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Polonya ordusu 
T eşen dün işgal edildi 
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Bütün Polonya şehirlerinde 
büyük bir bayram yapllıyor 

. ~ arıo~a, 2 a.a. - Çek kıtaları bu sabah saat 11 de T eten şeh
~ını tahlıye etmeğe başlamışlardır. Şehir Polonya'ya avdetini tes· 
ıt etmektedir. Polonya kıtalarmm eski Polonya arazisine girme
lerine intizaren ıehir Polonya bayraklariyle donanmıştır. Polon
yalı polis müfrezeleri intizamı temin etmek için şimdiden T eten 
şehrinin eskiden Çekoslovakya'ya ait olan kısmını işgal etmitler
dir. 

Havaya 
bağlı 

Falih Rıfkı AT AY 

1 

Smigli - Ridz, general Barino
vski'nin idaresindeki askere 
"mart" emrini, söylediği bir nu
tuktan sonra, radyo ile vermit ve 
Leh kıtaatı bundan böyle ismi 
tarihe geçen T eten köprüsünden 
geçerek tehrin eski çek kısmına 
~irmiştir. 

ek topr arında! 
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L E H UKRA YNA MUHTELiF 
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HOl\" EN 

ÇEKOSLOVAKYA'DA MI LLIYETLERE 
GÖRE NÜFUS ... 

1930 tahriri 

Çeko•lovakya' daki milliyetleri ve Polonyalılann aldıkları T eıen mıntaka•ını gö•terir harita 

ÇEKOSLOVAKY A'DA 

İkinci mıntaka 
da iıgal edildi 

Heni ayn 

devam ediyor Belediye 
. . 

seçımı 

Dün 17.643 Ankarah 
reyini kullandı 

Halkevi salonunun bunalbcı 
hava,nnclA MAn; ... haelarının se

( rın üzümlerini yiyoruz : 

- Bir buçuk ay daha sürse .. 

:tu . . .. urı c-.t.çtcı ş~nrın eveıce çek 
olan kısmına saat 14 ü beş geçe var • 
mışlar ve üzerinde ''hoş geldiniz. Artık 
ebedi olarak birleştik" kelimeleri oku
nan büyük bir bandrolün altından geç
mişlerdir. 

Reih komiseri oldu 
Prag, 2 a.a. - Aşağıdaki resmi teb

liğ neşredilmiıtir: 
"Çekoslovak kıtalan Münih muka· 

velesiyle tahdit edilen arazinin ilk 
mmtakasmı, tesbit edilen 1 ilkteşrin 
tarihinde verilen direktifler dairesinde 
muntazaman tahliye etmişlerdir. 

• Herkesin dileği bu! lstanbul'
Pl1 da olsa, Poyraz nefesi yahut yağ-

al 

m?r bulutu bekliyeceğiz. Mani • 
sa da ~u sıcak, döviz sıcağı ! 
Herkesın gönül ferahı, en latif 
havanm yerini tutuyor. 

- Bir buçuk ay daha aüne .•• 
- Ya sürmezse ? 
- Ağzınızı hayra yorunuz ! 

eç' Burada )!ağmur bulutu, bir 
dl kuyruklu yıi dız gibi, ruhlara 

tomluk ürpertisi verir. 
.. ::- .'! ağmur, kırağı bile dü,se 
u_zumun kalitesinden kaybede • 
rız. 

. Benim de içime o güne kadar 
~~ç duymadığım bir korku çök
tu: Elazığ' da bulut görsem aca· 
b~ Manisa tarafına mı gidiyor, 
dı_Ye çocukca kaygılanır, oldum. 
Blr buçuk ay, ne uzun zaman• 
İhraç davalarımızdan biri b~ 
k.a~a~ ~r havaya bağlı? Biraz 
&1nırlı hır bağcının evinde asla 
barometre bulundurmadığı _ 
nı tahmin ediyorum. 

. Bağlarda uf ak büyük dar ge-
nı• ·1 ı ' .:y; aer~ı er· Durgun güneş ü-
zumlerı ısıtıyor. Birden ha tın • 
ma geldi : 

- Hani sergileri bir tentele
me meselesi \'ardı ? 

K~çükler İçin muraflı bir fey 
oldugunu, fakat bağcılar topla • 
nacak olurlarsa bunun da müm
kün ola~ağını söylemitlerdi. 

- Hıç yapan \'ar mı ? 
. Diye. sorduğuında, pek az 

kımsenın buna te,ebbüs ettiği 
cevabını aldım. Ekser halkın 
~r~ilerini, eskidenberi olduğu 
gıbı, tevekkül tentesi örtüyor! 
İzmir' deyken tarap mütehas • 

s~sınrn, eğer türk prapçılığı iler
lıyecek olursa, bütün bu dertler
den kurtulacağımız hakkın
daki sözleri de bu münasebetle 
aklımdan geçti. 

.. On gün, on beş gün, yirmi 
gun, gezdiğım oturduğum 
yerlerde gök bulutsuz, hava sı
cak, ufuk durgun ! Bunaltıdan 
tikayet edenlere içimden gülü • 
yorum: Belki de hiç biri benim 
memnuniyetimin sebebini anla -
nuyor: Manisa bağlarında üzüm 
sergileri var; bizi bunaltan aı • 
cak, orada döviz kuluçkalığı ya
pıyor ! 

Yirmi bir, yirmi iki .. Nihayet 
İstanbul sokaklarını seller gö -
türdü; hava simsiyah kapalı ! 
Bulut yığınları Marmara karşıla
rına doğru akıp gidiyor. Ve üç 
gün sonra gazetel~rde İzmir tel
grafları çıktı: Uzüm kalitesi 
bozulmuıtur; fiyatlar düşmüş -
tür; müstahsilin güler yüzü so • 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Krtalar eski hududun iki tarafına 
yığılan halk tarafından alkışlanmıştır. 

Piyade kısmı küllisi geçtikten aon
( Sonu 3. üncü sayfada) 

Polonya ordu mülettifi 
Ridz ~ Smigli Hiç bri hadise zuhur etmemiştir. 

Prag hukumeti Macar 
isteğini de tatmin edecek 

ikinci mıntakanın işgali de 
ba§ladı 

Bertin, 2 a.a. - Bafkurnandanlık -
tan geee yansına doğru tebliğ edilmiş
tir ~ 

Geneıal Ritter von Leeb kıtaatı 2 
tcşrinievelde işgali icabeden yerlere 
girmiş ve Vallern şehri işgal edilmi§ -
tir. 

Belediye •eçimi münaıebetiyle ıehirde parti ve belediye binaları 
battan 411ağı donantrnfhr. Yakardalıi re.imde Ula• mqdanına 

a.ılan bir vecizeyi görüyonunıu 

Çel<osfovakya anlaşılan temômiyfe 

kendisini milli birliğe veriyor! 

General von Bok lcttalan da hedef
lerine varmışlardır . 

( Sonu 3. üncü sayfada) 

Prag, 2 a.a. - Atağıdaki resmi tebliğ saat 16,30 da ne,redil • İngiliz Kırahnın bir 
temennisi: 

mittir: • • 
Dört büyük devlet arasında Münih'te toplanmış olan konferan-

sın kararlarına dair olan protokolda Çekoslovakya dahilinde bu
lunan macarlann vaziyetini halletmenin de zamanı gelmit oldu
ğuna bilvasıtA itaret ec:lilmittir. 

Bulgar llrılı'ııı 
tahtı pklpııı 

yirminci ylldönümü 

Bulgar kmıh S. M. Boriı tahta çıktıiı 
zaman ve bugünkü resimleri 

İstanbul, 2 a.a. - Yarın, 3 ilkte9rin 
Bulgaristan kıralı Üçüncü Boriı'in 
tahta çıkışının yirminci yıldönümü

dür. 
Bu münasebetle bu sabah şehrimiz

deki bulgar kilisesinde bir dini ayin 
yapılacaktır. Saat 17 de Bulgaristan 
jeneral konsolosu B. Slivenski !&tan. 
bul'daki bulgar kolonisini kabul ede
c-ektir. 

Macar başvekili B. İmredi, dün rad
yo ne neşrettiği nutkunda bu mesele Bütün dünya milletleri 
ile meşgul olmuş ve Macaristan'ın 
mutalibatıru izah ederken macarlar için dostluk devresi ! 
hakkında da diğer milletlere yapılan Londra, 2 a.a. - Kıral Altıncı Ge-
aynı muamelenin tatbiki tazım gel- orges, ingiliz milletine hitaben bir 
diğini anlatmıştır. beyanname neşretmiştir. 

Çekoslovakya hükümeti Kirgen'de- Beyanname şu satırlarla bitiyor: Ankara halin reyini kullanıyor 
ki çekoslovak tabiiyetindeki polonya- "- Başvekilin barış uğrunda vaki 

1 l k Du··n belediye ,...-iminin ikinci 0 ünüydü. Dog"anbey, Misakı 
lılar ekalliyetinin vaziyetini, Lehis - o an par a mesaisinden sonra bütün - 7 

• 

tan tarafından yapılan mutalibatı ka- dünya milletleri için yeni bir dostluk Milli, Kızılelma, İatiklil, Yeğenbey, Yenice, Ölgü, ÖDtan, Altay, 
bul etmek auretile, hallettikten sonra ve refah devresinin açılmasını hara- Sakalar, Koyunpazarı ve Sutepe mahalleri reylerini dün kullan• 
macar meselesinin de bir hal tarzına retle temenni ederim.,, mqlardır. Bu suretle 17643 vatandq reyini vermit bulunmakta· 
raptı için lazım gelen teşebbüsat ini- (Sonu 3 üncü sayfada) dır. 
a~~~~i almı~ıL Bu su~tle dün ~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-~--~~~~~ İki seçim g~ ~nunda vuılan 
saat 23 de hariciye nazırı B. Kamil intiba ankarahların, ehemiyetini çok 
Krofta Prag'daki Macaristan elçisine Sonbahar At 1 iyi idrak ettikleri belediye ıeçimine 
bir nota tevdi etmiş ve bu notada ma- yarıı arı karıı çok yakın bir alaka duydukları 
car ve çekoslovak eksperlerinden mü- ve reylerini sandığa atmak içia i8ti· 
rekkep bir komisyonun en kısa bir cal gösterdikleri yolundadır. 
müddet zarfında teşkili ile Çekoslo - Bugün de İç Kale, Kıhçulan, p.., 

vakya'daki macar ekalliyeti mesele- Du·· n ,·ık koşu la r bu·· yu·· k zar, Akba§, Uğuz, İnönü, Çimentepe. 
sinin tetkik ve buna istinaden bu me- (Sonu 3 üncü sayfada) 
meselenin halli için lazım gelen tek-

lifahn tcsbH ;;:':';'.::,:·::y~:;~- b i r in ti zam 1 o yapı I d 1 Nafıa Vekilimizin İstanbul'da 
tetkikleri 

Hariciye . 
lstanbul'a 

Vekili 
döndü 

İstanbul, 2 a.a. - Hariciye Vekili 
Dr. Aras bu sabah ekspresle Cenevre
den şehrimize dönmüş ve istasyonda 
mutad resmi zevat ve dostları tarafın· 
dan karşılanmıştır. 

So/ya' dan geçerken 
Sofya, 2 a.a. - Bulgar ajansı bil • 

diriyor : Başvekil Köseivanof dün öğ
leden sonra Kostenetz istasyonunda 
Türkiye Hariciye Vekili Doktor Tev • 
fik Rüştü Aras'a mülaki olmuş ve iki 
nazır Filibe'ye kadar birlikte seyahat 
ederek samimi bir ıu"tte gö~üş • 
lerdir. 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Şehri
mizde bulunmakta olan Nafıa Vekili
miz B. Ali Çetinkaya dün Gümüşsu
yundaki mühendis mektebine giderek 
tetkiklerde bulunmuş, binanın genit
letilmesi için yapılan inşaatı gözden 
geçirmiştir. Mektep müdürü muhte
lif işler üzerinde B. Ali Çetinkaya'ya 
izahat vermiştir. 

İ khsat Vekili bugün 

şehrimizde 
İstanbul, 2 (Telefonla) - İktısat 

Vekili B. Şakir Kesebir bu akşamki 
ekıpre.sle Ankara'ya hareket etmif, ·· l Haydarpap'da şehrimiz mali ve iktı • 

Dun sonbahar at yarışları başladı lpodrum bu münasebetle birçok meraklı- sad" ·· 1 · ··d·· 1 · 1 d la ı muessese en mu ur eny e oat • 
/arla doldu. Yarışlara ait tafsilatı 8 inci sayfamızda bulacalrsımıı.. n tarafından uğurlanmıştır. 
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iddia ve davô 
Bir mcmua edebiyat heveslisi gençler arasında anket açarak onlara 

"iddianız var mı?'' diye aormU§. Bence bu sual, bir mana ifade etmek 
için "Davanız var mı?" teklinde olmalıydı. İddia, çünkü, gençler ara· 
sında, bir kusur derecesinde göze batacak tekilde boldur. Asıl yokluğu 

mütahede edilen davadır, meseledir. Çünkü iddia, eksc:-:ya, bilbUM 
çok genç yaılarda kültürsüzlüğün ve cehaletin verdiği bir caretten bat· 
ka bir §eY değildir. Bizim asıl hazmedilmiı bir kültürün mahsulü olan 
dava sahibi edebiyatçılara ihtiyacımız var. 

Gençleri iddia sahibi olmıya teıvik etmek, eaasen vücudundan bü • 
tün olgun münevverlerin tikayetç.i oldukları bir balapervazlığı alkı§la· 
mak demektir. 

Halbuki müıahede ettiğimiz bir keyfiyet var: Daha tahrir vazifesi 
aeviyesini aımıyan ilk yazılarını karalamakta olan bir çok gençler bir 
hamlede mütalea ve tenkit sahasına sıçramak hevesinden kendilerini 
alamıyorlar. Bunun neticesi, ortaya gülünç, bayağı ve çocukça fikirlerin 
atılması ve esasen kafi derecede karııık olan zihinleri büıbütün teıviı 
etmesi oluyor. 

Bir iki terceme hikayesini ancak okumuı ve yahut da sadece ismini 
iıitmiı olduklan ecnebi muharrirlerin iıimlerini yazılarına karııtırarak, 
türlü fikir canbazlıklarma kalkıfan ve hakiki bilgi ve kültüre ulu orta 
meydan Okuyan yaygaralann bize ispat ettiği yegane §ey taııdığı imza
nın ilerisi için hiç bir ümit vermediğidir. 

Büyiik hakikatlerin, sözü ayağa düşürmekte mahir bu neviden yay
garacıların elinde ne hale geldiğini görmek hakikaten acıklı oluyor. 
Meaela türk edebiyatınm bir realizm davası vardır. Fakat bazı gençle
rin realizmi her türlü kıymet ve kaliteye düpıan, muhayyile, his ve Ü&

liip denen ıeylere ihtiyacı olmıyan bir nevi laf kalabalığı teklinde tasvir 
ve tefsir ettiklerini görünce insanın adeta realizme düpnan olacağı ge
liyor. Bu neviden reakıiyonlara meydan vennemek için her edebiyat 
heveakarının çalakalem ortaya attığı iddialara sayfalarımızı geniş bir 
müsamahayla açmaktan çekinmeliyiz. Aksi halde bu kadar falsolu ses

lerle yükselen bir fikir çarpıpnasından barikai hakikat değil, ancak a-
narıi doğar. YClfQr NABi 

Arazi • • 
vergısı iki taksitte alınacak 

Taksit zamanları, umumi meclislerin 
mütalealarına göre tesbit edilecek 
Hükümet, 1853 numaralı arazi vergisinin bazı maddelerini de

ğiıtiren yeni bir kanun projeıi hazırlamııtır. Tadillere sebep, bi
na Ye arazi verıileri, huıuıi idarelere devredilmit olduğundan 
bina verıiai kanunu bu vaziyete uydurulmak üzere tidil edilmiı 
olduiu halde, arazi verıiıinin üzerinde tidili.t yapılmdaıiından 
zorluia raıtlanmaktadır. 

1833 numaralı kanunun üçün
maddesinin D fıkrasiyle (hükü
metçe muayyen bir mıntakaya 
İ•kln edilmiı muhacir ve aıiret· 
lere tahıis ve tefviz edilen arazi) 
üç tene müddetle vergiden muaf 
tutulmupı. Halbuki 2510 numa· 
ralı itkin kanununun 37 inci 
maddesiyle bunlar ha\lkında 
mıntakatına ıöre üç ve bet sene
lik muafiyetler kabul olunmut • 
tur. Bu hüküm, sarahatle bir fık· 
ra halinde teklif edilmektedir. 

Tadili teklif edilen betinci madde· 
nin yeni metni 9udur: "Her hangi bir 
köy veya kuaba veya tehir arazisinin 
tamam veya muayyen bir mınta

kanın mahsulleri, ıel, dolu, kuraklık, 
yangınlar, muzır haprat veya bulatı· 
cı hutalıldar gibi f ev'lcal~de arızalar 
dolayıaiyle en az üçte bir derecesinde 
.zayiata ufrar1a bu suretle zarar gör· 
düğü idari tahkikatla tabit olanları 
o seneye ait vergileri vilayet idare 
heyeti karariyle kI&men veya tama • 
men terkin olunacaktır. İcar edilmiş 
Yeya mahsulleri ıigortalanmıt arazi
ler için terkin muamelesi tatbik olu·· 
namıyacaktır ." 

arasından diğeri tadilat yapılacak şe
hir veya kasaba halkından ve bel di 
yede vazifesi olmıyanlar arasından 

seçilecek birer zattan terekküp ede
cektir. Komisyonun belecliye mecli • 
since seçilecek hası, İstanbul'da umu
mi meclis toplantı halinde değilse da· 
imi encümen tarafından intihap olu· 
nur. 

Köylerde bulunan arıui için tadilat 
komisyonu köyUn tlbi bulunduğu 

merkezin en bUyUk huıusi muhasebe 
memuru tarafından yukardaki ıartlar 
içinde seçilecek varidat memurunun 
rciıliği altında köy muhtarı ile, ihti· 
yar mecliai taraf rodan köy halkından 
seçilecek bir zattan teıek.kUl edecek
tir. İcap eden yerlerde birçok komis -
yanlar kurulacaktır. 

Aynı kanunun 11 ve 12 inci madde
leriyle maliye vekiletine verilmig o
lan aalAhiyetler Dahiliye V cklletine; 
mal memurlarına ve varidat tahakkuk 
memurlarına verilmi' olan vazüe ve 
saUihiyetler de husust idare varidat 
memurları tarafından ifa ve istimale· 
dilecektir. 

Kemah i tasyonu açıldı 

Erzincan, 2 a.a. - Kemah şime.1di
fer istasyonu bugün merasimle işlet· 
miye açılmıştır. 

uı:us 

iz.mir enternasyonal &ergisindeki vakıflar pavyonu 

Eski eserlerimizin tômiri 

Vakıflar İdaresi programla 
çalışmıya devam ediyor 

Vakıflar genel direktörlüğü, ecdadımızın göğsümüzü kabartan 
eski ve tarihi eserlerinin mali imkan dahilinde tamirine bir 
programla devam etmektedir. 

Genel direktörlük vakıf iratlarının 1 
arttırılmasını temin için muhtelif 
ye_rlerd~ bulunan vakı~ bin~larrnı ta- lstanbul vilôyeti altıncı 
mır cttırmekte ve yenı yenı vakıf a-
karları satın almaktadır. Vakıflar i • h I"' h . . 
darcsi, İzmir'de Buldar şirketinden e I ayvan SerglSI 
yüz kUsür bin liraya güzel bir bina 
satın almış, !stanbul'da büyük posta
ne karıısında Valide hanının ihalesi 
yapılmış, Antalya'da Muratpaşa ara
zisindeki yabani zeytinliklerin ista
hına girişmiş ve bu zeytinliğin iska
sı için de romalrlar zamanından beri 
metruk bulunan kanalların temizlet
me Smeliyesinc girişmiştir. Vakıflar 
idaresi yurdun tarihi ve çok kıymet
li eski eserlerle dolu olan vakıf irat, 
akar ve vesikalarını halkımıza tanıt· 
mak için İzmir beynelmilel fuarında 
daimi bir bina yaptırmıştır. Fuarda 
evkafa ait olan bu pavyon altın ma • 
dalye kazanmı§tır. Pavyonda tamir 
edilen, edilecek ve edilmekte olan 
tarihi eserler ile abideler fotograflar· 
la teşhir edilmiş, vakıf inşaat, zey -
tinlikler, vakfiyeler de ayrı ayrı re
simlerle pavyonu süslemiştir. Türk 
hayırseverliğinin bir nümunesi ol -
mak Uzerc de mURddan önce 1280 se
nesine ait bir kaç uygur 'Val':fiy::si de 
pavyonda halkımıza gösterilmiştir. 

Pavyonun içinde dedelerimizin ya· 
pıcı ve başarıcı kudreti ile imar, in· 
t• ve yardım bahsinde ne kadar has
sas olduklarını anlatan (düşündiller, 
buldular, yarattılar, eserlerini yaşa· 
tacak varlıkları da bıraktılar) dövizi 
bilhassa dikkat ve alakayı celbetmiş· 
tir. 

Vakıflar genel direktörlüğü son 
günlerde Edirnekapı'da Mihrimah 
camiini, Istanbul'da Bankalar cad
desindeki Okçumusa camiini, Anka· 
ra'da Cebeci'de bulunan Cenabi Ah· 
metpaşa camiini tamir ettirmiştir. 

Antalya'nın Elmalı kazasında bulu· 
nan Omerpap camii, BozöyUk'te 
Kasımpaşa camii, Kadırga'da Sokullu 
Mehmet paşa camii, lstanbul'da E • 
dirnekapı'da Fethiye camii, Sultan 
Ahmet camii Usküdar'da Okçumuısa 
camii tamir edilmektedir. Vakıflar 

idaresi her yıl bir miktar ibide ve 
tarihi eserin tamirini yapacak ve bu 
suretle osmanh imparatorlu~u za -
manında harap bir hale gelmiş bulu· 
nan bu eserlere yeni bir hayat vere • 
cektir. 

İatanbul vilayeti altıncı ehli hay
van sergisi Silivri'de törenle aç:lmış
tır. İstanbul valisinin reiıliğintle bir 
heyet bu münasebetle Silivri'ye git
miş, Trakya umumi milfettiıi Gene· 
ral Kazım Dirik de Silivri'de heyete 
iltihak etmittir. Silivrililer, heyeti 
COfkunca kar9ılamıtlar ve misafirle
rinin şerefine kaıabalarını donatmış
lardır. 

Mıntıkanın çok mükemmel bir te· 
kilde yetiştirilmiı olan ıığır ve atları 
bir meydanda tcthir olunmuştur. Ser
gide 303 ba' hayvan bulunmaktadır. 
Sergi dolaşıldıktan sonra lstanbul be· 
lediye reis muavini B. Rauf ve l 1mu
mi müfettiş General Kazım Dirik bi
rer nutuk söylemitlerdir. 

Bundan sonra sel'&ide derece alan 
hayvan .ahiplcrine mUkafatlar daiıtıl· 
mıştır. 

Hava açık ve sôkin 

geçti 
DUn ıehrimizde hava açık ve sakin 

geçmi§tir. GUnün en yUksek ısısı göl
gede 24 derece olarak kaydedilmiştir. 
Yurdun bütün bölgelerinde hava ek· 
seriyetle açık geçmif ve son yirmi 
dört saat içinde hiç bir yerde yağış 
olmamıştır. Rüzgarlar cenup Anado
lu'sunda cenuptan Karadeniz sahil· 
!erinde prktan, Ege'nin cenup kıs -
mında garptan saniyede 3, diğer böl· 
gelerde şimalden en çok 7 metre ka
dar hızla camittir. En dU§Uk ıır sı
fırın altında olmak üzere Kara'ta 14, 
Sıvas'ta 2, Kayseri ve Erzurum'da 1 
derecedir. En yüksek ısı da sıfırın 
UstUnde olmak Uzere Diyarbakır'da 
25, Islfilıiye'de 27, Bodrum ve Antal
ya'da 29, Adana'da 32 derecedir. 

Nakil vasıtaları kazalarını, 
önlemek İçin tedbirler 

Mali mesuliyel sigortası mecburi olaca 
Hükümet; yollarda gidit gelitin tanzimini ve yolların muh 

za~nnı temin edecek mühim bir kanun projeıi hazırlamıttır. 
Mucip sebepler layihasında, bu mevzua ait timdiye kadar a • 

mıt olan tedbirlere itaret edilmekte ve birçok yerlerde, bilha/1 
latanbul' da, kazaların devamlı olarak çoğalmasının bu itin :1 
lazam ve umwni bir kanuna bağlanması lüzumunu İspat . 
kaydedildikten sonra §U rakamlar verilmektedir: aı 
"- Elde mevcut istatistikler hükümleri dairesinde zabıtaca ma}ıll 

tetkik edilirse, ıeyrisef er vukua- terinin en büyük mülkiye memurl 
tının 1934 yılından beri her se- nın ıkontrolü altında ifa olunacakuıtı' 
ne ehemiyetli bir nisbette çoğal- Bu kanuna veya bu 'kanuna göre "P1 

h 
pılan nizamname ve talimatnamel · 

dığı ve vukuatın da gittikçe a- aykırı harekette bulunup fiilleri in 
yata kıyıcı ve öldürücü hadisele- kanunda yazılı cezalara taallUk ede\ 
ri ihtiva ettiği görülmektedir. lcr mahallin tabi olduğu ceza malı) 

1934 yılında 154 adet olan seyrüse· melerine aevkedileceklerdir. Filllel_t 
fer vakası, 1935 de 685; 1936 yılında belediye işlerine müteallik cezai h\' 
iıe 979 zu bulmuştur. klimler kanununa göre, ceza vcriltdr 

Seyrüsefer işleri son zamanlarda sini istilzam eden suçlulara verileco,
1 müstakil bir ilim halini almış ve garp belediye cezaları, suç vilayet merk'

memleketlerinde bu husus için mcık - kazası hudutları içinde olmu9 ise 
tepler açılmıştır. Mektep tedrisleri liyct meıi<ez:i belediye encümenini 
teknik tedrisattan sonra bir müddet suç kaza hudutları içinde olmuş i.ıtl 
ameli olarak vazife görüp tekrar im- kaza met.kez belediye encümenin' 
tihana girmekte ve bu imtihanda va· 486, 1608, 2575 numaralı kanunla 
zifeyi lfiytkiyle ifa edeceklerine ka· göre verilecektir. Ankara ve !stanb 
naat .gelenlere sertifika verilmekte • şehirleri hudutları dahilinde yapıla• 
dir." cak bu gibi suçlar hakkında bu şehit. 
Projenin esasları : lerin belediye tcşkilAtına mUteaııi-, 

Projenin hükiımlerine göre, bütUn hükümleri mahfuzdur. Belediye tqkS 
kara yollarında seyrüseferin selamet litı bulunan nahiye ve köylerin yal J 
ve intizamla cereyanını temin için ge· nız belediye hudutları dahilinde işi 
rek yayalar, gerek bütün na:kil vası • nen ıeyrüsefer suçlar.rndan dolayı 
taları, bu kanunda yazrlı esaslara ve mahallerin belediye encümenleri cc 
bu kanuna müsteniden yapılacak ni- za vermiye salahiyetli olacaktır. Bel" 
zamname hükümlerine ve belediye sı· lediye işleri •ebebiylc muhtelü k:ıa 'il! 
nırları içinde mcri olmak üzere bele- nun ve nizamnamelerle belediye sı41l 
diyenin ve belediye sınırları dışında nırları dışındaki seyrüsefer işlerin ":İ 
kalan yollar için vilayetlerce yapıla- den dolayı belediye reislerine vcrileJld 
cak talimatnamelere göre harekıct et· salahiyet, seyrüsefer işlerinden dola• 
mekle mükellef olacaklardır. yı vali ve kaymakamlara da verilmif 

Yollarda viraj, meyil, yolun .genı' - tir. Seyrüsefere taalluk eden husus "t 
liği veya darlığı göz önünde tutula - larda beledi7 e eczaları, üç misline 
rak nakil vasıtalarının en çok yapa • "'Raaaı --...... 1-s.:ı •• AJ..+;.. ı 
ca.kları sürat dereceleri ve yollarla Yollarda her cins hayvan sürülen" 
yollar üzerindeki köprü menfez ve nin sevkinde riayet edilmeıi lazım .. l 
bütün sınai inşaatın hangi ağırlıktaki gelen uıul ve tedbirler talimatname "'t 
nakil vasıtalarına tahammülü olacağı lerle tespit olunacaktır. 
belediye sınırları içindeki yollar i - Nakil vaaııalan lıokkında 
çin belediyelerce, belediye sınırları 
dışındaki yollar için viliye.tlerce tes· 
pit ettirilecek, gerek bunları göstc • 
ren işaretler, gerek beynelmilel sey -
rüscfer işaretleri bütün yollara, aidi
yete göre belediye veya vilayetlerce 
konulacaktır. Bu masraflar, ait oldu· 
ğu dairelerce ödenecektir. 

Belediye •ınırları içinde meri ola -
cak seyrüsefer talimatnamelerinin 
tanziminde zabıtanın mütaleası alına
cağı ve memleketin en büyük mülki
ye memurunun taıdikine ar.zolunaca· 
ğı gibi belediye sınırları haricindeki 
yollarda cari olacak seyrüsefer Uli -
matnaımeleri de bu kanun hUkUmlcri
ne ve bu kanuna göre yapılaca'k ni -
zamnamede belirtilecek esaılara ve 
memleketin her tarafında aynı tekli 
muhafaza için dahiliye vekiletince 
verilecek direktiflere göre mahallin 
hususiyetleri de dikıkate alınarak be· 
lediye sınırları içinde meri talimat -
namelerden mtimkiln olduğu kadar 
ayrılmamak ve nafıa idareleriyle za -
bıtanın mütaleaları alınmak üzere vi
Iayetlcrce hazırlatılarak tasdik edil • 
dikten sonra tatbik mevkiine çıkarı -
lacaktır. Bu talimatnamelerin tadi· 
linde de aynı enalara riayet oluna -
caktrr. 

Belediye •ınırları içinde yolların 
muhafazası ve nakil vasıtaları hak -
kında 1580 numaralı belediyeler ka -
nunun belediyeler için kabul ettiği 
vazifelere ait hUkUmler mahfuz ol • 
mak üzere belediye aınırları haricin
deki yollarda bu vuifeler talimatname 

hükümler ı 
Umumi ve ihuausi yeder.de .ey~ 

fer eden yük ve binek araba ve bay • 
vanları, ve otomobil, otobüs, motoaik- • 
let, kamyon ve emsali bütün nakil va
sıtalarının fenni vasıf ve şartlara uy· 
gun oldu&u ve tetkik 'Ve azami istiap • 
haddi ve tahammül derecesi teepit o- İ 
Junarak i~lcmeleri ruhsata bağlanma
dıkça seyrilıcferlerine müaade edil • 
miyccektir. Her nakil vuıtası. ruhsa- k 
ta bailandığmr iÖlterme-k ÜZCl'C bir 

1 
plaka taşmııya mecbur olacaktır. Bo-
lediye sınırı dahilinde işliyeçekler ~ 
çin 'bu vazife !belediyelere ait olduğu 
gibi belde veya beldelerle köy- ' 
ler arasında seyrüsefer eden na
kil vasıtaları için bu vasıta sahipleri· 11 

nin daimi ikaınetglhlarınm ınensup r 
olduğu kaza belediye dairesine ait o· ı 

lacaktır. Her türlü nakıl vuıtalarını 
itletenler, ehliyetleri ubit olarak be
lediyece verilecek bir vesikayı Uf1 -
malan mecburi olduğu gibi, aıhatları 
bakımından da belediyelerin daimi 
kontrolüne tabi olacaklardır. 

