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emberlayn Mecliste izahat verdi 
Başvekilimiz Atatürk' e 

1 

tazimlerini arzetti ve 
Ankara'ya hareket etti 

Sulh yolundaki çalışmaları anlattı: 

Dahiliye, Hariciye Vekill·erimiz 

Celal Bayar'a refakat ediyor 

lngillere Almanya' da hi( bir 
taahhüde girmemiştir! 

İstanbul, 3 a.a. - Bugün Ankara'ya avdet edecek olan 
Baıvekil B. C~lal Bayar, öğleyin Dolmabahçe sarayına gi
derek Reisicümhur Atatürk tarafından kabul buyurulmuı 
ve tazimlerini arzetmi§tir. 

• * * 
İstanbul, 3 a.a. - Başvekilimiz Celal Bayar, bu akşam bera-

Dün Avam Kamarasında izahat 
veren ingiliz baıvekili 

B. Çember/ayn 

lngiliz hükümeti silahlanmıya gene 
eskisi gibi devam edecektir 

berlerinde Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras olduğu halde eksprese 
bağlanan hususi vagonla Ankara'ya hareket etmişlerdir. 

Başvekilimiz, Haydarpaşa'ya "Acar" motöriyle geçmişler ve 
istuyonda Cümhurriyaseti Umumi Katibi Ha&an Rıza Soyak, 
Başyaver Celal, Hususi Kalem Direktörü Süreyya, lstanbul'da 
bulunan elçilerimizden Fethi, Hamdi Arpak, Tevfik Ki.mil ve 
Üçüncü Umumi Müfettiı Tahsin Uzer, tehrimizde bulunan me
bualarmıız, Ordu Müfettiti Fahrettin, İstanbul Komutanı Halis 
ve diğer komutanlarımız, vali ve belediye reisi Muhittin Üstün
dağ, emniyet direktörü Salih Kılıç, İ§ Bankası Umum Müdürü 
Muammer Erit, Denizbank Umum Müdürü Yusuf Ziya, Parti ve 
belediye erkanı ve diğer mali ve iktı&adi müesseseler direktörle
ri ve büyük bir halk kütlesi tarafından te§~i edilmişlerdir. 

B. Şakir Kesebir dün ooı,1: 
~ ................... ____ ~ ---. 

Birkaç gündenberi lstanbul'da bulunmakta ol"n lktııat Ve
kilimiz B. Şakir Keaebir dün sabahki ekspresle ıehrimize gelmiı 
ve İstasyonda lktısa.t Vekaleti ileri gelenleriyle birçok doatları 
tarafmdan kartılanmııtır. 

---------------. Londra, 3 a.a. - Avam Kamarasında müzakereler istifa eden 

"Teşe n, ,. n 1 bahriye nazırı B. Duff Cooper'in bir nutku ile baılamııtır. 
~ B. Cooper diyor ki: 

ııııına_, .. _ .. 7-.. TlıU,..Cllla"Tllla .. TldClllS.,TlllC•--TlıallllT'l_-1110uı JYOaT1i 

1 

Her gün Ahlma.nyad il~) bi
1
r d~~~• ı · be doğru da a zıya e ı er e ıgı-

1 Şg a 1 Atatürk 8. Ruşen Eşref'i miz halde !al~ız son daki~da 
o da az sarıh ıfadelerden muca-

ka bu I buyurdular deleye hazır oJduğu~u~u.öğr~n
Tcşen, 3 a.a. - Leh kıtaatı Te • 

şen bölgesinin işgaline devam etmek
tedir. Kıtaat bugün Fraystad ve Kar
vitzde girmiş ve hedefine vasıl olmuş -
tur. Derhal teslim edilecek olan bölge
nin işgali 12 teşrinievelde bitecektir. 
Finans bakanı Tesen'I'! 1",._,. _ ••• ı..: 
... ,anzım için bir komisyon gönder -
miştir. Bu işin ikmaline kadar zloti ile 
birlikte çek kuronu da tedavül ede • 
cektir. 

Verilen malCirnata göre, çek hapi -
aanelerinde siyasi cürümlerden dolayı 
mevkuf olanların adedi 600 ü bulmak
tadır. 

lstanbul, 3 a.a. - Bugün, Ata
türk, Atina'ya avdet etmekte olan 
elçimiz Ruşen Eşref Ünaydın'ı ka
bul buyurmuşlardır. 

dik. Hitler ve Musolını nın zıh-
'liyetleri için, Çemberlayn'in Si
mon'un lisanı bir fey ifade et-
mez. 

Ancak filomuz seferber edildikten 

( Sonu 7. inci sayfada 

B. Hitler Südet 
topraklarında 

"Size Almanya'nın selamını getirdim 1,, 

llOllOMi IAZll ·ı 

Doktor Funk Berlin Büyük Elçi· 
miz Hamdi Arpak'la vedalcifıyor 

Dr. Funk Ankara'ya 
hareket ediyor 

Yol 
kültürü 

F. R. :ATAY 

Pazarlıksız sabı kanununun 
ilk dört günlük tatbikab Belgrat, 3 a.a. - Alman iktısat na-

Berlin, 3 a.a. - Alman istihbarat bürosu general fon Rayhenau zm B. Funk bu gece Belgrat'tan Tür
kumandasındaki alman kıtalarının saat 8 de Çekoslovak hududu- kiye'ye hareket edecektir. 
nu At mrntakasının teıkil ettiği burnun iki tarafından, Selb ile ı B. Funk'a yugoslav kıratlık nişam-

-. ~~~irdeki yollannızı ihtiyaç { 
genışlıgınde yapınız; eğer ilerde 

Ankara'da. yirmi kadar 
hakkında zabıt varakası 

satıcı 

tutuldu 
Markenkirhen arasından geçtiklerini bildirmektedir. nın büyük salip rütbesi verilmiştir. 

nüfusunuz artarak, dar gelece
ğini zannediyorsanız, iki tarafı
nı serbest bırakınız; hatti bah • 
çe _olarak kullanılmak üzere ev
lerın emrine terkediniz .• 

Ve ili.ve ediyordu: 
.. --:. '!oksa memleketlerde yol 

k_ulturu teessüs etmez. lıin hafi. 
fıı:ıe ve ucuzuna gidersiniz. Ta. 
mır ve .b~kım masraflarına yeti
femezsınız. 

