5 - İsteklilerin timdiye kadar bir 
mukavele ile lbkal 40000 liralık bir 
inşaat veya tesisat i§i yaptıklarını 
gösterir bir vesika iıe birlikte ihale 
gününden en az sekiz gün evci vila
yete müracaatla ba ijC girebilecekle
rine dair ehliyet YCSik•ı almaları a
zundır. 

6 - İsteklilerin ikinci maddede 
yazılı muvakkat teminat ve befinci 
maddede yazılı ehliyet vesikalı ile 
birlikte ihale saatinden bir saat eve
line kadar teklif mektuplarını mak· 
buz mukabilinde Daimi encümen re
isliğine vermeleri lazımdı!'. Postada
ki gecikmeler kabul olunmaz. 

(4233) 7501 

Muhtelif inşaat 
Buru Nafıa Müdürlugünden : 

1 - Eksiltmeye konulan it: Buna 
Ziraat mektebi methalinde hangar, 
ambar ve ahır inşaatı olup eksiltme 
şartnamesinde yazılı ehliyet vesika
sının alma yeri degişmiş olmaıında.ıı 
eveLki ilan yok sayılarak yeniden ek· 
siltıneye konmuştur. 

Keşif bedeli 2~.718 lira 94 kuruştur. 
2 - Eksiltme 10.11.1938 perşemoe 

günü saat 16 da Bursa Nafıa :mudurhi· 
ğü eksiltme komisyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait metraj, keşıf, pıoje, 
fenni ve hususi, bayındırlık genel, ya
J:.ıl işleri umumi ve fen11i, kapalı • arf 
usuliyle eksiltme şartnameleri, muka
vele proJeSi Nafıa dairesinde ~orulc
cegi gıbı istıyenler 114 kuruş muka
bilinde birer nüshasını alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1703 lira 92 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri, üçüncü maddede 
yazılı evrakı kabul ve imza etmeleri, 
bu inpatı yapabileceklerine dair eh
liyet vesikasını (bu vesika eksiltme 
yapılacagı günden en az sekiz gün e
vel bir istida ile vilayet makamına 
müracaat edilerek alınacaktır.) Talip
ler şirket olursa 2490 sayılı kanunun 
üçüncü maddesinin (A) ve (B) fıkra
sında yazılı vesaiki ve 938 yılında a
lınmış Ticaret odası 'belgesini göster
meleri lazımdır. 

5 - İsteklilerin dış zarfı mühür 
mumu ile iyi kapatılmış teklif mek
tuplarını 10.11.1938 perşembe günü 
saat 16 ya kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri icap 
eder. Postada vuku bulacak gecikme-
ler kabul edilmez. ( 4312) 4619 



lştahsızhk - Hazımsızhk - Şişkinlik 
Ekşilik - Gaz - Dil Pashğı - Barsak 

Ataleti - İnkıbaza karşı 
H SAN MEYVA ÖZU KUL AN Nil 

ASAN GAZOZ ÖZÜ 
Limon, portakal, çilek, mandelina, ağaç çileği, ananas, frenk üzümü, si .. 

nalko, şeftali, muz, kaysı, armud nevilerinden olup toz halinde ve şekerli
d ı r Bu meyvalarm özlerinden yapılan Hasan gazoz özü gayet lezzetli ve 
kullanışlı olduğundan evlerde gazinolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla 
kullanılmaktadır. 

