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BUGÜN 

YURD 
Köylü için ilôvemiz 

İşgaf hareketi gece saat birde başladı ! 

Hitler'le Cemberlayn bir deklarasyon imzaladdar: 

111iltere ve Almanya artık harbetmiyecek, 
-htilaff arı istişare ile halledecek 
ngilfere ile 
Almanya 
anlaşması 
[ünih, 30 ..._ ~rlayn, bu 
ıh saat 11.30 da Hitler'i evinde 
ıret etmiştir. 

ti devlet adamının bafba~ yaptık. 
bu mülakatta, yalnı terc:eman 

tiyle Smidt hazır bulunmuştur. 
ugün öğle üzeri Hitler'le Çember
i arasında yapılan mülakattan son
her iki devlet adamının imzaladı
ir deklarasyon matbuata tevdi e· 
niştir. 

•U dcJc:larasyonda, alman ve İngiliz 
(Sonu S. inci sayfada) 

... .nsında 
tbr: lki 

bti. W ld il, Hitler 
tliflJle Londra projesini telif 
en oıtalama lııir tesviye tarzı 
Jıaıya manffak ol~. Bir 

harbi faciasmm Ahtetle
tuaY'ftll' edebilenler için, 1tu 

• ce ba_.da MYiımıemek 
ka.. ... -..r7 
~emberJayn cuma aijakü D~ 
iıda clemiftİ W: ''lffliltedeler 
'atma ~İ)'fe tadil etlilmiı ol
!"r, vtlSl)lf!l bugünlrii §eklini 
tıazdı!,, Muhterem Baıvekilin 
sözü 7alnız son hadiselere ait 
~tenkit değil, 1918 denberi de
m eclea sekter versaycı zih-ni
te -kartı bir tiriz olarak da 
~~ Buıflnkü Çekoslovak
, ya'yı parçalamak ve 
lDSIZ müttefiklerinin ortasında 
-.hsur ve zayıf bırakmak haya· 
~i~ eseri idi. 70 milyonluk ve 
r hususta ileri ve yüksek bir 
~ıtm, birkaç milyonluk bir 
mfllSUDUD hikinıiyeti altında 
~ milyon ırkdaşınm eıir· 

• ıilftihma uzun müddet ta
ımmiil iÖslermiyeceğİne şüp
yolcta. ilk telgraflara göre Çe
ılovatlii''nrn fedakarlığı, Ver
,. ma.bedesinin bir haksızlığı
kendi hesabına tamir ebneğe 
inhaso- kalmıştır ve 1918 zafe
tin milli hüriyetler namına 
'adisine temin etmiı olduğu 
zanç baki kalmaktadır. 

1118 muahedelerindeki sarih 
~sızlf.rları rrıü~a~aa ~e~meğe 
ılletle_ı, Cemiyetının kaf ı gel • 
~diği "t.irkaÇ ınisalle ıabit ol
ıştu. ilk de olarak ikinci bir 
y sabit oluy r ki böyle bir mü
faaya franao. fibi azameti~ 
r devleıiıa .ieti ittilaln dahı 
FaJlet Ei• Çekoe-
vakTft'bla bütünlüğü 
!lns1z ağlı idiyse, 
ıa.nsız ioii -1ahalesi· 
~ bu 111il e 9e (yanın har. 
değer olduiudP iogiliz mil-

(Soaıı ı. '.,,il. .u ,.daJ 

Çember 
ti ki: 
"- Şek&pk'in (Dördüncü Hanri) dra

mındaki eıhaatan Hotapur'un dediği gi
bi "bu tehlikeli dikenler çalılığından bu 
çiçeği örse]enmemiı bir halde çıkar
dım!,, diyebile1:41ğimi ümit ediyorum." 

Filhakika Çemberlayn bu dikenler a
rasından sulh çiçeğini öraeJenmemiı bir 
halde çıkarmııtır. 

Südetler 
• • • 

arazısının 

işgali! 
Berlin, 30 a.a. - Kara or<iuıu ku

mandanı general von Brauchitsch, bu
gün orduya 'u emri yevmiyi neşret
miştir: 

1 teşrinievelden itibaren alman or
dusu, Führerimizin kurtardığı alman 
topraklarına girecektir. 

Ordu kurtarılan topraklara alman 
disiplin ve nizamının mümessili ola· 
rak girmekle müftehirdir. 

Resmen bildirildiğine göre, alman 
(Sonu S. inci sayfada) 

1 Balkanlar1n müstakil 
ve kipstlli sjr-seti 
Dr. Aras'ın Belgrad'da 

gazetecilere beyanatl 
Belgrat, 30 a.a. - Türkiye Harici

ye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras bu 
saıba'h Belgrad'a muvasalat etmiştir. 

Başvekil Stoyadinoviç bugün Tür-

(Sonu S. inci sayfada) 

Pazarllksız sahş kanunu 
bugün yürürlüğe girdi ! 

İKTiSAT VEKİLİMİZ DİYOR Kİ: 

"Türkiye'de her türlü perakende satışlarda 11 

" pozarhğı kold1rmak hedefimizdir ! 11 

Pazarlıksız satı§ kanunu bugünden itibaren meriyete girmit 
bulunmaktadır. Yiyecek, giyecek, yakacak mallarımızı bugün • 
den sonra Üzerlerindeki sabit fiatlarla alacağız. Kanuna ve o
na bağlı olan talimatname ve izahnamelere göre satıcılar malla· 
rın üzerine sabit fiyatları gösteren etiketler aıac•klarslır. Bu hu· 
susta ikinci sayfamızda fazla tafsilat bulacaksrnıı. 
Pazarlıksız satış kanununun yürür· 

lüğe girmesi dolayısiyle tk11ıat Veki
li B. Şakir Ke.sebir dün bir muharri
rimize şu beyanatta bulunmuştur: 
"- 1 teşrinievelden itibaren pazar

lıksız satış usulü Ankara, İstanbul ve 
1zmir'de evelce kararname ile tesoit 
ve ilan olunan maddelerin perakende 
satışlarında tatbikatına batlanryor. 
Tedricen diğer şehirlerimizde ve ni· 
ha1et bütün Türkiye'de her türlü }>C· 

rakende ıatıfla.rda puarlığı kaldır~ 
mak hedefimizdir. Mevzuubahı olan 
fena fakat eski bir itiyadı değiştir
mek olduğu için tatbikatı ihtiyatla 
takip etmek kararında idik. Ancak 
l:alkımızm ve satıcrlarım ·.zın hlr an 
evel bu sakim itiyattan kurtulmak 
yolunda gösterdiği istek ve tehalük, 
tahminimizden daha çabuk tatbika+ı 
tevsi etmek mümkün olacagını gös
termektedir. Tür.ıc pa ... arr:-ı·n ciddiyet 
ve emniyetini haleldar eden ve umu· 
mt menfaatimize .sarar getiren pazar- lktıMll Velrilimiz B. Şakir 
hk çekifIDelerine tıihayct vermekle Kuebir 
rejimimiz iktıaadi olduğu lradar ahli-
ki ve içtimai bir bbmct daha ifa et-ı tam bir di~kat ve bauaıiy e puat· 
mit oluyor. Alıcı ve utıcı vaziyetin- lıbıs aatıı tatb.katmı ko!ay1qtıraıa· 
de buluııacak büt08 ~,.,,...,.,._ larmı teme~i ecleriaa, 

Geçen •enelıi belediye ~iminde halk reylnini Wanarken 

Belediye seçim· 
bugün başlıyor 

--------
halkı mahalle 

reylerini ·sandığa 
bugün 

atacaklar 
12 

Bu aabah saat 9 dan il'ibaren tehrimizde belediye seçimi için re,leo 
rin atılmasına batlanacakbr. Rey andığı belediye aalonuna kn-'"'"" 
bulunmaktadır. 

Bu münasebetle iki gündenberi bütün ıehir tenlik yap:naktadır. 
Dükkanlar, mağazalar bayraklarla dooatslmıp. 

Seç.ime ittirik çağında olan vatandatlar •ncbk ba§ma ko§w.wı. ReY, 
vermek hem bir hak, hem bir vazifeclir. 

Yukarda İngiliz - lrannz teklifi
ne göre Almanyct'ya terkedilme
•i icap eden yerler. Aıaiı,da Hit-ı 

Bugün reylerini verecek mahalleler tunfanlır: İmıetpqa, Köpriiba
ıı, Bozkurt, Fevzipqa, inkılap, Oztiiril, Bentdenei, Altmtıat, Tabak--. 
Anafartalar, Ege mahalleleri-
~im aaat 18 e kadar devam edecektir. 

ler'in İ•tediği yerler ı... --------------1 

a n y o t .... 

. "·~'"" 
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1 e~IYANA 
1 - 1 ve 2 ilkteırinde İ§gal edilecek birinci mıntaka 
2 - 3 ve 4 ilktqrinde İ§gal edilecek ikinci mmtaka 
3- 3 - 4 ve 5 ilktqrinde İfgal edilecek ü~üncü mıntaka 
4 - 6 ve 7 ilktqrintle ifgal etlilecelr dördüncü mıntaka 

llaagt mıntıkalar nasll ııaal edll,ecek ! 
Münib, 30 a.a. - Re .. i bir menbadan bildirildiğine göre, 1 tefrİnie
vel ile 7 tetı"inievel araşmda alman orduau tarafından İfgal edilecek 
olan südet alman topraklarının 4 bölgeai ataiıdaki mevkileri ihtiva 
etmekteclir: 

Birinci M ıntaka : 

1 
1 ve 2 tetrinievelde İfgal edilecek olan birin\;; b~geı 
Çekoalova.kya'nm batı cenubu hududunda Bohemya orman· 
larmm cenup kıanu dahilinde ve Çekoslovakya ile eaki Avua
tw-ya araamdaki hudutta Puaau ve Linz'in fİlnalinde. Bu böl
gedeki mühim mevkiler §Wllardır: Vallern ve Hohehfort ile 

bilbasaa Moldau Üzerinde kiin diğer mevkiler. 

ikinci Mıntaka: 

2 
3 ve 4 tetrinievelde i.Jgal edilecek olan 2 inci bolge : 

Çekoalovakya'nm timal bududundadır, mühim mevkilerı Ba
denbah, Tef811, Fritlaacl, ~inde, Groafenau. Şlukenau. 
Rwnburg, Varne.dorf ilah., 

Vçüncü Mıntaka : 
' 3 - 4 ve 5 tefrinievelde İfgal edilecek olan 3 üncü bölge: 

3 Bu bölge, Eger, Karlabat, Jllllhumıt.ı. Mviabat, Tqaa, Nö
dek, Şodau, Fitern, Falkena-, Kaadea, Vebatiuuberg, Gru: 
litz, Franzen.bat. At, Nomallkt, Ho.taa ve clii• telıirleri71e 
Neger ülkeaini ihıtiYa eden • mühim kit awt ... 

Dördjııcü Mınıaka : 
6 ve 7 tefrinievelcle itr•I eclil~ek ol bcıii bölpı 

4 
Jeg~, F.a,teadal, Fra~ald , JaUernitr rj.: 
tehirlede Bqbmap'naa dola fimali 9nd&c1 ... 
Y ........ b .. 91er ........ 1J1Micibince Mnan ordmu, t.ra• 
~ 1 lefliailıvel il6- 71 a iaaiet9'•• ••ıl• it..ı ~ 

o ... ~. Mdapnan• 1 inci awWeli ~ cliier' Midet 
-----~11111P.1 •kit_. ...... 

~im dolayısiyle 

Vatandaşın 
en büyük 
hakkı 

L.ulai BAYDAR 
Medeni bir j,.>te}.. sorulsa : 
- VatandatÜf~n büyük bükı ne· 

dir ? 
Cevabı, tereddütsüz, fU olac:Mbr : 
- Seçim hakkı ! 
Bu hakkımızı kullanmak vaziyetin -

deyiz: Belediye meclisleriyle umumi 
meclisler, kanuni müddetlerini ikmal 
ebnitlerdir. Yenilerinin intihabına ait 
bütün ilk muameleler tamamlanmq, 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Ankara Cümhuriyet Müdd•llt~ 
misi Baha Arıkan, y~ A~ 
ya hare~et tMlecek ve lt .... 'dıa; 
Almanya'da, Franaa ve Belçika· 
da ceza müel8eaelerinı tetkik ede
cektir. B. Baha Arıkan'm bu seya
hati ÜÇ ay kadar aürecektir. 

EGE'DE 2.000 

Kilom~tre 

BÜYÜK AePIRTAJ 
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Eğri bel dağında -• • 
"\11111111neın111n1111n111n1111111111nn111111111111111111111111nnı1nn1I,. 60 yolcu az daha 

Dünya geniş bir nefes aldı tipiden boğuluyordu 
Dün,. dün aabah genit bir nefes almıttır. Son haftalar içinde, birkaç 

defa, müthif bir infilakla Avrupa'yı atete vermesine kıl kadar meaafe 
kalmlf olan harp, her halde uzunca bir müddet için ufıaklarımuman 
uzaklaRJtbr. Şu aata-lan yazarken, oğulları hudut boylarına aeYkedil-
mit yil lerce annenin naıd bayram ettiklerini diifünüyorum. 

Diplomasi müzakerelerinin daha kim bilir ne uzun zaman hallede
miyeceii kadar çetin ve içinden çıkılmaz aanılan bir ihtilafı, Avrupa'nm 
ba11 ü.tüncle Demoklea'in kılıcı aibi aıılı duran harp tehdidi, birkaç aaat 
içinde ke.ip atmqtır. Hakkın ancak kuvetle alm&bileceii hakikatinin 
bir bn daha " bu kadar parlak bir tekilde tahakkuk etmeaine imkan 
ve fınat "Yerilmit olmaaı ne yazıktır. 

"Yalancmm mumu yataıya kadar yanar,. meselini deiittirerek ''hak
ıızltk, hak11zlıfa ufrıyan kuvetleninciye kadar devam eder'' ,ekline 
koymak imklnmı hldieeler bize vermittir. Bir kere daha anlatılmıı olu
yor ki, parlak bir nfere ve kuvetin hakimiyetine dayanua hakaı:ıdıklar 
uzım AD'Nln dnam edemiyorm'lf. Bilhaıaa, milliyet hiNinin her aaman
kindea ai7ade inaanbtm muıkadderabna hlkim olduiu bir derircle çok 
daha klnetle Yarit olan bu hakikatin herkeı tarafmdan anlqılmaıı, 
menfaat hlnlanaı frenlemek IRB"etiyle belki dünyaya devamlı bir aulh 
temin edebilir. 

S.... muahede.inin akla aıimaz patavataızlıiı, iki kanfet milleti bo
iufturup beyhude yere bir aürii kan akıttıktan aonra, hakılun salebeaine 
mani olamadı. Venay, Çekoalovakya hartauıu etnik hudutlariyle ç.-çe
velemif olaayclı, çekler milyarlar aarfiyle vücuda getirilmiı istibklmla
rmı bugün Almanya'ya terke mecbur kalmıyacaklardı. 

Artak it itten geçmiıtir. Şimdi insanlıfm bütün temennisi, yerine ge
tirilen hakların, bu aef er makus istikamette haksızlıklara meydan vere
rek ditnyayı yeniden içinden çıkılmaz ihtilaflara .wiiklememeaidir. 

Yabancı memleketlerdeki 
memurlann paralar1 

Yabancı memleketıerdt: b.ı:met et
mekte olan memur ve nıü~ • cs.ndemle

rin maq, ücret ve \ahıiıo·ıılar.-ı • :l Ö· 

denme sureti hakkındaki kanua~a de
iitiklik yapan bir proje nazırlamr.ıı· 

tır. 

Ecnebi memleketlerde hızmet et
mekte olc.n memur ve mü .. tandemle
rin maaı've tahsisatlarının oden:ııe 
şekli hakkındaki 31 ilkkbun 931 ta
rih ve ·~ numaralı kaıaunla bu me
mur v.: müstahdemlerin türk parası o
laralı tahakkuk ettirlılen iltihkakları· 
nan türk liraaı veyahut üç ayda Jir 
tespit olunacak İstanbul brrsası rayi
cine göre memur ve müstaJ.ıdemlerin 

bulundukları memleketler parar.ına 

tahvil edilerek ödonmesı tsası kabul 
edilmiıti. 

Borsada kuron, nıble, rupye, yen, 
mısır lirası, suriye kurUJU gibi baz.:ı 
devletler paraları Userine muame!e 
yapılmadığı ve muamele &örea para
lardan rayici müstakar olmıyanların 

tahakkuktan önceki U& ay~ık rayici ü
zerinden teapit olunacak kurs, tedi
ye tarihlerine göre bazen devletin ve 
bazen de memurların zararını mü-ı 
telzim olduğu gibi, hasılatı, mana.ıli 

maaı ve maırafa kifayet ettikten so.a
ra artan ve parası ~'.istakar olan ma· 
hallerdeki paradan 'layltlcla fayda
lanılmuı için yeni h .ümlcr ilavesi
ne lü.ıum görülmüştür. 

Taklif olunan maddeler şunlardır . 

"- Yabancı memleketlerde aizmet 
etmekte olan memur ve müstahdemle
rin maat. ücret ve tcmaiı- tı•hıisatları, 
g lirası 1030 kurut hesabiyle tahak
kuk ettirilerek mukabilleri icab.ı. tak
tirinde tiirk veya rayice göre mahalli 
veya mahallerinde devlete ait para. bu
lunmadığı taktirde diğer y.ı.ba.ncı pa
rasiyle tediye olunur. 
Yabancı memleketlerde hizmet et

mekte olan memur ve milstahdenlle
rın maa9, ücret ve tahaiıatlarının su
r ... ı:ı tediyesi hakkındaki 31 Hkkinun 
9Jl tarihli ve 1906 numaralı kanun 
mülırıdır.,, 

YGfGr NABi 

C. H. P. ocak 
kongreleri 

C.H.P. Analartalır Kamunu Tmas
tepe ocağı b~kanlığından: 

26.9.g38 pazartesi günil yapılacak. 

olan ocağın senelik kongresi 1.10.938 
cumarteai günü saat 18 de yapılacak
tır. Ocağa mensup üyelerın mezk(}r 
saatte Hacıbayram camii karfıaında· 
ki kamun binasına teıriflerinı dile-
rim. 

* C.H.P. Analartalar Kamunu Dere-
ocağı bajkanlığından: 

24.9.1938 cumartesi günü yapılacak 
olan ocağın senelik kongresi 1.10.938 
cumartesi gUnU ıaat 18 de yapılacak
tır. Ocağa mensup üyelerin mezkur 
aaatte Hacıbayram camii kartıaında
ki katnun binasına teıriflerini dile
rim. 

lstanhul'da cümhuriyet 
bayramı hazırlıkları 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Cilmhu
riyetin ıs inci yıldönt\mü şenlikleri 

için Sarayburnuaıda ve Şemsipaşa'da 
yapılan fnakiyeli havuzların kargir ve 
ahıap kısımları bitirilmiştir. Ha.vuz
lara verilecek ıu tesisatı bir alma.1 
şirketine ihale edilmiştir. 'Gelecek a
yın on beşine kadar su tesisatı bite
cek ve tecrübeleri yapılacaktır. 

Toprak mahsulleri ofisinden 
Ankara'ya gelecek delegeler 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Anka
ra'da İktısat vekilinin reiıliğinde 
toplanacak toprak mahsulleri ofisi i
dare meclisine iştirak etmek üze -
re Ofis müdürüyle ~zalar Ankara'ya 
hareket edeceklerdir. 

Beylerbeyi facJası kurbanlan -
nın sayısı yükseliyor 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Beyler
beyi faciasının yaralılarından bugün 
de Mustafa oğlu İbrahim cldü. Bu su
retle öl~nlerfn sayısı 7 yi buldu. 

Şarkikarahisar, 30 aa. - Din gece 
kazamızın Eğribel dağında tinıdiye 
ka-dar bu mevıimlerde görUlmemit 
tiddetli bir kar fırtınası olmuttur. 
Eğribel tepesinden geçmekte olan Uç 
yolcu kamyonu kar tipisine tutulmuş 
ve kara saplanmiştır. Kamyonlarda 
bulunan 60 yolcu, tipinin şiddetinden 
boğularak ölmek üzere iken Eğribel 

jandarma karakolu tarafından kurta
rılmı9tır. 

İhtiyarlar jandarmaların sırtında 

karakola getirilmiıler ve bu ıuretle 
kurtarılmışlardır. DağLll zirvesinde 
50 ila 100 santim kar vardır. Fırtına 
dinmiıtir. Hava gilne9lidir. 

Ecnebi memleketlerde 
oturanlara yapılacak 

adli tebliğat 

Mahkemelerimize açılan hukuk ve 
ticaret davalarında alakalı olup ec
nebi memleketlerde bulunan şahısla
ra yapılacak tebligat evrak!yle mem
leketimizde bulunan yabancılara telr 
liğ olunmak üzere ecnebl meınl-:ket
lerden gönderilen a-dli .!vrak yalnız 

Adliye bakanlığı vasıtasiyle alakalı
lara tebliğ olunabileceği kararla§-
mıştır. 

Evlenme akitleri 
Zaruri bir sebep olmadığı halde ev· 

lenme akitlerinin evlerde yapzlma
mamaıı kararlaşm19tır. Medeni kanu
nun emrettiği 9ekil dıtında medeni ve 
içtimai inkılabımızın ruhuna aykırı 

bir 9ekUde olan evlerde nikih udi 
işinin katiyen önüne geçilmesi liizu· 
mu allkalılara bildirilmiştir. 

Bir haftada 91 kaçakçı 
tutuldu 

Geçen bir hafta içinde gilmrilk mu
hafaza tetkilatı, biri ölii 91 kaçkaçı, 
1164 kilo gümrük kaçağı, 352 kilo in
hisar ka.ça~ı, 1600 defter ıigara kağı
dı, 113 türk lira11, 2 tabanca, 37 kesim 
hayvanı ile 29 kaçakçı hayvanı ele 
geçirmittir. (a.L) 

Dün şehrimizde hava açık ve sakin 
geçmiştir. Günün en yüksek ısısı göl
cede 10 derece olarak kaydedilmiıtir. 

Yurtta hava: Biltiln bölgede açık 

geçmiştir. Yirmi dört saat içindeki 
yağııların metre murabbaına bırak· 
tıklan ıu miktarları: J;Jiresun'da 52, 
Terme'de 34, Rize'de 26, Hopa'da 21, 
Ordu'da 12, Trabzon'da 8 ve d.ğer ya· 
ğıılı yerlerde 1-7 kil<>&raın arasında
dır. 

Rüzgarlar: Trakya ile cenup Anct
dolusunda ve cenubun şark kısmında 
garpten saniyede 1, diğer bölgelerde 
'imalden Uç metre kadar hızla esmiş· 
tir. Yurtta en dü,ük ısılar ıııtırın al· 
tında Esld,ehir, Kayseri, Erzurum ve 
Van'da 1, Ulukışla ve Sıvas'ta 2 dere
cedir. En yüksek ısılar da Çanakkale, 
Balıknir ve İzmir'de 24, Antalya'da 
25, Bodrum'da 27, Adana'ci-a 28 dere
cedir. 