Bu sözleri bir mütehassıstan 
ı~kiz sene evel dinlemiştik. Şim
dı oturmakta olduğum evin 250 
metre uzağında daha geçen yıl 
yapılan katranlı yolun bu sene-

• ki halini görü?ce, kendisiile bir 
daha hak verdık. Gene başka bir 
Y~! üstü?de,~eıadüf .ettiğimiz bir 
muhendıs: - Garıptir, diyor
du, ağır kamyonlar bizim yolun 
cq/altını deri gibi ••)'ırıyor!,. 
Raylarımız yakında şark hu

dutlarına varacaktır. Bazı eksik
lerimizi tamamlamağa devam 
etmekle beraber, memlekette 
aynı hız ve hamle ile, yeni v~ 
toplu bir yol siyasetine başlıyaca
ğız; demirağ gibi, basit veya as
falt şoseler birinci sınıf milli da
valarımız arasına katılacaktır. 
Bütün emekleri ve masrafları 
bir araya tophyarak, Anadolu' • 
yu, yerine göre, bugünkü yarı 
veya tam f ele inden kurtarmağa 
çalııacağız. 

Emek ve masraflarımızı tam 
yerinde kullanmaklığımız ıçın, 
böyle umumi bir programın ana 
hatları üzerinde şimdiden muta
bık kalmak, belediyeler, hususi 
idareler ve devlet, hep birden, 
aynı inta prensiplerini tatbik et
mek lazım. Ne için, ne kadar ve 
nasıl yol yapacağız? Muhtelif 
ihtiyaçlarımıza göre yol tipleri
miz, genişlikler ve inşa tarzı ne 
olacaktır? Gerek bakım, gerek 
bu yollar üstünde işliyen nakil 

(Sonu 7 nci sayfada) 

Bu kıtalar 3 numaralı mınta- c 
kayı işgal edeceklerdir. • 

Resmi tebliğ: "General von Bock 
kumandasındaki kıtaat Zittak cenu
bundan eski Çek - Alman hududunu 
Elbe ile Velfsberg arasında geçmiştir. 
Aynı zamanda dün Rurnburg ile 
Frieland bölgesini işgal eden kıtaat 

yürüyüşüne devam etmiştir. Elbe'nin 
batısında General fon Rayhena'nın i
daresindeki kıtaat Lanenstayn'ın do -
ğusunda kain bölgeden Königvald'a 
doğru ilerlemektedir.,, 

8. Hitler Siideı toprtıklarında 
Berlin, 3 a.a. - Hitler Eger ve Aş'a 

gitmek ve akşam gene Almanya'ya 
dönmek üzere buradan ayrılmıştır. 
Alman istihbarat bürosu Berlin'den 
gelen Hitler'in bindiği hususi trc.1in 
saat 9.45 de Hof istasyonuna girdiğini 
tasrih etmektedir. 

General fon Rayhenau, Hitler'e va
ziyet hakkında izahat vermiştir. A1-

Belediye memurları etiketleri muayene ediyorlar man devlet reisinin umumi karaı ;a~u-

d d be na kumanda eden albay Rommel ve 
Pazarlıksız satış kanunu ört gün en ri Ankara, İstanbul ve 

l Ank nasyonal - sosyalist mıntakasmın şefi 
zmir'de tatbik ediliyor. Gerek ara'da alakalı makamlardan Vehtler ile kısaca görüştükten sonra 
yaptığımız tahkikat, ve gerek öteki büyük ıehirlerimizden gelen Hitler trenden çıkmış ve Hof ahalisi 
haberler kanunun çok mükemmel bir surette tatbik olunduğunu tarafından neşe ve heyecanla karşı-
göstermektedir. (Sonu 7. inci sayfada) 
Ancak,g~lükhayatla ç~~kıa·~--~~~~~-~-~~~~~~~~---~--~~--~ 

lakası olan ve taalluk ettiği kütle çok ı 
geniş bulunan kanunların ilk meriyet 
günlerinde görülen <bir hale pazarlık
sız satış kanununda da tesadüf edil· 
miştir. 

Kısa bir zamanda ortadan kalkaca-
ğı muhakkak olan bu cihet, bazı esna
fın kanunu ve kanuna bağlı talimatna· 
me ve izahnameleri layıkı veçhile kav· 
rıyamamış olmasıdır. Halbuki beledi
yemiz, hiç bir aksaklığa meydan ve
rilmemesi için daha evel alakalılan 
toplamış, onları etraflı şekilde tenvir 
etmiş, ve ayrıca gazetelerimize ilanlar 
vermiştir. 

Taberiye şehrinde 
katliôm yaptılar 

Hayfa, 3 a.a. - Arapların Taberiye şehrine kartı yapmıı oldukları 
taarTUZ, bir müddettenberi sükWı hüküm sürmekte olan bu tehri gafil 
avlamiftır. 

100 kitiden mürekkep olan mütecavizler, yahudi muhafızlar üzeri
ne ate, açmıılar, evlere ginnitler ve kadm, erkek ve çocukları tüfekler 
ve hançerlerle katliim etmitlerdir. Araplar Sinagogu ve aair binaları 
ateıe vermitlerdir. 

Asilec- tehri terketmeden evel, bir devriyeye rastlıyarak dört maktul 
bırakmıtlar ve üç esir vermiılerdir. 