Mali mcsuliyet eigortaer akdettir -
dif ini vesikalarla iıpat etmiyen mo -
törlU nakıl vaııtaları ı:nutasarrıf veya 
müstecirlerine seyrüsefer ruhaatna -
meıi verilmiyeceılı:tir. Müddeti biten 
sigortalar ycınilenmezse aeyrüsefer 
ruhsatneıneleri geri alınacaktır. :Mo • 
törlü nakil vasıtaları sahipleri vaaı~ 
lariyle yaptıkları her türlü zarardan 
mcsul olacaklardır. Zarara uğrıynın 
hatbı veya mUcbir sebcblcr bulun -
duğu ispat edilirse nakil vasıtası N • 

bibi beri olacaktır. 

Aynı kanunun 10 uncu maddesinin 
fU tekilde değiştirilmesi teklif olun
maktadır: "Arazi vcrgiıi iki taksitte 
alınır. Taksit zamanları her mahallin 
.zirai ve iktisadi vaziyetine göre vilA· 
yet umumt meclislerinin mütaleası a
lınarak valilerce tayin olunur." 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Motörlü motör1üz nakil v•ttaaı 
kullananlar bir kazaya ıebcp oldukJ.a.. 

Yeni 13 üncU madde projesi fUdur : 
••12 inci madde mucibince tadilen 
teapit olunan kıymetler, tadil talep
lerinin müaadif olduğu seneyi takip 
eden mali seneden muteberdir. Tadil 
muameleleri, tadil taleplerinin vuku 
bulduğu sene içinde neticelendiril -
mcmiş bulunursa mukayyet kıymet· 
lor üzerinden verginin istifasına de
vam olunacaktır. Bu takdirde vergı 
tadilen tespit olunacak kıymetlere 
&öre f ula alınmı§ ise, fazla farkı red 
veya mahsup; noksan alınmış iıc nok. 
Mlll fark ayrıca tahsil olunacaktır. 

Tadili istenen 17 inci maddenin ye
ni metni de 'udur: "Tadil!t talepleri 
sal&hiyettar mercilerin mezuniyetine 
iktiran eylediği takdirde aşağıda ya • 
zıh tadilat komisyonlarınca umumi 
tahrir için mevzu kaidelere göre tet
kik olunacaktır. Ancak ferdi tadilat 
taleplerinin tetkikiı salahiyettar mer
cilerin mezuniyeti kaydına tabi değil
dir. 

Bu komisyonlar, belediye hududu 
içinde bulunan arazi için mahallin en 
bUyUk idare reisinin, maliye veya ta· 
hakkuk mcınurluğu vazifesini yap • 
mıyan huausi idare memurları arasın
dan seçeceği bir memurun reisliğinde 
belediye meclisince biri kendi azası J 

Versay baba ile evlattığı 

Yirmi yaşında bir delikanlı olan 
Çekoslovakya devleti, bu yaım• 
gclinciye kadar Versay babanın 8-
ğütlerini dinliyerek, hediyelerini a
larak, verdiği vaitlerden ümitlere 
kapılarak bdyümuıta. Son buhran· 
!ar gelip çattığı zaman Prag sokak
larında dolCl§Bn kalaballğın bir a
ğızdan söylediği: 

"Bizi bırakırun biz mahvolmayız; 

Bizi bırakınan ıen mahvolursun 1,, 
Beyti, hep Versay babaya olan iti· 

kat ve imandan ilham alıyordu. 

Halbuki bugUn MUnib lcararından 
sonra anlaıılmıftlr ki Versay babı
nrn kendi evlltlığı Çekoslovakyr
ya gllnderecek askeri yoktur ve yar
dım eli doğudan da ,batıdan da 
Prag'a uzanamamaktadır. 

Prens Bi:ımarlı, bir samanlar, 
"Bohemya'ya hlkim olan Avrupa'
Y• da bUkmeder .. yollu bir kehanet 
savurmuftu. 

Prens Blsmarlc'ın resminin al
tında imzalanan dörtler anlaşma

sından ıonra alman ordusu Bohem
ya'yı İ§gal ediyor. 

Versay babadan yardım uman 
Çekoslovakya. ise §ıt acı hakikati 

anlamıştır: Bir çocuk ylrmisine 
bastıktan sonra artık anadan baba
dan medet ummamalı, kendi yağı 
ile kendi kavrulmılıdır. 

••• 
DiJnka Ulus, Münih 11nlaımısı

nrn akislerinden bahseden bir ha
berine ıu baılığı koymuıtu: 

"Berlin'e g6re sunt b61meler yı· 
kl/d11 bütün milletler mesut.,, 

Eve/ki gece Prag radyosunu din· 
Jiyenler1 ise gazeteleri siyıh çerçe· 
veler içinde çıkın bu §tlhirde "bü
tan milletler mesut" değil, "biJtün 
milletler mesul" tutulduğunu anla
DUJlırdır. 

Telikkide bir bari /ırkız mesut 
ve me:ıul/ 

••• 
Birkaç gün içinde almanlar ta-

rafından iıgali kararlaftmlan böl
genin bartasına göz gezdirirken bir 
köy veya kasabanzn 'iizerindc dur
dum: 

- Neydeki 
Bu eski çekoslovak .kas:ıbası da 

alman/arı geçtiğine göre ~ekler ar
tık: 

Fakat bu hayali yanıklardan 
tama.mile farklı bir ltak seçen
lerde Balrkeair'de aörülmüttür: 

Faytoncu Hüeeyin üminde bir 
adam, kaminetoda yakılacak is
pirto ile lambada yakılacak gaz-
7afmı biribirine karıttD"arak İÇ· 
mit, kendini bilmez bir hale sel· 
mittir. 

Atik Kerem'in bir "ahi,, çeker 
~kmez tututtuiu dofru mudur, 
delil midir, bilmem, fakat bu a
ı• Hüaeyin'i tutıııturmak için, 
her halde bir kibrit kafi gelirdi 1 

- Neydek? de diyemiyecekler 
mil - T. 1. Ulıçinin n'Ükteıi 1 
}'anık bir Mrhoı 1 

Eski bir beyti hatırlaranuz: 

Yanıktır o hılun kitabı 
Nazmında koka ciier kebabı 

Bu beytin birinci mıaramdaki 
''yanık,, mecazi minada kullanıl· 
dığı halde ikinci IDlll'adaki "ciğer 
kebabı kokusu., ba :ruuklıiı b&
fifleıtinnittir. 

X ukarıki be7itt• elki 11.civatla• 
l'ID 

Ci~erim paresi &eJ, vu ciicrlın 
paresini 

MurM nevinden mutfak ve bu
latık kokan kötü mazmunlar .. 
bir. örnekti-. 

Bir gazeteci arkadqım anlattJ: 
"Ditimclen muztariptim; yakm 

ahbabım olan bir ditçiye aittim. 
Di§Çi, ditimi tedavi ve tamir için 
lazmıgelen tedbirleri alırken bo
yuna dilim oraya gidiyordu. Ditçi 
bir iki ihtardan aonra ı 

- Galiba bu hareketin mulek 
icabı dedi, gazeteci olduğun için 
dilini tutamıyoraun!,, 

Ditçinin nükteai fena değildir. 
Fakat ben de gazeteci arkadqa 
fU cevabı verdim: 

- Ditçi dostunun bu nüktesi, 
Türkiye d~mda bir talmn memle
ketler var ki orada isabetli bir ff07. 
pılamazchl 

rı takdirde derhal vasıtayı durdura - 11 

rak kazaya u&rıyanlara yardım etmi • 
ye ve vakayı en yakın zabıta veya be
lediye mcvkiine haber vererek yardım 
istemeğe meoburdurlar. 

Bir nakil vaaıtaıını, hıraızlrk kaıdi 
bulunıun bulunmaam her ne sebep ıve 
maksatla olurııa olsun sahibinin ma -
IUmatı olmaksızın alıp .kullanmak ya
sak olacaktır. 

Binek nakil vasıtaımı kullananlar 
yolcuların istediği yere gitmiye ve 
kendilerini emin bir surette götümıi· 
ye mecburdurlar. Hususi surette kira
lanan vasıtalar her hangi bir maksat· 
la olursa olsun bu emniyeti suiistimal 
edenler veya yolcuların istekleri ha -
ricindc istikamet takip edenler, bu 
hareketlerinden batkı bir hidiee çrk
mamıt olsa bile, cezalandırılacaklar • 
dır. Bu suretle hareket ederek yolcu· 
yu bir ıuretle iğfal ve bu yüzden bir 
vaka çııkmasına sebep olurlarsa, hadi· 
senin istilzam ettiği cezaJarm en ağı
riyle cezalandırılacaktır. 

Zllbrta. bu kanun hükümlerine ve 
bunlara dayanılarak yapılacak nizam
name ve talimatname hükümlerine 
aykırı hareket edenleri menetmekle 
mUkeJ.lef olacaktır. Tahdit edile!\ 
mikdardan fazla yolcu ıve efya yüklü 
motörlü vasıtalar hakkında yapılacak 
nizamname hilkUmlerine ıgöre mua -
mele ifa olunacaktır. 



ULUS -3-

nı_> ı_ş _P_O_L_I T_i_K_A_ı DONYA HAB - ERLIER~ TUNA KIYILARI Havaya 
bağlı ınya da payını alıyor 

" J ' • • • • 

- Yeni çıktı -

Ca,koslovakya, Südet'lerle meskU.n. 
l'mntakaJan Almanya'ya terket • 

uhaEı olduğu gibi, polonyalılarm 
ddan Tqen'i de Polonya'ya ver-

ÇEKOSLOVAKY A1 DA 

İkinci mıntaka 
da iıgal edildi •r 8(ı'D'lvafakat etmİ§tir. Avusturya 

ilha/İstan İmparatorluğunun bir cüzü 
mufkil eden T eıen, şulh muhedeleri 
etti~ere edildiği sırada Polonya'ya 

dilecekti. Fakat 1919 senesinde 

(Başı ı. inci sayfada) 

Alman kıtaları dürüstlükle 
lwrekeı ediyorlar 

~lovakya bir emrivaki yaparak bu 
urJa;kayı İHal etti. iki sene sonra da 

tıl?l' konferansı Çekoslovakya'nın 
öre yır11 tarudr. Gerçi eski Avusturya 
~eleristan ve Çarlık Rusya'sının top
Jeri Jt.ı yağma edilirken, Polonya da 

ede\ cephelerde aynı tekilde emriva
mahlı yapmış ve hatta 1921 senesinde 
iill~•in yardnniyle Almanya' dan Si-
~ hı'nm bir kısmım da ele geçirmit. 
. ıltnL..akat polonyalılar Çekoslovakya'-
ıJece. . ~ 

kl19 senesınde yaptlgı elçabuklu • 
:: Y~ dolayı affetmerniılerdir. 
nin~u defa Almanya Südet mıntaka
ş i,ele geçirmek için Çekoılovakya'yı 
ninik etmiye başlayınca; Polonya da 
larqmyetten istifade etmek fırsahnı 
b*mak istememiştir. Polonya'nın iki 

xJa ad be · tt• w • . an rı, ısrar e ıgı r okta, en -
ehl_r.)asyonal mübadelede kullanılan ta-
allı " · d .. • en zıya e musaadeye mazhar 

C:~devlet'' muamelesidir. Yani Südet 
işle-°'ları ~akkında tatbik edilecek 

1 bJlllelenın polonyalı ekalliyet hak -
ce .la da tatbikini istemiştir. 
BePolonya'run davası büyük devlet -
kıa oien halya tarahndan kuvetle mü -

s1-t.a edilmiştir. Musolini, çekoslovak 
in •:i had bir safhaya girmezden evel 
'leııd Runsiman'a hitaben yazdığı açık 
l~· mektupta yalnız Südet almanlan • 
ıŞ" değil, polonyab ve macar ekalli

.s "(erinin de kurtuluşlannı ileri sür -
ıne 

ttü. Ondan sonra da sö,;Jediği biro -
1 .. nutukta Çekoslovakya daki bütün 

.. lliyetler hakkında plebisit talep et

e • tir. Anlatılıyor ki Münib konferan-
da da Musolini, ısrarla polonyalı ve 
car ekalliyetlerinin davalarını ileri 

müş, hatta yeni çekoslovak hudut-
ının Almanya ve ltalya tarafından 

.. '8lltiıini bu iki meselenin halledil -
- ıine bağlamışbr. ltalya'mn polonya

a- ·e macar haldan üzerinde 11rannda 

- le bir politika tabiyesi sezilmekte -

P: Ahnanya'mn orta Avrupa'da ge -
Jemeıi ltalya'nın menfaatlerine uy-

- 11 değildir. Fakat Muaolini realist 
• devlet ada:rm olduğundan çekoalo -

lr mülki tamamLğının müdafii ola -
ı ileri atılıp da Almanya ile karıı • 

i- maktan bir fayda çıkmıyacağını 
laımtbr. Çekoslovak kaleıi düştük -

• ıı sonra, lruvetli bir Polonya ve Ma -
- tistan meydana getirerek, Almanya-

11 şarka doğru genişlemesine karşı 
r Polonya, Macaristan ve Yugoılav. 
ı bloku teşkil etmek siyasetini takip 
rnektedir. Düşüncesi ne olursa olsun • 
ır halde Musolini, Münih'te Polon • 
ı'mn ve Macaristan'ın haklan üze -

nde ıarar etmiş ve bu meseleler üze • 
nde anlatmaya bir madde ilave ettir
liştir. Münib anlaşması yapdır yapıl
ıaz, Polonya Çekoslovakya'ya bir ül
matom tevdi ederek T eşen nuntaka -

nın ilhakını istern.iıtir. Dün gazete • 
ırde çıkan habere göre de çekoılovak 
ükümeti, "enternasyonal vaziyetin 
riiııkilatlnı ve Münih anlatmasından 
oğan hadiıelerin zaruretini göz önü • 
e alarak Polonya'nın teklifini kabul 
tmiştir." Dünden beri Polonya asker
~ri Te§en'i işgale başlamı§lardır. 
• Teşen mınt.akası, geniı değildir. 
akat Bohumin ve Kavin'i de ihtiva 
den bu nuntaka çok zengin kömiir 
ıavzaııdar. Binaenaleyh endüstri ba _ 
~mı~dan büyük eherniyeti haizdir. 
.aerçı Polonya bu nuntakayı ilhak et -
rıekle azacık genişliyor ve zengin kö

ür havzasını ele geçiriyor. Fakat ya-
ın veya uzak bir istikbalde Almanya 
e arasında ihtilafa mevzu teşkil ede
k bir nuntakayı eline geçirmiş oluyor 
sasen daha birkaç mesele vardır ki 
··yle ihtilaf mevzuu olmak istidadın -
dır: Bir defa koridor meselesi var • 

il'. Dançiğ meselesi, Polonya'daki bü
ük alman ekalliyeti meselesi. Şimdi 
olonya bunlara bir hassas temas nok

Prag, 2 a.a. - Saat ı 7 ,30 da aşağı
daki resmi tebliğ neşredilmiştir : 

Bütün çek cümhuriyeti toprakla -
rrnda hudut bölgesinde bazı küçük e
hemiyetsiz hadiseler müstesna olmak 
üzere tam bir asayiş ve sükOnet mev -
cuttur. Münih anlaşmasına göre, al • 
manlara teslim edilmesi icabeden top
rakların işgali sükiln dairesinde ve ha
disesiz cereyan etmiştir. Alman kıtaa· 
tı tam bir dürüstlükle hareket etmek -
tedirler. 

Henlayn Raylış komiseri oldu 
Berlin, 2 a.a. - Hitler, Henlayn'i 

südet memleketleri Rayhş komiserliği
ne tayin etmiştir. 

Prag'dan alınan istihbarat bürosuna 
bildirildiğine göre, alınan elçiliği çe -
koslovak hükümetinden mevkuf bulu
nan südet almanlarmın derhal tahliye· 
sini istemiştir. 

Henlayn'in beyannamesi 
Berlin, 2 a.a. - Henlayn, südet al

manlarına hitaben neşrettiği bir be • 
yannamede ezcümle şöyle demektedir. 

Şu saatte, doğduğumuz memleke -
tin şehitlerini derin bir minnettarlıkla 
anıyoruz Onlar, canlarını çocukları • 
mızın hüriyeti uğruna verdiler. Geride 
kalan bizlere gelince, biz de şu vazife -
mizi aynı fedakarlık ruhu içinde yap
malıyız.: Plebisit neticesinde bütün 
o'4.ı ... ~ - u!unıu yut\lı.uuuzun nuııyeı:ını 

temin etmek. Südetlerin bütün alman -
Iarın şefi olan Adolf Hitler'in arkasın
da tek kütle halinde ve sarsılmaz sa -
dakatle yer almış olduğumuzun yeni 
bir delilini dünyaya vermek istiyoruz. 

!Sükii.n tavsiyeleri 
Prag, 2 a.a. - Prag radyosu Bohem

ya bölge ofisi, hudut bölgeleri halkını 
ikametgahlarını terketmemiye davet 
etmekte ve plebisit bölgelerinde kal
manın devlete karşx yüksek bir vazife 
olduğunu bildirmektedir. 

Hu.susi bir komite kurulacak 
Prag, 2 a.a. - Hükümet, kovalisyon 

partilerle müzakereden sonra, yeni 
hududun tahdidi ve buna müteallik 
bütün meselelerle meşgul olmak üz.e -
re birçok nazıırlardan mürekkep husu
si bir komite teşkiline karar vermiş
tir. Komitenin reisi başvekil general 
Sirovi'dir. 

Çek mebuslarından /rarısız 
ve ingiliz mebuslarırıa 

Prag, 2 a.a. - Hükü.met koali•yo· 
nun parUlmento mümessilleri ingi)i.ı: 
ve fransxz parHlınento azalarına hita
ben bir beyanname neşretmi~lerdir. 

Beyannamede çekoslovak hükümeti 
tarafından verilen kararın, "Avrupa 
sulhunu kurtarmak için şimdiye kadar 
katlanılan fedakarlıkların en büyilğü,, 
olduğu kaydedilmekte ve hülasatan 
şöyle denilmektedir• 

"Bu fedakarlığa rağmen toprakla
rımızın tahliyesi için bize hiç bir 
mühlet verilmemiş ve Münih'te tesbit 
edilen tarihlerde iktisadi menfaatleri-
mize riayet edilmemiştir.,, 

l rıgiliz ve Jransız askeri 
işbirliği 

Faris, 2 a.a. - Münib anlaşması hü
kümlerine göre, bazı südet toprakla
rında ingiliz ordusu müfrezeleriyle 
fransız kıtaatı müfrezeleri teşriki 
mesai edeceğinden genel kurmay ya -
rm bu hususta Gamelin•in başkanlı
ğxnda icabeden tedbirleri alacaktır. 

Sovyel Rusya' da bir tayin 
Moskova, 2 a.a. - Sovyetler Birli -

ği yüksek Sovyet reisi, B. Nikola Bul
ganin'i Sovyetler Birliği halle komiser
leri konseyi reis muavinliğine ve Dev • 
let Bankası idare meclisi reisliğine ta -
yin etmiştir. Bu suretle, B. Bulganin
in büyük Rusya halk komiserleri kon
seyi reisliği vazifesi nihayet bulmak -
tadır. 

Şanghay' a 5.800 Japon 
yarahsı getirildi 

Falih Rıflu ATAY 
Hem Yugos1avya'da yapı 
lan bir seyahatin hikayesi, 
hem ele en eski zamanlar-

(Başı 1. inci sayfada) 

murtmUJtur ve bütün bildiğimiz 
edebiyat ! 

Yüzde yüz havaya bağlı bir 
saadetin sık sık en acı hayal su· 
kutlarına uğramasından daha 
tabii ne olabilir? O kadar uzun 
endişelerden yorulan içime, tim
di bir hiddet çöktü: Bütün te • 
rakkiler, bizi her gün biraz daha 
tabiata hakim kılıyor. Çiftçile -
rimiz ne zamana kadar tabiatin 
tamamen keyfine bağlı kalacak
lar? Borsa' da spekülatörleri 
batıran bir hava oyunu vardır. 
Bütün ziraat sistemimizin böyle 
·bir oyuna benzeyişine niçin ta -

Japonlar muraff akıyeblılile uğradıkları 
ilin ıehlrll gaz kullana<aklarmıı ı dan bugüne kadar Yugos

lavya 'nm bir tarihi 
i 

Hankov, 2 a.a. - Hongkong' dan alman haberlere göre bütün 
cephelerde maruz kaldıkları muannidane mukavemet karşısında 
japonlar geniş mikyasta zehirli gaz kuJlanmağa karar vermış
lerdir. 

İngiliz Kırahnın bir 
temennisi: 

24 eylül gecesi iki japon nak- ı--
liye, gemisi Şanghay'~8.'? Kiu~i- Prag hükümetİ 
ang a 480 sandık zehırlı ve goz Bütün dünya milletleri 

hammül edelim? Toprak sanatı· 
na, bir borsa spekülasyonundan 
daha yüksek bir talih temin et -
mek önümüzdeki ziraat kongre
sının münakaıaları arasında 
başlıca yerlerden birini almalı -
dır. 

yaşartıcı gazları ihtiva eden bom 
balar taşımışlardır. Bu gazlı 
bombalar Y angtse'nin şimalinde 
Tienşiaıen cephesinde kullanıla
caktır. 

Şausi cenubunda japonlar hezime
te uğramakta oldukları için geniş mik 
yasta zehirli gaz kulJanmağa karar 
vermişlerdir. 18 eylülden beri Şusiye 
sekiz kamyon zehirli gaz gönderil
mişttir. Bu eyaletin cenubuna daha 
çok miktarda zehirli gaz nakledilmek
tedıı. 

5800 japon yaralısı 
Şanghay' dıa 

Şanghay, 2 a.a. - Alınan haberlere 
göre, Yangtse cephelerinde yaralanan 
5800 japon askeri tedavi edilmek üze
re geçen hafta buraya getrilmiştir. 

En ağır yaralılar Şan.ghay'da tedavi 
Cl!una. a.hn.mı9l:::ır diğer yaralılar Ja
ponyaya sevkedilmişlerdir. Aynı haf
ta zarfında içlerinde ölen askerlerin 
külleri bulunan 3800 sandık Japonya
ya nakledilmek üzere Kiukiang'dan 
Şanghay'a getirilmiştir. 

Çinliler, Loşan'ı geri aldılar 
Hankov, 2 a.a. - Birkaç gün evel 

japonlar tarafından işgal edilmiş olan 
Hanan'ın cenubunda Peiping - .Han
kov hattında kain Loşan şehri pazar 
günü cereyan eden şiddetli muhare
beler neticesinde çinliler tarafından 
istirdat edilmiştir. Çinliler şimdi şark 
istikametinde ilerlemektedirler. Hu
angşuan•ın 7 kilometre garbında ja
ponlara taarruz etmişlerdir. 

Püskürtülen japon ıaarruzları 

Şanghay, 2 a.a - Şanai ve Hopei -
deki Çin kıtaları tarafından hareket 
üssü olarak kullanılan Şanai'nin şar • 
kındaki mühim bir sevkulceyş nokta-

larr olan Vutai'e japonlar tarafından 

yaprlan taarruz tekrar geri püskürtül-
müştür. · 

Japonlar bu noktada mühim zayia
ta uğramaktadırlar. 

Habeş harbinin 

yddönümünde 

Roma'da bir 
tören yapıldı 
Roma, 2 a.a. - Öğleden evel Muso

lini maluller an .. evinin yeni salonla
riyle ''Zaferler avlusu" nu açmıştır. 
Açılış merasiminden evel Musolini 
binanın önüne dizilmi~ olan Habeşi&· 
tan ve İspanya harplerinin malfilleri
n iteftiş etmiştir. Bu tören için Habe
şistan harbinin başlangıcında, ilk tet· 
rin 1935 te, Marep'ten geçildiği tarih 
intihap edilmiştir. 

Nişan almış olan mareşallerin, dul
ların ve asker analariyle Afrika ve İs
panya harplerinde kumanda mevkiini 
i~gal eden generallerin huzurunda 
harp malfilleri cemiyeti reiıi mebus 
Dölakrua bir nutuk ' ııöylemiıtir. Ha
tip Muııolini'ye hitap ederek üç sene 
evel "bir imparatorluğun fethini em· 
retmiş olduğunu ve dün sulhu kurtar
dığını,, hatirlatmıJ ve İtalya'yı kuvet
lendirdiğinden dolayı kendisine te
şekkür etmiştir. 

Macar isteğini de 
tatmin edecek 

için dostluk devresi ! 
(Başı 1 inci sayfada) 

Fransız - lngiliz i11birliği 
Londra, 2 a.a. - B. Nevil Çember-

( Başı 1. inci sayfada) layn, B. Daladiye'ye aşağıdaki mü-
lovak noktai nazarını izah etmiştir him mesajı göndermiştir: 

Hemen aynı zamanda Macaristanın "Son endişeli günler zarfındaki 
Prag'da bulunan elçisi B. Krofta'ya yardım ve işbirliğiniz için olan min
bir nota vererek macar hükümetinın, nettarane takdirlerimi ve büyük mem
Münilı konferansı mukarreratını dik- leketinizi temsilde gösterdiğiniz ce
kat nazarına alarak, Budapeşte ve saret ve vekar karşısındaki hayran -
Prag hükümetleri arasında resen mü- hğmıı size arzetmek isterim. Alman 
zakereler yapılmasını .ve Prag hükü· şansölyesi ile birlikte imza ettiğimiz 
metinin ne vakit ve :ıerede bu müza- deklarasyonda iki milletin zuhur e
kereleri açmağa hazır olacağını sür- debilecek bütün ihtilaflarda barış ve 
atle bildirmesini talep ettiğini tebliğ dostane istişare arzusunu beyan et -
etmiştir. Macar hükümeti bu müza - tik. İngiliz ve fransız milletlerinin 
kerelerin süratle yapılması ve müs • kalpleri 0 kadar birleşmiştir ki bu his 
pet bir neticeye bağlanması keyfiye- lerin aynı zamanda ve benimkinden 
tinin yalnız iki ata.kadar memleketi daha az olmıyarak memleketinizin de 
değil fakat bütün Avrupa'yı pek ya- hisleri olduğunu biliyorum. İstikbal
kından atıikadar ettiği mlitaleasında- de sizinle, memleketlerimiz arasında 
dır. pek müteyemmin bir surette mevcut 
Tebliğde, macar ekalliyeti mesele· münasebetlerden mülhem bulunan iyi 

sinin halli için yapılan çek demarşla- niyetin ve itimadın inkişafı sayesin· 
rmdan Romanya ve Yugoslavya hükü de Avrupa barışının tarsini için ye
metlerine de malfımat verildiği bil - ni gayretlerle tecelli eden yeni ve de· 
dirildikten sonra şöyle denilmekte - vamlı bir işbirliği görüyorum. 
dir: 

Çek hükümeti tarafından yapılan 
bu teşebbüs, mezkur hükümetin bu 
mesele hakkında bir uzlaşma ruhu i
çinde macar hükümetiyle müzakereye 
amade olduğunu g5stermektedir ki, 
bundan istikbalde iki memleketin 
halisane teşriki m esais i doğabilecek
tir. 

Macar ıopraklannın 
mn.carlara verilmesi 

Budapeşte, 2 a.a. - Baıvekil Mti 
ajansının bir muhabirine verdiği be-

Polonya ordusu 
Çek topraklarında 

(Başı l. inci sayfada) 
ra eski asilerden müteşekkil müfreze
ler nazarı dikkati celbetmiştir. Bunla
rın bapnda Te,en Silezya.smın leh hal· 
kını çek parlamentosunda temsil et -
miş olan mebus Voli bulunmakta idi. 

Biiıün Lehistan bayram 
yanatta, macar topraklarının tekrar yapıyor 

Macaristan'a verilmesi meselesine Vartova şehri de bir bayram man· 
Münib görüşmeleri ile halled;lmiş .zaras.ı arzetmektedir. Sabahtan beri 
nazariyle baktığını söylemiştir. Pilsudski meydanı hınca hınç dolmut -

Naip Horti'nin ~lusolini'ye tur. 
Halk hoparlörlerin neşrettiği vata-

Falih Rıfkı ATAY 

Belediye 
seçimleri 

(Ba~ı ı. inci sayfada) 

Kırkız, Kurtuluş, Dumlupınar, Dua
tepe mahalleleri reylerini verecekler
dir. 

* 
Bütün yurtta 

Diııaı·'da : 

Dün saat 8 de başlryan belediye in
tihabı öğleye kadar devam etmiş ve 
900 ü mütecaviz müntehip reyini kul
lanmıştır. Halk siyasi haklarını par

timizin namzetleri lehine istimal et
mektedir. Bu seneye kadar yapılan 
intihapların hiç birinde emsaline te
sadüf edilmiyen candan bir alaka ile 

kadın erkek bütün münıtehipler reye 
iştirak etmektedir. İntihap yarın saat 
18 de hitam bulacak ve sandık açxla
caktır. 

Burdur'da: 

Burdur, 2 a.a. - Burdur belediye 
seçimi bu sabah halıkın CO§kun uzahü
ratt ve genç hatiplerin bu tezahürat 
hissiyatzna tercüman olan hitabeleri 
ara&mda başlamıştır. Müntehipler ta
kxm takım gelerek reylerini C. H. 
Partisi namzetlerine vermiye başla

mışlardır. Şehir daha dün akşamdan 
tezyin ve tenvir edilmiştir. 

telgraJı ni sınrkılan dinlemekte ve birkaç gün -
:r- Giresun 'da : 

Budapeşte, 2 a.a. - L aip Horti, B den beri meydana konulan ve çekoslo-
Muaolini'ye aşağıdaki telgrafı çek- vak topraklarının Polonya'ya avdet e
miştir : decek kısmını gösteren büyük bir ha -
"Ekselanslarının davamıza yapmak ritaya bakarak konuşmaktadrr. 

lütfunda bulunduğu müzaharct ge- Teşen Silezyası meselesinin halli
rek beni ve gerek dünyanın her '.ara- ni halk büyiik tezahüratla karşılamak ... 
fındaıki bütün macarları derin :.ıü ım M ı - tadır. Şehirler donanmıştır. areşa 
rette müteheyyiç etmiştir. Eksel:ms- Smigli Ridz ve Hariciye nazırı Bek'e 
La.rmın geçmişte de gösterdikleri sa- bir çok teşekkür telgrafları çekilmiş -
mimilik ve dostluk tezahürlerinden 
sonra, bu sonuncunun macarları daha tir. 
haklı bir barışa sevkedcceğine kanı- Akşam Pilsudski meydanında bü -
im. Gerek kendi nammıa ve gerek biı- yük bir nümayi~ yapılacaktır. 
tün macarların namına, istekelrir .• ize Bir mu.lı.teliı komisyon 

Giresun, 2 a.a. - Dün belediye seçi
minin ilk günü idi. Şehir baştan başa 
donanmıştır. Süslü rey sandıkları ban
do ile bütün şehrin en ücra sokakları
na kadar götürülmüş, halık Partinin i -
lan ettiği namzetlere grup grup rey· 
lerini vermiye başlamıştır. Rey veren
ler arasında kadınların çokluğu bil
hassa göze çarpmaktadır. Üç saat i
çinde 250 yurttaş reyini vermiştir. 