Bu günden sonra 
Ankara, İstanbul ve İzmir'de 

Pazarhk yok! 
Neleri pazarlık yapmadan alablleceğiz ! 
Pazarlıksız satış kanununun bütün 

hazırlıkları bitirilmiştir: Biz müşte
riler hangi ma~denin pazarlıksız aatı
lacafınr, nasıl satılacağın öğrenmiş 
bulunuyoruz. Satıcılar da kanunun 
kendilerine tahmil etmiş olduğu mec
buriyetleri öğrenmişlerdir. Belediye, 
bütün kontrol hazırlıklarını tamamla
mı)tır: Tamamen tatbikine büyük bir 
titizlik gösterilen bu hükümleri yeri -
ne getirmek hususunda biraz tereddüt 
gösterenler bile cezaya çarptırılacak
tır. 

Kanun, evveli. üç bUyUk şehrimizde 
tatbik edilecektir: Ankara, latanbul 
ve İzmir ... tç mübadele hayatı en çok 
inkişaf etmiş olan bu üç büyük vila
yetimizden sonra, kanunun diğer şe -
hirlerimizde de tatbikine Bakanlar 
Heyeti karar verecektir. 

İlk günlerde, çok kötü olan bir iti· 
yadın sevkiyle, etiketi gördüğü halde 
pazarlık yapmak istiyen müşteri veya 
etiketten üç beş kuruş fazla istiyen 
dükkancı cezaya çarpılacak... Yalnız 
belediye kontrol memurlarının, müş
teri hesabına değil de, saıtıcı hesabına 
böyle bir lisan aksaklığını iyi niyete 
verip venniyecekleri şüphelidir. Para 
cezaları kati olan ve hiç bir mercide 
itiraz edilemiyen bu kanunun tatbi
kinde azami hassaıiyeti, bilhassa satı
cılarımıza tavsiye ederiz. 

AlıcJ.ar nelere dikkat 
edecekaini2? 
Evvela alıcıların, sonra satıcıların 
vaziyeti üzerinde duralım: Bir kere 
pazarlıksız satışı her yerde istemeyi · 
niz. Kanun şimdilik dükkan, mağaza, 
depo gibi sabit satış yerlerinde yapı -
Jan perakende satışlarda tatbik edile
cektir. Sokak veya meydanlarda dura
rak veya dolaprak yapılan, yani bi
zim kısaca seyyar satıı adını verdiği
miz alışverişte gene pazarlık yapıla
bilir. Pazar).arda. geno puarlık var
dır 1 Fakat pazarlarda bir dükkln ha -
linde satış yapan yerlerde pazarlık 

yapmadan alışverif yapacakaınız ... 
Sonra buı mağualar da vardu ki, 

üzerin<le şu levhayı görürsünüz: Top· 
tan ve perakende satı§ yapılır!... Bu 
dükkinlar, yalnız perakende satıpar 

için gene etiket koyacaklardır ve pa
zar lak edilmiyecektir. 

Neleri pazarlıksız alabileceğinizi 

de söyliyelim: Evveli, hakiki kıyme · 
tini çok zaman bilmediğimiz için, ne 
kadar ucuz almış olunak olalım, gene 
içimizde aldanmı! olmak korkusu o
lan manifatura eıyuı ve manifatuıa 
mağazalarında satılan diğer e'ya, her 
türlü kumaşlar ve kumaı mağazala
rında bulunan eıya üzerinde maktu 
fiat etiketi bulunacaktır. 

Bu ıeriye her türlü tuhafiye eıya -
sı, ve bir tuhafiye ma~azaaınd.l &atııa 
çıkarılan diğer bütün maddeler giri
yoı Bunlar, hakiki değeri çok zam:ı.n 
bizce mechul olan maddelerdir. Kali -
teıini bilıncyiz ve ne de olsa tereddüt· 
le, aldanmıg olınanın tereddüdü ile a
lırız. 

Pazarlıksız alabileceğimiz eşyaya 

hah, kilim, turistik eıya aatan antika
cı dükkan ve mağazalarmda satışa ~ı
karılan bütün diğer maddeler nahil
dir. Bilhassa bu sonuncunun üzerinde 
durma-dan geÇCıneyiz: Biz, el itleri 

sanat eserlerini turist pazarlarına en 
çok satan bir memleket olmamız vas-
fını, aıırf, hemen hemen hiç biri pazar· 
lık bilmiyen yabancı seyyahiarı pa
zarlık yoluna dökerek ve çok zaman 
onlardan değerden yüksek para al
mak arzusunu gösterereıc: kaybetmi
şizdir. Yeni kanun, turh:m bakımın
dan mühim olan bu meaeleyi bu ted
h!ıle nalletmiş o!..ıy .... 
Giyeceğimize ait maddeler arasında 

pazarlık yapmak derdinden kurtuldu
ğumuz daha birçokları vardır: Hazır 

ayakkabılar, hazır ppkalar, hazır el
biıeler ve bu dUikkinlarda aatılan di • 
ğer egya ... Demek ki kanunun tatbik 
şümulüne giren bir mağazadan tama
men giyinmiş kuşanmış olarak pazar· 
lık yapmadan çıkabileceğiz ... 

Kıt geliyor: bilhassa toptan alına
madığı zaman soğuk günlerde bir bor
sa metaı gibi inip çıkan yakacak mad
delerinin kanunun şümulüne girmesi, 
puarlıkıız satııın en aktüel tarafı
dır. Odun, ağaç kömUrU. maden k&nü
rü, linyit, antraait, \Ömikok ve briket
leri pa.zarlıkaı~ alabileceğiz. 

Bir de yiyecek ve içecek maddele -
rini, kıaaca ıayarak, banıi maddeleri 
pazarlık yapmadan alabileceğimiz 
bahsini tamamlıyalım: Taz.:e yumurta, 
süt, yoğurt, tereyağ ve aade yağ, kay
mak ve peynirler; kapalı kaplar için
ie aatılan her nevi menba ve maden 
suları; yaş ıebze ve meyvalar; keail
miı kasaplık hayvan etleri ve sakat
lar, pişmemiı kümes hayvan etleri, 
sucuk ve pastırma; her türlü bakkali
ye maddeleri ve bakkal dUkkin ve ma
ğazalarında aatııa çıkarılan diğer 
maddelerlt bütün bu aaydıklarmuzı 

ıatmakta olan mağazalarda bulunan 
diğer cıya. .• 

Etiketler, ıize, aattlan malın va-
11fları hakkında umumt olarak bir 
fikir verecek mahiyette olmalıdır. 
Moaell. yai alırken, bunun tereyai 
veya aadeyal olduğunu, eti.kete ba
kınca anlıyablleceksinis. Meaell bu 
yağın rengi, kullanılmuı yuak olmı
yan boyalarla delittlrildiği zamao, 
Userine "boyalı,, kaydı konacakıtır. 

Saf yağlarda arr -11 vuıfları, 
zeytinyağlarında ~ lı Jbilecebl • 
niz. Ev kadınları, zey''f'yağını, sade
yağdan daha bUyUk ~ tereddütle a
lırlar. Eğer alacağın~ zeytinyağ, 
doğrudan doğruya zeytinden iıtihsal 
edilipte içine hiç bir diğer yağ karıt
tırılmamrısa etiketinde "halis zeytin
yağ., vasfını okuyabilirainiz. Bazı 
yerlerde zeytinyağları, gıda maddesi 
olarak kullanıldıktan başka, diğer ih
tiyaçlara da aarfedilir. Bu tip zeytin
yağlarının üzerinde nerelerde kulla
nılacaksa aarf mahalli yazılmış ola • 
caktır. 

Tabit hatırınıza: "Ya içtiğimiz su
lar? apğı yukarı hep tereddütle iç
tiğimiz sular?,, suali geliyor. Kapalı 
kaplar ve damacanalar içinde satılan 
menba sularında (Taşdelen, Karaku
lak, Çene, ve saire ... ) miden suların
da (Karahisar, Kisarna ... ) gibi su ne
vilerini gösteren etiket, Şi!je ve da -
macanalar üzerine muhakkak yapıt -
tırılmış olacaktır. 

Taluiıle mal alırken : 
Pazarlıksız satışın tatbik edildiği 

Türk - İtalyan ticareti 
İıtanbul, 30 (Telefonl~) - Türk • 

ita(yan ticaret anlatma•• müzakere· 
'-'ine Tophane kötkilnde devam e
dilmektedir. DUa aabah tlli komite
lerin yaptıkları içtimaı müteakip türk 
heyeti toplanarak buı meaelelerı gö
rUpni19tür. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

llUaakereler bir müddet daha de
V811l edecektir. 

Uıküdar'm plim hazırlanıyor 
laıanbul, 30 (Telefonlal - Geçen· 

1erde Karabük'e gitmiı olan fehirci
lik mlitehaa119ı profesör Proıt, tehri· 
.ııize gelmit. Kaclıköy'le Uakiidar ci
hetlerinin nbım planları iiaerinde ça
h~mıya baılamııtır. 

Katil Maksut'un muhakemesi 
Istanbul, 30 (Telefonla) - Hemıe· 

risi Saidi kar111ı ile münasebette bu
lundup zannlyle Tarlabqı'nda öldü -
ren Arnavut Maksud'un muhakemesi
ne dün devam edllmi9, vekili müdafa· 
uaııyap~. 

susıu ye1dll, mttekkillnln cinayeti 
atır tahrik altında itledlğini ileri 
•ilrmüt ve iddia makamının iıteil 
veçbile 448 inci maddenin 51 inci fık
rasına göre cezalandırılmaamı itte· 
mi,ttr. Duru,ma karar verilmek ilaer~ 
b&fka bir gU.e bırakılmııtır. 

Sulhu kurtaran bud ! 
Arkadaıım M. Şevki Yazman, 

Çekoslovakya'dan Almanya'nın is
tediği ve Münih konferansının ver
diği karara g6re bugünden itiba
ren almıya baılıyacağı parı;ayı bir 
buda benzetiyordu. 

Biz, bundan birkaç gün önce, 
"sulhun atisinden korkmuyoruz; 
lbrahım'in oğlu lsmail'e benziyen 
umane sulbunun tım kurban edi· 
/eceli sırada gökyüzünden bir Ha
be§ koçu, bir Mançuko keçisi, bit 
Avusturya kuzusu inip kurban O• 

luvttri'rl., deıuiırik. 
Bu aler, •ulbun iurtulmHı i· 

çin, hamdolsua, batan bir Çek01· 
Jovatya koycn•Jnu turban etmiv~ 
Jiiaum kalmadı. 

N:ızi Almanya'sının ıamalı çar
kına takılan bir bud, ortalığı süt 
liman etti. - T. 1. 

~ayalcluıbı ~ı I 

Ütanbal'da bir nu kaclmJ hir 
&Ün bir arbclapma fÖyle dert 
yanmııtı: 

- Kadmların en ~ zlfı ta
Yalete, paraya, elmaaa ve bana 

benzer 19yleredir, değil mi? Ben, 
bütün bunlara aldınt etmmı. 
Zengini, ııkı, refah içinde buluna
nı kıakanmam. 

Fakat benim Yatanda birlainin 
ana .. , yahut babaaı aaidır denildi 
mi, onu mutlaka ktakanır1n1. Çün· 
kü anamı da, babamı da küçük ya• 
ıımda kaybetmiftim. 

lran tairl•inden birisinin bir 
ICiri vardırı 
"Ayakkabım yok, diye feryat e

diyorclıma, ayakıız bir adama 
raatladım ve ıuatum.,, 

Dün bir ayakkabı ~ 
rutselclim. Bu avalh adaımn 

bir l:ııacaiıt kbailen, tabtacMndı. 
Diifüncliimt l:ııelki batka laoya• 

cdar, ...... miifterilerinin ,. "pa• 
..... a,.rdrabdanm lloyWrken 
hanlan lmkanabWrlerdi. Fakat 
lnı A"Yallı, yalnız a1akkahap de-
111, aJ.:Mkabı ile blrlillıte ar.akla· 

n da kıabnacaktlrl 

A.rı, çi(ek, kadır& I 

EMıi arkadaımııa ~el&l DaYU
t'a, Arıbal 10yadıoı alacak kadar 
allkalanclırua bal anaa haklmacla, 
timcliye kadar, ne kadar a,. ma
IGımat ecllnmiti.sl 

Kırk MiM Loncll'a •ahltulncla 
anlan takip ettikttn aonra, ae
çmlercle tekailcl• ~ilen bir 
miitebaMıa, arılar uWrmcla Yer
difi beyanatta clemla ld ı 

- Bal anları en 90k luaıl " ya
hut lnunnl açlı olaalarıı yahut da 
aaçlarma briyantin ı.....ı.ri ..... 

Bundan baıka iberiııle güzel 
kokular .... ,,. yahut -tzı alkol 
kokanlar da anlar• daha zıİyade 
hOfUDA giderler. 

Iaınhmn kıauı, bal arılan· 
nm alael kadmlara, Wetl iptill· 
ı .... vardır.,, 

Ben, yeni edindiiim bu malu· 
mattan hayrete dütmedim. ÇWıkü 
bilirdim ki an. aaten çiçek me -
raklı11d1r. Çiçek ve ıüzel kadın, 
arada ne fark var? 

N erdeıcin Çin, 

Neruesm hj1wtya ! 
ısumem farkınaa maaınıa? On on 

bet ıündenberi ıueteıerimiaden Çin 
•• lapanya haberleri kayboluverdi. 
Nankin ve Madrid babsleri üçüncü, 
befinci, yedinci aayfalara, üçer, be
ıer, nihayet yedifer aabr halinde 
ıirmiye baıladı. 

Halbuki bir yandan hldiaeler aynı 
ebemiyetle yürilyor, lapanya'da ve 
Çin'de hali, inaan kanı, kard91•kam 
dökülüyor, biribirlerini yiyorlar. 

Havaa fÖyle bir haber verirae 181• 
mıyahm-

"Franko ve Mataai Hitler'e bir 
telsraf çekerek kendilerini unuttu -
ran bir hidiM çıkarımı olduiu İçin 
tetekkiirde bul ...... ,lardu' ... 

Ama, Miinih'te kılıçlar ....._ 
10ku1m1Ja AWUpa a.. ... mda ~ • 
- adı aiiYWCini ..... ,.. ....... . 
Gantelerimiz J9Dİdea "Çia .... ı. -
....,._ Wimeieııiai lril,;ik pmatola. 
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Gazi terbiy 
• 

enstıtüsü 

ınezunları 
Bu sene Gazi Terbiye Enati 

nün muhtdif 'ubelerinden mez 
lan geçler, KilltUr Bakanlığı 
fmdan muhtelif orta tedrisat 
larında öğre-tmenllğe tayin ed · 
!erdir. Bu gençlerjmizin isimle 
tay.in edildikleri !ehir ve kMa 
sırasiyle yazıyoruz: 

BB. Hüaamettin Tunalı Kır§ 
Nihal Dile Erman Alqehir, o· 
Altmsay Muğlaya. Nebile 
Bandırmaya, Ahmet Özel Arti 
Ahmet Şakir Oba Konyaya, t 
Akatil Bayburda, Hasan İnanç 
zincana, Leman Utku Gdiboluya. 
kln Erkal Erenk8yn.e, Bedriye 
mu: Adapuarma, AH Kıraal 
Ali Tanğ Bitlite, Tabir Kar 
zincana, Mahmut Eraoy Kana, 
sine Işık Konyaya, Yahya S 
binkarahitıarma, Zekıl Tunç 
Yahya Tan bmlr erkek Heellne 
kize Genç tzmir kız Ilaeakıe, 
met Ultan Eeki,ehir liseaine, N 
Yunt Edremit orta okuluna, tffe 
ınan Ayvalık orta okuluna, Rif 
pay Bilcclık orta okulna, Ha 
demir Afyon Hseslnı, Hikmet G 
ay Kütahya lisesine, Nevzat A 
Kars liaesine, AU Rıza Erkan D 
orta okuluna, Kerim Alpman 
liaeeine, Sadık Y<bıtem Kut 
lisesine, İamet Zorluhanıkın 
orta okuluna, Hasan Nihat A 
orta okuluna. Uphat Dokuman 
kız lisesine, Ganime özkaynak 
guldak lisesine, Sad&ttin T 
Samaun orta okuluna, Hüteyin 
mi Kutat Yalvaç orta okuluna. 
mal Tanaç Afyon lisesine, Ma 
Dinç Mardin orta okuluna, A 
Karaaralan Antalya liaeslne, 
Taşel Zonguldak liaeılne, Usıeyi 
tuğ Tokat orta okuluna, Huan 
ğit Elbığ orta okuluna, Fuat 
ödemiş orta okuluna, laman H 
Mengü Buca orta okuluna, Hayr 
den Iğdır orta okuluna, ldria 
Giret1un orta okuluna, Adil Ero 
raköee orta okuluna, Ahmet 
Gökmen Kütahya liseeine, Ali 
Beygo Sinop orta okuluna. 

Resimli 
Posta, telgraf ve telefon gen 

rektörlüğü, cUmhurlyet rojimlni 
pıcı ve başarıcı vasıflarını tebar · 
tiren ve feyzini ıCS.tereıı kartp 
lar bastırmaktadır. Yurdun 
tabii manzaralariyle &bide·eclnl 
teren 30 tane olan bu kart poa 
tabı adedi 300.000 dir. Kartlar 
ru,a aatılacak ve pulları 10iuk 
olacaktır. Kartlar cümhu!iyet 
mında satıta çıkarılacaktır. 

yerlerde, yukardaki malları alı 
Uzerlerindelrl etiketlerde gör 
niz fi~tlar, pe1in aatıı fiyatlar 

Malt, taksitle alırken bile, 
muayyen fiyat latlyeceblnls. 
m•amele yapan mUetaeaelerde 
ve taksitle satıp ait iki dp Ü 
1 anacaktır. 

Herhangi bir majuanm, 
ıız aatıp tlbi olup olmadığın 
çok ıöze çarpan bir yerindeki l 
ya bakarak anlıyabilecebiniz: 
rada pazarlıksız satı' yapılır 1,, 
o mağazada, hem toptan ve h 
perakende satıı yapılıyorsa ıay1 
levhaya rastlıyacakımız: "Per 
de satıtlarımız puarlıkaılldır._ 

Satıcılar, §Unlara dikkat 
edinis : 

Pazarlıksız satıt kanunu çı 
zaman, bu kanunun fUmulüne gi 
mit olan bazı utıcılar, tu arzuy 
har etmitlerdi: "Puarlrbd Atı 
lıcı için olduğu kadar, bislmf lç 
iyi bir şeydir. Kanun, bbl d.e t 
lU çerçevesine alıa. dalla çok ıyl 
dul .. ,, 

Hükümet böyle muhtemel ara 
göz önünde bulundurarak ıu 
vermittir: Aslında paurtıbıs 
'ın ıüınulüne girmeyipte, b8yle 
arzu ızbar eden satıcı, kendl r 
le kanunun maddelerini kabul 
lir ve o zaman, dUkklnııuıı he 
''burada pazarhkara ıatıt yapılır,, 
dını koyarak kanun blikiUDlırine 
olur .. 

1 stanbul' da da "-'rlık bi 
İıtanbul, 3~ (TclefQ'1la) - 'P 

lıkııa satı9 kanuııunuıı tırtbiki 
bütün hazırlıklar bitti. B~ gün 
te ve flat etiketleri ]ıazırltiıdı. SU 
bank yerli mallar ıttıarIM'I merke 
de her cinı eıyartıo fiat •e kati 
hakkında iftltcnlere ımı.ltllnat • 
mek Unr. )ıılr buro tetfe edildi. 
bu btlro .-iltlllp• ııtr nevi etY 
f~at vı kalltetlql ıroqtrol edebile 
tır. «J' · 



__ PO_L i_T_i_K_A_ı , D 0 · N Y A H A B E R L :E R~· i Balkan 
Memleketlerinin 

Dörtlerin kararı 
Münib konferaoıının karariyle artık 

,arihe intikal eden Çckoılovakya • Al
nanya ihtilafının garip bir huıusiyeti, 
ıalli en zor olan safhasının çok kolay, 

Tarihi anlaıtnanın • 
ımzasına dair laf sil at Eylül için, Filistin' de sükunu 

alli en kolay olan safhasının da çok 
üç halledilmiş olmasındad~r: ~~~n 
yıdanbcri Avnpa sulhu ıçın buyuk 

ehlike haliri'i alaa ihtilaf, Çekoslovak
a'nın Almanya'Ja toprak tcrkctme -
iyle halledilmitt r. Bir dev!:tin barba 
irip de mağlup olmadan dic;er devic

e arazi terkctmeai tarihte nadir görııl

llk imzayı Hitler atb 
Misafir Üç başvekile 

m innettarl ığ ı ni bildirdi 

Kanh bir bilanıo 
367 ölü, 210 yaralı 
K udüs, 30 a.a. - P alestin P ost 

gazetesin in bildirdiğine göre ey
lül ayı içinde 246 sı arap olm ak 
üzere 359 kişi ölmüş, 174 kişi ya
ralanmıştır. İngilizlerin zayiatı 
asker v e polis olmak üzere 8 ö
lü v e 36 yaralıdan ibarettir. 

Belgrat, 30 a.a. - Samuprava g::ze
tesi başmakalesinde Yugoslavycı'nın 
ve Balkan memleketlerinin son gün
ler zarfında etraflarında cerc:} an e
den vakaları siikunetle l:arşıladı~la
rmı kaydettikten sonra diyor ki: 

"Balkanlar ilk defa olarak şimalde 
ve Avrupa'nın diğer memleketlerinde 
kesif askeri hareketlere şahit olm.ık
tadır., , 

Samuprava, Yugoslavya dış pc.liti
kasınıo dirayet ve meharetle idare e
dildiğini kaydettikten sonra simdiki 
halde haklarını vt. teahhütlcrini bilen 
ve kuvetiyle niıfuzunc giıvenen Yu
goslavya'nın hadiselerin inkişafını 
sükunetle takip ettigini ve bütün Av· 
rupa memleketlerinin kendısıni tak
lit etmesini temenni ettiğini yazın:.k· 
ta ve şöyle demektedir: 

üş hadiselerd~dir. Çekoslovakya bir 
akmı düşüncelctin dikte ettiği zaru -

t altında buna muvafakat etmiştir. 
akat gariptir ki ihtilaf da en had saf. 
asına bundan sonra girmiştir. Bina -

MÜNİHTE BÜYÜK TEZAHURAT YAPILDI 

naleyh Münib konferansının kartılaş
ğı mesele, Çekoslovakya'nın Alman • 
a'ya toprak terkedip etmemesi mese
si değil terki prensip itibariyle ka -

Halk Da/adiye, 
uzun uzun 

Çember/ayn 'i 
alkışladı! 