Dün belediyeden aldığımız malft· 
mata göre dört gün içinde şehrimizde 
20 kadar esnafın hata yaptığı görül
müş ve haklarında zabıt tutulmuştur. 
Hatalar umumiyetle kanunun şümu

lüne girecek veya şimdilik şümul sa -
hasının dışında kalacak malların tef -
rikinde olmaktadır. Belediye zabıtası-

(Sonu 7 nci sayfada) 

Zayiat miktarı altısı çocuk olmak Üzere 21 ölüdür. Bundan baıka üç 
yaralı vardll'. Şimendiferin yahudi makini•ti ile Irak Petrolium Com

{ pany'nin muhafızı öliiler arumdadD'. 

.. 
O ıtte mektepli genç kızlar mek

tebe giderken aıaiıda erkek 
talebeler mektebe giderken 

Mektepler 
dün açıldı 

Kültür Bakanı B. Saffet 
Ankan mekteplerde 

teftişlerde bulundu 
Dün şehrimizdeki lise ve orta mek· 

teplerle, sanat, ticaret, musiki mual
lim mektepleri, polis enstitüsü ve po
lis koleji tedrisata başlamışlardır. 
Kültür bakanı B. Saffet Arıkan bu 
münasebetle dün sabah Arıkara'daki 
orta tedrisat mekteplerinde bir tef
tişte bulunmuş ve bu arada kız ve er
kek liselerine giderek bazı sınıflara 
girmiştir. B. Bakan mektep müdürle· 
rinden bu seneki talebe sayısı hakkın· 
da izahat almış, bilhassa ders kitapla· 
rı vaziyetini tetkik etmiştir. Talebt
bu sene kitap sıkıntısı çekmiyecek
tir. 



1 
lkt 
lkt 

up 1\1 
ıpn 

iyeı 

ekte 
kadar 

~:j 
i te 

-2-

............. ~ ..... ?.~:::~::::~::::~::::~::::~::::~:::::~:::::~::::] 
Ankara'nın göç • • 

mevsımı 
.Ankara'nm göç mevsimi ba§lamı§tır. Ev qyasiyle dolu araba Ye kam

yonlar, tehrin sokaklarında, göçebe kutlar gibi, bir semtten öbürüne, 
kafile kafile akıyorlar. Hemen her apartmıanın kapısında bir levha: 
"Kiralıktır." Et doat arasında aon giiolerde bqlıca musahabe mevzuu 
mesken meselesidir. Teırinlerin sonuna kadar bu manza-C' ya ıahit ola· 
cağız. Bu, .enelerdenberi Ankara'nm değiflllez bir itiyadı.!.:-. 

Neden bu göç hevesi, nedir bu her yıl, bazan yılda birkaç defa taım· 
malar ve bu yüzden katlanılan türlü sıkıntılar ve maaraflar? Her halde, 
bu mü,kül ve istikrarsız vaziyet, sadece bir değiıiklik hevesinin mahsulü 
telüdü edilemez. 

Ba faaılasız göçlerin en büyük i.mili kiracının içinde oturduğu mea • 
kenden bir türlü memnun olamayıııdır. Bu memnuniyetsizliğin baılıca 
iki aebebi vardır: Darlık ve onun neticesi olan rahatsızlık, bir de kira 
pahalrlıfı. 

Daha ucuz ve daha ferah meaken iıtiyakı, kiracıları, her Mne bu 
mevsimde, yeni bir tecrübeye sevkeder. Bu tecrübenin de menfi çıkmuı 
n gelecek aene aynı göçün yeniden baılamuı mukadderdir. 

Fakat bahsimiz Ankara'nın dillere destan olan mesken buhranıdır. 

Bu buhran, ıimdiye kadar, hiç bir salatı emmaresi göatermeden devam 
etmiıtir. Hatta bugün bile birçok eY sahiplerinin kiralara zam yapmıya 
teıebbüs ettiklerini müıahede edebilirsiniz. 

Fakat istikbal için ankaralılara ümitler veren yeni imkanlar belir
miıtir. Bahçeli evler yapı kooperatifinin bu ay içinde tamamlanacak o
lan yüz yetmit evlik mahallesi, tehrin tıkız bedeninde yapacağı kuvetli 
hacamatla ADkara'ya geniı bir nefes aldıracaktır. 

Fakat bu ancak ilk çare ve ilk ~baledir. Gelecek seneden itibaren, 
Baıvekilin memlekete müjdelemİf olduğu yeni memur meüenleri ya
pıldıkça, bugün ev sahiplerinden bafka hepimizin ıikayetçi olduğumuz 
bu dert, senecien seneye ve süratle hafifliyecektir. Bu ümit, bize bugünkü 
sıkıntılarımızı unutturacak en kuvetli tesellidir. YG§ar NABi 

Bahçeli Evler Kooperatifi 

Yeni evler bu ay İçinde 

sahiplerine teslim edilecek 

Bahçeli Evler Kooperatifinin evleri ittfa halinde 

Bahçeli evler kooperatifinin Çift • -
uk yoıu üzerinde inşa ettirmekte 0 1- Defterdar ve Malmüdürlerinin 
duiu evlerden mürekkep yeni mahal-
lelerin açılma töreni cumhuriyet bay- mezuniyetleri 
ramında yapılacaktır. 

Ankara'nm gilzel bir semti olmıya 
namzet bulunan bu mahallelerdeki ev
lerin bu bayramdan evel sahiplerine 
tealimini ve bayramda açılma töreni
nin yapılmasını bütün ali.kalılar, cUm
huriyetin on betinci yıldönümilnde 
idrak edilmit bir muvaffakiyet telak
ki etmektedirler. 

Mecburi sebeplerden ve meşrQ ma
zeretlerden dolayı kazalarda kayma
kam ve vilayetlerde valilerin daire a
mirlerine sekiz gün izin vermeleri ka· 
nun iktizasındandır. Defterdar ve 
malmüdürlerinin valilerle kayma· 
kamların bu ıalahiyetine dayanarak 
ııksık izin almaları Finanı bakanlı
ğuıca malt itlerin ~aslı bir tekilde 
yapılmuına sekte verir mahiyette 
gorülerek iyi kartılanmamaktadır. 
Finanı bakanlığı lüzum ve ihtıyaç 

olmadıkça defterdar ve malmüdürle· 
rinin vali ve kaymakamların bu sala· 
hiyetinden istifadeye kalıkı9maları ve 
bundan böyle defterdar ve malmUdUr
lerinin izin almadan evel Finanı ba
kanlığından telgrafla muvafakat al· 
malarının usul ittihaz edilmeıi k:ırar· 
latmıf ve alakalılara bildirilmittir. 