İzmir'de : 

kati ve haklı bir tarzı halle kadar mil kuruldu İzmir, 2 a.a. - İzmir ve ona bağlı 
zaharct buyurulmasını rica ed~reit en Prag, 2 a.a. _ Teşen mıntakası hak· şehir ve kasabalarda bir günde yapı-
samimi teş1kkürlerimi arzcderim.,, kındaki Polonya notasının çekoslovak lan belediye seçimi çok hararetli ol· 

hükümeti tarafından kabulü neticesin- muştur. Bütün şehir ve kasabalar bay-
Jıfacm· cek lıududunda · · · d · - de ortaya çıkan meseleleri halletmek ram içınde C.H. Partiaının a~etıne 

bir lıô.dise üzere muhtelit bir Polonya - Cekoslo- büyük kütleler halinde icabet etmiş 
Budapeşte, 2 a.a. - Mti ajansı bildi- vak komisyonu teşekkül etmittir. Te - ve reylerini ittifakla parti namzetle

riyo~: Macar - çek hududundakı Bar- şen hudut mıntakasr derhal Polonya rine vermişlerdir. 
reve'den bildiriliyor: Çekler bu sabah cümhuriyetine terkedilecektir. İzmir ve lzmir'e bağlı kazalarda 
Tornaya garını dinamitlemişlcr ve seçim tamamen bitmiş ve reyler!n tas-
Tornaya'ya giden demiryolunu tahri nifine başlanmıştır. Daha şimdiden 

etmişlerdir. D F k' rey vermekle mükellef olan münte-
Nasyon<.r.l sosyalistlere r a U!I Uf! hiplerin yüzde doksanının reylerini 

km·şı tedbir 1 kullandıkları anlaşılmıştır. S~im es-
Budapeşte, 2 a.a _ Nasyonal 808_ Belgrad da nasında müntehipler kol kol mn:ıka-

yalist fırkasının organı olan Magyar larla milli havalar çalarak ve aöyliye-
sağ gazetesi bu sabah neşrettiği bir 1 ~ 1 1 rek kanuni haklarını neşe içinde kul· 
başmakaleden dolayı müsadere edil- yap ı,ı emıs ır !anmışlardır. Halk muhtelif eğlence 
miştir. Kumandan Salessi tarafmdau mahallerinde eğlenmeıktedir. Bu, İz. 
idare edilmekte olan nasyonal sosya- Belgrad, 2 a.a. - Alman milli iktı· mir'in az gördüğü canhlıklardan biri 

ası daha ilave etmiş oluyor. Gerçi Al
ya'nın Teşen üzerinde doğrudan 

oğruya bir iddiası olamaz. Fakat 
ğer Almanya şarka doğru Ukranya-

İngiliz kabinesinde yeni 
olacak mll 

Muıolini şu ıoözlerle mukabele et· 
miştir: 

listlerin harekatına karşı diğer bazı sat nazırı Funk, akşam Dubrovnik' - olmuş ve seçim tezahüratı halk bir 
tedabirin ittihaz edilmesine intizar c- ten buraya gelmiş ve dün biribiri ar- bayram günü Yei.iatmıştır. 
dilmektedir. kumdan Stoyadinoviç, ticaret ve en- Mülhakattan Partiye gelen telgraf-

a geniıliyecek, cenuba doğru Slovak
a üzerinden Macaristan'a kısa bir 
uvasala temin etmek istiyecek olur

a, Teşen'i ele geciren Polonya, Al • 
anya'nın yanı başında bir tehlike 

eşki] edecektir. Esasen Çekoslovakya 
avasını bftllettikten sonra Almanya'

rı en cok meşgul edecf'k olan devlet 
rolon;a'dır. Bunun içindir ki Teşen 

~
ntakaımın ilhakiyle Polonya'nın 

udu~lan geni$1eınis olmakl.a be~a~e~, 
Yası vaziveti kuvetleşmemıı;, bıl::ıkıs 

~ayıflarmş br. 
A. Ş. ESMER 

istifalar 
Loııdra, 2 a.a. - Deniz birinci lor

du Duf Kuper'in istifası hakkında 
tefsirlerde bulunan Söndey Ekspres 
gazetesi Avrupa buhranı esnaıında 

ticaret nazırı Oliver Stanley ile zira
at nazırı Morrison, sxhiye nazırı El
liot ve mUhrUhas nazrrı Delavarr'm 
Dufe Kuper'e müzaharet ederek Al
manya'ya karşı daha kati ıbir hattı ha· 
reket ittihaz edilmesini tavsiye ettik
lerini yazmakta ve şu suali sormakta
dır: 

"Bu zevat da acaba şimdi istifa mı 
edecckkı ?., 

"Arkadaşlar. Afrika ve İspanya 
harp meydaıılannda kıymetinizi isbat 
ettiniz. İtalya yaptığınız fedakftrlığı 
hiç bir zaman unutmıyacaktır.,, . Japon Hariciye 

Nazırı kim olacak? F'ransa' da, italyan 
ölüleri ü;in .•• 

Faris, 2 a.a. - Eski fransız muha - Tokyo, 2 a.a. - Gazeteler, Prens 
ripleri, Fransa için ölen italyan asker· Konoye'nin Hariciye işlerini muayyen 
!erinin son uykularını uyudukları lv- bir müddet için idare edeceğini yazı -
ri mezarlığında bu sabah sade bir me-ı yorlar. Hariciye için muhtemel nam -
rasim yapmışlardır. Memleketin ge- zet olarak son zamanlarda Roma'ya 
çirdiği vah~ saatlerden sonra yapı -1 büyük ~lçi tayin edilen B. Şiratori ile 
lan bu merastm Fransız - İtalyan dost·ı M.ançurı cenup demiryo1ları kumpan
luğunun bir tezahürü manasını ileti· yasının idare reisi B. Matsuoka'nın i-
aap etıni§tir. simleri geçmektedir. 

düatri, maliye, ormanlar ve madenler !arda l.ıütün şehir ve kasabaların bu 
nazırları tarafından kabul edilmiştir. vesile ile büyUk Atatürk'Un Partisi 
Başvekil alman nazırının şerefine bir etrafında müttehit kalnuya and ictik· 
öğle yemeği vermiştir. leri bildirilmiştir. -

Ticaret nazırı B. Kabalin ile Dr. 
Funk şerefine bir dine vermiştir. Zi- Funk, iki memleket arasındaki cko-
yafette bakanlardan BB. Stankoviç, nomik münasebetlerin inkitafı te
Kujundçiç ve Pilja ile Belgrad bele- mennisini izhar eden nutuklar söyle
diye reisi B. Iliç, ticaret odası reisi mişlerdir. 
B. Starçeviç, milli banka direktörü Dr. Funk, cereyan edegelen tarihi 
muavini B. Belin, protokol direktö- hadiselerin yeni bir inkişaf devresi 
rü B. Marinoviç, Almanya büyük el- açacağı ve bunun da iki memleket a
çisi B. fon Heeren, alman ataşemili- rasında daha sıkı ve daha verimli bir 
teri ve qiğer bazı zevat hazır bulun- teşriki mesai için en iyi esası teşkil 
muşlardır. edeceği kanaatinde bulunduğunu ila-

Ticaret nazırı B. Kabalin ile Dr ve eylemiştir. 



BiBLiYOGRAFYA 
............. 

Ülkü Halkevleri Dergisi 
11kteşrin sayısı çıktı 

RADYO 

Ankara : 

(Öğle neşriyatı tecrübe m 
olarak yeni stüdyoda yapılacalı:t 
. Öğle neşriyatı: 12.30 Alaturka 
nyatı - 13 Haberler - 13 15-1 
plilı: neıriyatı ve son. · 

Medüz Minerv'i gazaba getirin<e 
İlôhe de onun saçlarını 

ler, istihareye yatmışlar ve vardık
ları neticeden dona kalmışlar: 

Güzel Andromed'in canavara tes
lim edilmesi icap ediyormuş. Ka -
hinler iki şık karşısında kalmışlar: 
Kırahn kızını canavara nasıl tes • 
lim etsinler? Ya ·kıra! krzıp onları 
öldürtürse... Teslim etmeseler, bu 
sefer de deniz canaıvan memlekete 
dehşet aaçmıya devam edecek. Fa
kat ahalinin israrları karşısında, fa
lın neticesini söylemiye mecbur 
kalmışlar .. 

68 inci sayısiyle 12 inci cildinin 
ikinci nüshası çıkmış olan Ülkü Halk 
evleri dergisi, 96 sayfa içinde gene 
birçok değerli yazılar toplamıştır. 

Her ay başında muntazaman çıkan 
Ülkü, memleketin kıymetli bir kültür 
mecmuası olmuştur. Her sayısındaki 
ilme, sanata ve felsefeye ait yazılar 
milli irfana yeni kıymetler ilave et
tiği gibi mecmua Halkevlerinin ça -
lışmalariyle iç kültür hareketlerini 
dışta ve içteki neşriyatı Halkevleri
nin çıkardıkları mecmuaları takip ve 
hulasa ile geçen bir ayın kültür ha
mulesini içine almaktadır. 

. Akşam neşriyatı: 18.30 Karışık 
rıyatı - 19.15 Türk musikisi ve 
kılan (Halük Recai) - 20 Saat 
rapça neşriyat - 20.10 Haberler 
İn.ce saz faslı (Tahsin Karakuş) 
plakları - 21.15 Stüdyo salon o 
1- Leopold W eninger: Lied der 
s~hlepper an der Wolga. 2- Bra 
nscher Tanz No. 1. 2- Siede: Leu 
chens Hochzeit. 4- Borodin: No 
Josef Gung: Zephyr-Lüfte - 22-
berler ve hava raporu, yarınki pr 
son. 

lstanhul : 

vılan şekline soktu 
·~ ~~~~ ""' . . 

\_""""". 
~ 
·j"'" 
~ 

Alrodiayaa laCll'abelerinde Meclüz bQfı 

... 

1. J&be Minerv'in gazabına uğrı

yarak saçları yılan şekline 
giren güzel Medüz'ün hikayesini 
biliyor musunuz? 

Çok eski.den, tarilıin efsanelerle 
karıttığı .zamanlarda, Medüz, Ör -
yal ve Stheno isminde üç kız kardef 
varmıt- Bunların içinde Medüz en 
güzeli imit- İpek gibi, muhteşem 
uçları, insanın içini eri ten güzel 
gözleri varmıt-

ltliııerv isminde bir de ilahe var -
mı,. M.abutlarm en büyüğü olan 
Jüpiter'in kızı imi§. lğne ile yapı-
lan bütün itlere o bakim imif. Za -
ten kendisi de itleme, diıkit ve kas· 
nak itlerini ~k iyi yaıparmış. Baba
sının nüfuzundan olsa gerek, zeki, 
kiyuct ve sanatlar ilahesi olan Me
düz, aynı zamanda harbe ve e-kim iş
lerine de k&rlflDlf. 

Fakat Minerv'in bir kusuru var • 
1Dif: Tenkide hiç tahammül ede -
mezmiş. Günün birinde Arakne iı -
mindc bir güzel kıız ona: 

- Ben senden daha iyi işleme ya
parım. 

Dediği için zavallı kızcağızı ö -
riimcek tckline sokmuş. 

Gel zımıan git zaman, Minerv'le 
Medüz karplaşmışlar ve konutma -
ğa başlamıolar. Medüz, iliıhenin hu
yunu bilmediği için mi, yoksa bilip 
de onun damarına basmak istediği 
için mi, her ne ise, ileri geri söyle
nerek ilaheyi kızdırmış. İlihe bu -
nun üzerine ondan katmerli bir hı -
tikam almağa karar vermiş, dütün-

Yazan: 

Samih Tiryakloğlu 
ceye dalmıı, bir güzel kızdan nasıl 
intikam alınır diye .•. Nıihayet bul -
muş: Öyle ıbir şey yapayım ki, de
miş, hem güzelliğine halel gelme -
ain, hem de herkes kıorkarak ondan 
kaçaml Ve zavallı MedU.z'ün o ipek 
gibi güzel, muhte§Cm uçlarını yı
lan tokline aolanuf. 

Fakat M.edüz'ün güzelliği her ta
rafta o kadar me§hurmuı ki, deli -
kanlılar ona bakmaktan gene ken -
dilerini alamıyorlarmış. Bu sefer 
de, gözlerine acaip bir hal arız ol
muş, baktığı kimseler tq kesiliyor
muı. 

• • • 
Feliket yalnız gelmez derler ya. .• 

Zavallı Medüz'ün başına gelenler 
de bu kadarla kalmamıt: 

Jüpiter'le Danae'nin oğlu Perse, 
büyük bir kahramanmış. Annesi 
Danae sonradan kıral Polidektes'le 
evlenmiş. Kıral üvey oğlu Perse'ye 
emretmiş: 

- Git, Medüz'ün •kafasını kes! 
Perae dütünmüş: Keaaem mi, kes

mesem mi? diye ... Sonra aklı bu işe 
yatmıı. Kendi kendine: 

- Hem kafasını her zaman ya _ 
nımda taşır, gözlerini düJm&nları -
ma çeviririm, onlar da ta§ kesilir -
ler. Demit ve yola çıkmıt. 

Zavallı Medüz her şeyden haber
sizmiş. Perse'nin kılıç darbesi o ka
dar ani olmuş ki, ölürken dudakla
rındalai hazin tebessüm bile bozul
mamif. Perse, yaptığı işin azabiyle 
perişan, oradan ka~ağı dü§ünür -
ken, tuhaf 'bir şey olmuş: Medüz'ün 
yerlere akan kanı şif111eğe, renk de
ğittirmeğe başlamış. Toprakta ön
ce bir at bqı, sonra iıki kanat ve ni
hayet de kanatlı bir at belirmi§. 

Perse hemen bu ata atlı:yarak yo
la koyulmut- Daha doğruau, uçma -
ğa başlamış. Yolda da düşünmüı: 

- Elimde bu kadar hızlı giden 
bir at var._ Ne yapsam? ..• 

Sonra gene kendi kendine cevap 
vermiş: 

- Gidip sevgilimi, Andromed'i 
göreyim ... 

• * • 
Andromed bir kırahn kızı imiş. 

Efsanelerdeki her kıral kırzı gibi, o 
da çok güzelmiş. Güzeller çok defa 
mağrur ve ihtiyatsız olurlar. And
romed'de de bu iki kusur varmış. 

Güzelliğiyle gururlandığı yetmi -
yormuş gibi, Neptün'ün himaye et
tiği nemflerle - Nereid'lerle - gü
zellik yarışına çıkmış. Bu küstah -
lık, Neptün'ü gazaba getirmiş ve ma
but, Andromed'in babasının memle
ketine bir deniz canavarı musallat 
etmiş. Bu canavar halkı canından 
bezdirmiş. Bütün ahali, kahinlere 
baş vurarak, ne yaptrıak lazım gele
ceğini sormuşlar. 

Kahinler haşhaşa vererek düşün
müşler. Yıldızları sorguya çekmiş-

Memleket halkı çok üzülmüş. Fa
kat bir taraftan kahinlerin sözleri 
de her tarafa yayılmış. Nereid'ler 
int~kam almak zevkiyle sarhoş, gü~ 
zel kızı götürüp bir kayaya bağla
~ışlar. Korkudan baygınlıklar ge
çıren prenses, arttk her şeyden ü • 
midini kesmiş ve ölümü bekleme
ğe başlamış. 

* * * 
Perse, kanatlı atının üzerinde, 

sürat.1n sarhoş gibi uçuyormuş. Fa
kat onda daima çocuk kalan bir ta
raf varmış. Herkesin yapamıyacağı 
işleri yapmaktan, şuna buna oyun 
oynamaktan hoşlanırmış. Kahra _ 
manlarm çoğu da böyle değil midir 
zaten ... Yolda düşüıunüş ve bulmuş: 
Mağrur Moritanya kıralı Atlas'a 
güzel bir oyun oynamayı kararlaş
tırmış. 

- Zaten yolumun üstünde ya ... 
demiş. Onda misafir kalır, hem de 
kızlarmnı bahçesinden, şu herke -
sin gıbta ettiği altun elmaları aşı
rırım. Vakıa bu kolayi:>ir ış değil a
ma, ne ise ... 

Atlas'ın kızları Wi tane imiş. Bun
lara "Hesperid"ler denilirmiş. Al
tun elmalar da yüz kafalı bir ejder
ha tarafından muhafaza olunurmuş. 

Perse, Atlas'm sarayının önünde 
kanatlı atından inmiş ve kıralın hu
zuruna çıkarak, kendisini sarayın
da bir kaç gün misafir etmesini ri
ca etmiş. Kıra! bunu kaıbul etmemiı. 
Perse hiddetlenmiş, hemen Mediiz'
ün başını çıkarıp Atln'a doğru çe
virmiı. HU1aUmdarm gözleri, Me -
düz'ün güzel, fakat sabit bakıth 
gözlet"ine ilişince, adamcağı.z k~ 
man bir dağ şekline girmft. Zaten 
bu.gfln de o dağa .. Atlu dağı" der
ler. 

Perse, aldığı intikamdan mem -
nun, gizlice bahçeye girmiş. Altun 
elmaları çalınış. Kanatlı atına bin -
dikten sonra tekrar yola koyulmuş. 

An.dromed'in memleketine gel -
diği zaman, felaket haberini duy
muş. Hemen güzel prensesi kurtar
mıt ve onunla evlendiıkten sonra. ü
vey babasının memloketine gelmiş. 
Orada kıra! Polidektes'in annesine 
eziyet ettiğini öğrenince, Medüz' -
ün kesik başını ona da göstermiş, a
damcağız bir lahzada taş kesilmiş. 

• * • 
Seyahatim esnasında Medüz'ün 

baıiyle iki defa karşılaştım: Bir de
fa Bergama müzesinde, bir defa da 
Afrodisyas harabelerinde.. Berga
ma'daki, renkli taşları zamanla a -
şınmağa yüz tutmuş bir mozayıktı. 
Afrodisyas harabelerindeki çehre
nin ağlar gibi bir hali vardı. Zaval
lı Medüz'e uzun uzun baktım, fa -
kat ... taş kesilmedim 1 

• 

Ülkü Halkevlerinin dergisi olarak 
yazılarında bu milli kültür kadrosu
nun iş bölümlerine göre tasnif yap
maktadır. Bilhassa türk kültürünün 
büyük davası olan tarih ve dil, Ülkü
de değerle yer almakta ve her sayıda 
spor, köycülük, güzel sanatlar bahis
lerine de mutlaka temaslar yapılmak
tadır. 

Olkü'nün bu sayısında ilk yazı 
(Hatay devleti) başlığiyle Kemal ü
nal'ındır. Profesör Ş. A. Kansu (Bil
gi ve kafa) adlı yazısında sistematik 
bir kafa ile tecrübeye kıymet veren 
kafayı izahtan sonra ve türk vatanı! 
Sen bilgi ve kafanın elinde şahlana
caksın., diyor. 

Behçet Kemal Çağlar'ın (Neden 
sonra kendine gelirken) unvanlı gü
zel şiirinden şu mısraları aynen ah-
yoruz: 

Ayıldrn ya, sorma: nerdesin, neden; 
Örs/erde dövüldün, geçtin haddeden 

Sclldc caru~tan DJPl'tlrl, '""""" 

Yeter ıadrrvanlık: Toplan, sin artrk 
Dört, deniz; sen, onun dibisiıı ıutık 
Tüten bir buhurdan gibisin artık. 

A. Caferoğlu'nun almancadan çe -
virdiği (İran'ın Şir ve Hurşit arma
sı) adlı yazı türk kültür tarihinin 
zengin bir sayfasını vermektedir . 
Profesör A. Mez'den Cemal Köprü
lünün terceme ettiği (Orta zaman 
türk - islam dünyasında devlet) un -
vanlı yazı, türk kültürünün orta çağ
daki devlet kurma muvaffakiyetini 
tebarüz ettirmektedir. Profesör Levi 
Bruhal daıı Ziyaetin Fahrinin terceme 
ettifi (AbWc Ye içtimaiyat) blıflı1ı:Jr 
yazı ile Niyazı Berkez'ln (Birleşik A
merika devletlerinde sosyoloji) un -
vanlı yazısı ba nüshada yer alan de
ğerli iki ilmi tetkiktir. 

Ulkü'nün bu sayısında spora ait üç 
yazı vardır. Rahmi Apak (Beden ter
biyesi kanunu) nu tahlil eden yazı
larını bu sayıda bitirmiştir. Nizamet
tin Kırşan (Halkevlerinde Beden te
biyesi) yazısında beden terbiyesi ka
nununun ana hatlarına temas ettikten 
sonra Halkevlerinin bu kanun muva
cehesindeki vazifesini ve Halkevle
rinde yapılacak sporları izah etmek
tedir. Enver Behnan Şapolyo'nun 
(Ankara'da cirit oyunu) yazısı da bu 
milli sporu güzel ve toplu anlatmak
tadır. 

Ekrem Akurgal (İslam devrinde 
türk sanatı) unvaniyle geçen sayıda 
başlıyan ve türk sanatının büyük ta
rihini özlü bir şekilde hulasa eden 
tetkikini bu nüshada tamamla.makta
dır. 

Köy, Ulkü'nün her sayısında yer a
lan bir mevzudur. Halkevleri köycü
lük kollarında çalışan ve köy tetki-

Akşam neşriyatı: 18.30 Danı 
(plik} - 19 Konferanı: Prof. Sal' 
(Fen musahabeleri} - 19.30 Karı 
iri (plik} - 19.55 Borsa haberleri 
at ayan - Hamiyet Yüceseı ve a 
tarafından türk musikiıi ve halk 
- 20.40 Ajans haberleri - 20.47 
za Doirul tarafından arapea söyl 
Hafif müzik - İstanbul radyosu 
21.30 Darüttalim musiki heyeti, F 
puz ve arkadaşları tarafından} -
va raporu - 22.13 Amatör mando 
kestraıı: Dömarini idaresinde - 2 
haberler ve ertesi gilniin progr 
Saat ayarı, İstiklal marıı, son. 

(Avrupa iıtaıyonlannm p 
gelmemittir) 

ki yapanlar için Olkü'nün bu k 
da direktifler ve nümuneler 
A. S. İşgör'ün Giresun köyle 
birinde yaptığı tetkik mecmu 
sayısında bir örnek olarak yer 
tır. 

T. Mümtaz Yaman (Şeri 
sicilleri) unvanlı yazıaın.da bu 
!erin tetkikindeki faydaları ve 
nasıl yapılacağını izahtan sonra 
evlerimizin bu işe dikkatini çe 
tedir. B. Yaman bu yazısında i 
çuk asır önce Kastamonu ıe 
tescil olunan bazı mühim hid-· wı..aıIJ.lil'JJ 
de örnek olarak vermektedir. 
Hacı Hamza'da yapılacak sur 
mır c::oı'l ...... _L -·· ......... 11 ..,,.... v.,. ... 
şehrine gelen meyveler, şiddetl 
kış, Kastamonu'da yapılan org 
vasiflan, Kürei Nuhas, Daday 
ve Osmancık gümii1 mideo.i b 

dadır. 1 
Notlar ve iktLbaalar kanında 

bir lz italyan müet~ila Prof. 
lino'nun ölümü münasebetiyle 
bir biyoğrafiaini yapmakta, 
Serpoğlu Boana • Heraek ~ 
larmm milli dcetan-. hulasa cJVa 
tıedi&. .. 

UMtünürı her say181Dda geçen 
ym mühim kültür bareketkıri 
olunur. Bu niiabada 26 eylüle t 
eden dil bayrammuzla Başbakan 
eylülde memlekete müjdelediği 
yük ekonomik plan izah edilmi 

Behçet Kemal Çağlar, Halkevl o 
deki bir aylık çalıpnaları üç aa 
çinde hulha ederken bu çalı 
esas şartlarına da çetin bir dille 11 

rar temas etmiştir. Bir sayfa iç 
de Halkevleci neşriyatı tenkit 
muştur. 

Fikir hayatı başlığı altında 
yurt dışında ve içindeki netriya 
fikir hacliselerini tenkit eden N 
Sırrı bu sayıda ıu mevzuları se 
tir: Dil bayramı için - Joseph 
Ruşen Eşrefin kitabı - Goura 
Hindistan notları - Çocuklar. 

Ulkünün bibliyoğrafya kı9111 
İzmir Halkevi neıriyatından Ar 
loji Kılavuzu adlı eserle Si.birya 
yet ansiklopedisinin dört cil · 
bahsolunmuştur. 

Ulküyü bu zengin münderecat 
okuyucularımıza tavaiye ederiz. 

diye dÜ§Ünüyorum; "Günaydm. Allah onu konı-
8UD!'' Sonra, yatıyorum. Gece itte böylece biribirini 
t.kip ediyor. Fakat bu kadar güzel olduğunuzu hiç 
mnmazdım; artık aizi hep böyle tabayyiil edece • 
iim; fU halinizle, kalkıp gittiğiniz zaman ... Hiç bir 
feYİ unutmak istemem •.• ViKTORiA 

nldanarak dqan sarkıyor. Arkaamcla caketi yok -
tur; etrafı seyrediyor; bu gece. kendini saadetle ze
birlemit, giyimaiz bir genç deli haliyle ~. 

Ani suretten pencereden geriye dönüyor. Kapıya 
doğru bakıyor. Kapıyı biri vurm.QflUI'. Bajınyor: 

"Giriniz!" Kap.dan bir adam görüniiJor. 
- Y akmda oraya, evinize gelmiyecek misiniz? 
- Hayır. Gelmek imkanlarına malik değilim. Ha-

~_., hayır; geleceiim.Hemen hareket edeceiim.lm
kin yoksa da dünyada ne kabilM hepsini. bütün ia.
tedilderinizi yapacağım. O zaman, eğer bahçede ge
zinir, bazı aktamlar aokaia çıkarsanız sizi belki gö
rüriim, belki aize günaydın derim, değil mi? Fakat 
beni biraz sevebilirseniz, bana biraz tahammül ede
bilirseniz söyleyin bunu bana ..• Oh! Evet, benden bu 
lütfu esirgemeyin... Bakm; bir burma aiacı vardır 
ki ömründe bir kere çiçek açar, ve bununla beraber 
yetmit yafma kadar da yqar, buna Hind palmiyesi 
denilir. Şimdi, çiçek açan benim ... Evet, para bula
caık ve memlekete gideceğim. Y azdıklarmu, bitir -
diklerimi paraya tahvil edeceiim. Hemen, yann, ü
serinde ;abttıinn büyiik bir kitabı satacainn. Ve 
bana iyi bir fiyat verecekler. Memleketime dönme
mi istiyorsunuz, öyle mi? 

-Evet. 
- Tetekkür ederim, ah! Teıekkür ederim. Omi-

dim fazla hararetli ise kuaunnna bakmayınız. ln.
nm fevkalade imkanlara inanması ne iyi bir ._,. ! 
Bugiin, ömrümün en mesut günüdür •.. 
Şapkaanu çıkarıp yanma yM"leıtirdi. 
Viıktoria batmı öte tarafa çevirdi; aokaktan atalı 

doiru inen bir kadın, ve daha ileride sepetli bir bat
ka kadın gördü. Kaygdanarak elini saatine sötür-

Ya.zan: Knut Hanuun -11- Çeviren: Naalai BAYDAR 
Jobannea aordu: 
- Hemen gitmeğe mi kalkıııyonunuz? Gitmeden 

eYel bir teY söyleyiniz. Sizi seviyor ve itiraf ediyo
rum, sözlerini aizmızdan ititeyim. Bana öyle ha
kimsiniz ki... Ne olur, ce•ap veriniz. 

Viktoria ses çıkarmadı. 
Johannea bqmı önüne efeli. Yalvardı: 

- Hay .. , söylemeyiniz. 
Viktoria cevap vereli: 
- Söyliyeceğimi burada söylemiyeceğim; orada 

söyliyeceğim. 

Yürüdüler. 
- Küçük kızla, genç kızla, kurtardığınız kızla 

evleneceğinizden bahsediliyor. Adı ne idi onun 7 
- Kamilla'dan mı bahsetmek istiyorsunuz 7 
- KamiUa Seier'den. Onu alacağınızı söylüyor-

lar. 
- Ah! Neden bunu bana aoruyoraunuz. O henüz 

küçücük bir kız ••. Evlerine aık sık gittim; onlarm da 
aiainki gibi büyük ve güzel bir ıatoları var. Ka
milla pek genç. 

- On bet yqmda. Ona bir kaç kere tesadüf et • 
tim, ve kendieini pek sevimli buldum. Ne giizel kız! 

- Onunla evlenecek değilD. 
-Ah! Sahih mi? 

Johannea Viktoria'ya baktı; yüzünde çizgiler ta
kalliia etti. 

- Fakat bana bütün bunlan söylemenin sebebi 
ne? Bana bir batkasmclan bahaebnek niçin? 

Viktoria cevap vermiyerek admıla.rmı sııklqtırdı. 

Mabeyncinin evi önünde Johannee'in elini eline al
dı, büyük methale doğru .ürüklecli ve merdiveni 
çakb. 

Çmgraiı çekti, göğsü kalıkıp inerek ona doğru 
döndü. 

- Sizi seviyorum, dedi. Anladmız mı 7 Sevdiğim 
aizainiz. 

Birdenbire, onu bir kaç baaam&'k llf&iı indinlik
ten sonra kollarını boynuna doladı ve öptü. Bütün 
vücudu vücuduna temas ederek titriyordu. 

- Sevdiğim aizainiz, dedi, 

Yukancla bir kapı açıldı. Viktoria acele ondan 
ayrılıp kotaraık merdivenleri çmtl. 

iV 

Gece ilerlt)'or. Şafak aökmeğe baflıyor. Mavim -
trak ve mühtez bir eylül sabahı .•. 

Riizgar, bahçedeki kavaklarda hafif hafif fısıl
dıyor Bir pencere açıll)'OI'. bir adun bir ,..-kıyı mı-

Ziyaretçiaine : 
- Gün aydm, diyor. 

içeri giren olgun y&fla bir adamdır. Yüzü •P 
san ve hiddetlidir. Elinde bir limıba tutmaktadır; 
zira henüz giindüz olmut değildir. Göze göriair 
derecede kızgaı olan adam: 

- Sizden bir kere daha IOl'Uyorum. bay MCiller, 
Bay Johannes Möller; bu yaptığmrn makUI ........,_ 
musunuz, söyleyiniz. 

Johannea cevap veriyor: 

- Hayır. Hakıkmız var. Bir feY yazd-; ,.ııe ö,&e 
kolay yazdmı ki: Bütün yazdalanmı görüyonu • 

nuz. Bu gece kariham genifti. Fakat timdi bitirdim. 
Pencereyi açarak tarkı söyledim. 