B. Ugoki'nin ist i fası 

kabul olundu 
Tokyo, 30 a.a. - Prens Konoye bu 

sabah imparator tarafından kabul e-
J edile~ toprakların bir elden diğer 

Je naııl intibl edeceği meselesiydi. M dilmiştir. Prens imparatora general 
ünih, 30 a .a. - Sekiz saat süren bir müzakered en son ra, a n - Ugaki'nin istifanamesini verıniştir. "Eğer kader icabı. herkesm bir ·e

dakarlıkta bulunması tazım gelirse 
gözlerimizi kapıyarak fırtınaya atıl
madığımızı ve devletin hayati menfa
atleri ve hayatı mcvzuubahs oldugu 
zaman harekete geçtigimizi huzuru 
kalple söyliyebiliriz.,, 

Acaba bu derece chemiyetsiz görü -
en bir mesele Üzerinde Almanya ne • 
en bir harbi göze alacak kadar isrnr 

laşmayı ve lerkedilecek südet topraklarım gösteren etnografik İmparator, Prens Konoye'yi gerıera-
haritayı hrikümet reisleri imza etmişlerdir. llk imzayı Hitler at-

1 

lin yerine Hariciye ve Müstemlekat 

"ıtir? Bu ıualin cevabını Almanya'
ın Çekoılo\f&kya'ya tevdi ettiği muh-

mıştır. nazırlıklarına tayin etmiştir. 
Dört hükümet reisi ve mesai arka-ı---·----------------------------------------------------------

rada 0~ mümkündür. Almanya 
trinievelirı birinci günü, yani bugün 
tikfunlar da dahil olduğu halde bü-

· n südet .,untakasırun İşgalini talep 
mişti. Bil iş?al y~ıl_dıktan sonra da 
ndinin tayın ctlığı mıntakalarda 

bisit yııPılması.n~ ~itiyordu. Alman 
dusunun bu gınşı, Çekoslovakya'

nzasiylc yapılmış bir iıgalden 
adc fethedilmiş bir ~eketin isti
na benziyecekti. Bu askeri zaferin 
yecanı içinde yapılacak olan plebisit 
Çckoslovnkya'run idaresinde anarşi 
ydana getirecek ve nihayet devle -
inhilaline sebep olabilecekti. 
ngiltere ve Fransa buna mahal ver
k istcıncdikleri içindir ki terkedile-
olan toprakların, enternasyonal bir 
•5yonun mürakabcsi altında mer

e merhale yapılmasında İsrar ettiler. 
·nih konferansında itina edilen nok
udur. ikinci bir nokta da Polonya'-
ve Macaristan'ın hıralanna gem 
maktır. fjlhakika konfcrruıs, bu iki 
letin de haklarını tanııru§ oluyor. 

t onlar da Almanya'nın tehdit 
ği gibı siluha sarılmakla değil, Çe • 
lovnkya ile anlaşmak suretiyle bu 
lannı elde ctmiye çalışacaklardır. 
ünih konferansının karar~arı ıöy

ülata edilir : 

- Almanya'ya terki prensip itiba
kabul edilen topraklar, enternas
bir komiıyon tarafından tcabit 

cek usul daireıinde, teırinicvelin 
ci gÜnÜ haşlayıp onuncu günü ni
tlcnen dört safhada yapılacak • 

daşları, büyük şöminenin önünde ve 
alman imparatorluğunun ilk başveki
li Bismark'ın portresi altında bulu· 
nan yuvarlak masanın etrafında yer 
almışlardı. Masa etrafında ezcümle 
dört hükümet reisinden başka Kont 
Ciano, fon Ribbentrop, fransız hari
ciye ,genel sekreteri B. Loje, Sir Ho
ras Vilson ve fransız, İngiliz ve İtal
yan büyük elçileri görülüyordu. Ma -
reşal Göring, B. J.Ies, fon Nöyrat, 
fon Vayssaken ve alman hariciyesi
nin diger bazı şahsiyetleri de imzada 
hazır bulunmuşlardır. 

İmzadan evel sefare1: müsteşarı B. 
Şmit anlaşmanın almanca ve ingiliz
ce metnini ve B. Fransua Ponse de 
fransızca metnini okudu. 

J>rotolwllar da imzal.mııyor 
Müteakiben dört hukiıme-t reısı kh 

ve macar ekalliyetleriyle Çekoslo
vakya'nın geri kalan erazisi için veri
lecek teminata ve anlaşmada derpiş e
dilen enternasyonal komisyonun teş
kiline dair olan protokolları imza et
tiler. 

Bundan sonra yabancı misafirler 
Führer'in ikametgahındaki ziyard 
defterini imza ettiler. 

Saat bir buçuğa doğru bütün mera
sim ikmal edilmiş bulunuyordu. Ve 
B. Hitler hükümet reislerine veda e
derken gerek kendisinin ve gerek al
man milletinif'ırminnettarlrğını bil
dirmiştir. ~ 

B. Hitl r ~er üç milletin de hiç 
şüphesiz r'l "\an milleti kadar 
mesut olacaMarını, zira tehlikenin 
artık bertaraf edilmiş bulunduğunu 

- Aynı enternasyonal komisyon söylemiştir. 
isit yapılacak olan mınt.nknları ta- B. Çemberlayn, Münih'e gcldiğin
ve plebisitin ne !ekilde yapılacağı· den dolayı çok memnun oldugunu ve 
sbit edecektir. İngiliz milletinin B. Hitler'in hissi
- Altı ay zarfında bu mıntaknlar- yatına iştirak edeceginden emin bu-
hcr iıtiyc-n çıkabileccktır. bulundugunu beyan etmiştir. 

- ~ckoslo~akya p~lo.nyalı ve ına- /1<1nıreıli tcz.fılıiirlcr yupıldı 
knl~ı~ctlerı mcsel.~sını halle~~ek B. Çemberlayn ve Dal .. dıye, yanla· 
bu ıki devlet! .. muzake~ye gırııc· F 

B ·· k 1 .. f d • rında BB. Henderson, ransuva Pon-
r. u muza ere er uç y zar m a .. ld ğ h ld 

L_ t • _ı·· d 1 t eve fon Noyrat o u u a e saat 1.30 
o.- ne-tıcn .,ermezse, oort ev e _ . 1 l · d ·· ·· 
ckilleri tekrar iştima edecelder • a dogru Regına~a a~.fote ınbe .. on~kuş-

l ngiltere ve Fransa bugünden 
slovakyn'nın hudutlarını garanti 
~dirlcr. P~Jonya ve m.ı.car ckal
crr mcselesı halledildikten sonra 
nya ve 1 tnlyn da bu garantiye iş
cdcceklerdir. 
sonuncu madde ile dört devlet, 

rno muahedesi i~ı.landığı sırada 
iriımckten kaçınd•kları tcahhiit
ğlımmaktadırlnr. Binaenaleyh Çe
vakya, Almanya'ya h:rkettiği top
a karşılık olmak Üzere cmnivet 
ta ve dolayısiyle Avrupa sulhu 

kviyc edilmektedir. 
berleyn, Almanya'dan nvnlm.:ı:ıo:

vel, Hitler ile yaptı~• iki ımatlik 
iilakatta lngiltere - Almanva ıl"İ.İ· 
etleri bnlumrndan biiyük elıcmi • 
ah: olan bir anlaşma da yapmış -
ir tıevi iki tnrnflı Kellog misakı -
nzi:vcn bu anlaşma ile lnı;iltere 
ırıatıya biribirine karşı asla harp 
aına;y, ve nr<ılnrındn çıkncak her 
f ı sulb yoliylc halletmeyi tcahhüt 
tedirl~r. 
,bcrle:vrı'in, Londra'ya avdet c • 
rrıez, sÖ;vlediği gil.>i, bu, sümiıl ve 

iret itiba .. jy)e cckoslovak anin~ -
1 da ccrid bıralmn bir iti(;ıftrr. 

l&IYor ki ~linih k nfcranı11 ~nter -
"11 müna~ bctlcrdc yeni bir dev
t~rıı;ıç ol ktu. 

A. Ş. ESW.ER 
--..__ 

~>' .nbu I' d nıckl•·p iz 
takh · ~Jnuuh 

~bul 30 (Tel r~nla) - Maaııf 
· vc,rdiği i.za~tta ta~· ... dan çok 
geldiğinı, ~nunla beraber 

ssiz talebe ka~aoığını, mek· 
nlgin bu ders Ytı için bahis 
lal olamıyncagım oyledi. 
te ye kadar orta . kteplerin bi
kuflarına 7560, lı terin birinci 

sütna 4015 talebe ydedilnıi9· 
etı 

lerdir. Otelde hır mu reze ırıncı a-
ta kadar selam vaziyetinde duruyor
du. Sulh haberi bütün şehre yayılmış 
olduğundan sokaklarda ve otelde BB. 
Daladiye, Çembcrlayn ve fon Nöyrat 
halk ve gazeteciler tarafından hara
retle alkışlanmışlardır. 

Daha sonra, fransız murahhas he
yetinin bulundugu otelin öniıne biri
ken halk sabırsızlıkla Daladye'nin 
görünmesini beklemiştir. Daladye bir 
kaç kere balkona çıkmak mecburiye· 
tinde kalmıştır. Otele giden büyiık 
yolun üstünde sık saflar halinde top
lanan alman halkı tarafından alkış
lanmıştır. 

llall• n.IJ. JJulculiye l c 
{;cm bel'lcyıı 'i all:ı§lud ı 

Yarım saate yakın bir zaman halk 
el çırparak fransız başvckilini gör
mek arzusunu izhar etmiş ve mutta· 
rit hır sesle: "Daladiyc'yi görmek is· 
tiyoruz,, diye haykırmıştır. 

Halk, Çemberlayn'm oturduğu ote· 
lin onimde de birikerek ingiliz baş· 
vekilini alkışlamıştır. 

Vaziyet şimdi tamamen değişmiş

tir. Geçen hafta her tarafta harp teh
didi altında yaşanmaktayken şımdı 
butün betbinlikler zail olmuştur. Ar
tik yalnız ıu söz işitilmektedir: Sulh ı 

Anlaşma, beş aydan fazla bir za
mandanbcri devam eden ve son hafta
lar zarfında Avrupa'da umumi bir 
harp dogurm k tehlikesini gösteren 
alman - çekoslovak ihtilafına nihayet 
vermiştir. 

Bazı saatlerde halledilemiyecegi 
hissini veren südetlerdeki alman e
kalliyeti meselesi, Miınih anlaşması
nın iyi bir şekilde tatbiki ile telifi 
kabil olan asgari müddet zarfında, 
cebri bir istilaya mahal kalmadan ni
hayet halledilmiştir. 

Çelwslovul.·ya'rım yerıi st<llİİsii 
Çekoslovakya'nın yeni SİY.asi statü-

Bir kaç milyarlık bir 

istikraz mukabi linde Sovyet plônörcülerinin 

bir muvaffokiyeti 

Musolini İspanya İ§lerine Moslrova, 30 a.a. - Tas ajanGı bil
diriyor: Maruf Sovyet planörcüs:i 
Kimelman ile pilot Savtzof, Dniepro
petrovsk tayyare meydanından t~yya
re ile çekilen bir kişilik ptanörlerie 
uçmuşlar ve 1200 metre kadar yüksek
likte tayyareden ayrılarak evciden 
tayin edilen güzergah üzerinde 300 
kilometre mesafe k'esmişlcrdir. Bu 
netice evelden tayin edilen güzcrg5h
ta planörler için enternasyonal mesa
fe rekoru teşkil etmektedir. 

müdahaleden vazgeçecekmiş 
Övr gazetesinin dikkate şayan bir haberi 
P aris, 30 a.a. - M ünih anla~ması dolayısiyle Ö v r gazet e s in de 

bir makale yazmış olan M adam Tab ui d iyor ki: 

" D ün ispanya meselesi b irkaç \ yonunda beyanatta bulunmuştur: Ha
kere bahis mevz uu olmuştur. J tı.~, .. Mil~etler cemiyetinin İspanya 
Söylendiğine göre İngiltere t a- hukumetıne karşı al5kasız davrandı- ya hükümet ordusuna gönülhi kay
rafından yapılacak birkaç mil. ~mı ve hiç b~r yard~?,a bulunmadı· dolunmuşlardır. 

1 k b. "k k b· ı · d l gını kaydetmış. bu hukumet yabancı İspanya hükümetine, Londra ko-
yar ı ır ı raz m u a ı ın e - k ı 'd · dil · · .. .. .. . . . ıtaların spanya an çıkarılmasını mi.tesine müracaati tavsıye e mıştır. 
talya gonullulerın ı ~e~ı çekec_e~ istediği zaman, ona kendi ordusunda Halbuki bu komitenin muvaffak~yet
ve ls.panya wmeselesının hall~nı ela yabancı gönüllüler bulunduğu ce- sizliğe uğradığını kimse inkar cde
derpış e tmege hazır bulundugu- vabınm verildiğini söylemiştir. B. mez. Hatip, İspanya hiıkümetinin 
n u ilan e d ecek t ir .,, Litvinof'a göre, Franko ordusundaki gönüllülerin çekilmesi hakkında yap-

B l ·ı • J' ·· ··ıı ·· ı gönüllülerle hükümetçiler ordusun- tığı ricayı müdafaa ederek sözlerini • Jı ı111ıo "" gorıu u er . . 
• • daki gönüllüler arasında bir fark gö- şöyle bitirmıştır: 

meselcsı lıakkıncla1H zetmek icap eder; birinciler müdaha- "- Bu ricayı isaf etmekle, lspan· 
be:runCllı leci devletler tarafından kendi ordu-ı ya'dan ziyade bizzat Milletler cemi-

Cenevre, 30 a.a. - (Tas) B. Litvi- larından seçilerek gönderilmiştir. 1- yetine ve barış davasına hizmet etmiş 
nof Milletler cemiyeti politik komis- kinciler ise, kendi arzulariylc lspan- ularağrz.,. 

sünün tatbika konması çekoslovak 
cümhuriyetinin lehinde olacaktır. Bu 
suretle Çekoslovakya bu imtihandan 
tam bir vahdet temin ederek çıktık

tan sonra cesaretle işe koyulabile -
cektir. Kabul edilen tesviye sureti 
şüphesiz pek acıdır. Fakat Fransa ile 
lngiltere başka çare olmadığını gör
dükleri için bu tesviye suretini kabu -
le mecbur kalmışlardır. 1914 senesin
den beri misli görÜlmemiş olan bu 
buhran büyük fransız, ingiliz ve ame
rikan demokrasilerinin mukabeleleri 
ile, milletler arasındaki taleplerin ve 
tahditlerin bir haddi olduğunu ispat 
etmiş oluyor. 

F rmıscı' m n sar }ettiği gllyretler 
Mesulıyetlerinı ıaınamıyıc müdrik 

bulunan lJaladye, bu vahim müzake
relerden iyi bir netice alınması ıçin 
sarfettigi gayretleri arkasından takip 
eden .Fransa'nın çehresini Münıh'te 
gostermiştir. Mumaileyh, Frans. nın 
kendi hayati menfaatlerine riayet e
dilmek şartiyle bütün milletlerle sulh 
içinde yaşamaktan ibaret arzusunu 
bır kere daha anlatmak fırsatını bul
muştur. 

Mwıolini rt~ '&mıt Ciw w'nun 
<liitıİİ§ii 

Musolini ile ~ont l..:iano Almanya
da 14 saat kaldıktan sonra saat l.40 da 
Munıh'ten hareket etmişlerdir. lstas
yonda Hitlcr, Gôring ve dıger bazı ze
vat tarafından uğurlanmışıardır. Ha· 
riciye nezaretiıtın protokol şefi Ba· 
ron fon Dôrnberg, italyan başvekilini 
hududa kadar teşyi etmiştir. 

Musolini sant 5 de 1talya'y .. girmiş 
ve saat 18 de c:le Roma'ya muvasalat 
etmiştir. 

Fransız sefiri Fransua Ponse ile 
Vayszaker saat 10.15 de tayyare ile 
Münih'ten Berlin'e hareket etmişler
dir. 

Münib protokolunun iiçüncü fıkra· 
sı mucibince teşkil edilecek olan bey
nelmilel koınisyon ilk içtimaını öğle
den sonra Berlin'de aktedecektir. 
Komisyon !Fransa, İngiltere, Alman
ya. İtalya ve Çekoslovakya mümes· 
sillerindeıı mürekkeptir. 

Vayzaker Almanya'yı, Çekoslovak
ya'nın Berlin mümessili Mastni Çe
koslovakya'yı temsil edecektir. İn

giltere ile Fransa'yı sefirleri temsil e
decektir. 

Komisy'>n tahliye şartlarını karar
laştıracak ve 7 ile 10 ilktcşrinde tah
liye edilecl'k olup protokolda tası ih 
edilen arazi)'i tesEit edeceklerdir. 

.. 

Tebliğ çok geç verildiğinden 

Avrupa gazeteleri anlaşma 
metnini dün neşredemediler 

İkinci 

haberi 

tabılarla 

heryerde 

bildirilen 

sevinçle 
anlaşma 

karşı landı 

Paris, 30 a .a . -- Münih itilafı m etnin in neden ibaret olduğu bu 
sabah s aat ik iye doğru anlaşılmıştır. Bu sebeple Paris gazeteleri 
gec e gele n t e lgraflar hakkında t efs ir lerde bulunamamışlardır. 

Lö Jur gazetesinin Roma muhabi
rine göre birçok italyanlar, şimdiki 
yakmlığın bir fransız - İtalyan ve İn
giliz İtalyan anlaşmasiyle tamamlan
ması arzusundadırlar. Aradaki geçim 
sizliğe rağmen 1talya'da Fransa'ya 
karşı sempati vardır ve böyle bir ne
ticeye varılırsa, ltalya'da herkes se
vinecektir. 

Ovr gazetesi her şeyi, tatbikata ait 
hükümlere bağlı addediyor. Popüler 
gazetesinde B. Blum da şöyle diyor: 
"Omit yeniden doğuyor ve harbin 
menfur hayali uzaklaşıyor.,. 

Almmı gilzclf•leri "'' lwlu•ri 
neşretlemcdiler 

Berlin, 20 a.a. - Münih görüşme
leri hakkındaki son tebliğ çok geç 
vakit neşredilmiş olduğundan sabah 
gazetelerinin ilk tabılarr bu hususta 
tafsilat ihtiva etmemektedir. Yalnız 
diğer gazetelerden biraz daha geç in
tişar eden Zvölf Uhrblat, anlaşmanın 
ehemiyeti hakkmda bir yazı neşrede
bilmiştir. 

Gazete anlaşma dolayısiyle alman 
milletinin Şefi Hitler'e karşı duydu
ğu minnettarlığı tebarüz ettirdikten 
sonra, BB. Çemberlayn ve Daladiye'
nin de bu meselede hüsnüniyetlerini 
ispat ettiklerini yazıyor ve B. Muso
lini'yi de hararetle selamlıyor. 

Dcyli Telegrnf ildnci tabı 
rıc~retti 

Londra, 30 a.a. - İngiliz gazetele
ri, Münib tebliğini ve netice hakkın
daki tafsilatı neşredememişlerclir. 

Tebliğin neşrinden sonra Deyli Tel
graf gazetesi ikinci bir tabı çıkar -
mıştır. Bu gazete, anlaşmaya tahsis 
ettiği başyazısında Miinih konferan-

sının umumi harbın sonundanberi 
toplanan en mühim konferans oldu -
ğunu kaydetmektedir. 

tmıdnı'dt1hi biiyiil• scııiııç 
Münih'te hasıl olan anlaşma burada 

hissiyatı yatıştırmıştır. Dün akşam 
bu hususta ilk şayialar gelir gelmez, 
sinema ve tiyatrolarda temsiller bu 
iyi haberi halka vermek için kısa bir 
müddet kesilmiştir. Haber her taraf
ta sevinç hisleriyle karşılanmış ve 
halk kırala ve Çemberlayn'e karşı 
minnet tazimlerini ızhar eylemiştir. 

Deyli Ekspres gazetesi, büyük harf 
lerle, barışın kurtuldugunu yazmak
tadır. 

Gazeteler, başlıklarını Münih görüş 
melerinin mesut neticesine tahsıs et
mektedirler. 

Mwwlini su llı lelı indc l>iiyiih 
bir lwrı> lwzamlı 

Milano, 30 a.a. - Popolo d'İtalya 
gazetesi yazıyor: 

"B. Musolini barış ve adalet da ası 
lehinde büyük bır harp ka~anmıştır. 

Son yıllar içinde yapılan tecrübeler, 
dört büyük Avrupa devleti arasında 
asgari bir anlayış ve tc-Şriki mcsaı 
mevcut olmadıkça, 50 devletin Avru
pa'nın mukadderatını idare edenııye
ceklerini göstçrmiştir. Şimdi, dört 
büyük devlet Münih'te bu ~adar an
laşmazlıklardan sonra en son dakıka
da toplandılar.,, 

Korriere Della Sera gaz~tesi. çek 
meselesine kati surette hallcdiımiş 

gözü ile bakılabileceğini yazıyo: ve: 
"Prag, her türliı beynelmılel y:ırdı

ma ebediyen veda etmek istemez.;e, i
tirazda bulunmamalıdır.,. diyor. 

''A lman ;;llfcri tamdı r'' 
Popolo d'İtalya gazetesi yazıyor: 
''Münih anlşması Almanya'nm hak-

Hak ar ve 
usu ler 

(Başı 1 inci sayfada) 

leti imparatorluk halkı tarafın
dan iyice anlaşılmış olmasına 
bağlı idi. Böyle bir harp, Çekos
lovakya küçük bir devlet olduğu 
için değil, esas dava çürük oldu
ğu için güç, hatta imkansız idi: 
Geçen günkü makalemizde dedi
ğimiz gibi, eğer Almanya'mn is
tediği südetleri kurtarmaktan i
baret idiyse ! 

Meselenin hak tarafını böyle 
görüyoruz. Fakat bunun bir de 
usul tarafı var. Çemberlayn'in 
yukarda naklettiğimiz cümlesin
de işaret olunduğu üzere, mua -
hedeler sulh yoliyle tadil olun -
madığı, yani fırsat oldukça hak
sızlıklar tamir edilmediği, yahut 
anormal hükümler, her gün de
ğisen realite ve zaruretlere ya
v;ş yavaş uydurulmadığı ıçın 
şimdiye kadar şahit olduğumuz 
haller olmuştur. Fakat dün de, 
Münih'te ilk defa bir dörtler top 
lantısı vukua geldi. Bu içtimaa, 
sadece muayyen bir meseleyi 
halletmek üzere dört devlet me
sullerinin toplanmasından daha 
ileri bir kıymet ve mahiyet veril
mek üzere İspanya ve hatta eko
nomi işlerinin dörtler masasına 
sürülmüş olduğunu telgraflardan 
öğreniyoruz. Dörtler Musolini' -
nin eski bir teklifidir ve müesse
se olarak taazzuv edeceği henüz 
çok söz götürür olmakla beraber, 
dün ilk defa ve Rusyasız olarak 
dörtler toplanmıştır. Herhangi 
müstakil bir devletin, haklı veya 
haksız, fakat toprak bütünlüğü
ne taalluk eden bir dava, o dev
let müzakerelerde hazır bulun 
maksızın müzakere ve halledil -
miştir. Milletler Cemiyeti mua
rızlarının istedikleri, bu usu lün 
Avrupa'yı doğrudan doğruya ve
ya dolayısiyle alakalanclıran b~
tün ihtilaf ve iddialara teşmıl 
edilmesi değil midir? Çekoslo -
vakya' nrn bütünlüğü meselesi 
kapanırken ortaya işte bu m ese
le çıkıyor. Kendi milletlerinin 
temayüllerini takip etmeğe m ec
bur olan, ve iyi ki mecbur olan, 
demokrasi iktidarlarının bu hu
susta nasıl bir politika inkifafı 
göstereceklerini merakla bekli
yelim ! 

F. R. :4TAYı 

sız bir muahede ile kendisinden nyrr
dığı milyonlarca evl5.dı üzerindeki 
hakkını iade et iştir. Lehlerle ma
carlar da adiil~ ı bulacaklardır.. Al -
man isteklerinin zaferi tamdır., 

''Münib mülakatı bir kaç saat için
de üç buçuk milyon almanı çek tethi
şi altına teslim eden Versay mua~:
c.lesinin en menfur yaralarından bırı
ni silmiştir.,, 

Anıeı·ilw basını ilııiyatlı 

Vaşington, 30 a.a. - Matbuat Mü
nih itilafını ihtiyatla karşdama~ta
dır: Vaşington Post diyor ki: 

"Hitlcr de dahil olmak üzere her
kes müsacdatta bulunmuştur .. , 

:Bu gazete, Sovyetler birliğinin Av
ı upa toplantılarında temsil edilme
mesini teessürle kayuetmektedir. 