At neslinin 
ıslahı 

Kadro dışı ordu atlan 

köylülere ve 

yetiştiriciye dağıtılacak 

Hükümet, köylünün elindeki 
at neslinin ıslahını temin edecek 
mühim bir proje hazırlamıttır. 
Bu projenin hükümlerine göre, 
yaıı 12 yi dolduran ordudan çı
karılacak hayvanlar; köylü ve 
yetiıtiriciye satılacaktır. 

Hükümet, mucip sebepler la • 
yihasında atın memleket müda
faası bakımından olan huıuıi e
hemiyetine İfaret etmektedir : 
"Uzun süren ve biribirini takip 
eden harplar yurtta atın adetçe 
azalmasını, evaafça bozulması • 
Dl intaç ettiği gibi ekseriyetle 
harplardan sonra meydana ge -
len iktisadi buhranlar da hayvan 
yetiıtiriciliğini ihmal ettirmiıtir. 
Bugün memlekette kare kilomet
reye ve bin nüfıısa isabet eden at 
miktan, komıu memleketlerle 
mukayese edildiği takdirde, 
memleketin tarihi bir anında or
dunun canlı müıterek vasıtaları
nın hareket imkanlarını korku -
tacak derecede az bulunmakta
dır. 

"Ordunun hazar ve seferde at kad
rosunun ikmali için muhtaç bulıuı • 
duğu koşum, binek ve hizmet hay -
vanlarının yabancı memleketlerden 
tedariki döviz ihracını istilzam etti
ği gibi memleket iktisadiyatmda da 
mühim tesirler yapmış bulunacaktır. 
Bundan bat1ca, memleket müdafaası 
bahis mevzuu olduğu takdirde la • 
zımgelen ordu hayvanlarının tedari
k.i de hudutların kapandığı, dolayı
sıyle ecnebi memleketlerden ithalini 
de imkansız kılacağrndan ordu vt: 

memleketin muhtaç bulunduğu hay
vanların memleket dahilinden temi • 
nini mccburt ve zarurt kılmakta -
dır. 

.. Memleket atları, muhtelif sebep -
lerle adetçe azalmış ve vasıflarını 
kaybetmiş olduğundan ihtiyaca ce -
vap vermekten '°k uaak bulunmak -
tadır. Ziraat Veklletinin hayvan is· 
lfilıı bakımından aldığı tedbirler 
memnuniyete değer neticeler ver -
mekle beraber, bir cepheden yürü -
yilfle muvaffakiyet temin etmek, u
zun senelere bağlı bulunmaktadır. 
Az zamanda çok i:t yapmalt başlıca 
prensiplerimiz arasında bulundu -
ğundan ordunun at kadrosunu sü • 
ratle ikmal, kuYetlendirme veya ge
nitletme mabadiyle yabancı mem • 
leketlerden alacağı hayvanların hiç 
olmazsa yarısının kıuak almak ıu • 
retiyle bunların gerek istihdanıdan 
gerek kadro harici edildikleri za • 
manda, döllerini almak için yapıla • 
cak mübayıaların yüzde 50 sinin kıs
rak olmasına katt bir zaruret görUl -
mektedir. Bu takdirde ordunun 12 
yatından sonra kadro harici edece -
ği kısrakların çiftçi ve yetittiriciye 
satılacak hayvanları gene ağır cüsse
li aygırlarla birleştirmek suretiyle 
ordu hizmetine elverifli ınahaulerin 
alınmasını ve binnetice ordu ihtiyacı
nın da iç memleketten temini imkln 
dahiline girmiş bulunacaktır. Bun • 
dan bafka ordunun reforme ettiği bu 
hayvanlarm çiftçi ve yetşitiriciye 

ıatılmaııı, atın ziraata girmesini ve 
Atatürk'ün yüksek emirlerini yerine 
getirmi§ bulunacak ve at için de ayrı 

Allına Tıp lurullaJI 
Altıncı tıp kurultayının bu ayın 26 

ımda halkevinde toplanacağını yaz
mıştık. Cümhuriyet bayramı dolayı· 
ıiyle halkevinin fazla me,gul buluaa· 
cağı nazarı dikkate almarak !kurulta
yın bu ayın 16 aında toplanması ka· 
rarlaşmıştır. Kongre, evelce de yaz
dığımız gi'hi üç gün devam edecek ve 
bu münasebetle yerli müstahzarlaı 
sergisi açılacaktır. 

Kongreye resmt ve hususi olarak 
400 e yakın doktorumuzun geleceği 

anlaşılmaktadır. Sağlık ve sosy2l 
yardım bakanlığı kongre üzerindekı 
son hazırlıklarını ikmal etmeit üzere
dir. 

C. H. P. Misakı Milli Kamunu 
Ocak Kongresi 

Cümhuriyet Halk Partisi Ankara 
Merkez ilçesi Misakı Milli Kamun 
Yönkurul Batkanhfından: 

Misakı Milli kamununa bağlı Kı
zılbey ocağının yıllık kongresi birinci 
tefrin ayının beıinci çarpmba günü 
saat 20 de Ankara'da Itıklar caddesi 
Saylavlar 11<>kağında Türk ticaret ban
kası bitigiğindeki merkez ilçe ve ka -
mun binası salonunda yapılacaktır. 

Ocağa kayıtlı Partili arkadaşların 
behemehal mezkQr gün ve saatte bu 
toplantıya gelmeleri rica olunur. 