- Böğürdünüz. Omrümde böyle baill'llarak flll'
kı söylendiğini duymadım. Ha(buki henüz gece ,.._ 
1"181 •••• 

Johannea muaeı üzerindeki kağıtları kM'lfl ... 
ve, bir avuç kağKlı kaparak bağırdı: 

- BaJumz ! Size hiç bir zaman karihamm bu el. 
rece geniı olmamq olclufunu söyliiyonmı. Y rlıcbr.n 

gibi bir feY· Bir sefer bir telgraf teli üz.-inclen yd
dınmm kaydıimı gördüm. Allah ku.urumu affet -

ainı fakat buna aletten bir aatıh denilebilirdi. 
Bu gece içime akan teY. de böyle idi. Ne ya payan 7 

(Sonu var) 
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Macaristan'da büyük 
ırışık, 

nümayişler 
s i ve il H' l ,. 
:aat ar'3udapeşte, (Hususi) - ıt er ın 
i:>erler .remberg nutkundanberi, halk yı -
kuş) - kt h on orlılları 6okaklarda dolaşma a, er 
der \ı yeni yeni tezahürlerde bulun • 

.Bram.!.tktadırlar. Bu tezahürler yalnız Bu-
ILeuCJJr · • kt d' M 
1 No~eıte'yc ınhısar etmeıne e ır. a. 
~.22- iatan'ın diğer tchirlerinde de, bin
~1 pr ce kişiden mürekkep alaylar, baş • 

•mda ibando olduğu halde sokakları 
!aşmakta, "kardeşlerimizi çekle • 
:ı zulmünden kurtarınız!", Yüz bin-

~nı ıtce macar yirmi yıldanberi çeklerin 
~ Sal!)lesi oldu 1 Diye bağırmaktadırlar. 
le~~ı --Her giln tekrarlanmakta olan bu te
e ar~ürlerde alaylar İtalya, Almanya 
~~köl Lehistan elçilikleri önünde bilhas
w;öylet büyük nümayişler yapmaktadırlar. 
u ca Halk adeta bir harp arifesin-
F~ 1 'b" . ' 22, bu unuyormuş gı ı büyük bır 

ndolleyecan içindedir. Gazeteler, efkarı 
~umiyeyi büyük bir mücadeleye ha

srlama.ktadır. Yan resmi "Pester 
~yd" gazetesi, yazdığı bir bat yazı
"6.lı. ezcümle diyor ki: 

.. Macar milleti, gerek maddeten 
.,:erekse manen !bir tek it.san gibi mü

u k•.adeleye hazır.dır/' 
v~ Diğer macar gazeteleri, vaktiyle 
le~ekoslovakya'ya ilhak cdilmif olan 

uannacar :topraklarının, binlerce yıl da
er •ına macar hakimiyeti altında yaıa • 

f ve asla yabancı tahakkümüne gir· 
emi9 olduğunu, macarların milli 

bu kahramanı Rokoçi'nin bile çeklere ve· 
e t1rilmiı olan topraklarda yattığını ya -
ra tarak, artık kurtuluş gününün pek u
çe!Oıak olmadığını ilan etmektedirler. 

iki Londra, Paria veya Bcrlin'den ge· 
ehtıen ve bu davi ile alakalı olan her 

i'hangi bir haber, gazeteler<le manşet • 
B-ıerıe ilan edilmektedir. ln.silter. 
~ransa ve Almanya'daki hususi mu • 

...... Jıabirlerin gazetelcrıne göndermekte 
etl;oldukları telgraflardaki mütalealara 
an bakılırsa, garp devletlerinin Macaris-

b 

yapılıyor 
tan'la Lchistan'ın revizion teklifleri
ni, südet meselt1ıinin hallinden eve! 
nazarı itibare almak ietemedikleri an
la~nlmaktadrr. 

Bu haberler de, zaten çok gergin o
lan ainirleri daha .ziyade gerginleJtir· 
mektedir. 

Cumartesi günUndenberi Macariı -
tan'la ".;ekoelovakya araamda telefon 
muhaberesi kesilmittir. Macaristan' -
dan ne bir tren ve ne de 'bir vapur Çe
koslovakya'ya hareket etmemektedir. 
Sınırdaki gümrilk ve muhafaza me· 
murlarının yerlerine tam teçhizatlı 
askerler geçmi,tir. Tuna'da, Buda • 
peıte'yle Viyana arasında i§liyen va
purlar da aeferlerini tatil etmitlerdir. 
birçok macar, çe~lerin si~~ altına da
vetine icabet etmemek ıçın, sınırları 
aşarak Macaristan topraklarıına iltica 
etmektedir. 

Diğer taraf tan, resmen seferberli_k 
ilin edilmemit olmakla beraber, bır 
gün evel sivil dol8.f'Ul bir çok kimse
lere ertesi gün üniformayla rastla· 
nılmaktadır. 

Bir kaç gündenberi hava hücumları 
tecrübeleri yapılmağa batlamıttır. 
Bir çok ukert tayyareler Budapefte 
il.zerinde filo halinde dolafftlôlğa, tch· 
re manevra bonıbaları a.tmaktadır; 
fehrin muhtelif noktalarına yerlctti • 
rilmit olan tayyare defi topları "düt
mana" mukabelede bulunarak etrafı 
velveleye vemıektedir. 

Bunlara ,ahit olan halkın, ve husu
siyle macar ge~liğinin beyec:aru son 
dereceyi bulma!Gtadır. 

.ısuna mukaooı, burada t>uyuk tiır 
yek\tn tutan yahudi lhalk cndi~e ve tc· 
laş içindedir. Bunların çoğu, mağaza
lardan konserve, eczanelerden de ilaç 
ve ecza tedarik ettikten eonra, kırlara 
ve köylere kaçmaktadır. 

b~--------------------------------------------------------------------------------------~ 

L•,ı KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 1 
1' X Saopaulo - Bir tayyare düşerek 
parçalanmış, içinde bulunanlardan 

tdVasp hava kumpanyasının müdürü ile 
yüksek memur ve tayyarenin pilotu 

bi ölmüşlerdir. 
~ X Zürib - Fra.nkfurt - Münib hat
tında çalıpn bir alman nakliye tayya • 

d resi Frankfurt'tan saat 12.25 de hare
fi ket etmit fakat gideceği yere var~ 
ııf ımştır. Mürettebatı üç ki!iden ibaret 
d olan tayyarede altı yolcu bulunmak • 
1 ta idi. 
U X Roma - İtalya'da bulunan fran
t sız eski muharipleri federasyonu reiıi 
il Kont Ciano'ya bir telgraf göndererek 

sulh lehinde vücude getirilen eserden 
dolayı gerek kendisini gerekıe Muso -
lini'yi tebrik etmiştir. 

X Lugano - İsviçre panayırmda 
resmi nutkunu eöyliyen B. Motta BB. 
Çemberleyn, Daladiye, Hitler ve Mu -
solini'yi Avrupa banşmx kurtardıkla • 
n içln tebrik etmiı ve İtalya ile Fran· 
sa anamda bir dostluk devresi açıla • 
cağı ümidini izhar etmiıtir, 

X Atina - Deniz manevralan niha· 
yet bulmuştur. Kıral mürettebatın va • 
ziyet ve talimlerindeki mükemmeliyet• 
ten dolayı iftihar hislerini blldinniş ve 
subaylan tebrik etmiştir. 

X Atina - Sosyal sigortalar mües-

Filistin' de yeni 
çarpışmalar 

Kudüs, 2 a.a. - KudUa'e ıelen ilk 
haberlere göre, bugün Şafam ve Ra
mallah da ingiliz kıtaları ile araplar 
arasırda iki çarpı§ılll& olmu9tur. Bu 
çarpljmalar esnasında tellerden up 
rt 52 kiti öldüğü söylenmektedir. ln
gilizlerden bir polia sabiti sımuı " 
iki asker yaralanmıttır. 

&&eeainde bbbi yardımın genifletilme • 
si münasebetiyle, B. MetaklU hWdt • 
metin tııbbi yardmun her aahuında 
başardığı eaeri kaydetmiı ve bunun 
hayırlı semerelerini vermekte pcikmi· 
yeee fini bildirmiştir. 

X Puis - Umumi it konfederuyo
nunun idari komisyonu, koncre fede • 
ruyonunun büttln milletler arHJnda 
tam bir teşriki mesai temini suretiyle 
sulhun idameai lehinde ve harp aley • 
hindeki devamlı ~inl hatırlatan 
bir karar ısureti kabul etmlıtir. 

x Belsrad _ Beynelmilel çocuk -
lan himaye koncresinde bulıar hükil • 
metini temsil edecek olan doktor " 
Unlveralte profesörü olan 22 Jdplik bir 
bu1gar murahhas heyeti ve Fransa. 
Yunanistan ve İtalya htlld1metlerinln 
mümessilleri buraya gelmltlerdlr. 

~:================================~ 

. GÖKLERİN CASUSU 
Y acın: Allretl Mtlfll' 

~============================--41~==~ 
Umitsiz vaziyetlerinde olmıyacak bir 

hayale kapılmışlardı. Bu nehrin kıyı· 
ların<a inıanlar bulunacağını taaav • 
vur etmişlerdi. Neden böyle tahmin 
eıtmiflerdi? Bunu kendileri de bilmi
yorlar. Belki bir ümide sarılmak ar -
zuıu onları böyle dilfütıceye ıcvket • 
mi,ti. Şimdi, hedeflerine varınca, ha· 
yallerinin safdilliğini acı acı anlıyor
lar. Kara çölünli ıimdi ııu çölil takip 
ediyor. 

Denize doğru giden akıntı istika • 
ınetinde dere kıyısını takip etmeleri 
mi lazımdır? Fakat günlerce yilrü • 
diik-ten sonra ne bulacaklardır? Aca
ba bulacakları hep aynı atep ve aynı 
ıssıı: sular olmıyacak mıdır? 

Fakat eğer bir necat ihtimali varsa 
ancak bu istikametıte mevcut olabilir. 
Öte yanda a9ılmaz orman var. Bu de
renin gllzergahında kasabalar değilse 
bile, balıkçı köyleri bulunmamasma 
ihtimal verilemez. 

ne yapaçaklar? 
0 kadar yorgun ve o kadar ümitsiz· 

dirler ki! 
Vidal hafif bir kumluk yokuşta a· 

rabayı durdurdu. Artık takati tüken· 

mi' olan kadın kendini yere attı. Mü· 
hendiı ayakta hareketab durarak bu 
huııumctli aonaıuluğu, trajik bir hey
kel ıibi ıeyrediyor. 

Evert, ne yapmalı? Kendi kendine 
soruyor. 

Takatinin 1<>n haddine kadar hep 
aynı tekilde yola devam mı ~li.? 
Cesareti, zckbı onu buna meylettırı· 
yor. Bunca tehlikelere göğüs gerdik· 
ten, bunca iatiraplara katlandıktan 
sonra, sonuna kadar sC'bat etınemck 
ahmaklık olmaz mı? 

Hadi öyle olıU'll. Yarın gene yota 
de.vauı edecektir. Şimdilik, akpm o • 
luyor,ancak akpmki ikametlerini ha· 
zırlayıp yiyeciSk arıyae&k kadar vak· 
ti vardır. 

lkiai de o kadar açtırlar Jd r 
Dündenberi esaslı hiç bir ıey ycmi9 

değildirler, ancak otla iktifa etmlıt • 
terdir. Antilopun etleri, çürüyünce• 
ye kadar, itlerine yaramlJtır. Soora 
batka bir av bulamamıtlardrr. 

Vidal, avlanmak için dereye doğru 
iniyor. İlk sazlara vardığı zaman bir 
yabani 6rdek sUril8ll, bUyök bbı gi.1-
ırilltuyle havalanır.or. Ateı edl,Y.<>r. o-

ASKERLİK RÖPOTAJLARI 
.. t ot 

MAJiNO iSTiHKAMINDA 
YER ALTINDA BiR KAC SAAT 
A skeri otomobilimizin şoförü: 

içinde tavuklar gıdaklıyan bır 
çiftliğin içinden doğru arabayı sür
düğü zaman, buraaınm Franaa'nın 
,ark sınırını koruyan 600 mil uzun· 
luğundaki mefhur Majino l&tih
kimlarmın mcdhali olduğuna inan
mamıttım. 

Bir çiftlik evinden fun11z alba· 
yı üniformaaını giymi' bir ıubay 
çıktı ve beni aclamladı: 

- Milli müdafaa nazın sizin ge
leceğinizden beni haberdar etti; 
fakat affedersiniz, bütün ziyaret -
çilerin veaikalarmı görmek adeti • 
mizdir. Kağıdınızı göeterir misi -
niz? Tetckkür ederim; arkamdan 
geliniz. 

Biı- anbarın kapısından girdik. 
Biraz yürüdük. Ondan sonra hele
zoni bir merdivenden inmeğe başla
dık. Biraz so.nra kar9ımızda kömür 
madenlerinde kullanılanlara ben
zer çelikten bir aaanıör vardı • 

Esasen çiftliğin sathından 20 ka
dem kadar a9ağıya inmiştik. Ondan 
sonra bu çelik kafesin içine binerek 
karanlık içinde bir kuyunun dibine 
iner gibi inmeğe başladık. 
Kılavuzum dedi ki: 
- Bu asansör, bizi ancak seksen 

metre aşağıya kadar indirir. Sonra 
telefon odasını göreceksiniz. On
dan ötesini yayan yürümek lazım 
gelecek. 

Demir kafesten dxprı çıktıktan 
sonra kendimizi tiaflf bir 19ıkla lot
laştmlmış darca bir koridorda bul
duk ki burası Faris yeraltı şimen
düferlerinin tünellerini andırıyor. 
ve toprak, rutubet kokuyordu. Fa
kat daima yüzümüze bir rüzgar çar
pıyor ve buraya tazyikle taze hava 
getiren bir makinenin devamlı su -
rette çalışmakta olduğunu duyuyor
duk, 

Büyük demir bir kapı açıldı. Bu
rası bu muazzam istihkamların asa
bınım merkezi, telefon odaaı idi. 
Buradan toprak altmda ietlhldm
ların her tarafına yetmiter mil u
.ıı:unluiunda telefon hatları uzanı -
yordu. Burada bacaları, yukarısıy
la ballı helyoata teıiaatını, motör 
dail'esinl, mühimmat depoeunu ve 
iatuyonu ıe.ıı:dirdiler. 

Yer ılflndı demlryolu 

B &na lstuyondın bahaettikle
ri zaman, buruınm bir silah 

lıtaıyonu oldulunu zannetmiıtim. 
Fakat bir merdivenden daha qağı
ya indikten ıonrı, kendiuıiıi dö -
,enmit rayların yam bapnda bulu
nan bir platformun üzerinde bul -
duk. 

Albay, gururunu eizlemiyerek: 
- Demiryolu ietuyonu 1 Dedi, 

bucaeı, Majino hattının bu kıemın
dald bütün 1-tihklmlırı biribirine 
ballar. Yetmit bet kilometre urun
lutundıdır. Tabi!, elektrikle itler. 

Bu sırada u.ıı:aktan duyulan bir 
gUrUltU, bize dolru yaklatmağa 
batladı. KaTanlıkta rayların çıkar
dıiı terareleri görüyordum. Niha • 

diyor ... Bir tane dU,Uyor, sonra bir 
tane daha, eonra bir Uçtı.nclL Kadın, 
sU&h Mei Uaerirı~ ayala kalkıyor. Ü· 
zerinden geçen kutları rörUnce gay
ri ihtiyari bir hareketle tabancasını 
havaya kaldırıyor. Üst üste bir kaç 
defa ateş ediyor. Fakat kurşunlar bo
şa gidiyor. Sürü çok yük&ekten geçi • 
yor ... 
Kadın ıil&ıunın tetiğini beyhude 

yere çekmekte devam ediyor. Şarjör 
boşal.mıftu. Son kW)unları da atıbmt 
olduğu için, tabanca artık ifC yaramaz 
olmuştur. Kadın bunun farkına varın
ca büyük bir tceasür duyuyor. 
ANcı üs ördeii elinde taşıyarak ge

ri döndüğü zaman, kadının yüzünde· 
ki ifadeden bir ü.ıüntüıü olduğunu 
anlıyor. 

İatifhamklr bakııı \berine kadın, 
sili.hını göstererek, itiraf ediyor: 

- Ben de ateş ettim ... Yiyecek te• 
min etmek fır&atını kaçırmak istemi
yordum. .• Fakat hata ettiğimi anlıjyo • 
rum... 

Vidal soruyor: 

- Kurıun kalmadı mı? 
- Evet, kalmadt. 
Mıühendia, dil§iineeli bir taınrla ma

kineli t:!lbaneasının prjörünü çeki • 
yor, kalan kurtunları sayıyor. 
Boğuk bir acele: 
- Bet tane kalmrı, diyor. 
İkisi de uzun müddet aueuyorlar. 

MUıterek C'ndi,elerlni blribirkr.Joe i
tiraf oıtmlyorlar. 

Röport?ajı yapan 

Bayan: Jean Merill du Cane 

yet biı- minyatür tren yanı başımız· 
da fren yaparak -O urdu. 
Tıpla, demir madenlerinde işli -

yen trenlerde olduğu gibi otuz kişıi 
açık vago.nlardan dışarıya atladılaı:. 

Bu neferler, ondan sonra toprak 
altında -Oört gün müddetle yapacak
ları nöbeti almak üzere yürümeğıe 
koyuldular. 

Gülen, konuşan, şakalaşan ·-e 
dana havaları söyliyen bu adamlaı:;, 
güneı ışığını tekrar görmeleri için 
aradan bir hafta geçmesi lazım gel
diğini hatırlarına bile getirmiyoır 
gibi idiler. 
Kılavuzum izah etti: 
- Bu hat üzerindeki kırk isti.b

kimdan seviyegi en aşağıda olanı 

budur. Demiryolu askerleri, lCMa
zımı, mühimmatı her noktaya go • 
türür. Bcı noktadan daha da derl· 
ne, 120 metre derinliğe ineriz. 

Her iatihk&n bir başka tarzda ıin
p edilmittir. Böylece şayet bir ıta
neainin nasıl yapıldığı ifşa bile e
dilse ötekiler gizli kalır. Fakat size 
ıunu ıöliyebilirim. Mühimmat de -
posu altımızda ve yedek motör de 
onun aağ tarafındadır. Üstüm\Ude 
haataneyle subaylara mahsus daiıre
ler bulunuyor . 

Asansör, en aşağıdaki mühimmat 
deposuna kadar indirilmemiştir. A
sansörün bittiği noktadan bu depo
ya kadar 20 metre kalınlığında bir 
toprak tabakası vardır." 
Albayın arkasından bir taş mer

diveni daha indim. Hava veren ma
kinenin oğultuau gittikçe daha zi
yadeleşiyordu. 

Ben, bir defa suya dalmadan ön
ce bir denizaltı gemisinin dizıclle 
işliyen makine daiTesinde buJıwı
JDUftum. Burada da bu merdiveni i-
n ip makine dairesine girdiğim za
man gene kendimi denizde sandım. 
Burada büyük petrol motörleri son 
süratleriyle işliyor ve dinamolarla 
hava tulumbalarını çalı9tırıy0Dd4ı. 

iUbay, kısaca: 

- Bunlar alman dizel motör4eri
dir, dedi, 

Burada petrol ve benain dolu bii· 
yük tanklar vardır ki bir kaç ay bu 
makineler devamlı aurette çalışsa· 
lar, kifayet edecektir. Burada i~li
yen makineler, yukarıdan aşağıya 

temiz hava getirmekte, .koridorla -
ra ışık vermekte, hUlaaa otomatik 
olarak bUttı.n ihtiya&ları karşda -
maktadır. 

.. 
Zehirli aaı meselesi 

Sordum: 
- Eğer bu istihkamlar, zehirli

gaz bombalariyle bombardıman edi
lirse ne olur? 

AJ.bay dedi k1: 
- İstihkamların toprağa yakın 

olan tesisatında kömür ve sair kim-

Nihayet Vidal atılıyor: · 
- Yemeği hazırlıyalım .... 
Kadın, yorıunluiuna raimen kuş

ları yolmrya bafhyor. 
Vidal, ocak halinde dizilmiş taşla· 

rın arasına, günlerce evci kururnak 
üzere arabaya koymuı olduğu odun· 
ları koyarak atef y.alanıya hazulanı -
yor. 

Heyhat 1 Ziyafeti hatırlatan çıtır • 
dılı ate9, emniyet ver~çi &tef, hiına. • 
yekar ateş bu gece kı:ul illevlerini 
rUzgara savurmıyacaktır. 

Vidal çakmağındakl son damla ben· 
zinin de tabahhur etmiş olduğunu te· 
eHürle müşahede ediyor. Gerçi çar -
km hemen sonuna kadar kemirml! ol
duiu çakmak tafı vardır. Fakat bu ha. 
fif kıvılcımlardan tututmak için elde 
kav bulunması lbmıdır. Yahut da ha· 
fif ve çok kuru kağıt. Fakat yanın • 
da böyle şeyler yoktur. Eaasen rutu
betle mefbu bu havanın içinde hiç bir 
feyİn tamamiyle kuru kalmasına im
kan yoktur. Araıbanm içine atmış ol
duğu dallaı- ve yapraklar ancak şid • 
dedi bir alevin yardımiyle tutu,eı:>i • 
lir. 

.Vida! cesaretini kaybediy<>h 
Ne yapmalı~ Çiy etle iktifa mı et· 

meli? Buna kanaat etmek lazım. Mc. 
fer ld_ 

Evet, bu çare var: Barutundan W. 
ti.fade için elinde kalan bCf kurıun • 
dan birini feda etmek. 

i"*-t bu aon kurıunlaıi 110D dıct'.ecıe 

yevt maddelerle zehirli gazın .. geç -
mesine mani olacak damlar vucuda 
getirilmiştir. Hava b~~arı~ ara -
sından emilir. Fakat •bız, ıçerıye al
dığımrz havayı istihkimm üzeri~
den almayız. Tahkimatın on bet kı
lometre çevre&ine atılacak gazlı 
bombaların bizim alacağımız hava • 
ya zararı dokunmaz. 

Havayı, rüzgarın yüzünüze çarp· 
tığını hinediyor muıunuz? Bu, da: 
ima böyledir. Toprağın altındakı 
hava tazyiki, üstündekinden fazla 
demektir. Bu da her hangi bir ga
zı dıfarı sürer. 

Buradaki insanlar, normalden da· 
ha yüksek bir atmolfer içinde ya -
şarlar. Daha faz~a okaijen teneffüs 
ettiklerinden zıyade acıkırlar. O 
sebeple istihkamda vazife alan aı -
kerlere fazla tayın veririz. Sonra 
bunlar, üç gün istihkamın yer ÜI· 
tündeki kısımlarına gidince orada 
az yemek yerler, çabuk uykuları ge· 
lir, tenbelletirler. Burada hava tart
ları yüzünden kolay kolay uyuya • 
mazlar." 

Burada bir de hastane salonu gör
düm. Bu salonun dıvarları gayet ka
lındır. Burası, bomba ve gülleler • 
den sinit'ler.i bozulmut Mkerlerin 
ıinirlerini dinlendirebilmcleri için 
vücuda getirilmiştir. 

Burada bulunan bir kimsenin en 
korkunç bir bombardımanın ıe&ini 
bile duymasına imk!n yoktur. Mer
kezdeki hastaneye yukarıdaki bü • 
tün istihkamlara ulaşan, dıvarları 
beyaza boyanmıt üçer koridordan 
gidiliyor. 

KahYt ~erken sohbet~ 

Y emeil burada ıubayların lo· 
kantaıında yedim ve kahv~· 

mi içerken kendileriyle bundan on 
aene önce Andre Majlno tarafından 
pltnı yapılan ve blll intutma de -
vam edilen Majino atihktmların· 
dan baluıettlk. 

Bu iıtihkimlara 60.000.000 inıili:ı 
lirasından f ula pua aarfedllmif" 
tir. Bu yeraltı tealaatı toplar ve ıa
ire har.is olmak U.ıı:ere her iltihklm 
40.000 inılliz liruına mal olmuttur. 

Fakat bu yı1 ba9ındanb4ıri ital • 
yanlara karfl Tunuı • Trabluı hu
dudunun tahkimine ıiritlldiiin
den bundaki saJı,malar blru gev
ıemittir. 

Majino iıtihktmlarında toprak 
altında bulunan her .kee ıevkli, ne-
tclidir. Bunlar, bu istihkimların 
yalnız aşılmaz oldufuna kanaat ge
tirmekle kalmıyorlar; yukarıda a· 
ğızları Almanya'ya doğru çevril· 
mit dur~ toplar1«1 Avrupa sulhu
nu da koruyacağına inanmaktadır-
lar. 

kıymetlidir, o kadar kıymetli ki, bo-
9una heTcanmaları, belki hedeften az; 
bir Illctiafcde, gıdasızlı~tan ölmeleri· 
ne sebebiyet verebillr. 
Düşünüyor ..• 
Şimdi .-lı bulutları halinde dereden 

yükselen rutubet vücutlarını uyuştu· 
nıyor. Gece serin olacata benziyor, 
Çıplak oldukları lıçin Uşliyecekler, 
Yarınki müşkW ı,ıer.e bu fena bir ha· 
zrrlan1' olacaktır 1 Bu kutlardan iki· 
sini Jnzartmadan diler günler için 
saklamıya imktn yoktur. Bu etler bir 
kaç ıaat zarfında bozulmaya namzet
tir ... Demeılc ki yarın gene avlanmak i
cap edecektir. Belki bir tek kuşu vur
mak i~in bir kaç kurtun atması icap 
edecektir. O da vurabillrse .... 

Vida! bir 'kurşunu fedaya karar ve
riyor. Fakat ilaha önce etrafında çalı 
çırpı namına ne bulduysa toplamıştır. 
Atefl .aatlerce müddet deıvauı ettir
mek 1lznndır. 

Bir haylı mütkülatla ve bütün ba • 
rutu sarfettikten sonra oçak tutUŞU1l· 
ca Jkisi birlikte ördekleri kızartmıya 
hazırlanıyorlar. Acr bir duman bir sie 
&ibl etraflarını kaplıyor. Bofaıları 
kurumuş, ~zleri yanmıı bir halde, 
bir sopanın ucuna gcçirilmi§ ördekle~ 
ri ate9e uzatmyorlar. Fakat birden bire 
karanhk g8kten blor su hortumu boşa· 
lryor. Ateıl ıı<sndUrllyor ve onları a· 
rabalanna ~ınyor. 

O zaman yan çiy, tatsız, yumuşak 
ve hazmı güç bir etle ikt:iıfaya mecbur 
kalıyorlar. 

-5-

Gençliği kurtaracak 

olan sistem 
Cemiyet hayatında tahsis ve tef· 

riki zaruri kılan bir takım amiller 
vardır ki herhangi sebeple ihmal e • 
dil·dikleri takdirde zararları görül
mekte gecikmez: Talebenin spor 
kulüplerine aza olması gibi. Cemi· 
yeller kanununun hükümleri dı.§ın• 
da bir mesuliyet tanımıyanlann ıda· 
re etmekte oldukları bu kulüplerde 
futbolün esiri olan bazı gençler kö
tü talebe ,haylaz oğul, verimaiz va • 
tandaı, ve nihayet kendileri bakı· 
mından da bahtaız inaanlar olmuş -
lanlır. Bu gibilerden kaç tanesinin 
*>DIUZ ıatıraplar içinde kıvranarak 
can verdiklerini ve kaçmm da hala: 
''Ah; analrımız, babalar.muz bırak· 
maaaydı 1 ••. ,, dediklerini bilirim. 

Vakıa Kültür Bakanlığı talebenin 
kulüplere kaydını yuak. etmittir. 
Fakat, mekteplerde timdiye kadar 
apor yapılmadığı için bu yasak, de • 
nilebilir ki, müeyyidesiz kalını§, ku
lüpçülük heveaine kapılan !ise .v«: 
batta üniversite gençleri tahaıllerını 
bu yüzden ya. ı bırakmıılardır. Esa· 
aen, terbiyenin wuurlarından olan 
açık hava oyunlariyle sporda~, ter· 
biye kaygıaiyle de olsa, kuluplen: 
devamı menetmek auretiyle gençlen 
uzaklattınnanm imkanı var mıdır? 
Onlar yalnız görenekle değil, vücut 
ve ruhlarının tabii ihtiyacı sevkiyle 
mahalle aralarındaki meydanlarda 
bqlıyarak nerede az çok bir usul 
ile tatbik ediliyor&& orada spora d~ 
vam edeceklerdir. 

Bütün bunları, muhakkak ki, pek 
iyi bilen Kültür Bakanlığı, gayret ve 
ihtimamlarını güçlüklerle dolu olan 
tedria itlerine tahais ederek m ektep· 
lerde açık bava oyunlariyle apor ha· 
reketlerini imhal ediyordu. 

Gazetelerden öğreniyoruz ki 
bUDdan böyle li&e ve yüksek mektep· 
terde spor mecburi tutulacaktır. Ka· 
mutayın içtima devresi nihayet~nd~ 
kabul etmİ§ olduğu beden terbıye61 
kanunu yakanda tatbike batlanır
ken yeni tetkilat, mektepleri, kendi 
gayelerine göre hazırlan.mı§ bul~
caktır. Tetkik edilmekte olan talı
matnameye göre mekteplerde bir 
spor teıekkülü olacak, mektep mü
dürleri bu teıekküllerin reialiiini ve 
beden terbiyeai muallimleri de kap -
t&nJıiJlll yapacaklardll'. 

Böyle bir talimatname, hiç ıüphe· 
ais, talebeyi yalnız spor yapmıya 
mecbur tutmakla ve kurulacak le· 

,ekküllerin naaıl çabtacaklarJDJ tea
bit etmekle kalmayıp hanıi aporla • 
rm ne suretle, nerede ve ne saman 
tatbi kolunacaklarını da tayin ede • 
cektir. Bizde intifar etmit buluaan 
aporlardan bazıları fayda yerine za· 

rar vermekte ve en faydalıları ise 
raibet ıörmemit bulunmaktadır. 
.Atletizm ve au aporları ve sadece 
yüzme, takımla oynanan oyunlar· 
dan b~kları ve bu meyanda vo
leybol ve buketbol mekteplerimiz· 
de bilhuaa t91vik olunmıya değer. 

Bunlar ilk vehlede akla gelenler ... ir. 
Bütün meaele, ferdi ve içtimai bun • 
yderimize uygun olanları tayin edip 
makul bir aiatem kurmaktad... Zira, 
genç yafta apora baıhyacak olan 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Karanlıklar içinde, yağmurun ~·· 1-
tısı dere ıularının gUrültüsünt karı-
9ıyor. Zulmet aanki su halinde erı -
yor gibidir. Ara~ bölmelerinin \Ç ta· 
rafına bile &eçiyor ve Üzerlerine dam
lıyor. Arabanın içine yatak hizımetıni 
görsün diye yumupk bir tilte halin
de sermiş oldukları yapraklar sml 
sıklam olmuştur. 

Kadının di,leri ansızın çarpmıya 

baflıyor: 

- Ü§üyorum, diye ıızlanıyor. 
Vidal el yordamiyle onu arıyor ve 

alnını yokluyor. Ateı içinde. Yeni oir 
sıtma nöbeti. Kendisi de üşüdüğü i
çin kadının eıcaklığl mühendis için 
bir cazibe anediyor. Onu kendıne 
doğru çekerek kollarına alıyor. Ka -
dın titreyerek "Evet ... Evet ... Beni ı
sıtınız I" Diye yalvarıyor. 

Vida! birdenbire dehıete dilşUyor: 
Bir kaç giln içinde ne kadar zayıfla -
mrşl 

İçinde uyanan büyük bir merham t 

hissini yenemiyor. Ruhunda bir şef • 
kat ve muhabbet ihtiyacı duyuvor. 
Fakat, çok geçmeden, zekası endişe -
leııiyor "Ne o 1 Deli mi oluyo.· ? .. 
Dfi!mana Jcarfı merhamet duyulur 
mu?" Onu böyle göğsüne bastırı or
sa, sırf hararetinden istifade içın d! r. 
Tuhaf 1 Bu ateııı onu ısıtmıyor. Esa -
sen o da çok U§Uyor. 

GörUnmez buzdan mantolar omuz· 
larına yapışmyor ıve oııu t.itr_saiyor. 