Arıla*madaıı çılınıı iiç netice 

Varşova, 30 a.a. - Ekspres Poıan
ni gazetesi yazıyor: 

"Münih'te yapılan anlaşmadan şu 

üç netice çıkarılabilir: 
1 - Bu kompromi, batı devletlerin

den ziyade Almanya için bir muvaf
fakiyet te'ikil etmektedir. 

2 - M ünih anlaşmasının neticesi orta 
Avrupa'daki çekoslovak ro ünün or
tadan kalkması olarak teiakki e:!ile
l::ilir. 

3 - Münih anlaşması ve Pr2g'ın pek 
nıuhtemel olarak bunu tasvip etmesi 
Sovyetlerin Avrupa'da faal politika
dan çekilmekte olduğunu gbsterıı. 

Devletler arasında bir harp imka
nmrn zail olması her taraftc! bü•ıük 
bir memnuniyetle karşılanmıştır Le
histan da bu memnuniyete i~tirak e1:· 
mektedir . ., 

Gazete, bununla beraber leh ekalli· 
yetlcri işi hallolmadıkça,Çek davı-sı
nın halledilmiş tel5kki olunamıyaca
ğı.ıı, Çekoslovakya'da leh kanı akuk
ça gijniın birinde Polonya'nın da sab
rının tükenccegini yazıyor. 

I svi{'rc )"('ili ıed birler 
<llmıyacali'. 

Bcrn, 30 a.a. - Havadaki gerg~nli
gin geniş mikyasta zail olması d·,ln· 
yısıyle federal meclis yeni tedb:rJcr 
alınmasına lüzum olmadığtna karar 
vcrm,~tir. Meclislerin içtinıa devresi 
lıugı:n nihayet bulacaktır. 
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Bergama' da Asklepion' a 
gidip iyileşen bir hastanın 

hikôyesi 
B

alıkesirli ilmiibeyan muallimi Aelius AriltideJ 
o l&bab yata&uıdao güçlükle kalkabildi. 17 ae

nedeoberi devam eden sancılar, ağrılar ve sızılar, Ua
telik bunlara inzimam eden manevi bezginlik, zaten 
ihtiyar olan vücudunu büabütün yormuftU. Buna rag
moıı kalktı, ıiyiACli ve üniversitenin yolunu tuttu. 
Telmblerl toplanmış.lar, onu bekliyorlardı. 

Hocalarm111 o gün daha bitkin olduğu, talebelerin 
ıöalerinden kaçmam~ Aeliua Aristidea, dersini 
takrire bqladı. Fakat, vaktiyle a&zından kendiliğin
den dökülen kelimeler, timdi göçlükle çıkıyor, yarıda 
bıraktıiı cümleleri zorla uamamlıyabiliyordu. Bir an 
ıeldi ki ,artık ıtöaüne devam edemez oldu. Bitkin bir 
tavırla, üzerinde ayakta durduiu mermer blokun üs -
tüne çöküverdi. 

Talebeleri mütecasir, biriıbirluine bakıftılar. Hoca
larını çok aeviyorlardı. Onu iyilettlrmek için ellerin
den bir teY gelmeyiıi, keadilerini ayrıca müteeuir e· 
diyordu. lçleri.iıden bcrpmalı bir taneai korka korka 
Aelin Aritidea'e yaklaftı. Titrek bir aeale söze batla
dı: A•lılepion' dan bir ıörünii§ 

- Uıtat, dedi. Balıkesir hekimleri ıizi bir türlü iyi 
edemediler. Bir kere do Bergama'-
daai .Aaklepion'a, her keae şifa da- Yazan •• 
&ıtan bu mu.kadıdea mabede a'tae-
DU-

Aeliue Ariıtidea, ~ğu apr b&Jını 
kaldırdı. Fcrıiz gö.zleriıide bir ü -
mit ıfiiı belirdh 

- Sahi, dedi, blr me de Altle-
pioll'a ptaem..:.. 

Ve kararmı verdL Yanni!an te
zi yok, yola çıbcaktı. .. . . .. 

Aellua Arlatld-, .Mkleploa adı
nı duymaımıf delildL Şifa tanrı11 
&külap, yahut Aaklepl09'un adına 
baf e olunarak kurulan bu butane
ye, ölümün girmeai bile yaaaktı. 
Herkes orayı methediyordu. Oraya 
gidip de iyilef1DCden dönen hasta 
yoktu. Fakat, kimbilir itte, belki 
de 17 aaıedir iıtlrap çekmenin ver
diği bedbinlikten olsa gerek, Aeli
uı Ariatide. iyilef!Diyeceğine ide
ta iman etmiıti. Mamafih bir tecrü
beden ne çıkardı? 

Erteat &Un erkenden onu bir tah
taravana koydular. Köleler nöbetle
prek bUyük muallimi taşıyorlar, 

bir kaç talebe de müteessir ve bq
ları eğik, bu kü'Ç11k kafileyi takibe
di70rdu. Günlerce gittiler ve niha
yet, Aıklcpion'un kapısına geldi
ler-. 

Şilytlk kapı ağır ağır açıldı: has
ta bakıcılar, Aeliuı Ariıtideı'i içe
ri aldılar. iyi olayım diye, pfa tan
r111 için bir çok adaklar getirmi,ti. 
Onu Eıkilliıi' mabedine g6tlirdli -
ler. Adaklarını fifa tanrııınııı al-

Samih Tlryakloilu 
tun heykelinin ayaklarma bıraktı. 
Hasta bakıcılar çekiimi91erdL Ora· 
da, hazan ,CSayqlarmı tutamıyarak, 
herketıe ııhat daiıtan tanrıya. ken
diıini iyi etme.i için yalvardı. 

Tuhaf bir hal vardı ondL. Yol 
yorgunluiu, haatalıjın nöbetini ve 
mabette duayla &eçirdiii anlar, a
dak olarak getirdiii koyunun kur
bari edildikten sonraki çırpınıtları, 
Aeliua Ariıtldeı'de vecde, ietiğra
ka benzer bir hal uyandınmıtı. A
deta bqka bir ilcmde yatıyor &i -
biydi. 

Hasta bakıcılara kendini teslim 
etti. Karanlık bir dehlizi ıestiler. 
Burası mukaddes bodrumdu. Te -
leıfon madebine gelince hastabakı
cılar onu soydular, biru evel kesi
len kurbuıın ııcak deriline sardık
tan sonra yatağa yatırdılar. Çok 
gesmeden göderi kapandı; derin, 
ağır bir uykuya daldı. 

••• 
Mukaddeı bodruma girerken duy

duğu korkunun te.iriyle olsa ge. 
rek, acaip bir rüya görüyordu: Et
rafta kendiai gibi bir çok hutalar 
diz üstü gelmiıler, bqlarını havaya 
kaldırmışlardı. O da bqını kaldır
dı ve tifa tanrısının kıvırcık bir sa
kalla çerçevelenmit çatık yüzUnü 

imdi, .._ biittlııa ,.,Uan çiçek ve kanla, kan " 
siçekle cloladur. 

gördü. Tanrı ondan tarafa bakıyor
du galiba .. Etrafına göz gezdirdi: 
Evet ... Ona bakıyor ve gittikçe yak
la1ıyordu. Etrafında nurdan bir ha
le vardı. Bulutların üzerinde mual
lakta gibiydi. Yaklqtı, yaklagtı, 

yaklattı; Aeliua Ariıtides'in ti ya
nı ba,ına geldi. Zavallı ilmibeyan 
muallimi, artık göz ya91arını tuta
madı ve tanrının ayaklarına kapan
dı. Bütün iatirpları akan ya9larla 
dinecekmif gibi, .kana kana ,bıçkı· 
ra hıçkıra ailıyordu. Birden yanak
larında tatlı bir temaa hissetti: Şi
fa tanrısı, onun bafmı yerden kal
dırıyordu; haetanın yüzünü kendi
ne doğrulttu, imanm içini ümitle 
dolduran nuarlarla Aeliua Aristi
des'in gözlerinin içine baktı. San
ki onun ruhunu okuyordu. Sonra 
yüzündeki heybetle tezat teşkil e
den tatlı ve hafif bir sesle kula -
ğına ef ildi: 

- Merak etme ... Dedi, iyileşe -
cenin ..• 

Aeliua Aristides sarho9 gibiydi. 
Kulakları oğulduyor, kalbi hızlı 
hızlı çarpıyordu. Bir ara sevinç ve 
heyecanından tıkanacağını zannet
ti, gözlerini açtı. 

* * * 
Etrafında gene - fakat bu sefer 

haki.ki - bir oğultu vardı: Hasta · 
lar biribirleriyle fuyorlardı. 
Kulak kabarttı. Herkea yanındaki 
hastaya gördüğü rüyayı anlatıyor
du. Yanma baktı. Genç, fakat benzi 
sap sarı bir haıta da ona bakıyor· 
du. Aeliua Ariıtides ona rüyasını 

1 000, 500 ve 2,5 liralık yeni I~___......,_,......._.... 
kUıt paralarınıız basılıyor 

Yeni kiiııt paralanmndan 2,5 lirahldarm buılmaama devam olun
maktadD'. 2,& liralaklarmıızm ön lmmmda Büyük Şef Atatürk'ün por
treleri, arka kıMDmda iae Ulus Amtmm reami bulunmaktadır. Zeytuni 
Yetil renkli ola iki buçuk lirabklarmu:s tabı iti biterek tamamen tebri
mize gelme&ini müteakip en kıea bir zamanda tedavüle çlkarılacaktır. 
Yeni 500 ve 1000 liralıklanmızm da basılmasına bqlanmıttır. 500 lira
lıklanmız zeytuni yetil renklidir. On kıannlannda Büyük Şef'in portre· 
ai arka kıamılarında iae Rumelihiaarmın resmi bulunmaktadır. 1000 li
ralıklarmu:a mavi arduaz renklidir. On kummrda Atatiil"k'ün resmi, arka 
kıunmda İM Emniyet Abide.UUn Bakanlıklara bakan ön cephesinin fo
tografı bulumnakladır. 

Vak<fla~l!~~><e~t'!ğü, Taş- I KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 
delen ve Defne sularının Ankıı.ıa'da 
satışının şikayetlere mey Jan vermi· X Belgrad, - Parlamentolar birliği 
yecek bir şekle sokulmaıınt karariaş· ı reisi K~nt Karton dö V:iar'm Bel~rada 
tırmış ve bu suların satışı,ı bir mi.ite- gelmesı beklenmektedır. Mu.maıleyh 
ahhide ihale etmiftir. MU.:cahh.t bu bil§vckil Stoyadinoviç ile lyan ve 
sulan Vakıflar idaresinin teapit etti- mebusan meclislerinin reislerini ziya -
ğ• fiat üzerinden satacakc.r Tespit e ret edecektir. 
c!ilen fiatlar şöyledır: Dcınıaca .. al .. r 
95-100 kuruş, 3 litrelik ~aıonl-"r 16· 
16.5 kuruş, 30 santilitreL!• şış:ler 4 
50 scantilitrelik şişe'er ·•,." ı..uurştur 
f:.vlerde teslim darn.ıca:ıa.-ırdaıı ıal 
,,,z ıo kuruş hamalıye ü0;r,.ti aı:na

caktır. 

Ordino telgraflara damga pulu 
yapıştınlmıyacak 

Ordino yerine kaim in2\ veya tes· 
lim emirlerile ak<li tazammu.ıı eden 
sipariş kabul telgraflarına damga pu
lu yapıftırılmamaaı karar:a,mışt·r. 

Nikah töreni 
Türk Ticaret ba.ı1kası muhasebe 

müdürü kıymetli bankacılarımızdan 

B. Muhsin Sungur'la, Posta Telgraf 
ve Telefon umum müdürlüğü posta 
işleri reis muavini B. Sakın Buyaan'
ın kızı, ve bankanın Ankara şubesi 
muhasebecisi Bayan Nesibe Buysan
'ın nikah töreni, dün seçkin bir davet
li kalabalığının huzuriyle yapılmış-

tır. 

Yeni çiftlere 
\ menni ederiz. 

anlattı. Haıt&: 

mesut bir hayat te-

- Siz çok bahtiyarsını.z, dedi, üç 
gecedir, dedi, üç gecedir burada -
yUD, tanrı bana hila görünmedi. 

Ve nöbetin teairiyle parlıyan 
gözlerinderı iri yatlar yuvarlanma
ğa başladı. Aelius Aristides onun 
ümitsizliği llu9ıımda sevinç duy
maktan utanarak batını çevirdi. Bi
raz eonra hasta bakıcılu oııu alıp 
ki.hinlerin yanına götürdüler. Bun
lar, hastaların gördükleri rüyalı -
rı tabir ederlerdi. 

Aeliue Aristideı gördüğü rüya
yı anlatıp bititince kahinler hcp1i 
bir ağızdan: 

- Uzülme, dediler, 17 senedir 
ç.ektiğin dertlerin hepsinden kur
tulacaklın. 
Artık Aeliua Arwtidea için yeni 

bir bayat batlemıştı. Mukaddea 
çefıDCden ıu içiyor, mukaddes ha· 
vuzlarda banyo yapıyor, ondan son
ra da şifa tanrısına kendisini ıyi 
etmesi için yalvarıyordu. Güzel ha
valarda bahçede geziyor, açık hava 
tiyatrosuna giderek nutuk veya 
musiki dinliyor, oyun seyrediyor • 
du, 'Yağmurlu veya kapalı havalar 
da da, üstü örtülü koridorda gezi
yordu. Yürümek, hareket etmek o
nun için bir ihtiy~ hali.ıe gelmişti. 

XBelgrad, - Bulgaristan'm Belgrad 
elçisi Popof parlimento reisi Çiriç'i 
ziyaret etmiştir. 

XNapoli- Napoli civarmda timdi -
ye kadar görülmemi§ giddetli bir fırtı
na çıkmıştır. Bir bina yıkılmıg ve on 
be§ kiti ölmügtür. 

XMontevideo, - Hükümet Alman
ya ile aktedilen ticaret muahedeaini 
f eshetmiıtir. 

X Londra, - Sir Con Saymen, kıral 
tarafından kabul edilmittir. 

X Bükreı, - Romen topraklarından 
transit olarak Çekoslovakya'ya yapılan 
ıimendifer nakliyatının menedildiği ve 
Romanya'nın Çekoslovakya'ya petrol 
satmıyacağı hakkındaki haberler, res -
mi mahfillerce tekzip olunuyor . 

Tapu ve kadastro umum 
müdür muavinliği 

Maliye müfettişlerinden Tevfik 
Kural tapu ve kadastro umum müdüı 
muavinliğine tayin olunmuş ve bu
günden itibaren yeni vazifcsi.te baş
lamıştır. 

Artık bedbin de deliıdi. Gesmek • 
ten yorulduğu zaman aa, renkli 
mermerler, hey.kellerle süslü kil -
tüpanede saatlerce kalıyor, okuma 
ihtiyacını tatmin ediyordu. 

Bazan bir taıın<Uıü!lde uzunu· 
zun düşünüyordu.~~ ıqın üzerin· 
de tifa tanrııının y)olü vardı: 
Bir asa, bir yılan ve ~ taa ... Yılan 
zehirli, fakat çok müdebbir bir hay
van; tu kcndiıine 9üa veren ilicı 
taşıyor; asi •a tabibin yorgun bile 
olu hastaya ıağlık götürmeai.ıi ko
laylattırmak için ... 

Günler geçti. Aeliuı Ariıtidea 
tamamen iyiletti· Şifa tanrısına 
minnet borcunu ödemek için, ma -
bede haliyle mütenasip eşya hedi
ye etti ve tekrar Balıkesir yolunu 
tuttu. Kendisini memleketine gö
türen küçük kervan, eskisinden ne 
kadar farklı idi: Tabtıravanı t•tı
yan köleler hızlı hızlı yürüyorlar, 
kendisini almıya gelen telmizleri 

'""neteli neıeli tarkı söylüyorlardı. 
Aeliua Ariatidea, madebe hedı -. 

yeler vermekle kalmadı. Bu sağlık 
kaynağını övmek i~in bir çok met
hiyeler de yazdı ve bütün o havali
de, herkes bunları baştan aşağıya 

ezberleyip tekrar etti. 

Oı>E.RA VE OPBR:S:'ILBR : •· 
&eslav, Kolonya - 21 lılUano, lott 

Roma. 
ORKESTRA KONSERI..MRt n sıı: 

FONİK KONSERLER: 20 London • R 
yonal - 20.10 Berlic, Sarbriik - 21. 
Lüksemburc, Strazburı. 

ODA MUSİKiSİ: 18.30 Mrilk 
20.15 Brüksel - 22.30 Doyçlaaclaeader. 

SOLO KONSERLBRt: ıs S&okbohn 
15.20 Ham.barı - 15.45 Paria - 17.U il 
lano - 18.10 Milnih - 18.20 Brealu 
18.45 Droytviç - 21 Strazburı - Zl.5 
penhag - 21.45 Stokholm. 
NEFESLİ SAZLAR (Mar v. L): 6. 

Brettlav - 8.30 Keza. 
ORG KONSERLERİ VB KORO 

18.3Qt Hamburı. 
HAFİF M0Z1K: 5 Brealav -

Hamburg - 11.30 Alman iatuyonlan 
8.30 Keza - 10.30 Hamburıı - 12 AJ 
iıtuyonlan - 14 Breılav, Laypzi& - ,._ 
Kolonya, Viyana - 14.15 Berlin. Hı 
burc 111 Koniııberı - 18 Bertin - 1 
Vinaa - ıa.30 Frankfart-.. ao.10 
buq - 20.15 Frankfurt - m.30 Vi:raaa 
22.15 Kolonya - 22.30 Berlin, Ştutprt. 

HALK MUSİKİSİ: 10.3'a Viyana 
11.30 Ştutgart - 14 Keaa - 11.JO 
münıter - 20.10 Vi,..... 

DANS M0Z1Gl: 1L11 14Paıc -
Beromünıter, Floransa - 22.15 Stokbo 
- 22.ao Alman latuyonlan - 22.30 Dro 
viç - 22.40 Kontpberıı - 23 Blkr 
Droytviç, Lüksemburı, Parla. 1t 
Stokholm - %3.15 Lonclon Rec~ 
24 Frankfurt, Milano, 

30 - Eylül - 1938 Fiyatlan 

ÇEKIER 

A.çdıt KllPIUlll 

i.ondra 
N..,-o~ 
Paria 
Milano 
Cene1're 
Amsterdam 
Berlin 
Brilksel 
Atina 
Sofn 
Praı 
Madrlt 
Var1<>va 
Budapette 
Blikret 
Bel erat 
Yokoha.'na 
Stokbolm 
Moako'Va 

6.0J 
124.9415 

3.3775 
6.5725 

28AOZS 
117.83 
S0.0425 
21.1775 

l.1s 
1.5071 
4.57 
6.0S 

24.12 
25.125 

0.915 
2.90 

35.2025 
31.0975 
23.9675 

f.OI 
114.Mll 

••775 
6.5725 

21.4135 
67.11 
SO.o425 
21.1771 
ı.ıs 
1.5015 
4.37 
6.01 

24.11 
21a25 
o.tıs 
2..90 

15.2025 
31.0915 
Jl.9671 

ESHAM VE TAllWL\T 
1933 türk borcu 1 19.40 tt.40 

(Peeha) 
1933 ikramiyeli 

Baıaııi U.25 10.-

Sıva• - Brııurum 
batu İs. 1 
.. " ili 
" " ıv 

(Adecl') 

19.75 
ıı.1s 
1 .75 

ıus 
19.7S 
19.75 

- Parmaimızda bir yüzük aöriiyor-, tlecli
Tebrik edeyim mi? 

Bis- .,.tül ıünii. 
81* tenha mu onan sniati yeriydi; orada kim

..,. tesadüf elmecliii için keneli odumda İnüKHİ· 
ae ~ iki yaya kaldınmmı murl17an bala • 
pl.-deki afaçlarm kll'IDJZI ve un yaprakları var • .. 

ViKTORiA 
Viktoria acaba ona ne cevap verecekti 7 Vikto 

ria'nm yüzüne bakmakaızm, nefea ahnakuzm etwa• 
bmı bekledi . 

- Ya siz? Sizin yii:aüiünm yok mu? A, Jakl 
Halbuki biri bunu ısrarla aöylemiıti... Bu emacla 
gazetelerde sizden o kadar Hheediliyonlu ki •.. 

Niçia V'ıktoria burada ıeziniyor? Nud oluyor da 
onan da yolu buraya dütüyor? Hiç yanılmıyordu; 
bu Viktoria idi. Diin akflUll peıw;ereainclen cbtan 
bakarken sördüiü kaclm da gene o idi. 

Yüreii hızla çarpb. Viktoria'nm phirde oldufu • 
- bili,orcla. Şeldrcle olchai-u İ§İtmifti. Fakat Vik
toria defirmencinin oflmum gitmecliji y...._. de • 
vam ediyordu. Jolaanneı, Ditlef'i de gönnüyonlu. 

Kendini zorhyarak kadına cloiru yürüdü. Kadın 
kendisini tan.....,,,q mıyclt 7 Diifünceli ve ciddi, ba
tı dimdtk boynu ileride, majrar, JGrii1arda. 

Johamaea aelam ..eti. 
Kadm alçaıls ....ıe: "'GiinaJ'dJn." eledi. O..acak • 

llUf gibi bir ~. bal•meda. Ve Job•_.. cici· 
di, yiiırüdü, seçti. S.caJdannda bir tekallia laİelet • 
ti. Kıa 80kaim öte batından, mattııdı olduiu üz.e, 
geriye .... Keneli keadine: •'Gözlerimi kaldm • 
ma dikeilm, w kaldırmam," diyarda. On IMt aclan 
kadar iWı.Hlrten sonra dönerkel\ baımı blcbrdı. 

Viktoria Itır YİtriDİıa önilMle d~ 
Ginnemez .. edip,._ IDkafa mı aapmabydı? 

V-aktona niçia orad• ... , •• 1 vım..,_,.._. bir 
vitrindi; haçvari clizilmit bir kaç p_.,Mllıa kalı· 
•mı, bir hardak ........ inniii, w ullhk -'d pala. 
-- :La:- -...1=----..1-

~----·-

Y acın: Knut Hanuan -10- Çeviren: Narıhi BAYDAR 
Acaba Johannea ıerire dönmeden on adım daha 

yüribe nasıl olurdu ? 
O 81D&cla Viktoria ona bMıtı,ve ceeun:a bir karar. 

la bankete gelmif gibi uk adnnlarla binlen bire 
ana clojru ilerledi. Sinirli Mirli ıülümaedi ve ol • 
dukça sabmet çekerek : 

- Günaydın, ne iyi teeadüf ! dedi • 
Allah-! Johannea'in kalbi naaıl YUruyordu 1 

Vurm11yor, tib'iyordu. Bir te~• söylemek iatecliii 
halde aöyliyemecliı J'alma dudakları oynadı. Vildo
ria'ıım elbiaelerinden, an eataritinden güzel bir 
kaim iatipr etii; ,ok• afmndan mı? Bu anda Jo • 
u-.. 01M1D J'is ç:iqilerini farkedemecli; fakat 0-

a..lannm iDCe hattını, temaiYeainin sap1111 tutan 
uma ~ elini tamdı. Ba el ili eldi ve bir yüzük 
vudı. • dakikada Johamaea ~ dikkat .m.edi. 
~' ve hiç bir feliıketin ~ duygusuna im -
pllıiılUı. Ona eli güzeldi, acaip IUl'ette güzeldi. 