Dün yurdun hi~ bir yerinde 
yağıı olmach 

Dün şehrimizde hava açık ve s5kin 
geçmiştir. Günün en yüksek ısısı göl
gede 23 derece olarak kaydedilmittir. 
Yurdun garp bölgelerinde hava kıs
men bulutlu, diğer bölgelerinde asık 
gcçmi9 ve 24 saat içinde yurdun hiç 
bir yerinde yağıı olmamıttır. 
Rüıearlar Kocaeli ile Karadeniz 11-

hillerinde cenuptan sanıyeae .:ıu, ..... 
nup Anadolusu ile cenubun prk ve 
Ege'nin cenup kısımlarında garptan 
be9, diğer bölgelerde 9imaldcn 7 met· 
re kadar hızla esmittir. Dün en diişük 
ısı Kars'ta eıfırın altında 3, Sıvas'ta 1 
derecedir. En yüksek ısı da sıfırın üs
tünde Diyarbakır'da 26, Bodrum ve 
Antalya'da 27, Adana'da 32 derecedir. 

bir mahreç temin edilmiş olacaktır.,, 
Projenin ilk maddesine göre ha -

zerde ordu kadrosundan 12 yaıını bi
tirmiş idi!J, kısrak ve katırlar, yerle
rine hayvan alınarak ordu hizmetin
den çıkarılacak ve bu it için her ıe
ne milli müdafaa büdcesine tahsisat 
konacaktır. Ordudan çıkarılacak hay 
vanlar, ziraat vekaletinin ıösterecc -
gi yerlerde çiftçi ve hayvan yetişti
ricilere amhalli hayvan islih komi& • 
yonlarınca takdir edilecek en ucuz 
fiatla ve sekiz senelik taksitlere bağ
lanmak suretiyle satılacak, o yerlere 
kadar nakilleri için milli mUdafaa 
bUdcesine tahsisat konacakt~. Kıs -
rakları taksitlerle alanlar tay yetlı • 
tirdiklerini ve iki yqına kadar bil -
yUttUlderini mahalli hayvan iıllh 
istasyonlarına ibraz ve iabat ettilde -
ri takdirde geri kalan tanitleri afe· 
dilecektir. 

Ordu ihtiyacı için dıprdan aatm 
alınacak yabancı ırk hayvanların her 
def aaınıda ca u yilsde kırkının da • 
mızlıia elveritli kısrak olmuı mec -
burl olacaktır. Fevkallde ve mUıta· 
cel hallerde Bakanlar Heyeti karar:iy
le bu mecburiyet kaldırılabilecek • 
tlr. 

Askeri Fab14.kalar Kara, Hava ve Den 
prası ma 

kısımları ·çin üç sandık kuruluyor t:"cı':: 
ki 

Hükümetin 16 .mayısta Kamutay'a vermit olduğu Aakeri F ora 
rikalar tekaüd ve muavenet sandığı hakkındaki kanun pro ibaret 
meclisin yaz tatil deıvresine girmeden üç gün evel Maliye E bem 
meninde, Milli Müdafaa Vekaletinin alakalı memurlannın torl 
zuriyle tetkik edilmi§ ve maddeler yeniden teabit edilmiıtir. ya da 

Hükümet mucip aebeplier Jayihuın
da, memleketin müdafaaaru üzerine 
almıı olan büyük ve şanlı ordwnuzun 
silah ve mühimmatını yapmak ve ta • 
mamlamalı:la mükellef olan aakeri fab-
rikalarınuzın istiklal harblndan sonra 
cüınhuriyet hükümetinin !.büyük hiın
met ve fedakarlıklariyle Anadolu'da 
tesis etmiş olduğu silah ve ımühimmat 
fabrikalariyle, program mucibince ya
pılmakta ve yapılacak olan fabrikala -
rın işletilmesi, ve her gün terakki ve 
inkişaf eden harp sanayiinin takip ve 
tatbiki gibi askeri fabrikalara büyük 
ve kudsi, aynı zamanda tehlikeli vazi 
feler verildiğini anlatmaktadır. 

Mucip sebepler liyiha&ı, projenin 
niçin hazırlandığını şöylece uılatmak 
tadır: " ... Bugün şükranla kaydederiz 
ki tür.k dimağı ve türk kooları ile 
fen ve sanat eserinin en jnce ve 
hassas cihetleriyle en ağır ve tehlikeli 
işlerini hiç kimseye muhtaç olmaksı • 
zın; keşfinde, inşasında, işletilmesin • 
de, imalinde ve muhasebesinde meleke 
ve ihtisas sahipleri yet:i§tirilmiş ve 
harp sanayii işlerini de bir meslıek çer· 
çevesi dahiline almıştır. 

Bu meslek ve ihtisasın idame ve 
daha ziyade terakki ve i.nkitaf vıe mes
lek eri>abırun bu hizmete canla bqla 
bağlanması için ihtiyarlıyarak çalıp -
mıyacak bir bale geldikleri; tabii ö • 
mürlerini ikmal veya mesleğin husu • 
aiyeti ve tehlikelerine göre kazalara 
maruz kaldıkları hallerde devlet me -
murlarının hak ve menfaatlerinden ia
.. :rft.ı. ,.tm.-1.-ri ve bunların da istikbal 
endişelerinden vareste kııaca.K lJı •·
getirilmeleri zamanı gelmiıtir. 

'Her sahada eleman yetittirmek 
bir sefer vuku unda askeri fabrikalar
dan azami istifade temin etmek jÇn 
timdiden ehemiyetli tedbirler alarak 
elemanlann IDÜH•eHye ula ada 1-& • 
lanmalannı ve istikbal enditcsindcn 
azlide olarak çalışmalannı temin için 
evelce bu gibi düşüncelerle 2 haziran 
926 t arih ve 895 numaralı kanunla tet· 
kil edilen sandık bugünkü ihtiyaçlan 
kal'§llıyamadığından bu sandığın A ve 
B sınıflarına ayrlmak suretiyle me • 
mur, müstahdem, usta ve itçilerin ay -
nı zamanda tekaüt haklarına malik ol
maları ve ölümleri halinde dul ve ye -
timlerine aylık tahsisi suretiyle istik • 
ballerinin temini için Devlet Demir -
yollan, İnhisarlar mcmurlan, Deniz -
yollan ve Akay işletmeleri; faıbrika, 

havuzlar ve kılavuzluk memurları te -
kaUt aandıklannm umumt bWtUmleri; 
895 numaralı kanunla telif edilrnek 
suretiyle hazırlanan 46 madMllk bir 
kanun projesi huırlanmııtır. 