(Sonu var) 



İZMİT'TE KÜLTÜR (All~MALARI 

Arifiyedeki Eğitmen kursundan 

1
. b~. s::: ;o edğit~~g··;?~~~~~~:~.~f~~ 
zmı tın öyün e başlamış bulunmaktadırlar. Mıntaka

mızda 167 ilk okul binası, 367 ilk o-

k k 1 
kul öğretmeni ve 8853 ilk okul tale-

Öy O U U yanılıyor ~si b~ıu~~.a~~adır. Şehrim.iz küıt.ür 
dırektorlugu, onceden aldıgı tedbır-

lerle, açıkta talebe bırakmamıştır. 
Adapazarı'nda yapılan orta okul bi

nasının inşaatı sona ermiştir. Dersle
re yeni binada başlanmıştır. 1zmit'in 
büyük bir hızla inkişafı önünde, lise 
••• 111111••111•••11• ihtiyacı, kendisini 
lzmit muhabiri ·= ehemiyetle göster
nuz tarafından: meiktedir. Bunu, 
çekilen resimler,: dikkate alan vila
eğitmenleri ho-: yet. yeni bir lise 
calariyle bir ara-: yükselinciye ka -
da ve muhtelif: dar, yüksek tahsi -

tatbikatlarda : le devam etmek is
göıtermektedir : tiyen çocuklar i-

11111 ........ • ••• •• : çin, İstanbul' da 
bir talebe pansiyonu açmıştır. Pansi -
yonun kadrosu 50 dir. Hereke'de, her 
sene açılan kamp, daha geniş vasıta
larla, her sene devam edecektir. 

Bizim burada, büyük bir gururla 
yazmak istediğimiz Arifiye'deki e -
ğitmen kursudur. Köy kalkınmasında 
büyük bir övünç kaynagımız olan 
kurs, muvaffakiyetle devam etmekte
dir. Geçen sene 50 talebe mezun ol -
muş ve vilayetin 50 köyünde vazife 
almıştı. Bu sene de (50) mezun ver
mektedir. 
İzmifin 100 köyünde, köy okulla -

rının inşaatına başlanmıştır. Büyük 
Cumhuriyet bayramını kutlamak içın 
ateşli bir hazırlık içinde olan vilayet 
de "50" köy okulunun açılış resmi, o, 
büyük bayram gününde yapılacaktır. 

Arifiye'deki kurs binası, bilahare. 
"Köy eğitmen okulu" olacaktır. 

Cevdet Yakup 

Çankırı' da dokumacılık Balıkesir' de 

Dokuma tezgôhları azaldı Hizmef~isirıi dayakla 
fakat debağhk ilerliyor öldüren 

,. 
~ 

... 

Çankırı'Jaki Jolruma tezgahlarından biri 

Çankırı (Hususi) - Çankırı' da dokumacılık ıanatı gün geç -
tikçe azalmaktadır. 

Çankırı' da eıkiden dokumacılık halkın ehemiyet verdiği tek 
sanattı. 400 den fazla tezgah bez üzerine her feyi dokuyor ve 
köylünün ihtiyacmı kapatıyordu. 

Fakat seneler gestikçe iş ve serma-
ye başka sahalara intikal etmiye ve bu 1 
sanat aönmeğe başladı. 50 tezgahlı tir- , 
ketler kapandı. Dokumacı dükkanları 
birer, ikişer kapanmağa başladı. Bu -
gün ise ( 400) tezgah (200) e indi. 

Es.ki tezgahlarda el ile mekik ata -
rak çalışılıyor ve günde bir adam bir 
tezgahta 10 metre murabbaı bez doku
yordu. Fakat bundan üç yıl önce tez 
gahlarına ilave edilen çekme mekik 
sayesinde bir adam günde 20 metre 
murabbaı iş çıkartmağa başladı. 

Komşu kaza ve vilayetlerde doku -
macılık sanatının inki,afı, tezgahla -
rın çoğalması, bol sermayeyle fazla 
mikdarda ve ucuza mal çıkarabilme · 
leri ve rekabet yapmaları Çankırı'da 
dokumacılığın inkişafına mani oldu. 

Buna mukabil Çan.Jnrı'da başka bir 
sanatın inkişafını 'Ve tekamülünü gö
rüyoruz: Bebağlık •.•• 

Bu sanat eskiden de ehemiyetle ya· 
pılmakta idi. Fakat bundan dört beı 
sene evel bu sanat da söner gibi oldu. 
Bu da rekabet yüzündendi. Fakat bi
raz da iyi mal çıkaramamaları men -
ıuplarını müteessir ediyordu. Bunun 
çaresine kısa bir zamanda baktılar. 
Güzel mal çıkarmıya çalışhlar. Ser • 
mayelerini teksif ettiler. Bugün sa -
natlarında gösterdikleri tekamülün 
karşılığını satışlarında, kaz~ların • 
da görmektedir. 

Ticaret odası biraz himmet göste-

Afyon'da biralık 

arpa yetiştirilecek 
Afyon, (Hususi) - Ziraat vekaleti 

vilayetimizi biralık arpa mıntakası 

saymakta ve mıntakamız tohumları -
nın ıslahı için tedbirler almış bulun
maktadır. 410 ton iyi arpa satın alına
rak çiftçiye tohumluk olarak dağıtı
lacaktır. Bir mütehassıs en iyi biralık 
arpa vasıflarını haiz arpa yetiştiren 
köyleri gezmiş ve tespit ettiği yerler
den piyasadan 20 para fazlasiyle to -
humluk alınması kararlaşmıştır. 

Bir katilin 
mahkumiyeti 

Balıkesir (Hususi) - Kızını ver -
mediği i~in köy imamı Hasan'ı taban
cayla öldüren Mehmet adındaki deli -
kanlının muhakemesi bitmiştir. Katil 
zanlw 6 sene 4 ay, 15 gün hapse mah
kum olmuıtur. 

recek olursa şehrimizdeiki dokuma -
cılık, debağhk ve diğer küçük sanat
lar büyük inkişaflar gösterecektir. 
Bu suretle Çan!ı:ırı'nın ekonomik 
bünyeain<le de büyük bir kalkınma o
lacaktır - Kadri K«man 

5 sene ağır hapse 

mahkum oldu 
Balıkesir (Hususi) - Hızır kö

yünde Mehmet adındaki hizmetçi -
sini öküzlere iyi bakmadığı, iyi çift 
sürmediği için döve düve öldür
mekle zan altında bulunan Ömer' in 
muhakemesi bitmiştir. Dava kağıt
larına nazaran Ömer, hizmetçisini 
iyiden iyiye dövmüş, iki gün aç ve 
susuz bırakmış, ve yaralı bir halde 
bulunan Mehmet Bandırma hasta • 
nesine götiirlürken yolda ölmüştü. 

Yakada Ömer'in ölüm kasdi gö
rülmediği için cezası hafifletilmiş 
beş sene ağırhapse mahkum olmuş
tur. 

Uşak' ta 

B. lbrahl• Dalkılı' 
ı,ın tören yaplldı 

Uşak, 2 a.a. - Kütahya saylavı B. 
llbrahim Dalkılıç'ın ölümünün yıldö-
nümü münasebetiyle halkevinde bir 
tören yapılmıştır. Dalkılıç'ın Uşak ve 
mülhakatında bırakmış olduğu iyi in-

tibaları yadetmek için törende genç
lik ve büyük bir halk kütlesi hazır 

bulunmuştur. Maraş saylavı Alaettin 
Tiridoğlu, Kütahya saylavı Besim A· 
talay merhumun ahlak ve faziletle-
rinden ve vatanseverliğinden bahset
miştir. Toplantıdan sonra merhumun 
köyüne gidilerek mezarına çelenk 
.konmuştur. Törenin her sene yapıl· 

ması kararlaştırılmıştır. 

Bir izah 
Dün Eskişehir muhabirimizin Es

kişehir'de ceza evine dair olan yazı
sında Eskişehir Cümhuriyet Müddei
umumisi B. Ragıp Can'ın "resim altı,. 

olarak dizilen ismi, yanlışlıkla muha
birimizin yazısının altına imza olarak 
konmuştur. Bu yanlıştan dolayı özür 
diler ev yazının B. Ragıp Can'la hiç 

bir alakası olmadığını tasrih e,Y.lcriz. 

YURTTAN RESİMLER 
Gerede'nin Esentepe' den görünüşü 

.. ~ 

Aydın beş 

ve temiz 
ay 

suya 
son~a sıhi 
kavuşuyor 

, 

İzmir'de feci bir 
tren kazası 

İzmir (Hususi) - Mersinli ile Sal
hane arasında bir tren kazası olmuş, 
bir amele başı parçalanarak ölmüştür. 
Turan istasyonuna girmekte olan 
kurs treniyle içinde üç amele bulunan 
otodrezin çarpışmıştır. Kaza, maki
nistin ve ateşçinin dikkataizliği yü • 
zünden olmuştur. 

Kırıehir' de deyamh bir 

imar faaliyeti Yar 
Kırşehir, 2 a.a. - Üç yıldanberi 

şehrimizde devamlı bir imar faali
yeti vardır. Bu cümleden olarak şeh
rin elektrikle tenviri kararlaştırıl

mış olup yeni santral binasının te
mel atma töreni, memurlar ve bü
yük bir halk kütlesinin huzuriyle 
ıaP.ılmıştır. lki g~ cv~l de yeni cc-

Aydın halkevi köy 

gezileri yapıyor 
Aydın (Hususi) -Aydm'da yapılan sıhi su te· 

sisatı işi ilerlemektedir. Bir haftadanberi şehir için
de borular döşenmeğe başlanmıştır. Bu çalışmalar
la Aydın beş ay sonra temiz ve sıhi suya kavuşa -
caktır. 

llalkcvi ki;y gezileri 
Halkevi köycülük şubesi ikinci gezisini Aydın'· 

m Kadı, Yeni, Ova emiri, Çeştepe ve Tepecik köy
lerine yaptı. 

Bu geziye köycülük şubesi mensuplarından bat
ka diğer şubelerden de bir çok arkadaşlar iştirak 
etti. 

Gezide sosyal yardım şubesi başkam Doktor, 40 
hastaya baktı. 1 J hastanın reçeteleri yaptırıldı, 29 
hastaya ilaç ve kinin dağıtıldı. 3 hasta hastaneye 
gönderildi. Ebe, 2 lohusayı evlerinde muayene e -
derek gereken tedbirleri aldı. 

Diş doktoru, 10 r---------------'J 
kişinin dişlerine 1 

Halkevliler 
köyde ve bir 

ha•tanın 

baktı. Üçünün ağ • 
rısız dişlerini sıkar 
dı. Kültür ispek • 
teri, köylerin u -
mumi nüfusunu, o-
kuma çağında ço • 
cuk sayısını, bun-
lardan Aydın o -
kullarına devam 
edenleri ve köy 
büdcelerine mev -
zu mektep tahsi -
satlarını tetkik ve 
tespit etti. 

Kadıköy, Yeni 
______ _, köy, ve Ova emiri 
muayene•İ 

aralariyle ve Çeştepe Tepecik köyle
ri aralarında birer mektep yapılmak 
üzere vaziyet etüt edildi. 

Ziraat fen memuru, köylerin umu • 
mi ziraat, tohum, tarla vaziyetleri 
hayvan ıslah işleri hakkında konuş -
malar yaptı. Bu geziler çok faydalı 
olmaktadır. 

Halkevi, dil tarih edebiyat şubesi 
bir halluyat dergisi bastırarak bütün 
müneıvver ve öğretmenlere dağıtmış-
tır. 

Dergiler halk folkloru adet, inabe, 
tören, derlenecok şekilde ve çok gü
zel tasnif edilmiş bir vaziyette tertip 
edilmiştir. 

za evinin temeli atılmıştı. 
Temel atma töreninden dönen 

memurlar ve kalabalık halk beledi
yeye giderek reylerini parti namzet
lerine vermişlerdir. 

Bir işçi 
T o;>rak altında 

öldü 
lzmir (Hususi) - Bayburt~ 

Yusuf adında bir amele, Bozya1' 
kiremit fabrikasında toprak kaza' 
ken, bir toprak çöküntüsü altınd 
kalmış ve feci bir şeklide ölmüştiil 

Edirne'de ressamlar 
Edirne (Hususi) - Halkımızın~ 

zel sanatlara karşı meylini arttırın• 
ve sanatkarlarımızı teşvik etmek rna• 
sadiyle on ressamımızın bu sene Cud 
huriyet Halk partisi tarafından med 
leketin muhtelif yerlerine gönderil 
diği malfımdur. 

Edirne'ye de güzel sanatlar aıcad 
misi muallimlerinden Bedri Rahıl 
gönderilmiJ ve kendisiyle birli1' 
hayat ve meslek arkadaşı bayan 1r 
ileressam Arif Kaptan gelmişlerdı 

Yirmi gündenberi Edirne'nin g\I 
zel parçalarını kendi görüş ve du)'ıl 
larına göre tuval üzerine alan ıbu 
natkarlarm çalışmaları şehirde bu} 
bir alaka uyandırmış ve Umumi t 
fettiş General Kazım Diri.k sanatı-" 
lara ressam Fuat Soyhan'ı terfik c 
rek şehrin görülmeğe değer yerler 
ve abidelerini gezdirtmiştir. 

Ressamlar yarın vücuda getirdi!C 
!eri eserleriyle birlikte 1stanbul'a 1 
neceklerdir. 



''Harp yarın başlıyor" diyorduk ••• 
Halbuki 63 sene içinde 1 defa 
A YA VE FRANSANIN HARBE 

TUTUSMALARINA RAMAK KALMISTJ 
Her defasında işi sulh yoliyle halletmek mümkün oldu 

•••••••••••••••••••••••• 

1875. kadrolar kanunu 

1 
Almanya ile yaptığı 

uzun bir harptan çık
tıktan ve komün ihti
lalinin sarsınttlannı 
geçirdikten s o n r a 

Fransa 1s:'s de yaralarını sarmak!~ 
meşguldü. 1873 eylüıünde Alman-

• 1 • !.aya .o an beş milyarlık borcunu 
odemış ve Prusya askerleri, biraz 
da t~essüfle, fransız topra.klarmı 
tahlıye etmişlerdi. Bu harpten son
ra Fransa'yı kıskıvrak bağladığını 
sana Bismark bu devletin pek ça
buk kalkındığı kanaatindeydi. O
nun için daha 1874 de, ufak tefek 
şeyleri bahane ederek Fransa ile 
çatışmak istemişti. Fakat 1875 de 
daha mühim bir bahane çıktı: ordu
sunu yeniden teşkil etmekte olan 
Fransa, harp halinde 144.000 asker 
daha tedarikedebilmek için "kad
rolar kanunu,, nu çıkardığı zaman, 

Bismark da çileden çıktı. Yarı res
mi alman gazeteleri hücuma geçti

ler; halkı muhtemel bir harbe ha
zırlamıya koyuldular. Bir taraftan 
da Almanya'nın her memleketteki 

elçileri, gazetelerin başladıkları bu 
işi, dışarıda tamamlıyorlardı. Son 
zaferlerine güvenen almanlar, yeni 
galibiyetler peşindeydiler. 1871 de 
her şeyi almak elinde olduğu halde 
bunu yapmadığı için müteessif o
lan Bismark da bütün bunları hoş 
görüyor, hatta teşci ediyordu. 

5 mayıs 1875 de Almanya, Fransa 
nezdinde tehdit dolu bir teşebbüste 
buluntlu. Fakat Fransa boyun eğ
memiye, icap ederse mukavemete 

karar vermişti. Fransız genel kur
mayı hemen faaliyete geçti. 

Vaziyetin gerginleşmesi, öteki 
memleketlerde de kaygılar uyan
dırmaktan geri kalmadı. Lort Derbi, 
hatta kıraliçe Viktorya Fransa le
hinde müdahalede bulundular. Fa
kat asıl tesir gösteren, Rusya impa
ratoru İkinci Aleksandr'ın Ber
lin'e gönderdiği açık ve katı bir 
mesajdı. Harp heyulası uzaklaş

mıştı ve artık tek başına olmadığı
nı anlayan Fransa, rahat bir nefes 
alabildi. 

1887. Şneble meselesi 
21 nisan 1887 de 

Havas ajansı, dünya
nın her tarafına şu ha
beri gönderiyordu : 2 

Panyi - sür - Mozel 
garında fransız polis komiseri olan 
Şneble, alman polisi tarafından 
tevkif edilmiştir. Şimdiki halde 
mumaileyhin bir pusuya düşürül
düğü kanaati vardır: çünkü Şenb
le, Ar-sür-Mozel'deki alman komi-

seri .G:a~toh'dan hudut'taki polis 
servısının nasıl temin edileceğini 

görüşmek üzere kendisini davet e
den müteaddit mektuplar almıştı. 

Dün, öğleden sonra saat 2 ye doğ
ru Şneble yaya olarak komiser Gau
toh'la buluşmıya gitmiştir. Hudu
du geçer geçmez, bağ .kütüklerinin 
arkasına gizlenmiş ve beyaz göm
lekler giymiş olan alman polis me
murları mumaileyhin üzerine atıl
mışlar, kendisini yakalıyaraık ceb
ren, Novean'a götürmüşler orada 
ellerine kelepçe vurmuşlardır.,, 

~u.dut'ta ~ulunan bir polis komi
serının tevkıfi yüzünden bir har· 
bin çıkması, o zaman bile insana 

manasız görünecek bir şeydi. Çün
kü 1871 denberi Fransa ile Alman-
ya arasındaki münasebetler gayet 
samimi idi. Fakat Fransa'da da, Al-
manya'da da bu ufak bahane, ihti
rasları tahrik edecek müsait bir ze
min buldu: Fransa, bir ara hü.kü
metin başına geçmek isti yen ve halk 
arasında kendine bir çok taraftar
lar bulan general Bulanje'nin orta-
ya attığı ikilik içinde bocalıyordu. 
Almanya'da Rayştag'daıı harp büt
çesi için yeni tahsisat almak isti
yen Bismark da bu hadiseyi bahane 
ittihaz ederek, gazetelerin Fransa
ya yaptıkları hücumları teşvika 
başladı. Hal'buki mesele haddiza-
tinde basitti; Bismark Şneble'nin 

casusluk yaptığını ileri sürerek işi 
büyültmek istedi. Fraıısa'nın Ber
lin sefiri Herbet'le Hariciye nazırı 
Fluran'ın gayretleri sayesinde iş, 
gene hakiki mecrasına avdet etti. 
Esasen Fransa bu işte ha.klı olduğu 
için, Şneble serbest bırakıldı ve 
harp tehlikesinin önüne geçilmiş 
oldu. 

1888. Musavva hôdisesi 

l 
İtalyan - habeş harbı 

dolayısiyle bir zaman
lar ismi gazetelerin 
ilk sayfalarında yer 
alan bu şehri okuyu -

cularımız unutmamış olsalar ge
rek .. Musavva Şap denizi sahille
rinin karşısında, iki mercan adası
nın üzerine kurulmuş ufak bir şe
hirdir. 

İtalya o zaman da Afrika'da bir 
harbe girişmişti. Fakat sırf kendi 
hataları dolayısiyle karşılaştığı 
güçlüklerden Fransa'yı mesul tu
tuyordu. İtalyanlar, Musavva'yı 

zaptcdince, ecnebilerin haklarını 

teminat altına alan kapitülasyonla
rı kaldırdılar. Bunun üzerine fran
sız himayesinde olan şahıslar, ana
vatanı yardımlarına çağırdılar. 

Bu badi~enin de incir çekirdeği 
dolduran bir tarafı yoktu. Fakat o 
zaman.ki italyan başvekili Krispi 
tehditlerden, gürültülü kavgalardan 

hoşlanıyordu. Almanya ile olan it

tifakını her fırsatta ileri sürer, du
rurdu. Zaten Bismark da nerede 
bir ateş görse, onu körüklemiye ko
şuyordu. İtalya ve Fransa, karşı-

lıklı tehditler savurmıya başladı

lar. Ağustos ayında Bismark Fran
sa'ya bir nota verdi: Alman şan

sölyesi bu notada bir sulh politıka
sı lehinde idareikel.am etmekle be
raber, bir harp çıktığı taktirde Al
manya'mn bütün kuvetiyle İtalya
ya yardım edeceğini söylemekten 
de çekinmiyordu. O zaman da, da
ha bir gün önce herkesin meçhulü 
olan "Musavva,, ismi, halkın agzı
na düştü; gazetelerin birinci sayfa
larında görünmiye başladı. 

İtalya'nın Afrika'da giriştiği 

harp, günden güne onun aleyhine 
bir reviş alıyordu. Üstelik Fransa
nın da kati bir tavır aldığını gören 
Krispi 21 ağustosta Alma.ıya'ya gi
derek Bi .. mark'la konuştu. Fakat 
ara yerde Bismark da, harp takti

rinde Rusya'mn Fransa'dan tarafa 
olacağını öğrenmiş bulunuyordu. 
Onun için Krispi'ye mütemadiyen 
adaletten, sulhtan ve saireden bah
setti. Bir kaç gün i~inde İtalya es
ki tecavüzkar tavrını bıraktı ve 
"Musavva,, ismi son İtalyan - habeş 

harbine kadar tekrar unutuldu. 

Almanya ile Fransa, 1870 ten 1938 e kadar olan devre içinde 
topu topu iki defa harbetmişlerdir. Fakat gene bu uzun devre 
içinde, südetler meselesi de dahil okluğu halde yedi defa iki ta
rafın mülki ve askeri idareleri, genel kurmayları ''tetikte,, dur
muşlar, şifreli telgraflar mesafeleri aşmış, seferberlik em.irleri
nin verilmesine remak kalmış ve harp, iki tarafça da ''mukadder,, 
telakki olunmuştur. 

Esasen umumi harbe ait vesikalar da aradan bu kadar zaman 
geçtikten sonra bitaraf bir gözle tetkik olunursa, harbin mesuli • 

yetinin bazı kinıselere raci olduğu görülmekle beraber, kimsenin 
istiye istiye bu muazzam faciaya atılmadığı anlaşılır. Umumi 
harp, birisinin dediği gibi, "ihtirasların kazaen boşamnasınm,, 
neticesinden değil, harbe giren memleketler zimam·darlarmın 
tehlike karşısında şaşkınlığa düşmeleri yüzünden patlak vermiştir. 

Alman ordusunu kartılıyan mdet almanları 

1898. Fasoda hôdisesi 
..:> 

Gene İtalyan - ha-

4 beş harbı dolayısiyle 
siyle sık sık adı ge
çen bir yer vardı: 

Tsana gölü... Bu göl
den çıkan kollar, Nil nehrine karı
şır. Nil'in Mısır ziraati üzerindeıki 
büyük ehemiyetini anlatmıya hacet 
yok .. İngilizler, İtalyanların Nil'e 
karışan bu kolların mecralarını de
ğiştirerek Nil sularını azaltacakla
rından çekinmişlerdi. Habeş harbi
ne gösterdikleri büyük ata.kanın 

başlıca sebebi de bu idi. 
Faşoda hadisesi, ingilizlerin 

bu civarlara yerleşmeleriyle neti
celenen hadisedir: 

10 temmuz 1898 de bir sefer he
yetinin başında olduğu halde Kon
go'dan Nil'e doğru çıkmakta olan 
fransız yüzbaşısı Marşan, Fransa 
namına Faşoda'yı işgal etti. 'Gene o 
tarihlerde bir ingiliz - mısır ordu
suna kumanda etmekte olan serdar 
Kiçner de, İngiltere namına Mı
sır Sudanını baştan başa zaptet
mekle meşguldü. İki taraf da gü
nün birinde muhakkak surette kar-

şılaşacaktı. Nitekim bu karşılaşma 
19 eylülde vukua geldi. Kiçner yüz
başı Marşan'dan Faşoda'yı ter
kcdip gitmesini istedi. Marşan da 
oradan ancak fransız hükümetinin 
emriyle çekilebileceği cevabını ver
di. Bunun üzerine fransız ve ingiliz 
hariciye nezaretleri arasında mu
habereler başladı. Fakat halk işi 
öğrenince meselenin rengi derhal 
değişti: artık iki memleket de Manş 
denizinin iıJci yakasından biribirine 
karikatürler, hicviyeler yağdırmı
ya başladı. 

O tarih'te Fransa, Mısır mesele
sinde kendisine oyun edildiği ka
naatinde olduğu için, bunun acısı
nı çıkarmıya çalışıyordu. Onun için 
Delkasse Fransa'nın ''boyun eğ • 
mektense, istemiyerek dahi olsa 
harbi kabul edeceğini., bir az da ih~ 
tiyatsız bir lisanla söyleyip duru
yordu. 

Nihayet, uzun ve tehlikelerle do
lu müzakerelerden sonra Fransa 
ilkkanun başlangıcında yüzbaşı 
Marşan'a Faşoda'yı terketmek em
rini verdi. 

1905. Vilhelm Tanca'da 

5 
1905 de Avrupa ha

vasım gene endişe bu
lutları kaplamıştı. Rus
ya, Japonya ile harp 
ettiği için Fransa za-

yıf bir mevkide idi. Genç imparator 
Vilhclm, bir günü ötekine uymı

yan, hamleler ve ricatlarla dolu bir 
politika takip ediyordu. O sıralar
da Fas sultanından da müzaharet 
gören alman hükümeti, bu arazinin 
beynelmilel statüsünü tespit için 
bir konferans toplanmasını iste
mişti. Fakat bu tale!bi kabul etmek 
hususunda fransız kabinesi&ıin i-
çinde ihtilaf vardı: Hariciye nazı
rı Delkasse, alman talebine muha
lefet ediyor, başvekil Ruvye ise, 
vaktiyle Matlrit'te Tanca hakkın
da imzalanmış olan muahedeye iş-

tirak eden sekiz devletin yapacak
ları bir konferansta, partiyi kur
nazhkla kazanmayı düşünüyordu. 

İşte, vaziyetin gergin olduğu bu 
anlarda idi ki, Kayzer Vilhelm 31 
mart 1905 de karaya çıkarak beyaz 
bir ata binmiş olduğu halde, arka
sındaki tantanalı kafile ile Tanca
ya girdi. Delkasse istifa mecburi
yetinde kaldı. Almanya böylelikle 
diplomatik bir zafer kazanmış ol
du. Neticede bu meseleyi konuş
mak üzere Alceziras'da bir konfe
rans toplandı. Müzakereler, başve
kil Ruvye'nin görüşünün doğru ol
duğunu meydana çıkardı: çünkü 
İngiltere, Rusya, Birleşik devlet
ler, hatta İtalya dahi, fransız tezi
ne müzaharet ettiler. İngiliz - fran
srz doıc;tluğunun esaslan da bu kon
feı.:anstan itibaren başlar. 

. 1 • 

'""; q 

Prag'da alman sefareti muhafaza altında 

1911. Agodir hôdisesi 

6 
Fakat Fas mesele -

ı.i bu kadarla bitmiş 
olmadı. 191 1 Alman -
yası, panjermanist ce
miyetlerle sanayi kar

tellerinin esiri ol.muş, yayılmak, ge
nişlemek ihtiyaciyle çırpınıyordu. O
nun için Almanya Fas meselesini tek
rar ortaya attı. O sıralarda çıkan 
bir kargaşalık yüzünden bir fransız 
müfrezesi Fas şehrini işgal etmiş, 
fakat sükun ve nizam kurulduktan 
sonra derhal çekilip gitmişti. Bunun 
üzerine Almanya Fransa'nın muahe
delerle kendisine bahşedilen haklan 
bu suretle değiştirmiş olduğunu 
söyledi. Tam o sırada da Paris'te 
bir kabine krizi patlak verdi. Al
manya bu fırsatı ganimet bilerek 1 
temmuz tarihinde fransız polisinin 
işgali altında bulunan Agadir lima
nı önüne bir topçeker yolladı. Bu 
gemi alman tebaasının emniyetini 
temin edecekti. Kullanılan usul tid -
detli, hakaret Fransa için ağırdı. 

Tekrar herkes endişeye düştü, tek • 
rar genel kurmaylar haritaların üze
rine eğildiler. Silah dapolarındaki 
stoklar gözden geçirildi. Seferberlik 
emirlerini taşıyan kağıtlar, çekme -
celerden yarı yarıya çıkarıldı. Bir 

taraftan da Paris le Berlin arasında 
hani harıl müzakereler cereyan edi
yordu. O sırada İngiltere Fransa'ya 
müzaharet etmekle beraber, gizlice 
donanmasını har.ba hazır bir hale 
sokmuştu. İp, birçok defalar kopa • 
cak kadar gerildikten sonra nihayet 
4 sonteşrinde Almanya ve Fransa 
bir uzlaşmaya vardılar. Fas, Fransa
nın himayesi altına konuldu. Buna 
mukabil alman tebaasının emniyeti· 
ni, sükun ve nizamın idamesini ga • 
ranti mecburiyeti de Fransa'ya tah • 
mil edildi. Fransa taviz olarak Al • 
manya'ya Kongo'dan ve Afrika'dan 
bir mikdar arazi verdi ve harp me -
leği, kanatlarını çırparak uzaklaşıp 

gitti. 

1938. Südet meselesi 
Versay muahedesi 

1 mucibince bir Tam -
pon - devlet olarak ku
rulan Çekosloavkya -
nm Almanya ve Avus-

turya ile müşterek olan hudut mm
takalarında, Südet almanlan otur -
maktadır. Bu almanlar, Hitlerin Al
manya'da iktıdara geçişinden sonra 
aralarında spor ve gençlik organi -
zasyonlan kurdular. Bunların başı -
na da Konrad Henlayn adında bir 
jimnastik muallimi geçti. Bu teşek
küller, aynı zamanda siyasetle de uğ
raşıyorlar, Çekoslovakya'yı teşkil e
den bir çok ekalliyetler arasında 
kendi haklarını müdafaaya çalısıyor
lardı. Fakat şubatta ani bir hadise 
oldu: Almanva Avusturya'yı ilhak 
etti. Bu suretle. ~iid"tlerle meskun 
mmtakalar. tamamen alman hudut
larına bitic::ik bir hale girmis bulu
nuvordu. Südetler önce, kenilileri -
ne bircok haklar verilmesini istedi -
ler. F;ıkat rek hiikiimethrle Ff,.nl:ımı 
arasmna vamlım müzakerl'l"r ak~rn 
k::llch. 'T'ehlikp,,j c::e,.en ve ~nlhun ko-
runmasına büyük bir ehemiyet ve -
ren İngiltere, Lord Runsiman'ın re
isliğinde bir heyeti, iki tarafı uzlaş
tırmak üzere, Prag'a gönderdi. Fa -
kat ağustostan itibaren de Alman -
ya, manevralar dolayısiyle olduğu -
nu söylediği büyük askeri hazırlık-

lara başlamıştı. Bir taraftan da sü
det arazisinde kargaşalıklar eksik 
olmuyordu. Ağustos nihayetinde va-
ziyet daha ziyade gerginleşti. 14 ey
lfılde bu gerginlik en had safhasına 
girmişti: 25 alman fırkası hudutta 
Çekoslovak:ya'ya girmek için emir 
bekliyordu. Fransa'nın vaziyeti bil -
hassa nazikti. Bir ittifak muahedesi
le Çekoslovak:ya'ya bağlı bulundu -
ğu için, harp takdirinde ona yardım 
mecburiyetindeydi. Fransız ve ingi -
liz devlet aıeltlmlan, esas Südet ara
zisinin bazı şartlar altmda Almanya
ya terkinden ibaret olan tekliflerini 
Prag'a bildirdiler. Çekoslovakya bun-

lan kabul etmekle beraber, seferber· 
lik ilan etti. Bunun üzerine ingiliz 
başvekili B. Çemberleyn ani bir ka -
rar verdi: Bir tayyareye binerek, B. 
Hitler'le konuşmak üzere Berhtes -
gaden'e gitti. B. Hitler'in tavrı kati 
idi: Südetler haklarını kendileri ala
mazlarsa, onlara silahla yardım ede
ceğini söylüyordu. B. Çemberleyn 
hemen Londra'ya gelerek önce ka -
binenin diğer azasiyle, sonra da BB. 
Daladiye ve Bone ile konuştu. Son
ra gene tayyare ile Almanya'ya gi • 
derek bu sefer Godesberg'de B. Hit
ler'le yeniden görüştü. Bu mülakat-
tan çıkan başlıca netice şu idi: Hit
ler görüşmeler bir neticeye bağlan
madan kıtaatına hareket emri vermi
yecekti. Bu görüşmeyi, alman talep
lerini anlatan muhtıra ve BB. Dala
diye ve Bone'nin onun arkasından 

da General Gamlen'in Londra'ya se
yahatleri ve gerek Fransa'da, gerek 
İngiltere'de alınan emniyet tedbir
leri takip etti. B. Hitler bir taraftan 
da, Südet işinin Almanya için Avru
pa'da son arazi mutalebesini tetkil 
ettiğini ve Almanya'nın hiç bir za -
man yabancı nasyonalitcleri kendi 
toprağında toplamak niyetinde ol • 
madığını tasrih etmişti. Fakat me -
sele elan muallakta · idi. Karşılıklı 

mesajlar boyuna gidip geliyordu. B. 
Çemberleyn son ve kahramanca bir 
çareye baş vurdu: B. Musolini'ye 
müracaat etti. Onun tavassutiyle Hit
ler askeri hazırlıkları tehir etmeyi 
ve Münih'te kendisinin, Musolini -
nin, BB. Çember1eyn, ve Daladiye' • 
nin iştirak edecekleri bir konferan
sın toplanmasını kabul etti. Bu kon
ferans bir gün içinde, Südet toprak
larının alman ordusu tarafından na
sıl. işgal edileceğini kararlaştırdı. Ve 
1 ılkteşrin tarihinde alman asker
lerinin ilk müfrezeleri, Südct mm • 
takasına girdiler. Bu suretle, Al -
manya ve Fransa arasındaki yedin -
ci harp ihtimali de bertaraf edilmiş 
oldu. 
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G. Birliği G. Sarayı 3-0, 
M. Gücü Güneşi 4-0 yendi 

... Din abaıh dokuzdan itibaren An- ,.... 
kara Wıc pmpiyonuma devam edildi. 
Mubafuıücü uhvmda saat dokuzda 
batlıyan C talamlan maçlarında An • 
karagildl Dcmirapor'u 1 - O yendi. 
Galataaaray - Gençlerbirliği takımla -
n birer sayı ile berabere kaldılar. 