Vlrtoria cte.am etti ı 
- Bir ....,.._..ri ~. fakat sizi gir . 

medm.. Yok; bir ı-. sördtmı: Yolda. Biri bana 
l'ördliüm adamm llz olcluiwa11 IÖyledi Oı:le IN
yifımlpiinib ki 1 ....... ............. 

kalacak llll'lmız ? 
- Hayır. Çok kalm•Yacağan. Bir kaç giin. Yakm

da dönüyorum. 
- Ad1111larnuzı bu tarafa ae'Vkedea ve sizi aelim

lamak imkUunı h.na ••en teeadüfe mütotekki • 
rim. 

Bir an amtular. 
Viktoria tekrar söze bqlach : 
- Esasen yolumu pfll'Dllf oldufama unıyoram. 

Mabeyincilerin -.iade kakyorum, Acaba hangi 
)'Olclaa oraJ'a sicfilir ? • 

- Müeaade ed.n.bı Iİ&e amdatlık edeyim. 
Yüriic:Hllw. 
Joıhannea gelİfİ ıilzel IOrd11 : 
- Otto evde mi t 
Viktoria kısaca cevap verdi : 
- Evet, evde. 
Bir Pb'ano ta\ı1an bİI' ta~ adamlar bir arabalık 

kap...._ ÇJksp pya bldmmı iaal •ttil•. 
Viktoria aola dojna çekllirtr.m bitin vtlcuclo,le • • 
kadaıma t.maa etti. 

- Afeıcl...mis, dedi. 
S. .W..nnee'ilt YGcaclWl IUSla Grp..tti; 

- Ya:adıjun bir kaç ıiircten dolayı. Fakat M 
onlan tabii okumamı§81nızdır. 

- Zannedersem o fiirler biitüa biır kitap lelkil 
ediyordu ... 

- Evet, bir de küçük kitap yazdım. 

Viktoria, mabeyincinin evine gitmek ~ecbmi 
tinde olmaama rağnwn dele etmed• ~ 
Bir bah99Y• aelclilderi zaman k~~- b" 
oturdu. Jobannea kartısmcl• ay.+ Clanh. 

Birdeaıbin ona elini uzattı, ve : 

- Siz de oturunuz, dedi. 
Ve ancak o yan-. o~ IOl .... ...,ıllll, 

tı. Job.aamea neteli ve kayıta& bir ta.._ ta1a-.•M :J:>.:l 
çalıftı; ileri doiru bakarak giilüaMe;JİP c:lütiiıW ıı 
"Acaba :samMll geldi mi?" 

- Ahi Demek ki DipnlandmtS ela ..._ --4r c~k- I 
ketteki en yakin kOlllfUDU& olaa _. .,._.e.._._, 
ab? lzl~ 

V4ktoria tereddüt etti: zu~ 
lii .. Mrii .. n. bandaa balue~ İtndJI' 

---birdenbire cWcliletiP •lça~•ci 11~ 
•ıa.,et bua11 ela'_...... ıfları 

Smtuıla&\ f, 
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Po 1 o-n-ya-p-ra-g-...:....rcL~ı n 
cevap beki İyj~•r 

,ele, 
lafas d• Bir taraftan da hadiseler devanaıaıe ıyor 

· Bir Çek asrteri trenine bomba a lldı 
Vartova, 30 a;.a. -Münih anlatması hakkında siyasi m~afilde 

beyan olunduğuna göre, Polonya - Çek münasebatının ahiye~i 
itibariyle ecnebi mutavassıtlara ihtiyacı yoktur. Ve Çek m elesı
nin enternaiyonal müzakerelerdeki inkişafından tamaroiyle müs-
takildir. 
Varıova ile Prağ arasrndaki rinden her türlü tayyare uçuş1,:ını 

-; nıünaıebetler tekrar vahimlet- yasak etmiştir. Ancak istisnai h~r-
·2· de Genel kurmay ferdi müsaadeler 
U nıiftir. · · verebilecektir. 

Polonya hükümetı.~ en soı: verdıği 
bu notada meselenin rnusbet hır sahada Bir leh köyüne ateş edildi 

halli i~in sarih bir projeyi ihtiva edi- Varşova, 30 a.a. _ ı-at aJansının 
yordu. Fakat Prag hükümeti adeti bildirdiğine göre, çekoslovak hudu
olduğu veçhile id.arei ınasla~at siya- dunda Molovice'den Polonya toprak

.lt eetihe kapılarak bu notaya hala cevap larında kain Godov köyüne ateş açıl
elli wrmemiştir. Polonya, bu cevabı bek- mıştır. 
N J.iyor. Pat ajansı, bu taarruz neticesinde 
cıc Lehliler tazyik ediliyor Polonya bükümetinin icap eden şe-

l.l! Sie6zin, 30 a.a. _ pat ajansı bildi- kilde harekete mecbur kalacagını ve 
_ riyor: Trziıniek, Vitkoviı;;e ve. Karvi- bütün mesuliyetinin tecavüz eden 

r. na'daki Jehli endüstri aınelcsmc hep çeklere ait olduğ mu kaydetmektedir. 

mMj birden yol verilmiştir. . Büyük nümayişler 
v ..ı Vitk.oviçe'de koğulan .ıehlı am~lc .i- Varşova, 30 a.a. - bu gece şehrin 
Ko le bunların Yerine getirılen çek ışçı - meydanlarında ve bütün sokaklarda 

ler arasında ınUsadeıne vuku bulmuş büyük nümayişler yapılmış ve her ta-
6"31 ve jandarma ateş açmıştır. 15 kadar rafta 6parlörlerle nutuklar verilmiş-

yaralı -vardır. tir. Bu nutuklar, 'öyle hulftsa edilebi~ 
Pat ajanar, Çekoslovakya'da sefer - lir; 

6.1 ber edilen lehliıerin çek askeri nıa- "Polonya'nın sabrı artik tükenmi~-
r1ı - kamları tarafından südet bölgelerine tir. Bir kaç gün içinde ve hatta bir-
ma d'kl · · ıu sevkedil 1 erini de bildırıyor. kaç saat i~inde Polonya bayrağı Çe-
~~ Şinıen.dif er atölyeleri koslovakya'daki polonyaılı topraklar 

t,ahrip ediliyornıU§ üzerinde sallanacaktır. Prag hüküme-
art. Siesıin, 30 a.a. _ Pat ajansı bildi- ti anlamalıdır ki, ya bu toprakları gö-

.. "k nül rıı:asiy1e bize verir veyahut da biz 
na - riyor: 13ognun'de çekler huyu de-

t 1 · bu toprakları ondan zorla alırız .• ero miryolu ~ ~ Yelerini tahrıp etmişler-- J dir. soıı ı~ı &Un zarfında atclyelerin Son gelen haberler, o topraklarda 
kholı tesisatı ı~e dosyalarının alelacele artık münferit müsademeleı-in değil, 
Dro:ıı1 memleketın iç tarafına nakledildiği umumi bir kıyamın başladığını bildir-
Ukr~ ,_. 1..ı..: ''""ekt...a· mektedir. Bu kıyam bu gün patlamış-
Romı <Jl "'~rı.....- ~'-'ır. p 1 k 
nal .. Bu geee ~ice'de bir ilk mektep trr. o onya ıtaatının o topraklara 

oerhaıv• edıltniştir. Bu mektebin mü- muzafferane girmesini hazırhyacak
düril ıeb ale~htarlJğı faliyeti ile ta _ tır. 
ııınmııtır. Şiddetli bir leh not.ası 
Bir a1keıi çek trenine taarruz Prag, 30 a.a. - Polonya ekalliyet

Varf'9~· 30 a.a. - Buraya gelen ha- leri hakkında çekoslCJ1Vak hükümeti
berlere gore, poJonyalı itçiıler, Oder- ne bu akşam Varşova'nın bir notası 
berg ;,.ta8Yoııunda bir askeri çek tre- tevdi edilmiştir. 

\.nine el b<>tnbaıariyle ~~c~nı etmişler - Bu nota, ültimatom mahiyetini ha-
dfr. v,,gonJardaıı birısı ınfil!lı:: etmiş iz olmamakla be ;er Teschen mınta

nıı ve içiılde ~~Unan askerl~r ölınüştUr. kasının cm kıa.t 'r müddet zarfında 
Milli ınu~aa neıaretı Polonya'nın 

1 

~ek kıtaatı ~fından tahliyeainde 
çe.,.Jcvak hududu ınıntakaıan üze- katiycn ısrar e....:. ektedir. 

T 
19.40 

in) 

19.75 
19.7.S 
19.75 

Çekoslovakya matemde 
----------------------~----_...-------

Prag protesto ediyor ! 
fakat kabul de ediyor! 
Praf, 30 a.a. - Bugün öğleden evel saat 10 da Cümhur Reisi 

Benet'in riyasetinde .t~planan ve Münib tekliflerini tetkik eden 
kabine, nıüzakerelerı~ı ıaat 14 de bitirmiştir. 

Saat 17 de, s-ıv~ıl general Sirovi, radyo ile söylediği bir nu
tukta, ÇekoalovakY& nın kararını bildirerek demittir ki: 

"- Münila 1ıararının bütün te

Südetler 
• • • 

lerrüatını t•tlıi~ e~e~ çekoalo-1 
llGk cümhııri1"1' hukumeti, ingi
l:ia .,. lr_..,. hi.ikümetleri tara -
lından urarla yapılan tausiyele-
ri ıuuart itibara alarak Ve tari- a r az 1 s 1 n 1 n 
lai ,,...~tini tamamiyle müd-

rik olarolı siyasi Partilerin bü- 1• s g ~ ı ı• '· 
tün ,,....,ı unsurlariyle bilitilal _ 

dört 11ayiik devletin Münih ka -ı (B 1 . . 
l k aşı • ıncz sayfada) 

....,.,,.. Jıabu e arar vermİffİr. ordusu bu g t 
ı k ·· h · · h" ' ece am saat 24 te Alman-

ç.1ıoa ova c:um urıyetı u - Çek hududunu Pa L' · 
· l · .. . ssau ve ıntz ııına-

lıa,,..ti, mıl etı korumak luz.u- lınden geçerek M ·· ·h 1 . . unı an aşması mu-
,rılllNI ve bu\iin için başka bir cıbınce südet topraklarının ilk merha-
ı•Y y011mıya İmkan bulunmadı - lesin~ işgale başlamıştır. 
"1'" 1ıotiyen kani olarak bu ka- Hıtler, hususi bir trenle bu akşam 
rtıT• vet1fliftir. Berlin'e hareket etmiştir. 

çekoalovak cümhuriyeti hü- Prag' <Uı neşredilen tebliğ 
,,anı•ti• bu kararı verirke k _ Prag, 30 a.a. - Neşredilen reı;.rni 
tlİ ;1tirciki olmaks b . n en bir tebliğde, 29 eylUl tarihli ~ukavele 

"yt • k 't 'h ı.z:ın ır taraflı mucibince Münih planında bır numa-
,,zara 1 tı az edilen Münih an- ralı mıntaka olarak gösterilen arazi· 

orclu. •·•m b bir~e ....,. asını ütün cihan efkarı ö- nin tahliyesi 30 eyHU gece yarısında 
ı ıiinde fiddetle protesto eder. başlamıştır. k1 , ,, Başvekilin bu akşam radyodaki nut-

'iple :-1ekoslovakya'da matem kunda "dostlarımız bizi terkct~i,, aö~-
atı J.. .. k • leri bütün memlekette elim bır tesır 

utun çe radyomrı, bu gece ma-
1 i r l n işareti olarafi müzik neşriyatında yapmıştır. 

1~1unmıyacaklardlt'. Çekoslovakya' - Enterruısyonal komisyon 
üne ~ .ıı n aki biltiin eğlence yerleri, gazinolar çalı§malara baıladı 

a»aı•ı 
jrecek- e kahveler kapanmııtır. Bedin, 30 a.a. - Dün Münib kon-
e Çek n.dyoau bugillı öğleden sonra feransı tarafından tegkil edilen en-

.e~~ütün Sokol aıasrna hitaben bir beyan- ternasyonal komisyon azası, tayyare 
ızı('~ ame netretaıittir. B\l beyannamede ile saat 10,30 da Münih'ten hareket et
zuuılınl. olcollar taHmırt illmalt üzere derhal mişler ve Berlin•e gelmitlerdlr. 

irndıT ki ettep olcf'1klıın m~kedere davet Bu komis~ •lman hariciye neza-
. ı Baron fon Vayzııaker 

Fransa'da thllyallanı Vatandaşın 
lerlltslne Mslan1yor en büyük 
Daladiye Paris'e döndü 
ve heyecanla karşılandı 

Paris, 30 a.a. - Başvekil Daladiye 
saat 15.55 te Lö Burje tayyare mey
danına inmi§tir. 

Saa.t daha 15 den itibaren binlerce 
kişi tayyare meydanının etrafına top
lanmıştı. Daladiye, tayyareden iner 
inmez şu sözleri söylemiştir: 
"- Almanya'dan dönüyorum. Mü -

zakereler 'çok çetin olmuştur. Fakat 
aktedilen anlaşmanın Avrupa sulhu
nun muhafazası için zaruri olduğu
na katiyen kaniim. Ve gene katiyen 
eminim ki, dört büyük garp devleti
nin hareketinde hakim olan karşılık
lı taviz arzusu ve işbirliği zihniyeti 
sayesinde sulh kurtarılmıştır.,. 

"'Almanya ve Fransa 
anlmJmalıdır ,, 

Fransız Başvekili Daladiye Münih
ten ayrılmadan evel de D.N.B. muhar
ririne aşağıdaki beyanatta bulunmuş
tur: 
"- Oyle zannediyorum ki, Münib 

konuşmaları, Avrupa tarihinde fev-
1""alade mühim bir yer tutacaktır. Bü 
yük bir sevinı;;le bizzat kendim müşa
hede ettim ki, Almanya'da Fransa'ya 
karşı hic; bir düşmanlık beslenmiyor. 
Franıuzların da alınanlara karşı Jıiç 
bir hasmane duygu beslemediklerine 
emin olabilirsiniz. İki millet, en sa
mimi bir esas üzerinde anlaşmalıdır.,, 

ç'Ya§asın sulh, Y~asın ordu!,, 
Başvekil Daladiye, harbiye neza

retine yanında hariciye nazırı Bone 
olduğu halde saat 16.50 de gelmiştir. 
Başvekilin otomobilini fransız genel 
kurmay reisi general Gamlen'in oto
mobili takip ediyordu. 

Harbiye nezaretinin civarını doldu
ran kesif bir halk kütlesi, Başvekili, 
"yaşasın Daladiye, yaşasın sulh., ~va
zeleriyle karşılamıştır. Bir müddet 
sonra Bone, harbiye nezaretinden ay
rılırken o da fevkalade tezahüratla 
karşılanmış ve otomobiline çiçekler 
atılmıştır. 

General Gamlen, Batvekille bir çey
rek kadar görüştükten sonra ayrılmış 
ve onu da halk "yaşasın ordu,. ava
zeleriyle ıeiamlamıştır. 

Kabine, Dal<idiye, yi tebrik etıi 
Reisicümhurun r.iyaseti altında 

toplanan kabine, Başvekil Daladiye
yi Fransa'nın ve sulhun nef'ine ola
rak yaptığı gayretlerden dolayı teb
rik etmiş ve kendisine hararetle te
§ckkür eylemi§tir. 

Hiikilmet, parlamentoyu aalı günU 
toplamağa karar vermiıtir. Kabine, 
aynı günde bir içtima daha yapacak
tit. 

Silah altına çağrılmıf olan ihtiyat
lar tedricen terhis edileceklerdir. 

/ngiltere'de ihtiyat tedbirleri 
kaldırılıyor 

Londra, 30 a.a. - Çembcrleyn Lon
dra'ya gelir gelmez, evelce alınmış o -
ıan a&keri tedbirlerin ilgasina başlan
ı:ıııştır. 

Bu cümleden olarak harbiye nezare
ti hava ve sahil müdafaası için silah al
tına çağnlmış olan ihtiyatlarııı terbi • 
sini emretmiştir. 

Belçika, da 
Brüksel, 30 a.a. - Belçika hükürne

ti, silfilı altina çağrılan ihtiyatların 

tedricen terhisine karar vermiştir. 

Terhis edilecek ihtiyat kuvetlerinin 
mecmuu üç yüz bin kadardır. 

lo\lakya'nın Berlin orta elçiainden 

111urekkeptir. 
Komisyon, kendisine mevdu vazi

feyi ele almak üzere saat 17 de top
la11ı:nış ve Prag'dan tayyare ile gelen 
çekOSlovak elçisi de saat 17,30 da ko -
misyonun müzakerelerine igtirlk et
miştir. 

JComisyon basına mUtehassıs sıfa
tiyle komisyonda temsil edilen dev· 
ıetıerin Berlin ataşemiliterlerinin yar
dım etmesi kuvctle muhtemeldir. 

I ngiliz lejiyonu hazır 
Londra, 30 a.a. - İngiliz lejyonu• 

nun 10.000 azası südet mıntakalarının 
almaıı kıtaları tarafından işgal edil -
diği ilk günlerde bir bitaraf polis teş
kilatı vücuda getirmeğe hazırdır. Le
jiyonlar üniforma giyecekler ve si
lah uşıyacaklardır. Henüz bu husus
ta bir karar ittihaz edilmemiş olrna
arna rağmen kolarına lejiyonun 
renkleri olaın mai ve altın renkli ba
zubendler saracakları zannedilmekte· 
dir. 

Milnih'teki siyasi mahfillerden öl
renil1ğine gl:Sre, plebisit yapılacağı 
südet opraklarının i11galini inglliz 
lejiyortları ile birlikte eski fransız 
muharipl~tme me.ntMll"- 'te§ekldlller 
deru!Jte,.ektlr. 

tnClıl# lfjlyonları reisi General 
Maurlfe, ~lOYakya'ya gönderile
cek kıtalt huıaıunda almı.cak tedbir-

hakkı 
(Başı 1. inci sayfada) 

bunlardan birincilerini ıeçmek üere 
vatandajlann saııdık baflarma büyük 
kafileler halinde koşacak&an j(ÜD jfel • 
miştir. 

Seçim hakkı en büyük hak ve her 
bak gibi bir meıuliyeti iıtil:mm ettiği 

için d~, büyük bir vazifedir. Atatürk, 
Türkiye Cümhuriyetini, "Hakimiyet 
Milletindir" prensibine iıtinat ederek 
kurdu: Ta köy kurullarından bathya
rak, belediyeler, umumi mecliıler, ka
mutay, hükümet ve Cümhurreisi, yani 
bütün teşkilib ile Türkiye devleti, va
tandaşların bu hakkı kullanmalariyle 
mevcudiyetini idame etmektedir. V.ar -
lığımızın timsaH ol:ın .Jevfoti milletin 
reyi ile tesis .ıtti~imize göre ınılli ca -
miayı teıkil edeıı fertlerin •eçimlere 
en yüksek alakayı göstenneleri yal • 
nız bir hakkın istimali ve bir vazifenin 
ifası suretinde de telakki edilemez : 
Milli tesanüdün ve siyasi rüştün en 
kuvetli delilini başka nerede aramalı? 

Belediye seçimi, biliriz ki, tek dere
celidir .On sekiz yaşım bitirmi, olan, 
kadın ve erkek, bütün vatancla+ır ona 
doğrudan doğruya iştirak ederler. Va
kıa, lehlerinde reylerini kullanacakları 
namzetler zahiren tarafların~an inti -
hap olunmuş değildir. Fakat, münta -
bipler seçecek!eri kimseleri bizzat b•d 
mak zaruretinde kalsalardı alınacak 
netice ne karma kan§ık bir netice o -
lurdu ! 

Bu sebepledir ki b:itün medeniyet 
aleminde seçiciye yolunu siyasi ""arti • 
leı· gösterir; namzetlerini teııbit ve i · 
lan eder; bu partilerin prensiplerini 
beğenen vatandaşlar da gidip reyleri
ni onlann namzetlerine verirler. 

Bizim tek siyasi partimiz olan Cüm
huriyet Halk Partisi, milyonlarca men
subu ve bütün memlekete şamil tef -
kilatı ile zaman zaman akdettiği 
kongrelerde iş başına getirdiği idare 
heyetleri vasıtasiyle, aeçimler ariEe -
sinde sıkı yoklamalar yaparak belediye 
meclislerine namzet gösterilecek olan· 
lar hakkında karannı verir. 

Bu kadar ince bir tetkikin • bir ıstı
fanın da diyebiliriz - mahsulü olan 
namzet listeleri, bu memlekete refah 
ve saadet getinnit prensiplerin sahı"bi 

bir partinin eseri olunca, ammenin 
tasvibine ikbran etmiı nasıl sayılmaz? 

Bugün, bu memlekette, bir kip ta
savvur edilemez ki iıtiklal ve inkı18p 
hareketlerinin timsali olan Cümburi
yet Halk Partisine ve onu kuran Bü • 
yük Şefe bağlılığını bir kere daha is • 
bat etmek fıraatını veren seçimlere iı
tiraklen kendini müstağni tutsun. 

Şehirlilik rabıtası bizce milli rabıta 
kadar kuvetlidir. Ve bugün baılıyan 
seçimler Atatürk,ün, ve Cümhuriyet 
Halk Partiıi ile onun hükümetinin et
rafında ne kadar müteaanit bir kütle 
teşkil ettiğimizi dünyaya gösterecek 
yeni bir vesiledir. 

En büytık hakkımızı kullanıp en bü
yük vazifemizi ifa ederken duyacağı -
mız gurur, emel birliği etmiı yekpare 
bir milletin varlığına inanım ifade e • 
den en haklı gurur olacaktır. 

Nasuhi BAYDAR 

Muahedeler 
Cenevre paktından 

ayrılacak 
Cenevre, 30 a.a. - MiHetler cemi

yeti asamblesi, muahedeleri milletler 
cemiyeti paktından ayıran politik ko
misyon teklifini kabul etmi§tir. 

Sulh muahedelerini Milletler cemi· 
yeti paktından ayırmak hususunda a
samblenin verdiği karar, Cenevre ma
hafilinde ehcmiyetli akisler yapmıı
tır. 

MezkQr mahafilde fUrası itarct e
diliyor ki, Münih konferaneının erte
si gilnU böyle bir karar Almanya ta
rafından Milletler cemiyetinden u
za.kta kalmak için ötedenberi ileri ıü
ri.hlen başlıca delillerden birini orta
dan kaldırmaktadır. 

Umumi siyasi vaziyet dolayııiyle 
Milletler cemiyeti asamble1i, içtima 
devreıini kapamanuf, fakat toplantı
larını tehir etmiştir. İçtima devresi
nin kapanması kararı sonradan veri
lecektir. 