Projenin e.aalan : 
Proje, maliye encUmeninin yaptığı 

tldillerden 10nra yeni bir tekil almış· 
tır. İlk maddesine ıöre, askeri fahri • 
katar, kara, deniz, hava te9killtında 
çalıf&D subay. askeri memur ve ücret
li memurlarla müstahdemlere verile -
cek tazminat ile bunlardan Ucretli me
mur ve mUatahdemlere veya bunların 
dul ve yetimlerine bağlanacak tekaüt 
aylıkları için (Askeri fabrikalar kara 

kısmı tekaüt ve muavenet aandığı, 
lovakya 

keri fabrikalar deniz taamı tekaut tan 
muavenet sandığı, askeri fabrikalar 
va taamı tekaüt ve muavenet ·--·"•1

.

adla.riyle birer ..nıetık tCfkil edile 
tir. 

Sandıklar, hükmi phaiıyeti haiz 
lup milli müdafaa vekilinin kontrol 
mürakabcsi altında birer idare ı.ı.ııııı-ı....: 
leri; kara ve deniz fabrikaları için 
birinin umum müdürlüiü ve ha.va f 
rikalan için de hava müsteıarınm 
yin edeceği bir müdürün reisliği al 
da en az on 1ene fili hizmeti geçmit..1a:
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lan merkez ve ıubeler fabrika ve ede 
eueselerden seçilecek sekizer i.za t 
kurulacalrtır. İdare meclislerine gir•::: 
cek balar kara ve deniz fabrikalarıll Y • 

da umum müdürlerin ve hava fab~· ı°ra 
lan için dahi hava müsteşarmm • ;:• l 
sı ve Milli Müdafaa Vekaletinin u::s 
vibile tayin olu.nacaktır. Azalık m·· .. 1 b" 
d . b' u 1 eti ır sene olacaktır. Müddeti hi . 
bulan azaların yeniden vçilmeleri r11htı 
tayinleri caiz olacaktır. İdare ~ugos~ 
reisi ve lzalanna sandığa ait hizmet etme 
ler için her ne ad ile olursa olsun ıır:ut 0 

bir ücret verilmiyecektir. Sandık mu .ovak 
haaebecileri idare meclisine iftirak edalYla 
bileceklerdir. Sandıklar mahkemede ,ıan 
üçüncü gahıslara karp umum müdür ,beri 
lıerle hava müstepn tarafından tcırJn-n 
olunacaklardır. Sandık admamilJil>~tı. 
kalara vukubulacak tevdiat, ve umu 4çin 
miyetle tediyat reis ve muavin ile m~n 
haaibin mil§terek imzalariyle yapıla 48rl 
caktır. Sandıklar idare heyetinin ~ t 
memurlarmm bqlıca vazife, aalilıiyeCnih 

. -·-· ·~tıeri. andJk muameleleri .Stey 
nın kontroıu, sermaycıu.. . -~ .. ~ı-~ 
nlmuı, aylıkların tahals ve taadd~ 
muameleleri bir nizamname ile tayiOcari 
olunacaktır. 

li 
Askeri fabrikalar (kara, deniz, ha .. ıae 

va) teşkilatında çalışan ücretli memuttlu 
ve müstahdemler iki tımıfa aynlmıf " 
lardır. m. 

A sınıfı : Muvakkat memur ve 
müstahdemler, aubayla( ft aaked me-
murlar. in 

B sınıfı : Daimi memur ve mm .. pi 
tahdemler. A aınıfı mcnauplan haklıan.f 
da sandıfm kendilerine yapa.cağı yarwl'P 
dlm YC muavenet tunlarda ı '1 

A • Haatalığa kar)ı siıortaı Gerek 
vulf eden mütevellit olan " ıereDe 
vuif eden mütevellit ohmyan but:& • 
bklarla, teda~ ait bUdln maanf1aC 
sandıkça tediye edilmekle beraber, bi• 
rinci halde tam yevmi~, ikinci ba1cle 
ruaıf yevmiye verilecektir. 

B • Kuaya karp aiıorta ı Kazaya 
kartı aigorta üç Javmdan müreldrep 
olacaktır. Birinci derece tam malQli • 
yettir ki, bunlara yapılacak yardms 
700 yevmiye, ikinci derece ldilll malQ. 
liyettir ki bunlara 600 yevmiye verile-
cektir. UçUncü derece maHUiyet, Al • 
kert fabrikalarda çalıpbilecek tekilde 
maluliyete uğramaktır ki bunlara ya • 
pılacak yardım, ayn bir cetvelle ıe. • 
bit edilmiştir. 

Yaptığımız tetkiklere göre önü· 
müzdeki yirmi bcı günde mahallele· 
rin inp itleri her halde bitmit olacak
tır. Yalnız kanalizasyonun hazırl~
makta olan bUyUk çukura bağlanması 
ve çukurun kapanması belki biraz ge
cikecekae de genit olan kanallar do
luncıya kadar bir ay geçeceği ve bu 
aayede bu noksanın hissedilmiy:ceği 
temin olunmaktadır. Su ve havagazı 
boruları tefrit edilmiıtir. Elektrik 
muhavvile merkezinin tanzimine çalı· 
tılmaktadır. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ Hizmete kartı sigorta : Bunull 
için sandıktaki mevduatı geri almalrw
zm otuz aene hizmet etmit olmak prt· 
tır. Bu müddeti bitirdikten monra hls 
metten çıkmak iatiyenlerle ecel ile al• 
müı olanlara mevduatı fainia tama
men ve bir miali de ikramiye olarak 
te.aviye olunacaktır. 