Öğleden aoma Anakragücü saha • 
aında yapdan birinci takım müsabaka
lan epiyce acyirci toplamıştı Bu maç
lamı blrinciainde Gençlerbirliği Gala· 
tuaray'ı 3 ·O, ikincisinde Muhafızgü
ctl GGnct'l 4 - O yendiler. 

G. Saray - G. Birliği 
Saat 13 de hakem B. Ömer Beleş'in 

iclarednde bqlıyan Galatasaray- Genç· 
lerbirlifi mUsabakuı birinci devrede 
2 • O bitti.Gençler ikinci devrede pe
naltıdan bir col daha kazandılar. An • 
kara HJdne geçen 8Cne b.tıJan Galata • 
taray takımı töyle tef1d.1 edilmiftl : 

Cllhit - lbrahim, Cemil • lh.an, Halit 
5i1eJnma. On.r, E1at, Nar, Necati, 
Sel'rl 

Gençlerbirlili bu yıl taJnmda yeni 
~üz elemanlarla ıu kadroyu 
oynatıyordu: 

Selim • Nuri, NllCi • Münir, Huan, 
it.,& • Yaaaf, Setim. Ali, Bari, 
Füri. Malaalu. lıolecm bir fiitii lıarplıyor 

Birinci devrenin ilk on bCf dakika
mıda Gençlerbirlifi bonk oynuyor • 
da. Buna mukabil galatasarayhlar da
ha dilzpn oynuyorlar ve bütün ener -
ji1erini earfediyorlardı. 15 inci dakika
dan 80IU"& vasiyet deliıti. ~er o -
yana htklm ohmya bqladılar. Bu üs· 
tUnlOk tesirini g&terdi ve 20 inci da
JıMmya dotra AH, gilzel bir sıynlqla 
blrlnc1 go1tl attı. 

lldnd•ol 
llukaddet neticeyi tayin eden bu 

ıoJden 10ma Gençlerin bu1au arttı. 
Galatasaray kalesi bir iki defa ğol teh
lilrai geçirdi. Fakat iki bek, İbrahim 
.,. Cemil çok ıayretli oynuyorlar ve 
nvahalrblr ıolleıe mani oluyorlardı. 

ır.bt 35 inci dakikada aoldan aldığı 
bir derin pawla kaleye sokulan Ali, i
kinci ıolil yapmıya muvaffak oldu. 

iKiNCi DEVRE 
Bu devrenin ilk dakikalannda ga -

ktuarayhlan ıene çok çalıtıyor gör • 
cltlk. Fakat bu çalıp& Gcnçlerbirliği 
mldafaumı qmıya yetifmedi. Genç -
Jerblrllii rakip kale yan sahasına yer
Jettl Oyunun ortalanna doğru Ali ka
leye dotru inerken bir çelme ile yu -
ftl'landı Gençler verilen penaltıyı Bas
ri'nfn ayapyle cole tahvil ettiler. 

Maçın bundan sonraki dakiaklan 
Gençlerbirllthün tam blldmiyeti al • 
tında, fakat çok yavq ve zevksiz bir 
flkllcSe cereyan etti. Oyun, galatasa -
raylılann son dakikada ceza çizgisi ü
serincfe kuandıklan bir firikiği bek 
Cemi1 çekerken bitti. 

GaJatuarayhlann henüz birinci aı
mf talmnlwra dayanabilecek bir kad • 
ro elde edemedikleri dünkü maçta bel
B oldu. Bundan bqka muhtelif hatla • 
rmı tutan belH baflı oyunculan da nc
ıe.ls idiler. Diln en çok muvaffak o • 
JanJar Cemil, İbrahim ve Süleyman -
elan ibaretti. 

Güneş - M. Gücü 
Günün ikinci karfllatmuı Güncı -

.Muhafızgücü birinci taıkımlan arum
da oldu. Tertemiz formalarlyle bir in
tizam ve güzellik nümunesi tefkil e -
den takımlar aalıaya çıktıklan zaman 
alkıflanıdılar. Hakem B. 1haaıı Türe -
men idi. 

Günq takımı ı 
Nedim - Nihat, Mehmet • Necmi, 

Sedat, C.- • Taci, Hiimii, liken -
eler, Orhan w Salih'tea miireldaıpti. 

Muhafugüclüler de: 
Mmaffw - Fethi, Saffet • Allmet, 

Cihat, Halit • Atıf, lı.nhim, Ria, Ş.. 
bin " NllCiclm lefkil ecli""itti. 

Birinci devreye gilnqliler batladı
lar ve ilk hamlede bir iki gilzel akmla 
netice haıkkmda Umlt verdiler. Fakat 
muhafızlılar yavq yavaı oyuna ba
kim oldular ve kaleleri yalnız bir de
fa tehli.ke geçirdi: Saffet bqıyle topu 
karıılarken hentbol yaptı. Ceza çiı:
giaine yakın bir yerden İtıkender'in 
çektiği pzel ıiltü kaleci tuttu. 

Bunu müteakip mubafızhlar da bir 

LBdn ilk brplaımaaında Gençler
lllrHlüdn baldJd kuvetini ölçmek fır
llltml bulaınadıt Topa bildmiyet, 
p1tlqmelar, ileri ve geri gidiıler iti • 
bulyJe bise diln gllzel bir oyun g& • 
terdiler. Fakat aynı oyunu bilmem 
mtlawi kuvetler karpsında görebile • 
m miyiz? Diln bütün tabını tetkil e
clm fatbo1culann en çok göze çarpan 
1ladJan topa ayaldannda fazla tutut • ..._ 
larmdan ibaretti. 

gol fırsatı kaçırdılar. Günet aleyhine 
iki defa korner oldu. Kale önü kant· 
tı. Santrfor, topu aol ayağından sağ 
ayağuıa gesirmiye çalıflrken bekler 
kaptılar. 

Birinci Nal 
Maç heyecan verici bir ,ekilde de

vam ediyordu. Tam 28 inci dakikada 
idik. Mütemadi hücumda olan muba
fuWar aoldan yapbkları bir akın~ 
nunda Rua'nın ayacı.yle ilk gollerini 
yaptılar. 

Devrenin neticeaiııe aakın kaleci 
Nedim, Rızanın bir tütünü ancak 
kornere çelmek suretiyle bir gole ma
ni olabildi • 

lKINCl DEVRE 
1-0 yemlıniı vuiyette ikinci devre

ye batlıyan günetliler, ilk on dakika· 
da vaziyeti kurtaracak gibi göründü
ler. Fakat Muhafız gücü takımı güzel 
bir mildahale ile tehlikeleri bertaraf 
etti.itten ba9ka 11 iııci dakikada aağ a
çık Atıfuı ayafiyle iıkinci golünü ka • 
zandı. 

Vçüncü gol: 
İkinci golden sonra oyun daha 

zevkli bir hal aldı. 30 dakike kadar 
mlitewuin n gUınl bir oyUD aeyret
tlk. .1Jd taraf da hücumlar yapıyor Ye 

gol yapmya çalı111ordu. 32 iDci daıki
kada ıüne,liler bir &ilıcik çektiler. 
Müdafaadan karJı1aııa:n top Ruaya 
geldi Riza bir u ilerledikten eonra 
Naci'ye pu verdi. Nacinin ulu bir 9ü
tü Nihad• ayqma çarparak ağlara 
takıldL 

Dördüncü gol 
Son on bcf dakikada bazı f utboku

larm libuımua asabi hareketleriyle 
maç aeyredümez bir hal aldı. Fakat 
top hemen hemen muhafızhların aya
ğındaydı. Ncdeme ıol uyısmı artır
malt iıtemedikleri görülüyordu. Her
kea mütemadiyen "çalım" yapıyordu. 
39 uncu dakikada Rıa ubdaflan P. 
bi "çalım,, yaparak kaleye eokuldu •• 
dördüncü ıolU yaptı. Geriye kalan 
5 dakika çoık yava9 ve eöııük geçti •e 
maç 4-0 Muhaf u gücü lehine netice
lendi. 
Güneı takımı iyi bir iatikbale nam

zettir. Hiç fliphe yok k:i yakın zaman. 
da kulübün birinci takım üzeriodekı 
gayretinin semereleri görünecektir. 
Dünkü mağlubiyetlerinin başlıça ıe
bebi. futıbolcularınm istidatlı genç
ler olmakla beraber henüz karşıla
rındaki oyuncular kadar piıkin ve 
tecrübeli olmamalarıdır. Sonra, hü
cumlarını hep aoldan yapmak istedi
ler ve karp taraf müdafauı da bu ta
biyeyi çabuk aezdi ve akınlar !uç ol· 
du. 
Muhafız gücü, dünkü maçta takım 

halinde iyi çahtmı9 olduğunu göster· 
di. Yoegane kusurları, yı.lnız bit ytr
den gol l'tmak hevesinde olmalarıdır. 
İyi bir müdafaa hattı, onların bu "gol 
yapma, ,tarzını çabuk anlar ve kaleve 
bile yakla9tırmaz. Bir hata noktası da, 
sıkıtdt vaziyetlerde müdafaanın u
zun vuruflar yapamamalandır. 

İstanbul' da 
Dünn spor hareketleri 

Fener, Beılklıı 

berabere kaldılar 
İltanbul, ı a.a. - Mmtaka futbol 

psDP.iyoauı buıün fOhrin dart aaha
aında hep birden bqladı. Hava güzel 
ow.a.ld-.llk ...... ..-~ 
ni meraJrntardan mtltqettll bOytlk 
bic kalabalık takiıp ediyordu. 

Bu.gün oynanan maçların en mühi
mi Kadıköyünde Feııerbllh&e ile B~
tiktafı brfllattıraıı mUubaka idi. 
MUU ıldlmenin en ku.'Vetll takmılarnı
dan ikiaini Urfl karflya getiren bu 
maçı takip için Kadıköy atadında 

6000 den fazla aeyirci birilmıitti. 
Yemyeıil ve dümdU. aahayı çevre

liyen tribünlerde ubınu bir bynq· 
ma ftl'dı. Halk aruında takımların 
muhtemel tekilleri tahmin ve müna
~ ediliyor, netice hakkında hü
kUmler yürütülüyordu. Tam saat 15 
de eweli Betiktq. k .. bir fasıla ile 
de Fenerbahçe sahaya çlıktı. Her iki 
takım tiddetle alkıflandılar. 
Lisanılarm tetkikinden aonra iki 

takım bqılqmca fencrbabçelilcri 
fU kadro ile görüyorua: 

Hasamettia - Yqar, Leblp - Repı. 
Aytea, Esat - Na<:i, Ali Rıza, YBJllr 
Bale.at, Fikret. 

Bqiktaf 9u kadro ile oynuyor: 
Mehmet Ali - Nuri, Faruk - Rif at, 

Bedii, Feyzi - Hayati, Rrdvaıı, Nbnn, 
Halclu. E,rel. 

Hakem Nuri Buaut. 
İlk initi Fenerbahçe yaptı. Rüı:glra 

karıı oynamalarına rafmea un - ıa
civertlilerln ilık dakiıkalarda soldan i
niılerle htlcum avantajını ellerinde 
tuttukları atirillüyor. Dördüncü daki
kada Fi.kret'in bir pndelinl B:llent 
kaleye yakın bir yerde yakaladı. To
pu atop edip kontrollü tüt atacak va
ziyette oldutu halde vole vurut yap
mak istedi ve topu havalandırdı. 

Yedi.nci dakika: Hayati'nin bir vu
ruıunu iyi bloke edemiyen Hiiaamet
tin Rıdvan'a 9üt atmak fıraatını ver· 
di. Fakat bu tüt Yqar'm bfuma vu· 
rarak Nbımm önilnı c14lttG. Vı Ni
zım aradan bir 9ütle topu atlara tak
tı. 

Bu aayı fenerlilerin maneviyatını 
kırmadı. Düdükle beraber Beıiktaı 
kal•ine saldırdılar. Bilhana Fikret, 
Befiktaf müdafaumın sat cenahını 
acze dütüreıı bUcumlrır yapıyor. Fa
kat Ali Rıaa'nm alırlığı -.e Bülendin 
iaabetaizliif, didinerek çallf&ll Yqa
rm bütün gayretine ratmen bu hü
cumlarm aemcre vermeaine mani olu
yor. Bu arada Ali Rıa mubıkkak aa
yılacak bir ıol fınatını kaçırdı. 

88 inci dSibda Hakkı iıkinci ıolü 
çıkardı. 

F.eııerliler bu ıolden aoma bozul
dular. Oyun tanwnen Betiktqlılarm 
hikimiyeti altına geçtL Fener m(lda
faası Adeti bocalıyor. Befi.ktal buna 
rapıen bqb aayr çıbrmnadı -.ı bi· 
rlnd devre Z.O Befiktlıt'm lehlne bit· 
ti. 
~c1-'lılfludstı~ fe-

Sonbahar At yanılan 

Dün ilk koşular büyüK 
bir intizamla yapıldı 

Kaz.anan aeoiniyor, kaybeden diifiiniiyor 

Sonbahar at kotularmın birinciıi dün pek kalabalık bir ha 
kültesi önünde yapılmııtır. Yanılara tam aaat 15 te batlanmıt v 
hiç intizamını kaybetmeden devam etmiftir. Bahsi müfterek g 
ıelerinin fazlalqtmlmaaı dolayuiyle bugün izdiham Ollmuınqıtır.• 
Herkea rahat rahat bilet a1mq ve kolayldda parumı tahsil edeb~ 
mittir. 
Yalnız bu haftaki yarıılara az ve k11raklara mauatu. ikramiyesi 

at girdiği için müıterek bahis 220 lira meafeei 2000 metre idi. B 
pek hararetli olmamıftır. Rul- kof uya yazdı olan at ve kıaraldardllllll 
man ancak 13,700 küaur lira ka- yalnıa Şeker lrıopmıdı. Diierleri ara 

mi amda cereyan eden kotu çok güzel ol 
dar olmuttur ki geçen meYıİ e- du. B. :Ihsan Atçı'nm bindiği Efe is 
re ıöre çok azdır. Tabiatiyle bah- mlııdeld al at cokeyinıin gayet güze 
ıi mütterek de pek mühim bir idar•i aayeeinde bu kma yarııta bi 
para vermemiıtir. kafa farkla birinci geldi. Duman iki 

Yarııların derecelerini ve müıte- ci Alceylan epeyi geriden üçüncü ol 
rek bahis neticelerini sıruiyle yazı- du. MUtterek bahis ganyan 330 kuru 
yoruz: verdi. Rekor 2,27 1/2 dir. 

Birinci koıu : Dördüncü. kotu ı 
Uç yqmda ve hiç kotu kazanmamıı Dördüncü koıu üç ve daha yub 

yerli yarım kan İngiliz erkek ve difi yqta ve 1938 seneai .zarfmda ka.ı~'IJ 
taylara mahsustu. fkramiyeal 255 mc- dalı ikramiyeler yekOnu 1000 lira 
safesi 1200 metre idi. Bu koıuya yal- tecavllz etmemlt .__ Jııan i"'i!fili • ...-t 
nız iki yarım kan girdi. Ve bütün tah- ve kısraklara mahsustu. lkramiycti 
minler hilifına Uçar startta aksilik 380 lira mcsafeai 1800 metre idi. 
ederek çıkmadığı için Civan 6 boy Bu yarıp, yazılı olan atlardan ya 
ara ile ve gayet kolaylıkla birinci nu: dCSrt taneei lftirlk etti. Start 
geldi. Müıterek bahia ganyan 270 ku- beraber Dafya ile KomiArj fırhya 
ruı verdi. Rekor 1,28 1/2 dir. rak öteki atları geriye bıraktılar v 
ikinci koıu : viraja kadar önde geldiler. Virjd 

Ozdemir htkum etti ve ileriye geç 
~ç ve daha yukarı Y":f ta. ve 19~ •~ ti ve tahmin hillfına olarak bet bo~ 

neaı zarfında kazandıgı ıkramıyeler ·ı b" · "l"ğ" ald K · · "k"-:.ııı . . . ara ı e ırıncı ı ı ı. omıNrJ ı IJIJ'I 
yekOnu 500 lırayı tecavüz etmemı9 ı n..8- da IWiacCl idi. om ...U. ._ IDcUla at ..,. .._.,._ c .. ,,,_,. _. ıe 

tara maheuetu. İkramiyesi 255 lira 119ftenk balılate Ozdemlr R J?a 
mesafesi 1400 metre idi. ya aynı ahıra mensup oldukları ı~ 

B k d" h ı· kan • •...ek ganyanda 140 kurut. pltaede aırası 
u oşuya ort a ıs ıştırc1 et- le her üç at 120 ve 170 kurut Yerdil 

tl. Bu koıuya yazılı at ve kıaraklar
dan yalnız Dafya kopadı. Startla be· Betind lw,. : 
raber öne dUfen Moroz'la Florya vi- Dört '" daha yukarı yqtalcl 
raja kadar beraber geldiler. Atcı ile yarım kan ingills at ft lmralı::WIL.l 
T.,pmar dört bet boy ara ile arkadan rmmus handikaptı. ta.niy•i 255 
geliyorlardı. Tamam viraja yaldqır- ra, mesafesi 1800 metre idi. Ba lrıot 
ken hücum ettiler ve Moroz ile Flor- ya yazılı olan dört hayvandan 
ya'yı kolaylıkla geçerek &ıe dilftüler. üçü kofta. Startla beraber öne d 
Çok aıkı ve kamçı kamçıya bir çeki~ Gülcan, Meıut ve Alemdar'm •ıla 
medeıı aonra yarım kafa ara ile Atef cumlarına raimen kolaylıkla bir 
birinci, Taıpınar ikinci, Moroz da an- liii aldı. Alemdar ikinci, Meaut il 
cak üçüncü olabildi. Ateı'in Cokeyi cii geldi. Miifterek bahiste ~ 
Mmtafanın gayet kurnaz hareket e- 160 kurut verdi. 
derek içerden hücum etmesi yarııı Çifte balıü ı 
kazanmama lmil oldu. Çifte büıi9 ilçilncil ve befind 

Miifterek bahis ganyan 680, p1lae fular aramda idi. Efe - Gülcan çif 
ııruiyle 220 .e 170 kurut verdi. Re- ni bulabilenler, bir liralarına ımllrtrl 
kor 1,34 dür. bil 7 lira 30 kurut aldı1ar. 

Vçüncü koıu : lklli ba1ıı. : 
Dört v• daha yukarı yqta ve 1938 ikili babla ilçllncll kotuda idi. 

.eneal zarfında biç kotu kazanmamıı Duman çiftini bulabllenlıer, bir 1 
yarım kan arap ve hali• kan arap at larma muluıbil 7 lira 5 kurut alıd 

nerliler rüzglrı arkalarına almışlar· 
dı. Bundan istifade ederek yorulduk· 
lan anlafdan bef İktaflıları yarı ıaha· 
larmda Adeta hapaettiler. Hakkı ıerl
de oynuyor ve müdafaayı takviye e
diyordu. Buna rağmen aaırı - licivert
liler tazyiki gittikçe artırıyorlardı. 
Ali Ru:a'nın yedinci dakiıkada kaçır
dıiı fırsattan eonra dokmwıcu daki
kada Ya,ar, 15 metreden çc.ktiğı 9üt
le birinci Fener golünü çıkardı. 

Fenerliler gittikçe canlı oynuyor
lsrck. 17 inci dakikada Fikret güzel 
bir kafa golü ile boraberliii temin 
etti. Oyun gene fenerlilerin tazyiki 
altında devam ediyor. Oyun neticeye 
kadar 2-2 beraberlik vaziyetini deiit· 
tirmedi. 

GalataMJray - l•tanbul.por 
Beylcos - Güneı maçlan 

İıtanbul, 2 a.L - Bugün Taksim 
sahumda ilk olarak Galatuaray • İa
tanbulapor takımları ıkarııl9tıbr. Sa· 
at 13.30 da takımlar aahada f8yl~ yer 
aldılar: 

Birinci devrenin ilk Uç dört daki· 
ka11nda Galatasaray taıbmı parlalıc ne-

gollerini atarak oyunu 3-0 galibi.Y. 
le bitirmittir. 

Beykos - Ginef maçı 
Waci maç, Beykoa - Günet 

tarı arasında yapıldı. 
İki tak1111 da maça büyük biır en 

ile bqladılar. Beykozlular 1mvctli 
kipleri brtıaında yılmadan temiz 
oyun çılrarm191ar ve ara aıra G 
kalesini tehdide muvaffak olmu? 
dır. Gilnet takımı, birinci devrenin 
inci dakikasında ilık golünü atmıf 
bu •uretlc birinci devre 1-0 niha 
lenmiıtir. 

tıkinci devre ba9langıcmda Bey 
takımının g&terdili eMrji dik 
deler bir tekilde aemeresini ve 
beykozlular aekizinci dakikada 
ıolltrini, 20 inci dakikada da (i · 

kaleciainin ileri çllkmaaından istif 
ederek ikinci gollerini atmı9lar ve 
galip vulyete geçmi9lerdir'. 

Bundan sonra Günct taknnmııı 
• arkaya fiddetll aıkmlan bq 
ve maç Gilnet lehine 3-2 bitmi9tir 

Bir gün için 
ticeler Ylcleden bir oyun çıkarmuma (Bqı s. aci u.ylada) 
rapnen devrenin •onuna kadr aoıı de-~. b6,le bir aiateme 
rece .CSnük Oyn&mlf '" bu mtıddet ....... iim6rl.i mılcldetince 
zarfında iki taraf da bir fCY yapama- Ye Deteli ppmMlm aaalünii -
mıttır. bilirlw. 

İkinci deneye talumlar daha ener· l:ri aiatelftleria i:ri hu.ıalar 
jik bir tekilde batlamıtlardır. Gala· clilderini her saman sörüyor ve 
tuaray'ın ilatünlüiü kendini ı&tcr· tetmİ70I' m~? Halbuki bis• 
mit ve 30 uncu dakikada Galatasaray m olae aiatemleri kenc:limi• •---
IRı: golUnO, oyunun netlceabıe s daki- lir, ... hneee imıwwneklela d9 
b bla ldnd w mlite*ihen Gçtbldi tal--. - N. Bayclar. 
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Ankara Belediyesi İlanları 
-. . 
• . . . -tc ~ ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııaııııııııııaıııııııaııııııııııııııııııt' 

E~lediye Meclisi intihabı 
Belediye Meclisi İntihap Encümeninden : 

1 - Belediye Meclisi intihabına 1/teşrini evvel/938 cumartesi 
inü sabahleyin saat dokuzda başlanacak ve akşam saat 18 e ka
lr devam edecektir. 

1/teşrini evvel/938 cumartesi günü gelecek mahalleler 
lsmetpaşa, Köprübaşı, Bozkurt, F evzipaşa inkılap Öztürk 
mdderesi, ~l~ıntaş, Tabakhane, Anafartala'r, Eğe m:halleleri.' 

_ 2/teşrını~vvel/9~8 Apazar günü gelecek mahalleler 
Doganb.ey, Mısakı Mıllı, Kızılelma istiklal Yeğenbey Yeni
, Ölgü, Öz~~n, Altay, Şakalar, Ko~npazarı,' Su tepe, ' 

3/teşrınıevvel/938 pazartesi günü gelecek mahalleler 
lçkale, Kılınç Arslan, Pazar, Akbaş, Uguz, İnönü, Çimentepe, 
ırkız, Kurtuluş, Duml1;1p,ınar, Duatepe, 

.. 4/te~rmıevvel/938 salı günü 
SuÖer, M~ydan, Gundoğdu, Erzurum, Turan, Akalar, Nazım
:y, zbeklı, Sakary.a~ Çeşme, Başkır, Yalçınkaya, Demirfırka, 

Bi . 5/teşrmıevvel/938 çarşamba günü 
Necatıbey, Şenyurt, Yenituran Atıfbey Yenihayat Demirli 

ve h y 'd - ' ' ' İ•' çe, em ogan, A~tı?-dağ, Aktaş, İstasyon, 
g . 6/teşrınıevel/938 perşembe günü 
?"• Cebecı, Kavaklıdere, Cumhuriyet, Atatürk, Keçiören, Etlik, 
ıl- depe, Çoraklık, 

. 7 /teşrinievvel/938 cu .na günü muayyen günlerde gelmemiş o
es1 rılarl.a mahalleler haricinde kalan yerlerdeki halkın reylerini 
Bu remıyenlere tahsis edilmiştir. 
an 2 - Yukarda yazılı mahallelerin günlerinde reylerini vermek 

':~:ere Belediyeye gelmeleri ilan olunur. (4038) 7109 

Satıhk enkaz 
Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli 
Mahallesi Ada Parsel Lira Kuruş 

Teminatı 

Lira Kuruş 
---- ----- --- --- -- --

rgir hane Cebeci 522 54 175 14 
.. .. 522 56 90 7 

karı Yukarda muhammen bedelleri yazılı kargir hanelerin enkazı artırma 
zan- ·ı 1 1 rayı ~ 1 1 .e sat.ı acaktır. hale 12-X-1938 çarşamba günü saat 15 de yapılacak-

l% Jıt falıplcrın İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. 
yesl (4018) 7078 

ıya

r ve 

Fotograf alôtı 

alınacak 
irjd1'nkara Belediyesinden : 
geç· 
bo)' - Mezbaha laboratuvar fotoğraf 
ikitısma alınacak fotograf alat ve ede-

! on beş gün müddetle açık eksilt
Daf/e konulmuştur. 
için - Muhammen bedeli (783) lira

asi}" 
dilet-- Muvakkat teminatı 58) liradır. 

- Şartnamesini görmek istiyen
r/1 her gün yazı işleri kalemine ve 

ye klilerin de 14 teşrini evel 938 cu
klatl .... 

, ~nu. saat on buçukta Belediye 
55 lıUmenıne müracaatları (4032) 7103 
koştr 

atnıl T • t • 1 • 
düşe! envıra ış erı 

hii-
"rindlnkara Belediye5İnden : 
.. ii.ıt 

~yat; -. Ma.raton kulesinde yapılacak 
n zıyasıyle bayram tenviratı on 
gün müddetle açık eksiltmeye ko

. muştur. 

ci. le~ - Keşif bedeli ( 1782,50) liradır. 
çıft - Muvakkat teminatı (133,65) li

muk'ır. 

- Keş~~namesini görmek istiyen
n her gun yazı işleri kalemine mil-

i Eiatları ve isteklilerin de 14 teşrini 

rı
. lirJ 1?38 cu~.a gü~ü saat on buçukta 
ldılaıedıye encumenıne vermeleri. 

(4036) 7107 

ibiyeı Su 
saati alınacak 

tak;-nkara Belediyesinden : 

1 - Su idaresine alınacak 500 adet 
ene!~aati on beş gün müddetle kapalı 

etli rtla eksiltmeye konulmuştur. 
miz .b'- Muhammen bedeli (9690) lira-
G\ill' 

~
e~[~'~-; Muvakkat teminatı (725,75) li-

tmış ,_ Şartnamesini görmek istiyen
ihayen her gün yazı işleri kalemine mü

ıatları. Ve ihale 14 teşrinievel 938 
Bey1'1ıa günü saat on birde Belediye en
dikk'\eninde yapılacağından isteklile
verı:11ıt:eminatlariy le birlikte teklif mek
da ilarını.o gün saat ona kadar Encü-
'{iüt1\e vermeleri. ( 4035) 7106 

istif' 

rve~Saç, çelik ve saire 

f.1II1ltl' 
lbaşlat11 

alınacak 
iştir· .nkara Belediyesinden 

- Su idaresine alınacak saç, çe
yuvarlak demir vesaire on beş 
müddetle açık eksiltmeye konul-

t~ur. 
eme._,._ Muhammen bedeli (257,50) li
c:e sıı• 

· ··~efr· 
l 0 6· _ Muvakkat teminatı (19,27) li-

.P· 
aJar 1- Cinslerini görmek istiyenlerin 
r ~e ı !gün yazı işleri kalemine ve istek
bıze ,tin de 18 teşrini eve! 938 salı günü 

z kurıı' on buçukta belediye encümenine 
n de acaatları. (4034} 7105 

Merdiven yaptanlacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Hacettepede yapılacak olan 

merdiven on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (3037,37) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (227,77) li

radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 14 teşrinievvel 938 cu
ma günü saat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatları. (4031) 

7102 

Çimento ahnacak 
Ankara Belodiyeı;inden : 
1 - Su idaresine alınacak 1000 tor

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

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

radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 18 teşrini evel 938 sa
lı günü saat on buçukta Belediye en
cümenine müracaatları. (4033) 7104 

Ahşap hane müzayedesi 

Ankara Belediyesi İmar Müdür
lüğünden : 

Cebeci'de kadastronun 522 inci a -
dasının 12 parselindeki aıhşap hane -
nin 20 lira muhammen bedelle 13.10. 
938 günü imar müdürlüğünde ihale e
dilmek üzere müzayedeye konmuştur. 
Taliplerin teminat akçalariyle birlik
te imar müdürlüğündeki komisyona 
müracaatları ilan olunur. 

(4117) 7232 

Demir boru ve teferrüotı 

oh nacak 

Ankara Belediyesinden 
1 - Su idaresine alınacak demirbo

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

2 - Muhammen bedeli (7269,30) li
radır. 

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

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

(4037) 7108 

4 at satalacak 

Ankara Belediyesinden : 

Temizlik müdürlüğüne ait dört at 
satılacaktır. İsteklilerin 8-10-938 cu -
martesi günü saat tam sekizde Mez -
baha civarında hayvan pazarındaki 

heyete müracaatları. (3969) 6974 

ULUS -9-

Benzin ahnocak 

P. T. T. Müdürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için açık eksiltme ile 
20.000 litre benzin alınacaktır. 