Balkan deniz konf eransmda 
bulunacak delegelerbnfz 

İ&tanbul, 30 (Telefonla) - Bel
grat'ta toplanacak Balkan deniz kon
f er amma İktmat vekaleti deaiz nak
li t umum mlldürUnu.ı vt bir mu.--

Mezun subaylar, mektepte yapılan gefit resminde 

Deniz harp okulunda diplomalar tevzi edilirlren 

Heybeli Jeni.z harp okulundan mezun olan ge"' aubaylanmıa 

Balkanların mlslakll 
ve kiyasetli siyaseti 

Dr. Aras'ın Belgrad'da 
gazetecilere beyanatı 

(Baıı ı. inci sayfada) 

kiye Hariciye Vekili Dr. Rüttü Araa 
şerefine bir öğle ziyafeti vermiıtir. 
Ziyafette ezcümle Harbiye ve müna
kalat nazırlariyle Tür~iye orta elçisi 
hazır bUılunuyordu. 

Öğleden sonra Türkiye orta etlçlli
ğinde matbuat mümessillerini kabul 
eden Dr. Aras, şu beyanatta bulun
muştur: 

"- Tekrar güzel hilkümet merke
zinizde bulunuyorum. Dostum Stoya
dinoviç'le görü9mek fıraatını buldum. 
Keza, bu fıraattan istifade ederek 
Naip Prens Pol'a da arzı tazimat ede
ceğim.,, 

Balkanlıların kiyaseıli 
politikası 

Dr. Aras, Balkan antantının Cenev
re'de mutat ve senelik toplantısını 
yapmıt olduğunu kaydettikten ıonra, 
ıon günlerde Avrupa'da cereyan eden 
siyasi hadiselerden kısaca bahsetmiş 
ve Balkanların müstakil olduğu ka
dar kiyasetli siyasetini tebarüz ettir
mi11tir. 

Dr. Araı demlttir ki: 

"- Bittabi bu hadiselere, çok mer
but bulunduğumuz sulh noktai naza-
rından ve inaani ve Avrupa bakımla
rından &lika ıösterdik. Herhalde 
Balkanlarda h&kim olan dostluk ~ 
niyetini milf&hede etmltsini:ıdir. Bu, 
Balkanlarda kartılıklı mUnaaebatımı
za saik olan karşılıklı hüsnüniyet, an
layış ve aamlmi ı,birliğinin eee-ridir.,, 

Nihayet Dr. Aru, Stıoyadinoyıiç'in 

kiyMetli siyaaetini bahiı mevzuu et
miı ve sözlenni göyle bitirmittir ı 

"- Benim fikrimc:e hUkUmetlerin 
ıiyueti hidiecler karfnıında muhake

me octilmelidir. Stoyadinoyiç, hem 

vatanının tükranma hem de Balkan-

lngiltere ile 
Almanya 
anlaŞması 

(Ba~ı ı. inci sayfada) 

milletlerinin bundan böyle biribirle
riyle katiyen harp etmiyecekleri ve 
arada çıkacak meseleleri i&tipre yo-
1 uyla halletmek arzusunda oldukla· 
rı beyan edilmektedir. 

B. Çemberleyn Londra'Ja 
Londra, 30 a.a. - Başvekil Çember

layn, Heston tayyare meydanına sa
at 17.45 de inmiştir. 

Çemberlayn, Heston tayyare mey
danına geldiği vakit kesif bir halk 
kütlesi tarafından "yap" ~vazeleriyle 
karşılanmıştır. Çemberlayn, tayyare
den indikten sonra demiştir ki: 
"- Çekoslovak meselesinin halli 

benim için Avrupa!nm ıulha kavu -
ıacağı çok daha genit bir ıurcti tes
viyenln batlangıcından bqb bir teY 
değildir . ., 

Müteakiben Çemberlayn, kendisi
nin ve Hitlcr'in imzaıını tqıyan Mü
nib dekleraıyonu.nu çrkarmış ve hal· 
ka okumuttur. 

Çemberlayn, doğruca saraya cide
rek kırana görüşmüş ve müteakiben 
saat 19 da kabineyi Başvekllette top
lamıştır. 

Almanya ile !ngilt-ere'nln bundan 
böyle asla biribirleriyle harp etmi
yeccklerine dair Hitler ve Çember -
layn'in imzaladrkları dekleraayon, 
Londra'da bilyilk bir heyecan uyan· 
dırmıştır. Bu haberi veren gazeteler, 
halk, müvezzilerin elinden koparırca
sına çekip alıyordu. 

Alman Ekonomi 
Nazırı ·eelgrad' da 

Belgrad, 30 a.a. - Alman ekonom 
nazırı Funk, bu sabah Belgrad'a gel 
miştir. Burada yugoslav hl"<ümetini 
mlaafiri olarak üç gUn kal .. 'ktır. 

Alman nazırının bu ziyareti, Yu 
goslavya ile Almanya arasında ek 
nomi münasebatmı inkıi9af ettirme 
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j Ankara Birinci İcra Memurlu-

RESMi iLANLAR 1 

ğundan: 
Haczedilip satılmasına karar veri

len 106 lira 62 kuruş kıymetinde bir 
yazihane, bir kanape, üç koltuk 4.10. 
938 salı günü saat 14 de satılacaktır. 
Yüzde 75 muhammen kıymetini bul
madığı taktirde 7.10.1938 cuma günü 
aynı saatte kati satılacaktır. Taliple
ıin hazır bulunmaları ilan olunur. 

' 

· Finans Bakanhğı 
~ 

Elbise yaptırılacak 
Mali. ekaJetinden : 
1 - Vekalet müstahdemini için ku

maşı verilerek diktirtilicek olan yüz 
otuz üçü erkek, dokuzu kadın olmak 
üzere yüz kırk iki takım elbise açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli bin iki yüz 
yedi ve muvakkat teminatı doksan li
ra eIIi üç kuruştur. 

3 - Şartnamesi levazım müdürlü
ğünde görülebilir. 

4 - Eksiltme 7. ıo. 938 cuma günü 
saat on beşte levazım müdürlüğünde 
müteşekkil eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 ncü maddelerindeki belgeler ve 
muvakkat teminat makbuzu veya ban
ka kefalet mektubiyle birlikte belli 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(3878) 6862 

2 memur alınacak 
Maliye Vekaletinden : 

Hukuk müşavirliğinde açık bulu-
11an ücretli kadroya imtihanla iki me
mur alınacaktır İmtihan 4.10.1938 gü
nü saat 14 de yapxlacaktır. Taliplerin 
3. \0.938 günü akşamına kadar mi.işa· 

virliğe müracaa.tla isimlerini kaydet
tirmeleri ilan olunur. (4102) 7194 

Bayındırhk Bakanhğr 

Yapı işleri ilônı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - İstekli çıkmamış olan Anka

ra' da jandarma subay okulu arkasın
daki jandarma matbaası ikmali inşa
atı gene aynı şartlarla ve pazarlık u
suliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 19.575 lira 50 kuruş
tur. 

2 - Eksiltme 10. 10. 938 pazartesi 
günü saat 10 da nafıa vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
pazarlık usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1481 lira 85 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri lazımdır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak bir lira bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü
ğünden almabilir. (3854) 6894 

Kereste al.nacak 
Nafıa Vekaletinden : 

17 Tcşrinievel 938 pazartesi gunu 
saat 11 de Ankara'da Nafıa vekaletı 

binasxnda Malzeme müdürlüğü oda· 
sında toplanan Malzeme eksiltme ko
misyonunca vagon içinde ve Haydar
paşa'da teslim edildiği taktirde ce
man 4700 lira muhammen bedelli çı· 
rah çam ağacından 100 metre mikap 
kerestenin açık eksiltmesi yapılacak
tır. 

İstekliler Anadolu hattı üzerinde 
olmak üzere teslim istasyonunu de
ğiştirebilirler ve bu istasyonda gene 
vagon içinde teslim şartiyle verecek· 
leri fiatların ne suretle hesap edile
ceği şartnamesinde yazılıdır. 

Muvakkat teminat 352,50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankara'da Nafıa vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazxlı vesikalarla bir
likte aym gün saat 11 de komisyonda 
hazır bulunmaları lazımdır. ( 4026) 

7166 

.. ....._ 
" Ekonomi BakanhQı 

Be~el Erginay hakkında 
1 ktiıat Vekaletinden : 
lktısat Vekaleti memurlarından o

lup Maadin Umum Müdürlüğünde ça
)ışan Behçet Erginay mazeret bildir
miyerek 15 gündenberi devam etlne· 
mekte olduğundan 30-9-938 tarihine 
kadar vazifesi başına dönmediği ve· 
ya mazretini mübeyyin vesika gön -
dermediği takdirde müstafa sayılaca
ğı tebliğ yerine kaim olmak üzere 
.i.Jln. olunur. ( 4057) 7134 

Tanm BakanhQı 

İlaç ve fenni alil ahnacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Hayvan hastalıkları mücadelesinde 
kullanılmak üzere kapalı zarf usulü i
le (12) kalem malzeme ve fenni alet 
satın alınacaktır. 

minat 1042 liradır. Münakasa 5.10.1938 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 
(15) de vekalet binasmda satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Alınacak mualece ve fenni aletin 

şartnamesi levazım müdürlüğünden 

parasız olarak verilir. Taliplerin mez
kur tarihte teminat mektuplarını ve 
2490 sayxlı kanunun (2) inci ve (3) 
üncü maddelerinde yazılı vesikalarını 
havi olan teklif zarflarım saat (14) de 
kadar satın alma komisyonu başkanlı . 
ğma teslim etmeleri ve saat (15) de de 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(3763) 6775 

Arpa ah nacak 
.l:.uu. •t: \letenner .l:SakterıyoıoJı ve 

Seroloji Müessesesi Müdürlüğiinden: 
1 - Müessese hayvanatı için alına

cak 50000 kilo arpa açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 237 5 lira
dır. 

3 - İlk teminatı 178 lira 15 kuruş
tur. Banka mektubu veya vezne mak
buzu ve devletçe kabule şayan hazine 
tahvili teminat olarak alınır. Tahvilat
Iarda makbuz mukabili hazineye tes
lim edilecektir. 

4 - İhale 3. 10. 938 pazartesi gü
nü saat 15 dedir. Buna ait şartname 

müıdüriyetten bedelsiz olarak verilir. 
5 - 2490 sayılı kanunda yazılı 

şartlan haiz olan taliplerin muayyen 
olan gün ve saatte ziraat vekaletinde 
muhasebe müdürlüğünde toplanacak 
olan komisyona müracaatları. 6598 

Tüze BakanhOı ' 

Odun ve kömür ahnacak 
Ankara Ceza Evi Direktörlüğün

den: 
Ankara cezaevinin 1938 mali yılı 

ihtiyacı için (55) bin kilo yerli sömi
kok taş kömürü, (15) bin kilo meşe 
kömürü ile (10) bin kilo kırılmış me
şe odunu yirmi gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

İstekliler yüzde 7,5 muvakkat te
minat akçesi olan (186) liralık banka 
mektubu veya o miktar paranın An
kara defterdarlığı veznesine yatırıl

dığına dair makbuzlariyle birlikte 
yevmi ihale olan 20 birinci teşrin 938 
tarihine müsadif perşembe günü saat 
15 de Ankara Cümhuriyet müddei u
mumiliğinde müteşekkil komisyona, 
şartnameyi görmek ve fazla izahat al
mak istiyenlerin Cebeci'de ceza evi 
direktörlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (4028) 7167 

! 
.................................................... , 
Deniz Levazım .................................................... 
Sade yağı alınacak 
Deniz Levazım Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 55.104 li

ra 50 kuruş olan 55.000 kilo sade yağı 
1 ilkteşrin 938 tarihine rastlıyan cu
martesi günü saat 11.30 da kapalı zarf. 
la alınmak üzere münakasaya konul -
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 4007 lira 23 
kuruş olup şartnamesi her gün komis
yondan 276 kuruş mukabilinde ahna· 
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 saydı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat evetine 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına vermeleri. 

(6338-3732) 6655 

200 takım elbise yaplınlacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 
1 - Seyyar ve nakliye memurları 

ihtiyacı için (200) takım maa kasket 
elbise açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (3800), mu· 
vakkat teminat (285) lira olup eksilt
mesi 10 teşrinievel 938 pazartesi günü 
saat 15 de Ankara'da P.T.T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve kanu
ni vesaiki ile beraber o gün saat 15 de 
mezkOr komisyona müracaat edecek· 
lerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
levazım, İstanbul Beyoğlunda P.T.T. 
ayniyat şube Md. iliklerinden parasız 
verilecektir. (3857) 6928 

Nişadır ah nacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 
1 - İdare ihtiyacı için satın alına· 

cak on ton nışadır açık eksiltmeye 

2 - Muhammen bedeli (2000) lira, 
muvakkat teminat (150) liradır. 

3 - Eksiltme 7.11.1938 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat (15) de An
kara'da P.T.T. umumi müdürlüğü bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin, muvakkat teminat 
makbuzu ile kanuni vesaiki hamilen 
mezkur gün ve saatte satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

5 - Şartnameler, Ankara P.T.T. le
vazım; İstanbul'da Beyoğlunda P.T. 
T. levazım ayniyat şubesi müdürlük
lerinden parasız verilir. (3799) 6789 

· ic.ra ve · iflos-- · 
Ankara icra Dairesi \.aayrı Men -

kul Satış Memurluğundan : 
Ankaranın Sümer mahallesinde 

Kastamonu sokağında 367 ada 7 par
sel numarlı evin dörtte bir hissesi a
şağıda yazılı şartlar dairesinde açık 

arttırmıya çıkarılmıştır. 

Evsaf ve mü~temilatı 
4/ 6 kapı numaralı evde içeri giril • 

dikte kaldırım döşe1i bir havlu kapı 
arkasında bir hela bir kömürlük kar~ 
şıda bulunan evin zemin katında ze
mini çimento döscli tavanlı bir sofa 
üzerinde bir oda' içinde toprak ve 
mutfak gene toprak bir boşluk vardır. 
Avludan çıkılan bir merdivenle bi
rinci katta bir sahanlık üzerinde hol 
ve balkon ve balkona kapısı olan 
sofa üzerinde üç oda bir mutfak 
kömürlük sahanlıktan bir merdivenle 
2 inci kata çıkıldıkta bir sahanlı.<: ::ıir 
hela ve bir balkon ve balkon kapısı o
lan bir sofa üzerinde üç oda bir 
mutfak ve çatı katta terasa lıir 
cihannümaya çıkılır bir merdiven 
vardır. Ev ahşaptJ.r elektrik tesisatı 

mevcuttur. Avlusunda acı suyu havi 
bir kuyu vardır. Ev ve arsası 172 met
re murabbaı sahasındadır. Evin tama
mına 4500 lira hesabiyle satılacak his
seye 1125 lıin yüz yirmi beş lira kıy
met takdir edilmiştir. 

Sat ış şartları 

1 - Satış para ile olmak üzer 31.10. 
938 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 10 • 12 ye kadar icra dairesi gayri 
menkul satış memurluğunda yapıla

caktır. 

2 - Talipler mezkfır hisseye takdir 
edilmiş olan yukarıdaki muhammen 
kıymetin % 7,5 ğu nisbetinde pey ak
çesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubiyle kanunen teminat olarak 
kabul edilen hazine tahvilleri getiri-
lecektir. 

3 - Satış günü arttırma bedeli 
mezkur hisseye takdir edilen kıyme -
tin % 75 ini bulduktan ve üç defa ni
dadan sonra mezkur günün on altıncı 
saatinde en çok arttıran talibine ihale 
olunur. 

4 - İşbu tarihte arttırmada teklif 
edilen bedel muhammen kıymetin % 
75 ini bulmadığı takdirde 15. 11. 938 
tarihine müsadif salı günü saat 10-12 
ye kadar yapılacak ikinci arttırmada 
en çok arttırana ihale edilecektir. 

5 - Birinci ve ikinci arttırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip vereme· 
diği takdirde üzerine ihale edilenin 
talebi üzerine ihale tarihinden itiba
ren kendisine bedeli ihaleyi teslimi 
vezne eylemesi için yedi gün kadar 
mehil verilecektir. 

İşbu müddet zarfında ihale bedeli 
yatırılmadığı takdirde ihale bozula
cak ve bu tarihten evel en yüksek tek
Iıfte bulunan talıbe teklıı veçhile al
ınaga razı olup olmaciigı sorulduktan 
sonra tekiıt vcçnııe aıtu.ıya razı ıs~ ı
hale farkı biri talipten tansil edilmek 
üzere bu talibe ihaıe edllecektir. Tek· 
lif veçhile almıya razı olmazsa gayri 
menkul on beş günlük ikincı arttır
mıya çıkanlaca.K en ço kaı ttıraıı tali
ue ihale edilecektir. 

6 - Her ıkı arlurınada gayri men· 
kul talibine ihale ediıcııKte tapu harcı 
müşteriye ihale tarıhıne kadar olan 
miıterakim vergi ve ucı .. :lliye resmi ise 
sat.ş bedelinden odenecektır. 

7 - Alakadarların gayri menkul ü -
zerindeki hakları ve hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evrakı 
müsbiteleriyle yirmi gün içinde dai -
remize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicilliyle S. ol
madıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç tutulacaktır. 

8 - Arttırmıya iştirak edecekler 
10.10.938 tarihinde 38/68 numara ile 
dairemizdeki yerinde herkese açık bu
lundurulan şartnamemizı ckuyal:ıilir. 

7162 

Ankara Birinci icra Memurlu
ğundan: 

Mahçuz ve satışına karar verilen 
250 lira kıymetinde bir acem halısı 5. 
10.1938 çarşamba günü saat 14 de sa
tılacaktır. Yüzde 75 muhammen kıy
metini bulmadığı taktirde 8.10.938 
cumartesi günü saat 14 de kati satıla· 
caktır. Taliplerin hazır bulunmaları 

·ıan ol nur. 7154 

7155 

Askeri Fabrikalar 

300 ton katod (elektrolit) 
bakır ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Merkez Satın Alma Komisyonun -
dan: 