Ev sahiplerinin birçokları, ikinci 
teşrin başında evlerine girmek paha
sına elektriksizliğe, bavagazsizliğe, 

hatti ıusuzluğa bir müddet tahammül 
edeceklerin: söylemektedirler. Bu· 
gUn, hemen hepsi kira evlerinde otur· 
makta olan ev sahipleri, bu fedaklirlı -
ğa sebep olarak, kira müddetlerinin 
bitmiş olduğunu, şimdiki evlerini sa · 
hiplerine nihayet ı ikinci teşrin günü 
teslim etmek hususunda mutabık kal
mıt bulundukların ı gostermektedir
ler. 

Bu ay içinde kura çekilecek ve her
kes hangi evin kendine ait olduğunu 

öirenecektir. Bu suretle de bazı kış 
hazırlıkları yapmak, odun ve kömür 
alıp bodrumlara yerleıtirmek kabil o
lacaktır. 

Malatya' da kurulan istihlak 
kooperatifi 

Malatya'da kurulan Malatya bez ve 

i ılik fabrikaaı türk anonim şirketi 

Münib prolokolunu ilk 
önce nepeden gazete 

Türkiye'nin yeryüzünde en bü
yük sulh ülkesi olduiuna ıimdiye 
kadar biribirinden parlak misaller 
görmüşsünüzdür. Harbın ve zaferin 
hatıralarım daha taze re ılılı bir 
halde tarihinde ve coğrafyasında 

saklıyan bu memleketin barıı yo -
/undaki yararlzlclarınz bugün yan • 
cak yer, gazete sütunları, yarın da 
tarih sayfalarıdır. 

Bu husustaki talibimiz ve bab • 
tınu:zın bir tecellisine de TiJrkiye
nin 1 numaralı .gazetesi Ulus'un cu· 
ma günkü sayısı sahne oldu : 

Billyor musunu:zl Münih'te 
dörtler konleramı anlaJIDasının tam 
metnini, protokolları, munzam 
deklarasyonları, eksiksiz olarak, 
Türkiye'de delil, battf Avrupa'da 
da defli, bütün düayada Jllı defa 
olaral: veren sabah guetesl Ulus 
olmrqtur. 

Barı,sever bir IJlkede dünya ba • 
mD "desinj ilk ve • 

kının değil midir? - T. t. 

Yü::sü gülmiyen kitaplar 1 

Felsefeci Prof. Şekip Tunç, 
"Türkçe kitaplann yüzü neden gül
müyor?" bqlıfı altında yazdıiı bir 

makalede: " .. .hemen bütün lstan
bul'un ve bilhassa münevverlerin ci
rip çıktığı Karlrmn, Omerefendi, 
Beyker ve saire gibi eski mezonlar 
fÖyle dunun, yeni kurulan yerli ve 
büyük mağazalarda ela türk kitabı, 
türk resmi ve türk heykeli namma 
bir teY görmek kabil deiildir .... " 

Her halde kitaplanmızı o büyük 
maiazalarcla cöremiyiıimizin sebebi, 
eserlerimizin açık havadan hotlan • 
malumdan ileri geliyor: Beyazıt 

Bir otomobil ktamı ! 

lstanbial'cla bir otomobil kazası 
olmut ve otomobil, içinde ~örü bu
lunduğu halde denize yuvarlanmıı
br. 

- Olapn teY! diyeceluiaiz. Fa· 
kat öyle cleiil; bu kaza, apfı yuka
n, siyasi bir bidiae aibidir. Çünkü 
yuvarlanan otomobil ispanya sefa· 
retaneaine aİtmİf ve içindeki ıoför de 
ingiliz tebaası imif ... 

Af&iı yukarı, kanımazlık komi
tesinin lmnpbilecıeii bir bidiae ! 

La/onten'in peyniri gibi ! 

Miinih anlqmasınclan aonra .aJ. 
manlar, Çekoslovakya'claki südet 
topnddamu itcale &irittiler. Çekos-

Arkaaınclaa Polonya pay istedi. 
o ela: 

- Peki! cevabını aldı. 
Macaristan da radyo vaaıtuİY· 

le böyle bir arzu ileriye sürdü. O ela 
ataiı yukarı: 

- Peki! cevabmı almak iden • 
dir. 

Bütün konu korn§unun pay aldı
ğı Çekoalovakya'nm bugünkü duru
mu meahur Lifonten hikiyesindeki 
peyniri -hatırlatmıyor değil ! 

Almanya'nın yarınki aömüıırele

rinde kuUaııacaiı memurları, timdi
den yetiıtirmek için açbğı mektep • 

leri varnuf. Bu mekteplerde yarınki 
imparatorlutun sömürge memurları
nı ıimdiden, alııtırmak için bütün 
hademeler zencilerden .-çı"lmit imif. 

Bu zenciler de A.,... nılaaa men· 
sup olmadıkları için aeüa takim 
eclilmiıler midir? 

Acab. Oamanlı imparatorluğu 
ela bu maksatla mı saraylarda, bü -
yük konaklarda baremaiaJan kal -

Gerek vazife dolayıaiyle, gerek bit 
hutalılc neticesinde olenlere son aldı· 
ğı bir aylık istihkak tutarının yüde 
90 ı cenaze murafı olarak aile reiUne 
verilecektir. 

En u müesaeıeye bet ıene hinnet 
etmit ve bu müddet içinde milcaaeaey 
faydalı olduklarını hizmet ve eacrleri 
le isabet etmit olan mU'Yakkat ücret 
li ve yevmiyeli memur ve müstahd 
leri mensup oldukları tube veya fabri 
ka müdürü inha eder ve bu inha idar 
meclisinden geçerek umum mUdilrle 
ve hava mUsteıan tasdik ederse o me 
mur B sınıfma naklolunacakttr. 