Muhammen bedeli 3540 lira mu
vakkat teminat 266 lira 50 kuruştur. 

Bu işe ait şartname ve mukavelena
me her gün müdürlük kaleminde gö
rülebilir. 

İhale 8. 10. 938 cumartesi günü saat 
11 de yapılacağından taliplerin temi
nat makbuzlariyle P.T.T. müdürlü
ğünde müteşekkil komisyona müra
caatları. (3992) 7042 

· · ~ .. :.Enstitü ıe·r .. ~ ~ 1 

1 

Sıhat BakanhQı .. 

Zati eşya satlş 

Ankara Nümune Hastanesi Başta· 
bipliğinden : 

Ankara Nümune hastanesinde ve
fat eden ve varisleri zuhur etmiyen 
eşhasın eşyayı zatiyeleri 6. 10. 938 
perşembe günü saat 10 da Ankara ü
çüncü sulh hukuk hakimliği marife
tiyle hastanede müzayede ile satıla
cağından taliplerin 15 lira pey akçe
leriyle birlikte tayin olunan gün ve 
saatta hastaneye müracaatları. 

(3934) 7026 

İskarpin ah nacak 

Malatya bez ve iplik fabrikası 

T. A. Si·rketinden : 

Şirketimiz Adana fabrikası mamulôtı 

Kaput bezi fiatları: 

Cinsi Tip No. Genişlik s. Beher top m. Beher top 

Çiftçi 2 75 36 630 

Astarlık 14 85 36 677 

Projektör ve malzemesi ahnacak Siyasal Bilgiler Okulu Satın Alına 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör • Komisyonu Reisliğinden : 

20 toptan aşağı siparişlere yüzde 2 
zam yapıhr. 

lüğünden : Talebe için satın alınacak en az 330 
856 

1 - Rektörlük ve talebe pansiyon 
binalarının etrafına yaptırılacak 10 a
det projektör ve malzemesinin müba -
yaasiyle işçilik, tesisatı açık eksiltme
ye konulmuştur. 

İhalesi 14.10.938 cuma günü saat 10 
da rektörlük binasında müteşekkil 
komisyon tarafından yapılacaktır 

2 - Muhammen bedeli (1898.60) ve 
muvakkat teminat 142,39 liradır. 

3 - Daha fazla izahat ve parasız 
şartname almak istiyenlerin enstitü 
idare müdürlüğüne müracaatları. 

(3996) 7082 

Satılık muhtelif eşya 

Ankara Defterdarlığından : 

1 - Köhne otomobil bisiklet kaz -
ma, kürek, demir makine aksamı ve 
sair muhtelif cins eşyalar satılacak

tır. 

2 - İsteklilerin 13.10.938 tarihinde 
defterdarlıkta müteşekıkil satış ko -
misyonuna müracaatları. 

(4114) 7231 

l 
............................... :····· ................ ı 

Devlet Orman l~letmesi 
.................................................... ! 

Saflhk ~m tomruklan 
Devlet Onnan lıletmesi Karabük 

Revir Amirliğinden : 

1 - Karabük'te istifte 1884 adet 
muadili 1122 emtre mikap 707 desi -
metre mikap damgalı ve numaralı 
çam tomruğu a~ık arttırma ile satı

lacaktır. 

2 - Tomrukların kabukları soyul
muş ve baş kesme payları vardır. 

3 - Bu husustaki şartname Anka
ra'da Orman Umum Müdürlüğünde 
ve Orman Başmühendisliğinde, İs· 
tanbul ve Zonguldak Orman Başmü
hendisliklerinde görülebilir. 

4 - Tomrukların beher gayri ma
mul metre mikabının muhammen be
deli 14 lira 60 kuruştur. 

5 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk 
muvakkat pey akçeleriyle 14-10-938 
cuma günü saat 15 ee Karabük'te Re
vir Merkezine müracaatları. 

(6974-4070) 7144 

'. Ankara Valiliği 
' ~ 

Demir parmakhk yaphnlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Şehir hipodromunda yapılacak olan 
demir parmaklık inşaatı 10 teşrinie

vel 1938 tarihine rasthyan pazartesi 
güni.i saat 15 de vilayet daimi encüme
ninde ihalesi yapılmak üzere pazarlı
ğa konmuştur. Keşif bedeli (999) lira
dır. Muvakkat teminat 75 liradır. İs
teklilerin ticaret odası vesikası temi
nat mektup veya makbluzlariyle yu
karıda adı geçen gün ve saatte daimi 
encümene gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartname her gün 
vilayet Nafıa dairesinde görülebilir. 

(?914) 6908 

Boğa deposu yaphnlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Vilayet damızlık aygır deposu ya
nında yapılacak (3800) lira (14) kuruş 
bedeli keşifli boğa deposu inşaatı 10. 
10.1938 pazartesi günü saat on beşte 
Vilayet daimi encümende açık eksilt
me ile ihalesi yapılacağından istekli
lerin teminat makbuziyle birlikte 
yevmi mezkfirda Vilayet daimi encü
mende bulunmaları ve şartnameyi 
görmek istiyenlerin vilayet veteriner 
direktörlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (3939) 6918 

ve en çok 370 çift iskarpin açık ek · 
siltmcye konulmuştur. Eksiltme q 

teşrinievel 938 salı günü saat onda 
Ankara mektepler muhasebeciliği bi· 
nasında yapılacaktır. Beher çift için 
muhammen fiyat beş liradır. tık temı
nat 138 lira 75 kuruştur. İskarpin nü
munesi ve şartname her gün mektepte 

Muhtelif binalar yıktırllacak 

görülebilir. (3729) 6653 

ı--·-~ ........... Y..~.~~~~.!~.~.~ ............ ı 
Münhal zabıt kôtipliği 

Çankırı C. Müd•dei Urnuıniliğin

den : 

Çankırı adliyesinde 10 lira asli ma
aşlı münhal zabıt katipliği için Çan
kırı adliyesinde 11.10.938 tarihinde 
saat 9 da imtihan yapılacağından. 

Ankara Defterdarlığından: 

Ada Parseller 

321 13, 14, 15, 16, 17 
321 7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 
321 1, 28, 27, 3, 4, 5, 6 
322 1, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 

325 8, 23, 10, 11, 31 
326 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 
327 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 
327 17, 18, 19, 20, 21 
327 7, 8, 9, 26, 22, 23, 24 
327 10, 11, 12, 32, 34 
331 1, 14, 15 
331 4, 5 
331 10, 11, 12 
340 ada dahilindeki bilmum 

Muhammen bedeli Depozito 
L K. L. K. 

1890 141 75 
1302 97 65 
1106 82 95 
1781 50 133 62 

1540 115 50 

1641 50 123 12 

1344 100 80 
1197 89 78 

1414 106 05 
1106 82 95 
1862 139 65 

1036 77 79 

1610 120 75 

1910 143 25 

Taliplerin o gün saat 9 dan önce 
Çankırı C. müddei U. liiğne müraca-
atları. (4104) 7227 

mebani 
1 - Tıp fakültesi inşa edilmek üzere Sıhhat Vekaletince istimlak olu-

nan Nümune hastanesi civarında kain ve yukarda ada, parsel ve muham
men keşif bedellerile depozitoları yazılı bilumum ev, dükkan, baraka ve 
bahçe duvarlarının hedmi ve enkazlarının belediyece gösterilecek mahal
le nakli ve yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şekil
de tesviyesi işi 15-10-938 tarihine rnüsadif cumartesi günti saat 10 da kapa

it zarf usuliyle artırması yapılacaktır. 

Hükümel konağı yapfJnlacak 
Malatya Defterdarlığından : 

20-10-938 perşembe günü saat on 
beşte Malatya Defterdarlığı Eksiltme 
komisyonunda ihale yapılmak üzere 
40587 lira 22 kuruş bedeli keşifli Bes
ni kazası hükümet konağı ikmali in
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 _ Artırmaya girebileceklerin Nafıa Müdürlüğünden alacakları fenni 
ehliyet vesikaları ve depozito makbuzlarile birlikte sözü geçen günde mu· 

ayyen saatten bir saat evvel teklif mektuplarının komisyona verilmesi • 
3 - Talipler fenni şartname ve keşif raporlarını ve haritasını görme~ 

üzere Mim Emlak Müdürlüğüne ve Nafıa Müdürlüğüne müracaat edebı-
lirler. (4124) 7233 

Bu işe aid keşif evrakı Nafıa Mü
dürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin şimdiye kadar yapmış 
oldukları işlere aid vesaikleri ile bir
likte ihale gününden evvel vilayete 
istida ile müracaatla işe girecekleri
ne dair alacakları ehliyet vesikası ve 
3044.04 lirahk muvakkat teminat ile 
beraber teklif mektuplarını da komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (4011) 7076 

Elektrik tesisatı 

Bolu Belediye Riyasetinden : 

Belediyemizce kapalı zarf usuliyle 
eksiltmiye konulan elektrik tesisatı

na inşaat müddetinin noksanlığı !"lase
biyle talip bulunmadığı vaki müraca
attan anlaşılmış o~duğundan gene ay
ni şerait ve bedel dairesinde olmak 
üzere müddet 12 aya iblağ edilmiştir. 
İhalesi 13. 10. 938 perşembe günü sa
at 15 te Bolu belediyesinde yapıla

caktır. Proje ve şartnameler Bolu be
lediyesinden ve İstanbul'da Galata'da 
Asekurazione handa elektrik mühen
disi Bay Hasan Halet Işıkpınar'dan 
alınabilir. (3990) 7041 

Bah~e dıvarlan yaptınlacak 
Diyarbakır Nafia Müdürlüğünden : 

1 - İhaleye konulan iş: "9973.3?." 
liralık D. Bakırda yapılacak B. U. Mu
fettişlik binalarının bahçe duvarları 
inşaatı "açık,, eksiltmeye konulmuş-

tur. 
2 - Bu işe ait işler şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 

B - Mukavele projesi. 

C - Hususi, fenni ve bayındırlık iş
leri genel şartnamesi, 

D - Bu evrak Nafıa dairesinde görü
lebilir. 

3 - Bu işin ihalesi 4 ilkteşrin 938 
salı günü saat 11 de açık eksiltme ile 
Nafıa müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
"747.99" liralık muvakkat teminat, ca
ri senet, ticaret odası vesikası. 

A - Bu eksiltmeye girebilmek için 
Nafıa müdürlüğünden alınmış müte
ahhitlik vesikası. "Bu vesika ihale gü 

Et ve odun alınacak 
Urfa Gümrük Muhafaza Taburu Sa bn Alma Komisyonunılan : 

Eksiltmenin 
Cinsi Kilo L. K. Lira Tarihi Günü Saati Şekli 

Odun 678500 21372 1603 13-10-938 Perşembe 9 kapalı zarf 
Et, sığır, 
koyun 
veya keçi eti 72000 24120 1809 ,, ,, ,, 11 ,, ,, 

1 - Urfa Gümrük Muhafaza taburu ihtiyacı için yukarda cins, mikdar 
ve muhammen bedelleriyle eksiltmenin gün, saat ve şekilleri yazılı iki ka
lem madde mukaveleye bağlanmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Alınacak et hangisi daha ucuz olursa o cins et ihale edilecektir. 
Sığır etinin muhammen bedeli 18720 lira, koyun etinin muhammen bedeli 
24120 lira ve keçi etinin muhammen bedeli de 18720 lira olup ilk teminat
ları yukarda yazdı olduğu veçhile azamisi üzerinden hesap edilen 1809 li
radır. 

3 - Şartnameleri komisyondadır. Görülebilir. 
4 - Taliplerin belediye veya Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika ve ilk teminatlarını Gümrük Müdürlüğüne yatırdıklarma dair mak
buzla teklif mektuplarım havi zarfların eksiltme saatlerinden bir saat ev· 
veline kadar Urfada Köprü başında Gümrük Muhafaza tabur karargahın
da satın alma komisyonu başkanlığına tevdi etmiş olmaları ve muayyen 
saatte de komisyonda bulunmaları. 

5 - Poı:.ta ile gönderilecek teklif mektuplarının 2490 sayılı kanun ah-
kamma uygun olarak göndermeleri ilan olunur. (6659.-3951) 6950 

nünden en az sekiz gün evel istida ile 
Nafıa müdürlüğüne müracaatla alına
caktır. Ve bu zaman zarfında vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
giremiyeceklerdir.,, 

5 - Taliplerin zarfları ihale saatin
den bir saat evel komisyon reisliğine 
makbuz mukabili vermeleri. Posta ge
cikmeleri kabul edilmez. 

(6550-3820) 6754 

Şose tamir; 

Çorwn Valiliğinden : 

10.10.1938 pazartesi günü saat onda 

Vilayet makamında ihalesi yapılmak 

üzere 46503.48 lira keşif bedelli ÇO
rum - Sungurlu yolunun 5+375-16+ 

619 uncu kilometreler arasında 6224 

metre şosenin esaslı tamirat işi kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Keşif, şartname, mukavele proje
si ve buna müteferriğ diğer evrak Ço
rum Nafıasında görülebilir. Muvak
kat teminat 3495.26 liradır. İsteklile
rin teklif mektubu, ticaret odası vesi
kası ve vilayetten alacakları ehliyet
nameyi artırma ve eksiltme kanununa 
tevfikan 10.10.1938 pazartesi günü sa
at dokuza kadar Vilayet makamında 
toplanacak komisyona vermeleri la-
zrmdır. 6919 

Kazalar 
Hükümel konağı yaptullacak 

Hizan Kaymakamlığından: 

Son tip plana göre 18300 lira bedel 
üzerinden on beş gün müddetle kapa
lı zarf usuliyle münakasaya bırakılan 
Hizan hükümet konağına istekli çık
madığından iş bir ay müddetle ve pa
zarlık suretiyle açık eksiltmiye hıra -
kılmıştır. İsteklilerin 1372 lira 50 ku
ruşluk dipozito akçeleri veya teminat 
mektu·plarile ihale günü olan 21.10.938 
cuma günü saat on beşte Hizan mali
ye dairesinde müteşekkil komisyona, 
proje, plan ve keşifnameleri görmek 
üzere de Bitlis nafıa müdürlüğüne 

müracaat etmeleri. ilan olunur. 
(3989) 7040 
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RESMi iLANLAR 
köhne malzeme pazarlıkla 6. ı. ci tet
rin 938 saat ı4.30 da Ankaradıa LV. a
mirliği satın alma komisyonunda sa
tılacaktır. 

İsteklilerin malzemeyi görmek ü -
zere hastaneye pazarlık için belli va

. '' ......................... ' ... 
Milli Müdafaa Bakanhğı 

Kilim ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı {330) Uç yüz otuz kuruş olan 
20000 ila 30000 yirmi bin ila otuz bin 
adet kilim kapalı zarf usuliyle müna
kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 15 birinciteşrin 938 
cumartesi günü saat 11 on birdedir. 

3 - llk teminatı (6200) altı bin iki 
yüz liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (495) ku
ruş mukabilinde M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

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

(3966) 7031 

Battaniye ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 

ı - 2000 tane battaniye kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

Hepsinin tutarı (18000) lira olup 
ilk teminatı (1350) liradır. 

2 - Eksiltıııesi 12. 10. 938 çarşam
ba günü saat 16 da yapılacaktır. 

3 - Şartname, evsaf ve numunesi 
her gün komisyonda görülebilir. 

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

Gözlük alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis
yonundan : 

ı - SOOO tane gözlük açık eksiltme 
suretiyle alınacaktır. 

Muhammen bedeli (4750) lira olup 
ilk teminatı (3S6 lira 25 kuruştur.) 

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

3 - Şartname ve nümunesi her gUn 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
komisyona gelmeleri lazımdır. 

(3898) 6898 

Satıhk hayvanlar 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

Hepsine tahmin edilen fiatı 25 lira 
olan ve serom aşı evine ait olup satıl
maları kararlaştırılan beş koyun, iki 
keçi ve bir oğlak 7 ilk teşrin 938 cuma 
günü artırma suretiyle satılacaktır. 

İsteklilerin hayvanları görmek için 
hergün Etlik'te serom ve aşı evine ve 
artırmaya gireceklerin de satış günü 
M.M.V. satın alma Ko. na satış günli 
aaat 10.30 da müracaatları. ( 4052) 7172 

Kilim ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Ahna . Ko· 

misyonundan : 

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiyatı 350 üç yüz elli kuruş olan lSOOO 
on beş bin ila 20000 yirmi bin adet ki
lim kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 17. 10. 938 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - tık teminatı 4750 dört bin ye
di yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartı. :nesi 3SO üç yüz 
elli kuruş mukabilinde M.M.V. satın 
alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunda gösterilen vesaikle te
minat ve teklif mektuplarını ihale sa· 
atından en az bir saat evel satın atma 
komisyonuna vermeleri. 

(3967) 7032 

ispirto mahlutu benzin 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Ahna Ko

misyonundan : 

1 - 288461 kilo ispirto mahtutu 
benzin kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Beher kilosuna 26 kuruş fiyat 
tahmin edilmiştir. 

3 - Eksiltmesi 14. 10. 938 cuma 
günü saat 11 dedir. Şartnamesi ko
misyonda görülür. 

4 - tık teminat S625 beş bin altı 
yUz yirmi beş liradır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte ihale saatmdan behemehal bir 

saat eveline kadar zarflarını M.M.V. 
satın alma kamisyonuna vermeleri. 

(3946) 7027 

Uçuş yolu yaptınlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Eskişchir'de tayyare meyda

nında yaptırılacak uc;ruş yolu kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (283.870) 
iki yüz seksen üç bin sekiz yüz yet
mi~ lira olup ilk teminat parası 
21.290 lira 25 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 12 ilkteşrin 938 
çarşamba günü saat 15 de yapılacak
tır. 

4 - Şartnamesi 21 lira 20 kuruş 
mukabilinde M.M.V. satın alma ko
misyonundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen vesaikle teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gününde en 
geç bir saat eveline kadar M.M.V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

{3845) 6893 

formadin vesaire ahnacak 
M. M. V ckaleti Satın Alma Komis. 

yonundan : 
1) 7169 adet Din Normblatt ve 26S 

adet Forma Din açık eksiltme sL.ıre · 
tiyle satın alınacaktır 

2) Hepsinin tahmın edilen bedeli 
3300 lira olup ilk teminJt mikdarı 247 
lira SO kuruştur. 

3) Ekı:.iltmesi 5 ilk tc:;.rin 938 çar · 
şamba günli saat 15 de \•apılacakt·r. 

4) İsteklilerin belli gün ve saat ilk 
teminat mektup veya makbuzlariyle 
M. M. V. satın alma ko•CJ•syonuna mü-
racaatları. (3777) 5740 

12 adet mikroskop ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

3000 lira olan 12 adet bakteryoloji e
tüv 10 2. ci teşrin -38 perşembe glinü 
saat 11 de M.M.V. satın Alma Ko. da 
açık eksiltme suretiyle satın alına

caktır. 

2 - İlk teminat 189 lira olup şart
name her gün öğleden sonra M. M. V. 
satın alma KO. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun Z ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte eksiltme saatında KO. da bulun-
maları. (4112) 7229 

12 adet etüv ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

300 lira olan 12 adet bakteryoloji etüv 
10 iiknci teşrin 938 perşembe günü sa
at 11 de M. M. V. satın almaKO da 
açık e•ksiltme suretiyle satın alına -
caktır. 

2 - tık teminat 22S liradır. Şartna
mesi her gün öğleden sonra KO. da 
görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve belgeleri ile birlikte ek • 
siltme gün ve saatında KO. da bulun-
maları. (4113) 7230 

166 kalem tıbbi ecza alınacak 
M. M. V. Deniz Merkez Satın Alma 

Komiıyonu Reisliğinden : 
1 - Tahmin edilen bedeli 5000 lira 

olan 166 kalem tıbbi ecza ve malzeme 
6.10.938 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 11 de vekalet binasındaki 
komisyonumuzda kapalı zarfla eksilt 
meye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 375 liradır. Şart
namesi parasız olarak her gün komis
yondan alınır ve görülür. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
o gün belli saatten bir saat eveline 
kadar kanuni belge ve tekliflerini 
havi kapalı zarflarını makbuz muka
bilinde komisyon başkanlığına verme 
leri. Postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. (3762) 6774 

l ... A.~k~~~· .. ·L~;~;;~ Amirliği 
.................................................... 

Et oh nacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 
1 - 74000 kilo sığır veya keçi eti 

240000 kilo balya halinde kuru ot sa
tın alınacaktır. Etin tahmin bedeli 
18500 ve kuru otun bedeli 7200 liradır. 

2 - Et ve kuru otun evsafı ile tes
lim ve mahal şartları şartnamelerin-
de yazılıdır. Şartnameler Bergama U
zunçarşı satın alma komisyonundan a· 
lınabilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olup 11 birinci teşrin 1938 sah günü et 
için saat onda ve kuru ot için saat 16 

da Bergama Uzun çarşı satınalrna ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Etin muvakkat teminatı ı390 

kuruş otun 540 liradır. 
5 - Teklif mektupları 11 birinci 

teşrin 938 sah günü et için saat 9 (da
hil) kadar kuru ot için saat 15 e ka
dar satın alma komisyonuna makbuz 
mukabilinde verilmiş olacaktır. Bu 
saatten sonra mektuplar kabul edil
mez. 

6 - Şartnamenin dördüncü madde
,,imlc istenilen vesikalar muvakkat 
teminatın konulduğu zarf içerisine 
konulacaktır. 

7 - Şartnameyi görmek istiyenler 
her haftanın pazartesi ve çarşamba 
günleri saat ıs ten 18 e ve cumartesi 
günleri saat 9 dan ikiye kadar Berga
ma askeri satın alma komisyonuna 
müracaat edebilirler. (3848) 6927 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

birlikler hayvanatı için 844.000 kilo 
kuru ot satın alınacaktır. Kapalı zarf
la ihalesi S/l. ci teş:-in 938 çarşamba 
günü saat 11 de yapılacaktır. Muham -
men tutarı 21944 liradır ilk teminatı 
1946 liradır. Şartnamesi her gün ko -
misyonda görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplariyle 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cü madde
lerinde yazılı vesikalariyle ihale gü . 
nü ihale saatından en az bir saat eve
line kadar teklif mektuplarını Fnıdık
lıda komutanlık satın alma komisyo · 
nuna vermeleri. (3823) 6780 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satuı 

Alma Komisyonundan : 
ı - Edremit ve Bergama garnizon

ları ihtiyacı için 7600 kilo sade yağ 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Tahmin euilen bedeli 7592 lira 
40 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 17.ı0.1938 günü saat 
11 dedir. Ve şartnamesini görmek is
tiyenler her gün ve eksiltmesine gire
bileceklerin S69 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 

kitte komisyona müracaatları. 
(4126) 7234 

Saman ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1- Muhafız alayı hayvanat ihtiya

cı olan 324 ton samanın pazarlığında 
talip çıkmadığından tekrar pazarlık
la eksiltmesi 6/1. ci teşrin 938 saat 15 
te Ankara levazım amirliği satın al -
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5670 lira ilk 
teminatı 425 lira 25 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sika ve teminatla belli vakıtta komis-
yonda bulunulması. ( 4048) 7223 

Finans Bakanhğı 

Palto yaptır1lacak 
Maliye Vekaletin-den : 
ı - Vekalet müstahdemini için ku

maş ve sair bilumum malzemesi müte
ahhide ait olmak üzere 93 adet erkek 
paltosunun diktirilmesi açık ek~ilt 

meye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli bin sekiz 

' yüz altmış lira ve muvakkat teminatı 
yüz otuz dokuz lira elli kuruştur. 

3 - Şartnamesi vekalet levazım mü· 
dürlüğünde görülebilir. 

4 - Eksiltme 14.ı0.938 cuma günü 
saat IS de levazrm müdürlüğünde mil
teşckkil eksiltme komisyonunda yapı 
lacaktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 
nci ve 3 üncü maddelerindeki belgeler 
ve muvakkat teminat makbuz veya 
banka kefalet mektubile birlikte bel
li gün ve saatte komisyona müracaat-
ları. ( 4016) 7087 

2 memur alınacak 
Maliye Vekaletinden : 

Hukuk müşavirliğinde açık bulu
nan ücretli kadroya imtihanla iki me
mur alınacaktır İmtihan 4.10.1938 gü
nü saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin 
3.10.938 günü akşamına kadar müşa
virliğe müracaatla isimlerini kaydet
tirmeleri ilan olunur. (4102) 7194 

Asker1 Fabrikalar 
Sade yağı alınacak . 

Ankara Levazım Amirliği Satın J50fOR efekfrOhf baktr altnaCak 
Alma Komisyonundan : 

Tümen birliklerinin ihtiyacı ıçın 

29 ton sade yağı satın alınacaktır. Ka
palı zarfla ihalesi ı0-10-938 pazartesi 
saat 10 dadır. Muhammen bedeli 24650 
lira ilk teminatı 1848 lira 7S kuruş -
tur. Şartnameyi okumak istiyenlerin 
her gün eksiltmeye iştirak edecekle -
rin 2490 sayılı kanunda yazılı vesika
lariyle birlikte belli gün ve saatte Lü
leburgaz Tüm. satın alma komisyonu
na müracaatları ilan olunur. (3970) 

6975 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ına Komisyonundan : 
ı - Tabur ihtiyacı için kapalı zarf 

usuliyle münakasaya konulan ve S.9. 
938 tarihinde eksiltmesi yapılan 
111000 kilo fabrika ununa teklif edi
len fiat gali görüldüğünden tekrar 
eksiltmesine devam edilecektir. 

2 - Kapalı zarf usuliyle 10 I. ci teş
rin 938 pazartesi saat onJa tabur satın 
alma komisyon binasında yapılacak

tır. 

3 - Muhammen bedeli 20900 lira, 
muvakkat teminatı ı582 liradır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatten 
bir saat evel teklif mektuplarını tabur 
satın alma komisyonunda bulundur-
maları. (3933) 6946 

Arpa ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - D. Bakır garnizonu birlikleri 

hayvanlarının senelik ihtiyacı için 
660.000 kilo arpa kapalı zarfla eksilt
meye konularak mukavelesi yapıla

caktır. 

2 - Tahmin bedeli 26400 lira mu 
vakkat teminatı 1980 liradır. 

3 - İstkliler her gün mesai saatle
rinde evsaf ve şartnamesini D. Bakır 
levazım amirliği satın alma komisyo
nunda görebilirler. 

4 - ı2. birinci teşrin 938 çarşamba 
günü saat onda D. Bakır levazım a
mirliği satın alma komisyonu salo
nunda yapılacağından istekliler usu· 
lüne tevfikan teklif zarflarının mu
ayyen günde ihaleden bir saat evet 
komisyona vermeleri ilan olunur. 

(3972) 7008 

Sahlık köhne malzeme 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Cebeci merkez hastanesinde 

mevcut apğıda cins ve mikdarı .Y..azılı 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (675.000) lira 
olan 750 ton Elektrolit bakır Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca ıs. 11. ı938 
sah günü saat ıs de kapalı zarfla iha
le edilecektir. 
Şartname (33) lira (7S) kuruş mu

kabilinde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (30.750) 
lirayı havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 14 de kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkOr gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(3956) 7061 

İ lôn iptali hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komsiyo
nundan: 

7.10.938 cuma günü saat 15 de kapa
lı zarfla ihale edileceği Ankara'rla 
resmi gazete, Ulus ve İstanbul'da Ku
run gazeteleriyle ilan edilen 200 to:1 
yerli kükürt sehven ilan edilmiş ol
duğundan bu malzeme hakkındaki i-
lanlar hükümsüzdür. (3885) 6993 

310 fon elektrolit tutya alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo -
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (92.500) lira 
olan 370 ton elektrolit tutya Askeri 
fabrikalar umum nıüdiirlüğli Merkez 
satın alma komisyonunca 14.11.1938 
pazartesi günü saat 15 de kapalı .ı:arf
la ihale edilecektir. Şartname (4) lira 
(63) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(587S) lirayı havi teklif mektupları
nı mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun ı. ve 3. madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (3913) 

5995 

1.000 1 on elekf rolil bakır 

ilammn ipi ali hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

ı2. 10. 938 çarşamba günü saat 15 
de kapalı zarfla ihale edileceği resmi 
&azete ile 26, 29 ağustos, 1 ve 3 eylül 

ı938 tar.ihlerinde, Ulus 'V'C CiimhW'i
yet: gazeteleriyle 26, 28, 30 ağuetos ve 
1 eylül 1938 tarihlerinde itan edilen 
1000 ton Elektrolit bakırın şartname
sinde de~iklik yapıldığından bu ba
kıra ait mezkOr günlerde çıkan ilan-
lar hükümsüzdür. (3962) 7062 

Bayındırhk Bakanhğı 

Çadır alınacak 
Nafia Vekaletinden : 
ı3 birinciteşrin 938 perşembe günü 

saat ıs de Ankara'da Vekalet bina
sında malzeme müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda 1880 lira muhammen bedelli 
ıo adet mühendis, ve ı2 adet mahruti 
çadırın açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 141 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

bedelsiz olarak Ankara'da malzeme 
müdürlüğünden alınabilir. 

İsteklilerin, şartnamesinde yazılı 
vesaik ile birlikte aynı gün ve aynı 
saatte mezkur komisyonda bulunma
ları lazımdır. {3984) 7035 

Mobilya alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 
ıo. birinciteşrin. 938 pazartesi gü

nü saat 10 da Ankara'da Vekfilet bi -
nasında malzeme müdürlüğü odasın -
da toplanan malzeme eksiltme komis -
yonunda 17S2 lira muhammen bedelli 
18 parça mobilyanın açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
belıelsiz olarak Vekalet malzeme mü -
dürlüğünden alınabilir . 

Muvakkat teminat 131.40 liradır. 
İsteklilerin şartnamesinde yazılı 

vesaik ile bi!'likte aynı gün ve aynı 

saatte mezkOr komisyonda hazır bu
lunmaları lazımdır. (3916) 6941 

Münakasa tarihi tebdili 
Nafıa Vekaletinden : 
Diyarbakır - Cizre hattı üzerinde 

yapılacak Kuruçay, Salat ve Batman 
köprülerinin 11.11.938 tarihinde saat 
on beşte yapılacağı 27 eylül, 8 ve 18 
birinci teşrin ile 2 ikinci teşrin 938 ta
rihlerindeki Ulus, Kurun, Sontel
graf, fransızca münakasa ve almanca 
Türkişepost gazetelerinde ve 28 eylül 
ile 8, 18 birinci teşrin ve 2 ikinci teş
rin. tarihlerindoki resmi gazetede i
lan edilmiş ve edilecek olan münaka
sa tarih ve saati görülen lüzum üze -
rine 12.11.938 cumartesi gilnU saat on 
bire değiştirilmiştir. Teklif zarfları 
münaıkasa saatmdan bir saat evele ka-
dar kabul edilecektir. (4027) 7221 

... . _ .. ., ,..,,,. ,-#.,...,.. 

: -emiryolları 

Tirfon yatağı abnod 
D. D. Y oll.arı S.tm Alma 1" 

yonundan : 

Muhammen bedeli 13500 lira 
90000 adet meşeden mamfıl tirfof 
tağı ıs.10.938 sah günü saat ıs 
kapalı zarf U6ulü ile Ankarada 
binasında satm alınacaıkıtır. -

Bu işe girmek istiyenlerin l 
liralrk muvakkat teminat ile kan 
tayin ettiği vesikaları ve teklifi 
aynı gün saat ı4.30 a kadar 1ronıit 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak A'fl 
rada malzeme dairesinden, Ha~ 
paşada tesellüm ve sevk şefliğit 
dağrtılmaktadır. (4056) 17J 

Kağlf ve karton ahna<lt 
D. D. Yolları Saha Alma 1" 

yonundan : 

Muhammen bedel ve muvak~ 
minat miktarı aşağıda gösterilen 
1i veya ecnebi mah olmak üzel' 
kalem kağıt ve karton 14. ıı. 93' 
zartesi günü saat 15,30 da kapalı 
usuliyle Ankara'da idare bin
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin ınd 
kat teminat ile kanunun tayin c4 
vesikaları ve tekliflerini aynı 
saat 14,30 a kadar komisyon reitl 
ne vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 232 kuruşa Ankatl P. 