Tahmin edilen bedeli (216.000) li
ra olan 300 ton katod elektrolit bakır 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 
12-11-938 cumartesi günü saat 11 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (10) lira (80) kuruş mukabi-
linde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (12050) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur gün
de saat 10 a kadar komisyona verme . 
leri ve kendilerinin de 2490 numarah 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkur g ün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3884) 6933 

~~~~3 
Kurufasulye ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği ~atın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Demirköyün senelik 36 ton ku

ru fasulyesi komisyonumuzca pahalı 
görüldüğünden yeniden kapalı zart
la eksiltmeye çıkarılmıştır. Eks iltme
si 23.10.1938 g ünü saat 16 da kapall 
zarfla yapılacakt ı r. Zarflar saat ıs e 
kadar kabul olunur. Muhammen be
deli 7920 liradır. Muvakkat teminatı 

594 liradır. Taliplerin bildirilen gün 
ve saatte komisyonumuzda hazır bu
lunmaları ilan olunur. (4096) 7788 

Sade ·yağı al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Koınisyonundan : 
1 - Edremit ve Bergama garnizon-

ları ihtiyacı için 7600 k ilo sade yağ 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7592 lira 
40 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 17.10.1938 günü saat 
11 dedir. Ve şartnamesini görmek is
tiyenler her gün ve eksiltmesine gire· 
biteceklerin 569 lira 50 kuruş teminat 
mektuplariyle birlikte teklif mek
tuplarını muayyen saatten bir saat e· 
ve Edremit Tüm. Sa. AL Ko. ver-
meleri ilan olunur. ( 4097) 7189 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Sekizinci hudut taburunun se

nelik ihtiyacı olan 200.000 kilo un 20. 
10.1938 perşembe günü saat 9 da tabur 
satın alma salonunda kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Unun muvakkat teminatı 1500 
liradır. Şartnameler tabur levazımın
dan parasız alınabilir. 

3 - Teklif mektuplarının saaıt 8 de 
bulundurmak üzere 2490 sayılı kanu· 
nun 2-3 maddeleri istekleri dahilinde 
taliplerin müracaatları. ( 4098) i l90 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konya'daki kıtaatın senelik ih

tiyacı olan 60000 kilo koyun eti 23.9. 
938 günü yapılan kapah zarfla eksilt
mesinde teklif edilen fiat pahalı gö
rüldüğünden 23 eylül 938 cuma gü
nünden itibaren bir ay içinde pazar
lığa bırakılmıştır . 

2 - İlk pazarlık 5.10.1938 çaq;anıba 
günü saat 11 de yapxlacaktır. 

3 - Şartnamesi Konya'da V. kor 
ve İstanbul, Ankara levazım amirlik
leri satın alma komisyonundadır. İs
tekliler şartnameyi komisyonda göre· 
bilirler. 

4 - Muhammen tutarı 19500 lira
dır. 

'i - İlk teminatı 1827 liradır. 
6 - İsteklilerin 5.10.1938 çarşamba 

günü saat 11 V. kor satın alma komis
yonunda bulunmaları ( 4043) 7169 

Garaj ve hangar yaptnllacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul'da yaptırılacak olan 

beş parça garaj ve hangarısL kapalı 
zarfla ihalesi 19 I. ci teşrin 1 938 çar
şamba günü saat ıı de yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedelleri mecmuu 
167071 lira 97 kuruştur, İlk teminatı 
9603 liradır. Şartnamesi 536 kurus 
mukabilinde inşaat şubesinden alına: 
bilir. İsteklilerin ilk teıninat ma~buz 
veya mektuplariyle 2490 saydı kanu
nun 2 ve 3 madd<:lerinde y:azılı Nafıa 

--fen müdürb ükleri~en alacakları ve-
sikalariyle • berabe#hale günü ihale 
saatinden e~}ı az b;~aat evetine kadar 
teklif mek3 up\atl Fındıklı'da ko· 
mutanlık si \.tın ma lromisyonuna 
vermeleri. <J1047 7171 

Al~aa1\darlara 
Ankara yük LJll Amirliği Satın 

Alma K°l\ b~is'11dan : . 
Konyak· b" .p alma kornısyonu 

l ı o . 
tarafından · irın 938 de eksiltme-
si yapılacağ~P.ıuJirilen ilanın 6. ıncı 
maddede fazılı vesikaların Nafıa ve
kaletinin umumi tebligatı mucibince 
mahalli ) ilayette teşekkül eden komis 
yonda alınacak vesikala~m da kabul 
edilec?i ilan olunur. (4044) 7170 

Garaj yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Keşif bedeli 29165 lira 23 kuruştan 

ibaret Balıkesir Çayırhisar mevkiin
de yapılacak olan garajın inşaatı ik
maline talip çıkmadığından ihalesi a
çık olarak 17.10.1938 pazartesi saat 15 
de yapılmak üzere pazarlığa bırakıl· 
nuştır. 

Ilk teminatı 2187 lira 40 kuruştur. 
Bu işe ait şerait, plan ve keşif Anka
ra, İstanbul, İzmir levazım amirlikle
ri ve Balıkesir satın alma komisyo
nunda görülebilir, Taliplerin ehliyet 
vesikasiyle kanunun ikinci ve üçün
cü maddelerinde yazılı belgeler ve te· 
minat makbuzlariyle muayyen saatte 
komisyona müracaatları iliin olunur. 

(4077) 7181 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Viranşchirdeki askeri birlik i

çin 174.000 kilo askeri evsaftaki un 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - 13. 1. ci teşrin perşembe günü 
saat 11 de Viranşehirde birlik satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Unun muhammen fiatı 11 ku

ruş 95 santim, bedeli 20793 liıa, yüzde 
yedi buçuk teminatı 1559 lira 48 ku
ruştur. Şartnamesi komisyondadır. 

İstekliler tarafından alınabilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu

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

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan: 
1 - Milas, Küllük, Bodrum garni

zonlarının senelik ihtiyacı olan 13650 
kilo sade yağı 29-~;1938 günü teklif 
edilen fiat gali görwdüğünden kapa
lı zarf usuliyle 14-.. ;r.938 günü saat 
16 da eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 13948 lira
dır. Muvakkat teminatı 1048 liradır. 

3 - İstekliler ticaret odasından 
alacakları ticaret vesikalarını komis -
yona ibraz edeceklerdir. 

4 - İstekliler ihale saatinden bir 
saat evel yani saat 15 te teklif mek -
tuplarını Milas'ta askeri gazinoda 
alay satın alma komisyonuna vermiş 
olacaklardır. 

5 - Milas, Bodrum sade yağları 

ayrı ayrı şartname ile ihale edileceği 

gibi Milas, Bodrum sade yağları bir 
istekliye ihale edilecektir. 

6 - Arzu edenler komisyondan 
parasız sartname alabilirler. 

(3982) 

Et ahnacak 
7034 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonun·dan : 

1 - Cizre hudut taburunun sene
lik ihtiyacı olan 65.000 kilo koyun, 
sığır, keçi etine talip çıkmadığından 
yeniden kapalı zarf usuliyle hangisi 
daha ucuz ise satın alınacaktır. 

2 - llk teminat koyun etinin 1072 
lira 50 kuruştur. Sığır etinin 877 lira 
50 kuruş keçi etinin 975 liradır. 

3 - Eksiltme 8 teşrin 938 cumarte· 
si günü saat 9 da tabur satın alma 
komisyonu salonunda. 

4 - Şartnameler parasız olarak 
tabur levazımmdan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 249 
No.lu kanunun 2 ve 3. ncü maddele
rinde yazılı vesikalarla beraber tek
lif mektuplarım eksiltme saaatmdan 
bir saat evel tabur satm alma komis
yonuna vermeleri. (3908) 6877 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
1 - Akşehir'deki kıtaatın senelik 

ihtiyacı olan 150000 kilo un kapalı zarr 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Konya'da V. Kor 
İstanbul, Ankara Lv. amirlikleri satt(I 
alma komisyonlanndadır. lsteklilet 
şartnameyi komisyonlarda okuyabi
lirler. 

3 - İşbu 150.000 kilo unun muham· 
men tutarı 16500 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirC11 
beş miktar fazlası da dahil oldu~u 
halde ilk teminatı 1237 lira 50 kurJŞ 
tur. 

1 - 10 - 1938 

S - Eksiltme 3.10.938 tarihine tesa
düf eden pazartesi günü saat 11 de 
Konya'da V. kor satmalma komisyv
nunda yapxlacaktır. 

6 - İstekliler 3.10.1938 pazarte:;i 
günü saat ona kadar teklif mektupla
rını Konya'da V. kor satın alma kc· 
misyonu başkanlığına verecek vey:J
hut göndereceklerdir. Bu saatten sen· 
ra verilen veyahut gönderilen mel<
tuplar almmıyacaktır. Saat ayarı Ko
lordu daire saatiyle yapılacaktxr. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükil!uler· 
ne ve bilhassa 32. maddesine uygttf 
olmıyan mektupların sahipleri ek!iilt· 
meye iştirak ettirilmiyecektir . ., 

(3787) 6714 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Ko.; 
1 - Karaman' da kıtaatm senelik ih 

tiyacı olan 150000 kilo un kapalı zar 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2- Şartnamesi Konya'da V. kor 1 

tanbul Ankara levazım amirlikleri sa 
tınalma komisyonlarındadır. İstekli 
ler şartnameyi komisyonlarda okuya 
bilirler. 

3 - İşbu 150000 kilo unun muha 
men tutarı 16500 liradır. 

4 - İlk teminatı 1237 lira 50 kuru 
tur. 

5 - Eksiltme 3.10.1938 tarihine 
sadüf eden pazartesi günü saat ond 
Konya'da V. Kor satın alma komİ6y 
nunda yapılacaktır. 

6 - İstekliller 3.10.1938 pazartes' 
günü saat dokuza kadar teklif me 
tuplarım Konya'da V. kor satınalm 

komisyonu başıkanlığma verecek v 
yahut göndereceklerdir. Bu saatte 
sonra verilen veyahut gönderilen mc 
tuplar almmxyacaktır. Saat ayarı k 
lordu daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümler 
ne ve bilhassa "32" maddesine uyg 
olmyan mektupların sahipleri eksil 
meye iştirak ettirilmiyecektir. 

(3788) 6715 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

ma Ko.: 

l - Samsun garnizonunda bulu 
birliklerin senelik ihtiyacı olan 3500 
kilo un kapalı zarfla eksiltmeye kon 
muştur. Bedeli 45500 liralık temin 
3412 lira 50 kuruştur. İhalesi 5. I.t 
rin 938 çarıamba ııaat 10 da tümen 
nasındaki komisyonda yapxlacaktır. 
teklilerin şartnameyi görmek ve 
mak üzere her gün eksiltmeye gi 
ceklcrin belli edilen günde müraca 
lan ve saat dokuzda komisyon b 
kanlığına vermeleri. (3790) 67 

Top hangarı ve cephane · 
yaphnlacak 

Ankara Levazım Amirliği 
Alma Komisyonundan : 

Keşif bedeli 107501 Iha 45 kuruş 
ibaret Kütahyada inşa edilecek 
top hangarı ile üç cephanelik ıca 
zarfla eksiltmeye konmuştur. lhal 
3.10.938 pazartesi günü Balıkesir 
satın alma komisyonunda saat ıı 
yapılacaktır. İlk teminatı: 6525 Jır 
kuruştur, Bu işe ait plan; keşif, ~e 
ve umumi şartname ile eki ve te 
hafriyatı tafsilat· resmi Ankara, 
mir ve İstanbul ıeva~nn amirlikle 
Balıkesir kor satın al!I41 komisyCJn 
da görülebilir. 

Taliplerin kanunun 2 ve üçü 
maddelerinde yazılı belgelerle b!r 
te ihaleden bir saat evc1 teklif m 
tuplarmı komisyona vermeleri. 

(3781) 67 

3 Garaj yaptlrdacQ 
Ankara Levazım Aınirliği 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bedeli keşfi 76884 lira 75 

ruştur. 75884 lira 75 kuruştan i 
olan Konyada 3 adet garajın :Yapı 
sı kapalı zarf usuliyle miinaka 
konmuştur. 

2 - Talipler % 7,5 teminatı mu 
katesi olan 5766 lira 36 kuruş vez 
yatırarak alacakları vezne makb 
le veya banka mektubiyle teklif 
tuplarının kapalı zarf alına saati 
evvel makbuz mukabilinde Kony 
levazım amirliği binasında v. ko 
tınalma komisyonuna \'ermeleri. 

3 - Eks. 7 /1. Teş./938 cuma 
saat 11 dedir. Teklif mektupların 
ma saati 10 dadır. 

4 - Şartname "e keşif planı 
satınalma komisyonundadır. 1'ali 
mezkfir keşif şartnamesinin kor s 
almada rnesai saatinde görebili 
veya beş lira mukabilinde istiyeb 
ler. 32 madde hükmüne. 

5 - 2490 sa:yı11 kanun~ uygun 
mıyan ınektı.ıPların kabul edilem 
ceği ve taliplerin eksiltmeye işt 
ederniyecekleri, 

6 - TatiPlerin nafıa vekaleti 
musaddak ehliyet vesikalarını i 
gününden en az 8 gün evvel ko 
Yona vermeleri -verıik almak isti 
lerin nafıa vekalf7'1., hemen mür 
atları. (3'60) 6817 
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leıdiye Meclisi intihabı 
~led Meclisi İntihap Encümeninden: 
- )diye Meclisi intihabına 1/teşrini evvel/938 cumartesi 

gili ıa1eyin saat dokuzda ba§lanacak ve aktam saat 18 e ka
dadevedecektir. 

l/tcıi evvel/938 cumartesi günü gelecek mahalleler 
met~, Köprübaıı, Bozkurt, F evzipaıa, inkılap, Öztürk, 

Btddeı Altıntaı, Tabakhane, Anafartalar, Eğe mahalleleri. 
:Şrinievvel/938 pazar günü gelecek mahalleler 

)oğay, Misakı Milli, Kızılelma, İstiklal, Yeğenbey, Yeni
ceÖlgizkan, Altay, Şakalar, Koyunpazarı, Su tepe, 

3rinievvel/938 pazartesi günü gelecek mahalleler 
~kaltılmç Arslan, Pazar, Akbaş, U guz, lnönü, Çimentepe, 

Kkız, otuluı, Dumlupınar, Duatepe, 
4/tefrİnievvel/938 salı günü 

iimeleydan, Gündoğdu, Erzurum Turan Akalar Nazım
be, özli, Sakarya, Çeıme, Baıkır, Yalçınk~ya, De~irfırka, 

5/teırinievvel/938 çarşamba günü 
lecatr, Ş:nyurt, Yeni turan, Atıf bey, Y enihayat, Deırirli 

baıçe, ~dogan, Altındağ, Aktaş, istasyon, 
.. . 6/teşrinievel/938 perşembe günü 
-ebeo.avaklıdere, Cumhuriyet, Atatürk, Keçiören, Etlik, 

Altepe,rakbk, 
'/teııvvel/938 cuma günü muayyen günlerde gelmemi§ o

laılarlahalleler haricinde kalan yerlerdeki halkın reylerini 
ve1emiy.re tahsis edilmiştir. 
•. ? - t~rda yazıh mahallelerin günlerinde reylerini vermek 
uztre B ıyeye gelmeleri ilan olunur. ( 4038) 7109 

Anka devlet tiyatro c1kulunun temsil 
\ 

ve ora bölümlerine sınavla parasız 
ve yıh kız ve erkek talebe allnıyor 

Anka1üzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 
TEM BÖLÜMÜ: 

• 1 - 11 müddeti en az üç senedir. 
1ıtekllen aranılan genel vasıflar şunlardır: 
ı) Vi).ı kusursuz olmak, 

b) ty kulağa malik olmak (işittiği sesleri aynen tckrarlt yabilmek) 
c) EnOrta okuldan mezun olmak 
d) Şi• sahneye müsait olmak, ' 
e) Kı için en aşağı ya! 16, erkekler için 17 dir. 
n - im sınavında aranılacak ~eyler şunlardır: 
a) D!Jn ve serbest konu§ma, gördüğü veya okuduğu bir şeyi anlat· 

nıa kudrı 

b) Olığu veya gördüğü bir tiyatro piyesi içerisinden seçilecek bir 
rotil yapmek, 

c) Sıı komisyonunca verilecek bir rolü yapabilmek. 
OPE BÖLÜMÜ: . 
1 - 'l!il müddeti en az 5 senedir. 

. Talipie aranılacak genel vasıflar, temsil bötumU için yukarda zikre· 
dılen ge vasıfların aynıdır. Yalnız ıesi iyi olmak şarttır. Çok iyi sesi 
olanlardt'ta tahsil aranmaz. 

lI -sim sınavında aranılacak şeyler şunlardır: 
a) Kıi seçeceği, bildiği bir ıarkıyı söylemek, 
b) Seri ve melodileri tekrarlıyabilmek, 
c) Riik duyma ve hissetme kudreti. 
Tiyal okulunun temsil ve opera bölümlerine talebe seçme sınavları, 

lstanbuJ 4-8 Birinciteşrin 1938 de Galatasaray lisesinde veya 11-15 Bi· 
rincite!r 1938 de Ankara'da MUzik Öğretmen okulunda yaprlacaktır. İs· 
tekliteridilekçe ile lstanbul'da veya Ankara'da yukarda adı geçen okul 
DirtktöJklerine en geç sınavın başlıyacağı gline kadar mUracaat etme· 
lerf Hlzı-iır, 

l>iteJ:ye bağlanacak vesikalar şunlardır~ 
1) Nus tezkeresi veya tasdikli bir örneği, 
,) ôıl diploması veya tasdikli örneği, 
.) Sllık raporu, 
~) .f:)8nliha1 vesikası. (3767) 6693 

Türkkuşuna 15 genç ahnacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 
1Urkkuıu letkilatında motörlü ve motörsüz tayyareler 

··zerinde öğretmen olarak çalışmak makıadile yeti§tirile· 
ek 15 gence ihtiyaç vardır. Aranan belli batlı ıartlar ıun· 

lardır: 

1. - Türk (soyundan) olmak 
2. - lyi hal ve töhret sahibi bulunmak 
3. - Sağlık durumu tayyareci olmağa elveriıli olmak 
4. - Boyu 1,58 den aıağı olmamak 
5. - En az lisenb onuncu sınıfını bitirmiş olmak 
6. - En az 18, en çok 22 yatında olmak 
7. - iki vesika fotoğrafı ibraz etmek 

Öfretmen namzedi olmak üzere alınacak gençlerden 
Türkkuşu teıkilatında uçuculuk öğrenmit bulunan planör
cülük B veya C brı>velerile ite baıladıkları tarihten, hiç 
uç~alllıf bulunanlara da planörcülük B bröv~i aldıkları 
t•rıhterı itibaren nizamname mucibince yatmak, yemek ve 
giyim lllasrafları Türkkusuna ait olmak üzere ayda lise 10 
tııhsili~i görmüşlere 25, Üseyi bitirmit olanlara 30 lira üc
ret verılccektir. 

Gelecek seneler içinde uçuculuk kudretlerinin artış de
recelerine göre görecekleri zamlar hususi bir talimatla tes
bit edilmiı bulunmaktadır. 
Türkkuıuna bu suretle seçileceklerin Öğretmen Muavi

ni oluncaya. kadar, normal olarak bet sene evlenmemeyi 
ve hususi bir teahlıütnameyİ imza ederek Türkkuıunun 
vereceği Yazifeleri on sene müddetle görmeği kabul ve te· 
ahhüt etmesi farttır. 

Bu hususlaı- hakkında fazla tafsilat almak istiyenler 
Türkku!U Talim Terbiye Bürosu Direktörlüğüne doğnıdan 
doğnıya şahsen veya yazı ile müracaat edebilirler. 
Kayıt muamelesine Cumhuriyet Bayramına kadar de

vam olunacağından müracaatların bu tarihe kadar yapıl-
ma11 tarttır. 6343 

ULUS 

Sade yağı alınacak 1 r ................................................... ! 
L~~!~~ .... ~~~~!~~ ..... ~~~~.~.~!~.' ... M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

sinden ve İstcinbul'da Galata'da Sel5.
nik banka5ı hanında 4. üncü katta mü
hendis Hasan Halet ltıkpınar'dan be
deli mukabilinde alınabilir. 

(7014/ 4094) 7187 

la müştereken mukavele aktedeceğine 
dair noterden alınmış teahhütname i
le birlikte 2121 lira 19 kuruşluk mu
vakkat teminat makbuz veya mektu
bunu altıncı maddede yazılı günde 
ihale saatinden en az bir saat evvel 
Konya Kültür Direktörlüğünde mü -
teşekkil ihale komisyonu riyasetine 
vermiş olmaları şarttır. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet ihale 
saatine kadar Kliltlir Direktörlüğüne 
gelmif olması ve dıt zarfın mlihilr 
mumu ile iyice kapanmış bulunması 
lazımdır. Postada vaki olacak teeh -
hür kabul olunmaz. 

Kumaş ahnacak 
M.M. Vekaleti Sabn Alma Ko.: 

1 - Kapalı zarf usuliyle münaka
saya konulan 100.000 lülo sade yağına 
talip çıkmadığından bu defa pazarlık
la alınacaktır. 

Elektrik lesisah eksiltmesi 
Karacabey Belediye5inden : 

1 - Nafıa Vekaleti tarafından mu· 
saddak elektrik projesi mucibince 
Karacabey kasaba.sının (29.844) lira 
(40) kuruş bedeli ketifli lokomobil 
makina ve elektrik techizat1 §ebeke, 
malzeme ve montajı ve bunların Ka · 
racabey iş mahalline kadar nakliye -
sinden ibaret elektrik tesisatı 45 gün 
müddetle ve kapalı zarf usu1iyle ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Pazarlığı 8.10.1938 cumartesi 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 5700 liradır. 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı (285) kuruş olan (7000) metre 
matra ktlıflığı kumaş kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

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

4 - Evsaf ve şartnamesi 450 kuruş 
mukabilinde M.M.V. Sa. Al. Komis· 
yonundan alınır. 

8 - Keşif evrakı ve fenni ve eksilt
me prtnameleri ve mukavelename 
her giln Konya Nafıa Direktörlüğün-

3 - Eksiltmesi 4 birinciteşrin 9 38 
salı glinü saat on birde yapılacaktır. 

4 - Şartname ve nlimunesi her gün 
M.M.V. satın alına komisyonunda gö
rülebilir. 

5 - Pazarlığa girecekleritı 2490 sa
yılı kanunda gösterilen vesaikle ve 
teminatiyle birlikte M.M.V. satın al
ma komisyonuna müracaatları. 2 - 1 inci maddede yazılı elektrik 

tesisatı 14 Teşrinisani 938 tarihine 
müsadif pazartasi günü saat 15 de 
belediye binasında toplanacak encü • 
men marifetiyle ihale edilecektir. 

de görülebilir. (6870-4008) 7073 

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

İdrofil pamuk ahnacak 
M. M. Vekaleti Satmalma Ko

miıyonundan: · 
ı - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı iki lira olan yirmi beş bin kilo 
idrofil pamuk kapalı azrfla satın alı
nacaktır. 

2 - Eksiltme 18 birinci teşrin 938 
salı günü saat 11 de Ankara'da M.M.V 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 3750 lira olup şart· 
namesi 250 kuruşa M.M.V. satın alma 
Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden behemehal bir saat eveline 
kadar M.M .. satın alma Ko. reisliğine 
vermeleri. (3411) 6178 

Gaz bezi ahnacak 
M. M. Vekaleti Sahnalma Ko

misyonundan: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı elli 

oın lira olan 500 bın metre ıdrofil gaı: 
bezi kapalı zarfla eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - Eksiltme 18 - birinciteşrin -
938 salı gÜnü saat 15 de Ankara"da M. 
M. V. de &atın alma Ko. da yapılacak· 
tır. 

3 - İlk teminat 37 50 lira olup 
§artname ve evsafı 250 kuruşa M. M . 
V. satın alma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltıtle 
saatmdan behemahal bi raaat evetine 
kadar M. M. V. satın alma Ko. reiıli· 
ğine vermeleri. (3410) 6177 

Erat kundurası alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko 

misyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen 

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

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

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

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

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

Satallk hayvanlar 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiatı 25 lira 

olan ve &erom afı evine ait olup satıl
maları kararlaştırılan beş koyun, iki 
keçi ve bir oğlak 7 ilk tefrin 938 cuma 

, günü artırma ıuretiyle aıatılacaktır. 
İsteklilerin hayvanları görmek için 
hergUn Etlik'te scrom ve aşı evine ve 
artırmaya gireceklerin de satış günti 
M.M.V. satın alma Ko. na sa.tış gUnti 
saat 10.30 da müracaatları. ( 4052) 7172 

Sade yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

rnisyonwıdan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı 90 kuruş olan 100.000 kilo sade
yağı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuttur. 

2 - İhalesi 18.10.1938 sah günü sa
at 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 5700 lira<iır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 450 kuruş 

mukabilinde M.M.V. satın alma ko
misyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunda gösterilen vesaikle te
minat ve teklif mektuplarını ihale 
uııtinden en az bir saat C"Yel M.M.V. 
ı ... tm alma komisyonuna vermeleri. 

.< 4084) 7184 

(4083) 7183 Lise pavyonu yaptmlacak 
Diyarbakır Nafia Müdürlüğünden · 
1 - Eksiltmeye konu ıan iş: Birin--·ı..v:> DerriirY.olları - "---~ 

., ı • 

Kömür verme ve saire iıleri 
D. D. Yolları Satın Alma Komis 

yoımndan : 

3 - Muvakkat teminat (2.250) lira· 
dır. 

4 - İstekliler keşif ve projeler, 
fenni ve mali şartnamelerle sair ev
rakı fenniyeyi Karacabey Belediye -
sinden' ve lstanbul'da Galata SeIBnik 