Yazın bunaltıcı sıcaklarında Hasan gazoz özünü içen hem serinlemiş 
olurlar hem de mide, bağırsak ve bütün bazım cihazlarını temiz tutarak 
sıhhatlerini korurlar. 25 - 40 • 60 • 100 kuruştur. 7465 

Lokanta ve Gazinocuların 

nazarı dikkatine 

Fabrikamızın BAŞKURT markalı 

yerli mamul atımızı görmeden: CA 
TAL, KAŞIK ve BIÇAK takım-

tannııı almayınıı. 
Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
Avrupanınkinden daha yüksek ve hem 
de fiat,a yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara sah§ merkezi: Sümer Bank Yerli• Mallar Pazarı 

keşidesi İkramiye 
Türkiye Cümhuriyet 

Bankasından : 
Merkez 

ikramiyeli o/o 5 faizli 1933 Ergani istikrazı tahvillerinin 11 in
ci ikramiye keşidesi Bankamız ldarei Merkeziyesinde 17-10-1938 
günü sabah saat 10 da Maliye Vekaleti, Bankamız ve diğer Ban
kalar mümessilleriyle Noter huzurunda icra edilecektir. 

Keıidede herkes bulunabilir. 7609 

• 

ç iı ü ASPİR N senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. · 

1R1 in-tesirinden emin olmak' için 

lütfen ffi markasına dikkat ediniz. 

• 

T. c. ZiRAAT BANK A·S 1 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türle Licaaı 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muamdeleri 

t 
Para biriUi•,. l.re 28. 800 lira ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki pliina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 .. 250 • 1.000 .. 

40 
100 
120 

.. 
" .. 

100 
50 
40 

.. 
• .. 

4.000 
5.000 
4.800 

.. .. .. 
100 • 20 • L200 • 

DiKKAT : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 ı;. 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
lazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikiinun, 1 Mart ve 
1 Ha ziran tarihlerinde çekilecektir. 

Satıhk an kaz 
Beledi.ye imar Müdürlüğünden: 

Mahallesi Ada P. Cinsi Muhammen B. ihale tarihi 
-------

Cebeci 522 84 Ahşap hane 20 Lira 27-10-938 
H. Bayram 51 22 .. üç hane 600 • 27-10-938 

Yukarda yazılı ahşap hanelerin menkul olan enkazı on beş gün müd
detle müzayedeye konulmuş olduğUJldan taliplerin teminatlariyle imar 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (4306) 7616 

Satıhk ev 
An'kara Defterdarlığın-dan : 

Kıymeti cinsi mahallesi Sahibi 
'00 Hane no-ganlJey Anaaoıu o -

teli eski müs
teciri Mazhar 

Eski Yeni İzahatı 
ı"t 1' 9:,-ı, ..,-;,z scnc1er1 Kazan~ 

vergisi bakayasiyle milli 
emlak satış bedelinden 
709 lira 4 kuruş borç için. 

Diş Doktoru diyor ki 

.,İyi bir diş macununda, diş etlecine 
tesirleri olmıyan antiseptik bir madde 
malr. Asıl dişleri temizleyici madde, 
sıyırmıyacak şekilde hazırlanmış olma! 
de Mmız olmadıktan başka ağızdaki h' 
temizlemek üzere kalevi maddeler i 
meli ve nihayet koku Ye lezzeti nefis 
lıdır.,. 

İşte Radyo/in Budur ! 
Sabah, öğle ve akşam yemeklerinden SOR 

RADYOLİ Kullantnı 

Sayın Ankara Halkına 
Ankara Elektrik Türk Anonim 

Şirketinden : 
Cümhuriyet Bayramının yaklaşması dolayısiyle bu ayın 

24 ünden gelecek ayın ikisine kadar Şirketimiz donanma 
tesisatının muayeneleri ile me§gul olacağından, bu müddet 
zarfında dahili tesisatın muayenesi ve yeni abonelere ra -
kordman işleri yapılamıyacaktır. Bu şekildeki müstacel iş
ler için şimdiden şirketimize müracaat edilmesi lüzumu 
ilan edilir. 7554 

~================================================! 