Haydarpaşa veznelerinde satılı:nl ~ 
dır. Alınacak kağıt karton nümuf 
ri Haydarpaşa'da Tesellüm şefliğ K 
ve Ankara'da malzeme dairesinde 
rülebilir. 

Muhammen Muval 
bedel ternil 
Lira Lirt 

Yerli malı olduğu 
takdirde 67 sı3 4625, 
Ecnebi malı olduğu 
takdirde 46435 

7063 

Umumi idare binası inıaa 
D. D. Yollan Sabn Alma Kod 

yonundan : 

Ankara istasyonunda yapıl• 
Devlet Demiryolları umumi idare 
nası inşaatı kapalı zarf usuliyle 
vahidi fiat üzerinden eksiltmeye• r 

muştur. 

1 - Bu inşaatın muhammen bJ 
(1.000.000) liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartnl 1 

ve sair evrakı Devlet Demiryollartl 8 

Ankara, ve Sirkeei veznelerid s 
(50) lira mukabilinde alabilirler. e 

3 - Eksiltme 26.10.1938 tarihİI 
çarşamba günü saat lS de Ankaıi 
D. D. yolları yol dairesinde toplf 
cak Merkez birinci komisyonunca e 

Lastik fren ve saire ah nacak pı1acaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek içiıS 

D. D. Yolları Satm Alma Komis- teklinin teklif mektubu ile birlikte 
yonundan : d şağı a yazılı teminat ve vesaiki ti 

Muhammen bedeli 22220 lira olan gün saat 11 e kadar komisyon re~ r 
79 kalem lastik fren ve şofaj hortum- ğine tevdi etmiş olmaları lazımdıf 
ları (17.11.938 perşembe günü saat ıs a) 2490 sayılı kanun ahkamxna 
de kapalı zarf usulü ile Ankarada i- gun 437SO liralık muvakkat temiııl 
dare binasında satın alınacaktır. b) Bu kaa.unun tayin ettiği.,,~ 

Bu işe girmek istiyenlerin 1666.50 lar, 
liralık muvakkat teminat ile kanunun c) Bu gibi inşaat işlerinden etJ 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 400.000 lira kıymetinde bir inşaatı f 
aynı gün saat ı4 de kadar komisyon vaffakiyetle başarmış olduğuna 6 
reisliğine vermeleri lazımdır. vesika, 
Şartnameler parasız olarak Anka _ dJ Nafıa. vekaleti?den -:'usadd 

ra'da malzeme dairesinden Haydar _ ehlıyet. v.e~ıkası. Ehlıyet vesıkası -
paşa'da tesellüm ve sev.k şefliğinden 1 amelesı ıçın vakit zayi etmeden -
dağıtılacaktır. (4040) 7222 rire? Nafıa vekaletine müracaat e4 

mesı. (3900) 6" 

2 grup tezgôh altnacak 
Devlet Demiryolları Sabn Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı iki gut\ 
tezgah ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 11-11-938 cuma glinü saat ıs de ' 
palı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen teminat ile kanunun 
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat ı4 e kadar komisyon f 
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydi 
paşa'da tesellüm sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 3918) 6996 

Muhammen bedel Muvakkat temil 
Grup Tezgahın cins ve mikdarı Lira Lira 

1 
il 

3 adet torna tezgahı 
1 adet Vargel planya tezgahı 

ı6500 

20000 
1237,50 
1500,-

2 grup yol malzemesi ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komiı yonundan : 

Muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yazılı 2 gurup yol malze~ 
10-11-938 perşembe günü saat 15.30 dan itibaren sıra ile ve kapalı zarf ıJ' 
lü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin teklif edilecek malın hizalarında yazılı " 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı ~ 
saat 14.30 a kadar her gurup için ayrı zarf halinde komisyon Reisliğ 

vermeleri tazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay~ 

paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (3919) 699 
Muhammen bedel Muvakkat teınid 

Gurup İsim Lira Lira 

1 
2 

Küçük yol malzemesi 
Butonlar (Yerli ..... . 

(Ecnebi malı Cif. 

34.274,90 
49.317,54 
19.900,06 

_____ J 

2.570,60 
3.698,81 
1.492,50 
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c Açık arttırma suretile satıhk bağ ve 
evin 3840 hissede 560 hissesi 

ra Emlak ve Eytam Bankasından ı 
fo 1L. 
5.S Esas No. Mevkii ve nev'i 
a Mukadder K. Depozitosu 

190 Ankara Çankaya kazası 
Küçük Ayrancı mevkiinde 
19600 M2. bağ ve evin 
3840 hissede 560 hissesi 175.- 35.-

Yukarda mevki ve nevi yazılı bağ ve evin 3840 hissede 560 his
rı sesi peşin para ile açık artmna usulü ile satılıktır. 

!r ihale 10-10-1938 pazartesi günü saat 11 de Bankamız salı§ ko
~misyonu huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito ak

çesi, hüviyet cüzdanı ve iki v~sika fotoğrafı ile Bankamız Emlak 
servisine gelmeleri. (3923) 6911 

Muhtelif erzak ahnacak 
Emniyet Umwn Müdürlüğün.den: 

Beherinin 
Muhammen % 7,5 

Miktarı bedeli Teminatı Münakasa 
Erzakm cinsi Kilo kuruş Lira K. Tarihi Günü Saati 

----
40000 9,5 ) 285 13-10-938 perşembe 10 

Kara ciğer 500 20 ) 16 13-10-938 perşembe 11 ·s Böbrek yağı 250 45 ) 

ti Pirinç 3000 25 ) 
a Kuru fasulya 2500 13 ) 
ıı Kuru barbunya 750 15 ) 120 75 13-10-938 perşembe ıs 
~ Kuru bezelye 500 30 ) 
e Kuru bamya 250 lılO ) 

al 29-9-938 tarihinde münakasaya konulduğu ilan edilen yukarda cins, 
iı miktar, ve muhammen bedellerile münakasa gün ve saatleri yazılı erzak 
rı partilerine talip çıkmadığından on gün fasıla ile ve açık eksiltme usulile 

tekrar münakasaya konulmasına karar verilmiştir. 
İsteklilerin teminat makbuz veya banka mektubu ile 2490 sayılı kanu

nun 2-3~ü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte tayin edilen gün ve sa-
atte komisyona gelmeleri ilan olunur. (4t105) 7228 

)J!Jlldarma~ .... 
tulündeki planör alanı iltisak yolu -
nun esaslı tamiratı bir hafta müddet
le pazarlık suretiyle eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

ıt Kuru ot ve saman münakasası e Muhammen bedeli naf.ıa vekaleti 
tahlili fiat cetvellerine göre 4.433.20 

Komutanlığı lira ilk tem'iınaıtı 332.49 liradır. 
KomişY.onun-

Jandanna Genel 
~ ~nkara Sa.tın Alma 

dan: 

Müstakil jandarma taburu hayvan
ları ihtiyacı için açılan açık eksiltme
sine istekli çıkmadığından bir kilo -
suna dört buçuk kuruş fiyat biçilen 
elli bin kilodan yetmiş bin kiloya ka
dar kuru otla bir kilosuna bir buçuk 
kuruş fiyat tahmin edilen kırk bin ki
lodan altmış bin kiloya kadar saman 
eksiltmesi 10.10.938 pazartesi g·ünü 
saat on bire kadar uzatılmıştır. llk te· 
minat (303) lira (75) kuruş olup: 

1 ~rtnamesi ~arasız komisyondan ıve • 
rılen bu eksıltmeye girmek istiyenle
rin ilk teminat ile belli gün ve saatıte 
komisyonda bulunmaları (4087) 7226 

Hava Kurumu 

Yol tamir ettirilecek 
Türkkn§u Genel Direktörlüğünden : 

. Ankara •. İstanbul yolunun 4 üncü 
kılometresınden ayrılan 3 kilometre 

Bu işe ait fenni ve hususi şartna -
me keşif cetvelleri ve silslilei fiat cet
velleri her gün Türkkuşu levazım bü
rosundan alınabilir. 

İhalesi 7.10.938 cuma günü saat 15 
te yapılacaktır. İsteklilerin muayyen 
gün ve saatte vesaik ve teminatlarile 
birl'ikte hazır bulunmaları. 7214 

İki kontrol miman veya 

mühendisi aramyor 

T. H. K. Bqkanlığmdan: 

T. H. K. için Ankara veya İnönü'
de çalıştırılmak üzere bir sene müd

detle iki kontrol mühendisi veya 
kontrol mimarı aranmaktadır. 

Talip olanlar, terci.imeihallerile, 
diploma ve bonservislerinin kopyele
rini ve ücret tekliflerini 10.10.938ta
rihine kadar türk hava kurumu baş-
kanlığına göndermelidir. 7236 
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Ankara devlet tiyatro okulunun temsil 
ve opera bölümlerine sı,navla paras1z 

ve yatıh kız ve erkek talebe ahnıyor 
Ankara Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 
TEMSİL BÖLUMU .: 
1 - Tahsil müddeti en az Uç senedir. 
İsteklilerden aranılan genel vasıflar şunlardır: 
a) Vücudu kusursuz olmak, 
b) İyi bir kulağa malik olmak (işittiği sesleri aynen tckrarlıya.bilmek) 
c) En az orta okuldan mezun olmak, 
d) Şivesi sahneye müsait olmak, 
e) Kızlar için en aşağı yaş 16, erkekler için 17 dir. 
il - Seçim sınavında aranılacak şeyler şunlardır: 
a) Düzgün ve serbest konuşma, gördüğü veya okuduğu bir şeyi anlat• 

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

rolü yapabilmek, 
c) Sınav komisyonunca verilecek bir rolii yapabilmek. 
OPERA BÖLUMU: 
I - Tahsil müddeti en az 5 senedir. 
Taliplerde aranılacak genel vasıflar, temsil bölümü için yukarda zikre

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

II - Seçim sınavında aranılacak şeyıer şunlardır: 
a) Kendi seçeceği, bildiği bir şarkıyı söylemek, 
b) Sesleri ve melodileri tekrarhyabilmAk°, 
c) Ritmik duyma ve hissetme kudreti. 
Tiyatro okulunun temsil ve opera bölümlerine talebe seçme sınavları, 

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

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

Ekonomi· Bakanhaı· 

Elbise diktirilecek 

iktisat Vekaletinden : 

1 - Vekalet hademeleri için (84) 
takım erkek kostümü ile (2) takım 

kostüm tayyor ve (84) adet palto ile 
(2) adet manto diktirilecektir. 

2 - Kostümlerin tahmin edilen di
kiş bedeli (1008) lira muvakkat temi
nat parası (75) lira (60) kuruş ve pal
toların tahmin edilen dikiş bedeli 
(588) lira ve muvakkat teminat parası 
(43) lira (10) kuruştur. 

3 - Münakasa 6-10-938 tarihine te
sadüf eden perşembe günü saat {10) 
da Vekalet satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Taliplerin şartnameyi görmek 
ve% 7,S muvakkat teminat paralarını 
yatırmak üzere Levazım Müdürlüğü
ne müracaatları ilan olunur. 

(3872) 6846 

Münhal memuriyet 
Şiirayidevlet Umumi Kalıipliiin

den: 

(3767) 6693 

G .. k . ı· · a "' . ümrü ve. n. ~- · 'J . ,, ... 
Su yolu yaptırılacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

1 - İzmir - Bornova banliyö şimen
difer hattı üzerindeki Çıgılı istasyo
nundan idaremizin Çamaltı tuzlasına 
şartname ve projesi mucibince yapı
lacak su isalesi ameliyesi kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 20325 lira 13 ku
ruş ve muvakkat teminatı 1524,39 li
radır. 

III - Eksiltme 14/ X/ 938 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 15 de Kaba
taşta Levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 102 ku
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar U
mum Müdürlüğü Levazım ve müba
yaat şubesiyle Ankara ve İzmir Baş
müdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
bilhassa on bin liralık bu gibi işleri 
muva:fiakiyetle yapmış olduklarını 

gösterir vesikayı ihale gününden 3 
gün evveline kadar İnhisarlar İnşaat 
şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet 
ve eksiltmeye iştirak vesikası alma
ları lazımdır. 
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Satılık: 

Acele satılık otomobil - 31 model 
kapalı Fort. Ekonomik az kullanılmış 
Talipleri Anafartalar caddesi Saim 
Sangar terzi evine müracaat Tl: 12 71 

Satılık - İstasyon arkasında ve 
jandarma mektebi civarında ve A~a~ 
ra'nm her tarafında inşaata elvenşli 
arsalar. Tel: 2406 Neşet Şeren . 6349 

Satılık - Ankara'ıun her tarafın • 
da irat getirir beton ahşap ev ve apar
tırnanlarla bahçeli evler yapı koopera
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

6350 

Satılık - Ankara' run her tarafın • 
da ev, apartıman, arsa almak ve sat -
mak istiyenler. Tel: 2406 Neşet Şe -
ren. 6351 

Satılık arsa - Keçiören'de asfalt 
bulvar üzerinde 3000 M2 geniş cephe. 
Yanında baraj suyu. Gazinoda bekçi 
Ali'ye müracaat. 667 5 

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

6682 

Acele satılık - Ayvalı Tutlu men· 
ba suyu müştemilatiyle birlikte uy
gun fiatla satılıktır. Ve kiraya da ve -
rilecektir. Tl: 2406 6803 

Satılık - \nkara'nın her tarafında 
parçalanmış arsalar beton ahşap ev a
partman alıp satmak istiyenlere. Tel : 

3563 Ali Cengiz Bayram cad. No: 1 
6902 

Satdık arsalar - Karanfil sokak ve 
Kocatepe'de Blok ve serbest yapıya 
elverişli. Hayri Dilman Koç Ap. 't -ı-~ · 
2181 7047 

Satılık ev eşyası - Azimet dolayı
siyle iyi halinde yemek odası, yatak 
odası ve yazrhane, Bakanlıklar karşı· 
sında Er.sin Ap. Daire 8 Tl: 3195 

7092 

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

Satılık - D. K. V. markalı 2 kişi -
lik motosiklet az kullanılmış sepetiy

le beraber acele ve ehven satılıktır. 

Tel: 3481 7123 

Satılık Ev Eıyası - Salon takmu 
kadın bisikleti perdeler ve muhtelif 
eşya Yenişehir Yunan Sefareti yanın
da No : 3 7179 

Kiralık : 

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

Kiralık ev - Konforlu dört odalı 
müstakil ev. Yenişehir, Havuzbaşı 
Karanfil sokak No. 12 aynı eve miira-

1 .................................................. ...,1 

Küçük ilôn şortları I 
Dört satırlık küı;uk ilanlardan : 1 

B ir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Uç defa ic;in 70 Kuruş 
D ört defa ic;in 80 Kuruş 

Devamh küçük i15nlardan her defası 1 
ı için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa 

1 
neşrt:dilecek bir ilan için 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere • 

i 
her satır, kelime aralarındaki boşluk- f 
lar müstesna, 30 harf i t ibar ed;Jmiş- ı f t ir . B ir kuc;ük illin 120 harft en ibaret l 

i olmalıdır. ı 

i
t Dört satırdan fazla her satır ic;in ay- i 
ı rıca 10 kuruş alınır. f 
.................................................... ı 

Kiralık kö~k - Kavaklıdere Güven 
mahallesi çarşı civan 7 numaralı köşk 
mobilyalı ayda 150 liraya kiralıktır. 

Kalorifer, telefon 2748 7090 

Kiralık Daire - Samanpazarı Kur
şunlu cami karşısı Alim B. Ap. 
Havagazı konforlu. Kapıcıya müraca
at. 7095 

' . Kat - Çankaya'da okul ya-
r.ın< ::ı. a~.alt üzerinde No 5 orta kat ta
mamen 5 oda, salon konforlu ve mu -
şambalı 50 lira Tel: 1265 7158 

Kiralık Kat - Bakanlıklar karşısın
da Konur sokak No 9 orta kat tama -
men 5 oda, salon konforlu 60 lira 
Tel: 1265 7159 

Kiralık Daire - Yenişchır Kocatc • 
pe orta kat 3 oda, bir hol her lıir kon • 
for ve müştemilatı güzel manzara Se -
lanik ve Mşerutiyet caddeleri t elaki • 
sinde Bakkal Ali Sicim'e müracaat. 
Tel: 3943 7180 

Kiralık - Kocatepe Meteoroloji 
enstitüsü arkasında Anılmış apartıma
runda 5 büyük oda, 1 hol. Fevkalade 
nezaretli ve konforlu bir daire. İçinde-
kilere 7 19 5 

Kiralık daire - İki oda, bir hol, Ye
nişehir' de, elektrik şirketinin tam ö • 
nünde No. 34 Ekrem Özkan evinde. 

7200 

Kiralık ucuz 2 oda - Misakı Milli 
mahallesi Sulu han sokak No. 51 de 2 
odalı bir kısım 16 lira. 7201 

Kiralık - 4 oda, 1 hol, balkonlu 
tam konforlu, müstakil t ek daire. Sıhi

ye V ekaleti karşısında Çağatay sokak 
No. 5 7202 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil ao -
kak Asalar apartımanmda 5, 6 odalt 
daireler, orta kat kapıcıya müracat. 

7217 

Kiralık oda - Yenişehir'de Lozan 
meydanında aile içinde bir bayan için 
möbleli ve möblesiz bir oda kiralıktır. 
Telefon: 2406 7218 

Kiralık - Yenişehir Yüksel caddesi 
Özenli sokak köşe başında kardeşler 
apartımanmda beş oda, bir holü ve sa
ir müştemilatı havi birinci kat. Tele -
fon: 2935 7219 

Kiralık oda - Güzel, aydınlık, so
kak üstü oda mobilyalı veya boş ola -
rak. İtfaiye meydanı İhsan bey apar -
tımaru. 7220 

Dairemizde münhal üç tane ikinci 
sınıf mlilazimlik için 12'birinci teş -
rin 938 çarşamba günü saat on dörtte 
dairede müsabaka yapılacaktır. 
Yaşı 30 dan fazla olmamak şartiyle 

huıkuk veya mülkiye mektebi mezun
ları arasında yaprlacak olan bu müsa
bakada kazanacaklardan garp lisan -
!arından birini bilenlere (35) bilmi -
yenlere .(30) lira asli maaş verilecek
tir. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile 5 inci maddede ya
zılı inşaat şubemizden almacak ek -

caat. 
siltmeye iştirak vesikası ve muvakkat 

6890 

İsteklilerin memurin kanununun 4 
cü maddesindeyazıh evrakı müsbite -
lerini de hamil olarak arzuhal ile ri
yasete müracaat etmeleri ilan olunur. 

(4072) 7225 

Bankalar 
Memur namzedi ahna~ak 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

1. - Bankamızın Ankara merıkeziy
le İstanbul ve İzmir şubelerinde is • 
tihdam edilmek üzere lüzumu kadar 
memur namzedi alınacaktır. 

2. - Bu vazifelere tayin edilmek is
tiyenlerin ali mektep veya en az lise 
mezunu olmaları, 30 yaşını tecavüz 
etmemiş askerlik hizmetlerini ifa ve 
i.kmal etmi~ bulunmaları şarttır. 
3.- İsteklilerin bankamız memurlar 

talimatnamesi dahilinde tevdi ede • 
cekleri evrak ve vesaikin nevi ve ma
hiyetlerini, kabul için lazım olan di
ğer hususatı öğreruneık: ve bu evrak ve 
vesaiki tevdi etmek üzere azami 17 
teşrinievel 1938 tarihine kadar Anka
rada Emlak ve Eytam bankası merke
zinde zat işleri servisine, İstanbul ve 
İzmir şubelerimiz müdürlüklerine 
müracaat eylemeleri lazmıdır. 

:4-1~, J,2;35 -

güvenme parası makbuzu veya banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek o
lan kapalı zarflarının eksiltme günü 
en geç saat 14 de kadar yukarda adı 
geçen alım komisyonu başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmesi lazım-
dır. (6893-4066) 7143 

T ohta alınacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğün 
den: 

1 - Şişeli içkilerin anbalajında 
kullanılmak üzere şartnamelerine ekli 
listelerde ebad ve mikdarı yazılı 
4572.63 metre mikabı kesilmiş sandık· 
hk tahta 16-8-938 tarihinde ihale edi
lemediğinden yeniden ve pazarlrk u -
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher met
re mikabı 36.30 lira hesabiyle 165986 
lira 47 kuru§ ve muva~at teminatı 
9549.32 liradır. 

HI - Pazarlık 10-10-938 tarihine 
rastlryan pazartesi günü saat 16 da 
Ka:bataş'ta Levazım ve mübayaat şu -
b~indeki alını komisyonunda yapıla
caktır. 

iV - Şartnameler 830 kuruş bedel 
muıkabilinde İnhisarlar Levazım ve 
mülbayaat şubeiliyle Ankara ve İzmir 
Başmüdür1Uk1erinden almabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için ta -
yin edilen gün ve saatte muvakkat 
teminat paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen komisyona gelmeleri ilfuı 
plwıur. !6732 • 3953). 6970 

Kiralık - Yenişehir'in en güzel 
mevkii olan Yüksel caddesinde 9 No. 

lu Genbark apartımanında 4 ve 5 oda
lı her türlil konforlu katlar vardır. Ya· 

rundaki eve müraacat. 6955 

Kiralık - Dahiliye Vekaleti karşı· 

smdaki tepede Kızılırmak sokağında 4 
numarada her tarafa hakim manzaralı 
geniş dörder odalı her türlü konforu 
mevcut daire. Telefon: 3046 6959 

Kiralık - Halkevi karşısında Sağ
lık Yurdu ap. 3 oda, 1 hol, 1 sandık o
dası, mutfak, banyo, kalorifer, sıcak 
su, her tlirlU konfor. Tel. 1915 6951 

Kiralık ev - Y enişehir'in mutena 

yerinde İsmet İnönü ve Kbım Özalp 
asfalt caddelerinin birleştiği noktada 
yedi oda mutfak, banyoyu muhtevi 
kaloriferden başka her türlü konforu 
cami ev hemen kiralıktır. İstiyenlerin 
1162 numaraya telefonla müracaatla -
n. 6966 

Kurslar : 

Daktilo kursu - 51 inci devresine 
ilkteşrinin ilk haftasında başlıyor. 2 
ayda diploma verilir. Memurlar Koo -
peratifi üstünde kat 1 Tel: 3714 6834 

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

lş verenler : 

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

~flllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -= MALAGALI KADIN = 
: E. Feuillere : - -
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Kiralık ev - Yenişehir Me§rutiye• 
caddesi Yeni Kalık sokak 5/ 7 No. lu 
evde konforlu 4 oda 1 bol garajiyle , 
birlikte kiralıktır. 7014 

Kiralık 2 oda - Atatürk bulvarın
da möbleli kaloriferli sıcak aulu 2 oda 
'dralıktır. Tl: 2177 7015 

Kiralık - Alman sefareti karşısın
da kurşuni boyalı 61 No. alt ve üst 
katı 3 er odalı konforlu ayn ayndır. 

DIŞ TABIBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün bas· 
talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanmda Sarraf 
Hakkı Apartımanı No. 1 

P. T. T. mcau1 muhasipliğinde Ragıp. ""'------------·.,) 
'1067 



~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. .::!
1111111111111111111111111111111111111'!:. 

~ ~/~ Saime Tuna ~ - - - -- - - -
§ § ~ Uyar Dikil Evi § 
:= := : Havuzba!ı Taksi durak : = := : Karanfil sokak Adalar : 
:= =: : Apartımanı Numara (2)- : 
:= := : ye nakletmittir. : 
~ ~ ~111111111111111111111111111111111111111=' - -- -= -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -

Harp Okulu Hastanesi 
Asabiye Mütehassısı 

Doktor Halit Ulaı 
---- Hayat; heyecan ve neşe ile kaimdir -

-----
Adliye Sarayı köşesi sarraf 
Hakkı Ap. Saat 3-7 Ti: 3912 

7196 - -- -- -= Doktorlarımız tasdik ederler ki; hastalıklarımızın çoğu ruhidir. = := Zaaftan, cesaretsizlikten, korkudan, melankoliden, ümidsizlikten doğar. Menşei ise kansızlığın meyda- =: -----------= na getirdiği durgunluk dediğimiz heyecansızlık ve neş'csizliktir. Bugün hastaneleri boşaltacak yegane := ,::!llUllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, 
:= ilaç da budur: Heyecan ve neş'e. := : DIŞ TABiBi : - = 
§ Bir hastaneye gidiniz, hastaların elemlerini, endişelerini güler bir yüz ve itimadla kaldı- § § AZiZE TAYMA~ := rınız, yani durgun ve yorgun kanlarını harekete getiriniz; derhal yataklarından kalkarlar, := : _ 
:= evlerine kotarlar. itte insan makinesine maddi ve manevi bu kudretleri vermek, hayatı saa- =: : lstanbuldan dönerek, hastalarını : := detlerle geçirmek, her tetehbüs ve azimde muvaffak olmak demektir. Bu da, mevsim değiş- := : kabul etmeğe başlamıştır. : 
EE melerinde kanın kırmızı yuvarlacıklarını tazeleyip çoğaltmak ve tabii bir şekilde harekete =: : Posta caddesinde Mektep karşı- : 
:= getirmekle olur. Bu yüksek kudreti sizlere, ancak: =: : smda "ESEN" apartımanında. : = = = 7012 = - --------
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§ Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Sergi § - --- ------- Komitesinden : ------- -- -- -- -- NEW- YORK i --------- -= -
iDÜNYA SERGiSil 
~ Bütün memleketlerin ~ 
== == 
~ştirak edeceği bu muazzam~ 
i sergide T ürkiyemiz de ~ - -- -
~ kendini gösterecektir. ------- --§ Birletik Amerika Devletlerinin 150 inci istiklal yıldö - =: 

== .,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

.:!Jlttlllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -----§Tarsus-Çukurova fabrikasından . = . -
-------- Kaput bezi fiatları ---

:: ı ---- -
85 s/m 90 ı/m 100 s7m Şapkalı --- ----- -- -

790 kuruı § TipV 697 728 ----- -- -§ Fabrikamız mamulatı kapot bezleri fabrika teslimi pe§İn § -:= para ile 5-8-938 tarihinden itibaren yukardaki fiatlarla sa- := - -
~ tııa arzedilmiş olduğunu sayın müıterilerimize bildiririz. § 
= ~90 = 
-=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Kok kömürü satışı 
Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden 

En iyi cins Tiirk Antrasiti ve Alman teshin koku gel
miştir. Ortaklarımıza taksitli ve tenzilatlı satışlara baş
lanılmıştır. 

Ucuz ve kunı kömür almak ve kışın rahat etmek isti
yen sayın ortak ve müşterilerimize şimdiden kömürle-
rini almalarını tavsiye ederiz. 5007 

T. C. Z 1 R A A T B A N K A S ! 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 " 500 " 2.000 .. 
4 .. 

40 n 

100 .. 

250 
100 

50 

• .. .. 
1.000 
4.000 
5.000 

" .. 
120 .. 40 " ~800 • 
160 .. 20 • 3.200 • 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düsmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
faz/asiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikiinun, 1 Mart ve 
t Haziran tarihlerinde çekilecektir . 

~ 
il) 
cıo 
N 

Lokanta ve Gazinocuların 

nazarı dikkatine 

Fabrikamızın BAŞKURT markalı 

yerli mamulahmızı görmeden: ÇA

T AL, KAŞIK ve BİÇAK lakım
lar1n1ıı almay1n11. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
.\. vrupanınkinden daha yüksek ve hem 
:le fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satrs merkezi: Si.imPr Rank Yerli Mallar Pazarı 

Tarsus Amerikan College 
Amerikan Erkek Lisesi 

Dersler 27 eylülde ba!lar 
Yatılı ücret 230 lira, gÜ'ndüzlü ücret 50 liradır. 

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

Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 

:= nümü mü·nasebetiyle 939 senesi nisan ayı içinde açılacak := = olan New-Y ork dünya sergisine Türkiye'mizin de iıtiraki := 
§ mukarrer bulunduğundan bu fevkalade sergide türk sa - := = nat ve el itileri de iyi fiyatlarla satılmak üzere odamız va- =: 
§ sıtasiyle sergiye gönderilecektir. § 
:= Satılmak üzere eşyasını teslim edenlere ticaret ve sana- := 
:= yi odasınca bir makbuz verilecektir. Gönderilecek efyanm := 
:= satıı bedeli sahibi tarafından tesbit olunacaktu. Eıyanın := 
:= sergiye gönderilmesi ve satılmadığı takdirde geri gelmesi := 
:= hususunda etya sahibine masraf tahmil edilmiyecektir. := 
:= Bütün satıtlar sergide hükümetçe türk memurları vasıta - =: := siyle yapılacak ve nakil ve muhafazaları bu suretle sergi := 
:= komiserliğinde temin olunacaktır. Büyük mikyasta tica • := 
:= ret metaları da aynı usuller ve şartlar dahilinde sergiye := 
=: gönderilebilecektir. Gerek ellerinde çevre, yağlık, hesap, := 
EE Gaziantep ve sair gibi kıymetli elitleri mevcut olanların := 
=: ve gerek büyük mikyasta ticaret emtiası ve mamulatı ve - := := ya bunların nümunelerini göndermek arzu edenlerin ve := 
§ bu hususta fazla izahat almak istiyenlerin Ankara ticaret := = ve sanayi odasında müteıekkil komiteye baıvurmaları ken- E: 
=: di menfaatleri icabında olmakla beraber aynca milli ve E: 

Muayene ha ne na ki i .:!Jl 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

D~'.ıt.~~~~~~!~~sı ~ y ENİ SİNEMALAR H AL K 1 

E: vatani bir hizmettir. (7049) _ -
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Muayenehanesini Yenişehir Ha- := BU GECE Pek yakmda sayın Ankara il 
vuzbaşı Kazım Ozalp caddesi - halkmm pek çok sevdiği ~ 
İlgar Rifat Apt. nakletmiştir. - Meşhur Fransız artistlerinden .:!Jlll!:. Artistlerden ~ 
Tel. 3062 

7157 
E: Raimu'nun en son çevirdiği _ _ ~ -----------= SERSEMLER KRALI ;:;., llfF Lorel - Hardi'nin ~ 
- Fransızca sözlü filmini Sunar -ıı 1' oynadıkları ~ 

ULUS- 19 uncu yı1. -No..: 6171 

İmtiyaz Sahıöi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı t~leri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basunevi ,: ANKARA 

E: Gündüz: 2,45 - 4,45 - 6,45 seanslarında o -------------------------

BOYOK ŞEHIR 

Fiatlar: Balkon 55 Hususi 40 
Duhuliye 25 kuruştur 

Halk matinesi 12,20 de 

UYAN ve YAŞA 

.:!.111 l!:. - -- -
-=illlW 

BU GECE SAAT 21 DE 

LOREL - HARDl 
İŞ ARIYOR 

Türkçe sözlü filmiyle 
KIŞ MEVSiMiNE 

ba§hyacakbr. 

AÇIK HAVA SİNEMASINDA 
ZENDA MAHKÜMLARI 

-=illlllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
I 

iLK 

1 

5 

B 