bankası hanında dördilncli katta mil· 
hendis Hasan Halet Işıkpınardan be· 
deli mukabilinde alabilirler. 

ci defa 9.9.938 cuma günü eksiltmeye 
konulduğu halde ~al~p çıktnıyan 
40268.83 liralık bedelli Diyarbakırda 
yapılacak lise pavyon binasıdır. 

2 - Bu işe ait evrak ~unlardır: 

(6868-4006) 7072 

Polatlı deposuna bir s-. .c zarfında 
gelecek olan makinelerimize kömür 
verme ve depo civarını temizleme iş
lerine mukabil toplanacak curuf ara
sındaki kokları parasız olarak alma 
işleri 14-10-938 tarihine müsadif cu-
ma günü saat 15 de H. Paşa gar bi- ,.. ' ·ı 
nası dahilinçte I. işletme komisyonu Vilôyetler 
tarafından açık artırmaya konulmuş- ,,.,.,.,..,.,._,,.,_,,_..,.,.,.,,_ ____ ww __ ,... 

tur. 
Müteahhit bu iş için idareye ayrı

ca mahiye 10 lira verecektir. 
Senelik tahmin bedeli 120 lira olup 

muvakkat teminat akçesi 9 liradır. 
Şartnameler 1 inci İşletme komisyo· 
nundan, Eskişehir deposundan ve 
Polatlı istasyonundan parasız olarak 
verilir. (6867-4005) 7071 

Kiralık büvet ve bahçe 
D. D. Yolları İkinci işletme Mü· 

dürlüğünden : 
1 - Üç sene müddetle kiraya veril· 

mek il,zere 28.9.938 tarihinde ihalesı 
yapılacagı evelcc ilan edilen Kayaş 
istasyonu büvet ve bahçesinin arttır
masında verilen bedeli haddi liiyik 
görülmediğinden artırma on gün 
müddetle uzatılmıştır. 

2 - Senelik muhammen kirası 120 
liradır. 

3 - Muvakkat tıcminat 27 liradır. 
4 - Arttırma 8.10.938 cumartesi gü

nü saat ıı de Ankara'da ikinci işlet· 
me müdürlüğünde toplanacak kornis· 
yonda yapılacaktır. 

5 - Şartnameler Ankara'da İkinci 
işletme müdürlüğünden ve Kayaş is
tasyonunda parasız verilir. 

6 - Arttırmıya iştirak için arana· 
cak vesikalar: 

A - Nüfus cüzdanı, 
B - Zabıtaca musaddak hüsnühal 

varakası, 

7 - İsteklilerin teminatlarını An· 
kara merkez veznesine yatırarak iha
le saatinde komisyonda bulunmaları 

ilan olunur. (4086) 7186 

Hükümet konağı inşası 
l:Salıkcsir Vilayeti i'(alla ~ıudür • 

Jüğünden : 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmiye 

konulmuş iken Ulus gazete6indeki i • 
!anların kanunen muayyen günler 
zarfında neşredilmemesinden dolayı 
ihalesi yapılamıyan Bürhaniye hükü -
met konağı ikmali inşaatı tekrar ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmiye konul
muştur. 

2 - İşin bedeli ~şfi 22500 liradır. 
3 - Bu işe ait evrak : 
A - Projeler 
B - Fıat bordrosu, mesaha cetveli, 

keşif hülasa cetveli 
C - Fenni ve hususi şartname 
D - Nafıa yapı işleri fenni ve umu

mi şartnamesi 
E - Bayındırlık işleri genel şart-

namesi 
olup bu evrakı her gün Balıkesir 
nafıa müdüdüğlinde görebilirler. 

4 - Eksiltme 18. 10. 938 tarihinde 
salı günü saat 14 te Bürhaniye bükü -
met konağında kaymakamlık odasın -
da kurulu nafıa komisyonu huzurun· 
da yapılacağından istekliler zarfları 
bundan bir saat evel mezkur komisyo· 
na vermeleri. 

. Kazalar· -

5 - İsteklilerin bu işe ait 1687 lira 
50 kuruşluk muvakkat teminatı Bur· 
haniye mal sandığına yatırdıklarına 
dair makbuz veya bu miktarda ıayanı 
kabul banka mektubiyle ugari 8500 
liralık yapı işini bir defada muvaffa -
kiyetle başardığına dair Balıkesir na
fıa müdlirlliğünden tasdikli ehliyet 
vesikasını ve ticaret odası vesikasını 
ve 2490 numaralı kanunun hükümleri 
dairesinde eksiltme komisyonuna mü
racaatları. 

' 6 - Postada vuku bulacak gecikme· 
ler kabul edilmez. (7030/4092) Hasta bakıcı aranıyor 

Edremit Belediye Riyasetinden: 
Belediyemizin hastanesi için 35 lira 

ücretli bir bayan hasta bakıcıya lü -
zum vardır. Taliplerin hastanelerde 
hizmet ettiklerine ait vesika ve bon· 
servisleriyle birlikte belediye riyase· 
tine müracaat etmeleri ilan olunur. 

7080 

Hidra elektrik tesisatı 
münokosası 

Susurluk Belediye Reisliğinden: 
Nafıa V ckaletince musaddak pro

jesi mucibince 19 eylfil 938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 15 te 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla 
eksiltmiye konan kasabamız hidro e
lektrik tesisatının 33401.50 lira bedeli 
keşifli makine ve elektrik teçhizatı ve 
malzemesi ve bunların montajından 

ibaret tesisata dair eksiltme şartna· 
mesi üzerinde (görülen lüzum üzeri -
ne) yapılan tadilat ve evelki gazete i
lanlarında ihale günü sehven 1 eylUl 
938 olarak gösterilmiş olması sebebiy
le mezkur tarihte yapılması mukarrer 
ihale geri brralulmıştır. 

1 - Eksiltme şartnamesi üzerinde 
yapılan tadilattan sonra bedeli keşfi 
31258.50 lira olarak tesbit edilen ma -
kine elektrik teçhizat ve malzemesi ve 
bunların montajından ibaret elektrik 
tesisatının ihalesi kapalı zarfla 17. 10. 
938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 16.30 da Susurluk kazası belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

7186 

Elektrik tesisata 
Çankırı Belediye ~y~.etıind~ ı 
1 - Çankırı beledıyesınce yenı ya-

pılacak elektrik tesisatın~~ (14500) 
lira bedeli ke§ifli lokomobıl ve mon· 
taj kısmı kapalı zarf usul~yle mlina · 
kasaya konulmuf ise de talıp zuhur et· 
mediğinden bir ay içerisin-de pazarlık
la yapılmasına karar verilmiştir. 

2 - Eski şerait dairesinde pazarlık 
10.10.938 pazartesi günli saat 16 da be
lediye encümeni huzuriyle yapılacak · 
tır. 

3 - Proje ve prtnameler Çankırı 
belediyesinden ve 1stanbul'da Zından 
kapıda 62 alçı mağaza sahibi Kivork 
Manukyan<ian bedelsiz alınabilir. 

(3744) 6661 

Eksiltme ilônı 
Konya l1i Kültür Direktörlüğün

den: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Kon-

yada lplikçi camii ile Karatay ve tn
ceminare medreselerinin tamirleri. 

2 - Keşif bedeli 28.282 lira 49 ku· 
ruştur. "her üçü birden,. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle· 
dir. 

4 - Eksiltme müddeti 19-9-938 ta
rihinden 14-10·938 tarihine kadar yir
mi beş gündür. 

S - Muvakkat teminat 2121 lira 19 
kuruştur. 

6 - İhale 14-10-938 tarihine rasth· 
yan cuma günü saat 15 de Konya hU· 
kümet dairesinde kültür direktörlüğü 
makamında yapılacaktır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek, hususi ve fenni şartname -

ler. 
D - Bayındırlık ve yapı işleri ge -

net ve fenni şartnameleri 
H - Bu evraklar :ıdıa dairesinde 

görülebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 3.10.938 pazarte

si glinü saat 10.30 da k:-ıpalı zarf usu
liyle Diyarbaktr nafıa dairesinde ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girtbilmek ıçın 
"3020.Hi" liralık muvakkat teminat 
vermek ve aşağıdaki vesikaları ibraz 
etmek lazımdır. 

A - Nafıa müdürlüğiinden alınmış 

on bin liralıktan yukarı müteahhitlik 
vesikası. 

B - 938 mali yılına ait ticaret oda· 
sı vesikası. 

5 - Taliplerin tek!if mektuplarını 
perşembe günli ihale sa:ıtından bi.r sa
at evci komisyon reısliğine lll4kbuz 
mukabili vermeleri. Posta gecikmesi 
kabul edilmez. 

6 - 4 nücü maddenin A fıknsında
ki müteahhitlik vesi\tnsı eksiltmeye 
çıkarılmıı olan hangi ıs için istt:nildi
ği açıkça yazılmak suretiyle eksiltme-
nin yapılacağı günden f"h az sekiz gUn 
evci bir iıtida ile nafıa n~üdürlilğün -
den istenilecek ve bu z.:ıman zarfında 
vesika talebinde bulunn,ıyanların ek
siltmeye giremiyece~leıi. 

(6551/ 3821) 6755 

İnşaat mü na kasası 
Çankırı Vilayetinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Çan
kırı viliyet merkezinde yapılacak o
lan ve bedel keşfi 56674 lira 35 ku
ruş raddesinde bulunan Halkevi in
patından ayrılan 25428 lira 39 kuruş
luk inıaat kısmı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık ifleri genel prtna-

mesi. 
D) Yapı itleri fenni şartnamesi. 
F) Ketif cetveli, metraj cetveli. 
G) Proje. 
latiyenler bu evrak ve şartnameleri 

Çankırı ili nafıa mlidürlliğünde göre
bilirler. 

3 -Eksiltme 14. 10. 938 tarihine 
müsadif cuma glinli saat (15) de Çan
kırı C.H.P. ilyönkurulu huzurunda 
yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için is
teklinin (1907) lira 12 kuruş mu
vakkat teminat vermesi bundan başka 
eksiltmeye vilayet makamından bu 
ite mahsus olarak ehliyet vesikası al
mış olanların iştirak edebilecekleri ve 
ehliyet vesikası istihsali için eksilt
me gilnlinden sekiz gUn evel istida ile 
viliyet makamına müracaat edilerek 
o zamanJ kadar yapmış olduğu işlere 
dair vesikanın lef edilmesi lüzumu 
meşruttur. 

S - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evetine kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet Uçlincü maddele ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dıt 
zarfın mühlir mumu ile iyice kapatıl
mı§ olması lbımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

(3993) 7064 

Bir fen memuru aramyor 
Konya Valiliğinden : 

2 - Talipler % 7,5 muvakkat temi· 
nat akçesi ve eksiltme kanununda ya· 
zıh vesikası ve bugüne kadar bu işleri 
muvaffakiyetle başardıklarına dair 
Nafıa Vekaletinin müteahhitlik vesi
kasını hamilen ihale glinü belediye 
encümenine müracaat etmelidirler. 

3 - Projeler, eksiltme şartnamesi 
ve mukavelename Susurluk belediye-

7 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ve 2490 sayılı kanun mucibince ti
caret odası vesikasını ve bu it için 
nafıa vekaletinden alınmış ehliyet ve
sikasını haiz olması ve isteklinin yük
sek mühendis veya yüksek mimar 
diplomasını haiz olması ve yahut bir 
yüksek milhendUı veya yilksek mimar-

Vilayet Su İfleri bürosu için su iş
lerinden anlar bir fen memuru alına
caktır. Maaş 150 liradır. İstekli olan
lar kendilerinin bu işi yapınağa se
lahiyetli olduğunu bildirir vesaikle 
vilayet Su İtleri Bürosuna müracaat-
ları. (6871-4009) 7074 

Zayi - Kırıkkale Askeri sanat oku -
lundan alıwş olduğum altıncı sınıf tas
diknamesini zayi ettim. Yeni sini ala • 
cağımdan eskisinin hiikmü olma.dıfi i
lin Olunur. 549 Ahmet Arcan 7 Hil 
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Dersler 27 eylülde başlar 
Yatılı ücret 230 lira, gündüzlü ücret 50 liradır. 

Tam devreli lise olduğu kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. 
Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 

Sığır eti alınacak 
Bayramiç Askeri Satın Alma Ko misyonu Ba~kanlığmdan : 

Teminatı 

Miktarı Tutarı muvakkatesi İhalenin 
Cinsi Kilo Lira Lira Günü Saati Şekli 

Sığır eti 113000 30510 2289 14-10-938 Cuma 14 Kapalı zarf usulile 
ı - Bayramiçte bulunan kıtalarm ihtiyaçları için yukarda mikdarı ya

zılı 113.000 kilo sığır eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme Bayramiçte Askeri garnizonunda 14-10-938 cuma günü 

saat 14 de satın alma komisyonu tarafından yaptlacakhr. 
3 - Teminat mektupları tam saat 13 de komisyona makbuz mukabilin

de teslim edilmiş bulunacaktır. 
4 - Hususi şartnameler komisyonda parasız bulunabilir. 
5 - Talipler de 2490 sayılı artırma eksiltme ve ihale kanununun 2. 3. -

ü•1cü maddelerindeki yazılı vesikalarile birlikte komisyona müracaat et -
mı: leri ilan olunur. (6950-4067) 7174 
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Satıhk enkaz 
Ankara Belediyesinden : 

Cinsi: 

Kir gir 
hane 
enkazı : 

Muhamen 
Mahallf"si: Ada: Parsel: bedeli: 

Lira : Kuru~ 
Cebeci: 522: 64 1 70 00 

Muvakkat 
temin"\' 

Lira : Kuru§ 
12 75 

Yukarıda evsafı ve muhammen bedeli yazılı kargir hane enkazı bilmü-
zayede ihale edileceğinden taliplerin 7. 10. 938 cuma günü saat 15 de imar 
müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (3909) 6878 

Ecnebi memleketlere gönderilecek 
talebenin imtihanı 

Sümerbank Umumi Müdürlüğünden : 
Bankamızca ecnebi memleketlere gönderilecek talebe

nin imtihanJan 4 Birinciteşrin 1938 de 1stanbulda yapıla
caktır. 

Lazmı gelen evsafı haiz olup İmtihanlara girebilecekle
re Bankaca tebliğat yapılmıştır. 

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

• 
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Ankara Belediyesinden : 
Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü münasebetiyle 28 /teşrini

evvel/938 den itibaren dükkan, mağaza ve evlere bayrak asıl -
ması ·ve· geceleri tenvirat yapılması Belediye tenbihleri arasına 
alınmıştır. Bu hususa riayet etmiyenler cezalandırılacaklardır. 

. (4082) 7182 

Tüccar ve Esnafın nazar1 dikkatine 
Belediye Reisi iği nden: 
Belediyece tesciline devam edilmekte olan tüccar ve es

naftan isimleri aşağıda yazılı olanların 3/Teşrinievvel/938 
pazartesi gününden itibaren bir hafta zarfında konturat, 
küşadiye ve sair vesikalarile birlikte kayıtlarını yaptırmak 
üzere Belediye lktısat Direktörlüğüne bizzat müracaatları 
ilan olunur. ( 4101) 

Attariye dükkanları 
Oyuncakçılar 
Saraçlar - Sandıkçılar 
Köseleciler - Avakkabı malzemecileri 
Malzemei in~aiye dükkanları 
Camcılar 
Nalburcular 
Tenekeciler - Sobacılar 
Bakırcılar 
Elektrik malzemesi satanlar 
Urgancı ve tekneciler 
Kırtasiyeciler 
Saat ve gözlükcüler 
Yorgancılar - Hallaçlar 
Gramofon, plak ve musiki aletleri satanlar 
Benzin - Petrol ve müştekkatı satanlar 
Kuru kahveciler 
Zahireciler 
Değirmenciler 
Uncular 7193 
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Muayenehane nakli 
Dahiliye mütehassısı 

Dr. İzzet Kantemir 
Muayenehanesini Yenişehir Ha
vuzbaşı Kazım Özalp caddesi 
tlgar Rifat Apt. nakletmiştir. 
Tel. 3062 7157 

Mahkenleler·'· 
Ankara Asliye Bir.inci Hukuk 

Mahkemesinden : 
Ankara'da Müdafaai hukuk cadde

sinde 51 No. da mukim Salih kızı 

Tezak Mançu tarafmdan açılan ve a
dının (Sevim) ile değiştirilmesine ka
rar verilmesi hakkında olan davanın 

yapılan duruşması sonunda Tezak 
Mançu adının (Sevim) olarak değiş -
tirilmek suretiyle nüfusa tesciline 
16.7.1938 tarihinde karar verilmiş ol-
duğu ilan olunur. 7163 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden : 

Ankara'da Misakı milli caddesinde 
51 numarada mukim Marya tarafından 
açılan ve adının Selma ile değiştiril
mesine karar verilmesi hakkında olan 
davanın yapılan duruşması sonunda 
Marya adının (Selma) ile değiştiril
mek suretiyle nüfusa tesçiline 17.9. 
938 tarihinde karar verilmiş olduğu 

ilan olunur. 7164 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
ı\llahkemesinden : 
Ankara'nın Dikmen köyünde 307 

doğumlu Mehmet oğlu Bekir : 
Ankara'nın Hacıseyit mahallesi 

Yalcçın sokak No. 12 evde Mehmet kı
zı Azime tarafından açılan davanın 

yapılan muhakemesinde: kocası Be
kir' in nisan 1332 tarihinde umumi 
harpte emsalleriyle birlikte silah altı
na alınarak askerliğini 12 inci fırka
nın 46 ıncı alayında ifa etmekte iken 
1333 senesinin nisanından beri bir da
ha mektup alınamadığını ve hayat ve 
mematından da bir haber alınamamış 
olduğundan davacı Azime kocası Be
kir'in gaipliğine karar verilmesini is
temesi üzerine mahkemece Bekir'in 
hayat ve mematından haberi olanla
rın mahkemeyi haberdar etmeleri i
çin altı ay müddetle ilanına karar ve
rilmiştir. Mumaileyh Bekir'in hayat 
ve mematından haberdar olanların 

muhakemenin muallak bulunduğu 3. 
4.939 pazartesi saat 14 e kadar Anka
ra Asliye birinci hukuk mahkemesini 
haberdar etmeleri lüzumu ilan olu-
nur. 7153 

Ankara Asliye Bir~nci Hukuk 
Mahkemesinden : 
Ankara'nın Çakırlar köyünden <>

lup Ankara'nın Gökçe oğlu mahalle
sinde 21-25 No. lu evde 303 doğumlu 
Ali: 
Yukarıda adı yazılı Alinin 333 s~

nesinde harbi umumiye iştirak etmek 
üzere askere gidip bir daha avdet et
mediği cihetle gaipliğine karar veril
mesinin ölü Kamile'nin kocası Abbas 
tarafından talep edilmiş ve talep da
iresinde mahkemece altı ay müddet
le ilanına Ankara'da çıkan Ulus gaze
tıesiyle ilan edilmiş ve hayat ve mema
tından bir haber alınamadığından 
tekrar altı ay müddetle gene ilanrna 
ve muhakemenin de 3.4.939 günü sa
at 14 de icrasına mahkemece karar ve
rilmiştir. Karar veçhile yukarıda ad
resi yazılı Ali'yi bilip tanıyanların ve 
görüp mah"ımatı olanların mezkur gün 
ve saate kadar Ankara asliye birinci 
hukuk mahkemesini haberdar etmele
ri için ikinci defa olarak ilan olunur. 

7156 

Zayi - Konya nüfus idaresinden 
aldığım nüfus tezkeremi kaybet
tim; yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. Ankara 
Lamod terzihanesinde Ahmet Çıkırık 
9 7165 

Katı alôka 
Yenişehir Atatürk caddesi Karade

niz apartımanı altındaki Aytaç tuha
fiye mağazasını mevcut mal ve demir
baş eşyasiyle birlikte kardeşim Meh
met Aytaç'a sattım. Mezkur mağaza
da hiç bir alakam ve ilişiğim kalma
dığını ilan ederim. 

Ali İlhami Aytaç 

ULUS - 19. u.ncu ytl. - No.: 6169 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürii 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 
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Odun ve kömür ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

Muhammen bedeli 2832 lira 50 ku
ruştan ibaret bulunan ve hususi: idare 
ihtiyacı için satın alınmasına lüzum 
görülen 70 ton sömikok ve 35 ton 
Gürgen odunu ve 1500 kilo çıranın 
13-10-938 tarihinde vilayet daimi en
cümeninde ihalesi yapılmak üzere a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

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

(4023) 7099 

Türbe tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli 3132 lira 80 kuruşta.., 
ibaret bulunan Ankara'da Cenap Ah
metpaşa türbesinin onarılmas işi 17 .10 
1938 pazartesi günü saat 15 de vilayet 
nafiasında kurulacak komisyonda i
halesi yapılmak üzere açık eksiltme
ye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 234 lira 96 ku
ruştur. İstekliler teminat mektup ve
ya makbuzu ticaret odası vesikasiyle 
birlikte sözü geçen gün ve saatte Na
fıa komisyonuna gelmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her
gün nafıa daireı;inde görebilirler. 

(4099) 7191 

Emniyet karakolu inşası 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara Bahçeli evler kooperatifi 
mahallesinde yapılacak emniyet ka-

4 kalem erzak ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutanlığından : 

~ Muhammen Muvakkat 
Miktarı fiatı 

Cinsi Kilo k•1ruş 

teminatı 

Lira K. 
lhale günü 

ve saat 
Ek~enin 

kli 
---- --- ' -- --- -
Sade yağ 5400 92 372 60 17-10-938 pazartesi 10 tçık ek· 

siltme 
Pirinç 18360 25 344 25 ,. ,, 11 de , ,, 
Ekmek 324000 10 2430 00 ,, ,, 15 ,, llı zarf 
Sığır eti 54000 32 1296 00 ,, ,, 16 ,, , ., 

İstanbul Zeytinburnunda Orman koruma talimgah eratı facı için 
yukarda cins, miktar, muhammen bedellerile eksiltme gün ve leri ya• 
zılz olan dört kalem erzak eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmeleri Ankarada Yenişehirde Orman koruma genel ıutanlık 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Ekmeğin şartnamesi 162 kuruş mukabilinde diğerleri para olarak 
İstanbul Galata Topçular caddesi 176 numarada Orman Korumcoar il·Ü• 

düdüğünde ve Genel Komutanlık satm alma komisyonunda l'giln g.:Y 
rülebilir. 

Kapalı zarfa iştirak edeceklerin şartnamede yazılı kanuni sika ve 
muvakkat teminatlarını havi teklif mektuplarını ihale saatindoir eaaı 
evveline kadar komisyona vermeleri ve açık eksiltmeye iştiralleceK_\.,.<o; 

rinde mezkur gün ve saatte adı geçen komisyonda bulunmaları 
(4055) 7173 

Elbise diktirilecek 
Emniyet Müdürlüğünden 

Cinsi Mikdarı 

Beher takımın resmi 
elbise ile bir adet 
resmi şapkanın diki-
mine tahmin edi- Teminatı lhalc 

len fiat günü 
Lr. Kr. I .r. Kr. 

Resmi elbise 

" Şapka 
125 00 17-938 pB 

zar'~i ~üt11 

sao14 de 

Yukarda cinsi ve mikdarx yazılı eJbise ve şapkanın dikimi ekttn:1e 
konulmuştur. İsteklilerin gösterilen gün ve saatte kanuni belgelerle \t' 
likte emniyet müdürlüğünde toplan~ ltomisyona gulmeleri. (40) i16' 

474 takım ) 
474 .. ) 

3 50 

rakolu inşaatı 11.10.1938 pazartesi gü- Sömikok kömürü ah•ta< 
nü saat 15 de vilayet binasında Nafia 
komisyonunda ihalesi yapılmak üze- Şiırayidevlet Mübayaa ıom~1 
zere açık eksiltmeye konulmuştur. k I k nundan : 
Keşif bedeli 5999 lira 90 kuruştur. Odun ve ömür a maca Şurayidevlet dairesine m kta1 

Muvakkat teminatı 449 lira 50 ku- Türkkuşu Genel Direktörlüğün- ton yerli sömikok kömürü ack el:;i 
ruştur. İstekliler teminatı nektup ve- roe suretiyle alınacaktır. MJ:ıan 

den : 93 
ya makbuz ve ticaret odası vesikasiy- Türkkuşu için 45 ton kriplıe kömür bedeli 1755 liradır. İhale 3.10· : 
le birlikte sözü geçen gün ve saatte ile 25 ton kesilmiş kuru meşe odunu zartesi günü saat 14 te Şfır8yid 
Nafıa komisyonuna gelmeleri. açık pazarlıkla satın alınacaktır. mübayaa komisyonunda yapılac· 

Bu işe ait keşif şartname her gün Muhammen bedeli kriple kömür i- Eksiltmiye girmek için yüzde 1 
Nafıa müdürlüğünde görülebilir. çin tonu 20 lira, odun için kilosu 2.5 sabiyle iki yüz altmış üç lira 2 

(4100) 7192 kuruştur. İlk teminat 114.37 liradır. ruş teminat itası lazımdır. ~ 
Eksiltme 12 T. evel 1938 gününe İsteklilerin ve şartnameyi gel 

llllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllll rastlayan çarşamba günü saat 14 de istiycnlerin her gün saat 11 de 

Paris'te Buluşalım yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve yıöevlet mübayaa komisyonı.ıoa 
Claudette Colbert saatte vıesaik ve teminatlariyle hazır caat etmeleri ilan olunur. 

75 (3746) 6&ı 111111111111111111111111111111111111111111 bulunmaları 71 
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~ YENİ Sİ EMALA HALK ------
--------------------

BU GON BU GECE 
Mevsimin en büyük aşk ve macera 

filmlerinden 
BÜYÜK AŞK 
Oynıyanlar 

Louise Rainer - Spencer Tracy 
Fiyatlar 

Balkon 55 - Hususi 40 - Duhuliye 25 
kuruştur. 
Seanslar 

2.45 - 4.45 - 6.45 - Gece 21 de 
Ayrıca 

10 ve 12 de ucuz seanslar 
_ Fiyatlar 
:= Balkon 35 - Alt salon 20 kuruştur. 

dllll!:. - -- -
-:;'illfı=' 
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HALK S1NE~L\SI 
Pek yakında sayın Ankara 
halkının pek çok sevdiği 

Artistlerden 

Lorel - Hardi'nin 
oynadıkları 

LOREL - HARDl 
1Ş ARIYOR 

Türkçe sözlü filmiyle 
KIŞ MEVSiMiNE 

başhyacaktır. = BU GECE SAAT 21 DE 
:: AÇIK HAVA SlNEMASINDA = ZENDA MAHKOMLARI 
- r 
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1 Kôzım Rüştü 
• Ankara Adliye Sarayı caddesi 

Gençağa ap< · limanı 
No. 6 TL 2208 6242 