.::!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -
~ Cümhuriyet Bayramında tenzilôt l 
- AnKoru cıeKTTIK Tur 

Şirketinden : 
Ananım 

Yukarıda yazılı gayri menkul sahibinin vergi borcundan dolayı satılığa - Cümhuriyet Bayramının 15 inci yıldönümü münasebe-
çrkarrlmİş ise de talibi zuhur etmediğinden 10 gün müddetle temdiden - tiyle donanma tenviratında sarfedilecek cereyanın aıağı
müzayedeye çıkarılmıştır. = da gösterilen şekilde tenzilata tabi tutulacağını sayın abo

Taliplerin 24.10.938 tarihine müsadif pazartesi günü saat on dörtte ida- - nelerimize bildiririz. 
re heyetine müracaatları ilan olunur. (4200) 7597 - Resmi daireler için resmi daire tarifesinden yüzde elli 

.1111111111111111111111111111111111111111. - -: Suı Sinemasının ilk programı : 

- RADlO KRALiÇESi = 
.,111111111111111111111111111111111111111" 

,..Ankara Valiliği ·, 

Yulaf ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

Vilayet damızlık aygır deposundaki 
damızlık hayvanatının senelik ihtiya
cı için mübayaa olunacak 36.000 kilo 
yulaf pazarlık suretiyle satın alınaca
ğından isteklilerin her pazartesi ve 
perşembe günleri saat (15) de vilayet 
daimi encümenine müracaatları ilSn 
olunur. (4315) 7620 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra evinde 

1 

Harp Okulu Hastanesi 
Asabiye Mütehassısı 

Doktor Halit Ulaş 
Adliye Sarayı köşesi sarraf 
Hakkı Ap. Saat 3.7 Ti: 3912 

= nisbetinde tenzilat yapılacaktır. 
Donanmada sarfedilen cereyan mikdarını hesap edebil

- mek için hususi sayaçları bulunmıyan dairelerin cereyan 
_ sarfiyatını 28 Birinci Teşrin ile 1 İkinci Teşrin tarihlerin

de tesbit edeceğiz . 
Sayın Ankara halkı için de 15 Birinci Teşrin ile 15 ikin

ci Teşrin arasında sarfedilecek cereyan mikdarından iki-= ıer kilovat saat tenzilat yapılacaktır. 7555 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
- . 

• .; • ; - "' t • 

Böbreklerde idrar torbasına kadar yollardaki hastahklarrn mik· 
roplarım kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

HELMOB ô 
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. Het 
eczanede bulunur. 6671 
DiKKAT: HELMOBLO idrarınızı temizliyerek rnavileştirir. 

1"" ... • ' 1 \ ' • ~ ' • J'-ı\, . - ... ~ . 
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U L U S - 19 uncu yıl - No: 6181 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN ./. 

-= BU GÜN BU GECE flllllllll' BU GÜN BU GECE § 
- Mevsimin en güzel ve en nefis - - Musiki - Dans - Neı1e ::: 

--

- -fransızca sözlü komedisi : : mua.z:;am revü fi.imi ::: 
SIRNAŞIK KADINLAR : = YiRMi MiLYON ONA AŞIK = 

Oynıyanlar = J"'\. § Baı Rolde; GINGER ROGERS = 
H. Garat - B. Stockfeld - • • - Ayrıca: Dünya ,;atinaj ıaınpiyonu :: 
M. Moreno - A. Bernard 

Ayrıca 

SONSUZ KAiNAT 
( Kültür Filmi ) 

Seanslar 
2.45 - 4.<İS - 6.45 - Gece 21 de 

§ \ •• ; S Sonja Hennie'nin rakibi :E 
: 5 MIKI MAUS = 
: : Seanslar: 2.30 - 4.30 - 6.30 :: - - -: : Gecf. 21 de = - - -- - HALK MATiNESi 12.20 DE -
- 111 111İ MAÇA KIZI §§ -----BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SENEMASINDA 

MAÇA KIZI = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

939 Modeli Blaupunkt Radyoları geldi KCizım Rüştü 
Ankara Adliye Sarayı caddeei 

Gençağa apartımam 
No. 6 Ti. 2208 6242 