" Bugün il 
Arkadatmıız Ali Naci Karacan, gaz 

tecil§le epeyce bir milddet faaıla ve 
dikten sonra latanbul'da "Bugün,, t 
minde gündelik bir gazete çıkarmı 
ba,tmnııtır. "Bugün., Un ilk aayıaı 
dün görüp zevkle okuduk. ..BugU 
refilcimizi tebrik eder ve keodiı 



rıs POLİTİKA 

e ra n1acarlara geldi 
•İdet almanlariyle polonyalılardan 

e n 1 şimdi Çekoslovakya' dan aynl-
urası macarlara gelmiştir. Fakat 

D O N YA HA B,E İt~ ER i 
. . ·- : 

..... _,....., . 

Frankistler 
Or 

bnanların ve polonyablann dava
ıan daha nazik bir meseledir. 
ındur ki Çekoslovakya'mn, Bo -

ri ~~ a, Moravya, Slovakya ve Ruten. 
projen ibaret olan dört parçasından 
EncıBohemya ve Moravya Avustur -
hllaparatorluğundan, Slovakya ve 

tir. :ıya da Macaristan'dan ayrılarak 
- 'lovakya'ya ilhak edil.mitti. Bü • 
~-

1

' ııarptan sonra Habsburg haneda -

Münih konferansında 
sulh kurtarıldı! 

Fakat, istikbal 
ve aydınhk 

pek de emin 
görünmüyor 

Ebre cephesinde 

hükümetçi hattını 

yardllar 

aut Ma . . 
al ıınde Avusturya ve carıstan ım-

ar f.orluğunun ihyasına mani olmak 
. _\bu imparatorluğu aralarında par-ecc:.o 

arak Romanya ve Yugoslavya, Çe-
. rakya ile birleıerek Küçük ant.an

ı fkil etmiılerdi. Fakat kısa bir za • 
tr~ içinde anlaırldı ki Avusturya ve 

n:1 ratan'm her üç varisi için tehli -
ın f ~yıf ve aciz vaziyete düıen A· 
a aııarya'dan değil, Macaristan'dan 

ta:ekti Binaenaleyh Küçük antant 
3!tıpç devleti de yalnız Macaristan'm 

mı§. !'Uzuna kartı korumak gayesini is
m/f eden bir kombinezondur. Gerçi 
~d şartlar alhnda bu teahnüt mana-

gıre ka b .. 
.. y etnuftir. Fakat manasız da 

arı .. 
"ki orada duruyor. Binaenaleyh Ma-

~/.t~, Polonya gibi, Çekoslovakya
ta~timatom ile tehdit ebniş olsay -
.. "Yugoslavya ve Romanya'yı çok 

mudk: .. 1 b" . 
't;a.11 u ır vazıyete sokmuş olacakb. 
ıi Jeahhütten ayrı olarak, Romanya 
eclJugoslavya'da da Macaristan'a ilti

et etmek istiyen bir macar ekalliyeti 
hi cut olduğu unutulmamalıdır. Çe -

mu ovakya' daki rnacarlar1n müzakere 
ede'Yla değil de silah kuvetiyle kurta· 
e vıalan, bu iki memleketteki macar -
ür .Üzerine Romanya ve Yugoslavya 
msj1mlndan çok tehlikeli bir tesir ya • 
baPlkb. Bu noktayı göz önünde tuttu-
u •İçindir ki macar baıvekili, Polon -

mtı•ıın tuttuğu yolu takip etmemiş, 
la -:arlar1n kurtuluıunu müzakere yo

vela temin etmiye çalı~mı§tır. Esasen 
yetnih itilafı da bu yolu tavsiye et • 
ri •llteydi. 
fıi~::. ... -:."'~. a,a~s. telgrafları, Çekoz.. 
• Dlky~ hu~u~tinın talebi üzerine, 

Y111caristan ın ıddiasını tetkik ebnek 
re, bir muhtelit macar • çekoslo • 
. k~~syonunun tqkil edildiğini 

~ınnıftır. Acaba bu iddianın hudu • 
a-

ne olacak? Gerçi Südet alma.nları 
u~ donda kabul edilen prenıipin po • 

yalı ve macar ekalliyetleri hakkın • 
da tatbik edilmesi, yani nüfusunun 

ve ıde elli nisbeti yabancı olan mm
;aların Çekoslovakya'dan ayrılması 
• "h' , anı te verilen karardan zmmen an-

.. dmaktadır. 

.Fakat Macaristan ötedenberi, büyük 
-rptan eve) hudutJan içinde bulunan 
ıtenya ve Slovakya üzerinde hak id-
• etmiştir. 

Macaristan, çeklerden ayn bir mil
•· olan s]ovaklarm idari otonomi uğ • 
. ndaki teşebbüslerini istismar etmek 

•. aatr .• kaçırmanuştır. Polonya da 
e acaristan'la hudut komıusu olmak 
te~İğind~ Macaristan'ın Slovakya 
ıerındekı emellerini müdafaa etmek • 3
di H • r. atta bir Polonya - Macaristan 

• 9 Yugoslavya bloku teşkil etmek ia
yen l talya'nın da buna taraftar ol • 0 uğu bildiriliyor. 

• Sözün kısası, Cekoslovakya için 
k geniş ve şümullü olan macar e • 

1ellerinin tatmini, polonyalılann da _ 
a_ı_,nnı halletmek kadar kolay görün-

• ııuyor. 

A. Ş. ESMER 

Macar ekalliyelleri 

iıin de mdzakere 

İnformazione Diplomalica 

gazetesinin bir makalesi 
Roma, 3 a.a. - Yarı resmi İnfor -

azıone diplomatica Çekoslovakya'
a macar ekalliyetleri meselesini mev
uu bahsederek diyor ki: 

"Malum olduğu üzere Çekoslovak
•a'daki polonyalı ve macar ekalliyet -
eri meselesi Münih konferansının 
uznamesinde yoktu. Bunu Musolini 

Fransız basının·ın tefsirleri 
Salamanka, 3 a.a. - Franıko karar

gahının tebliğinde deniyor ki: Kıta.
atımız pazar günü Ebre cephesinde i
leri yürüyüşüne devam etmiştir. Düş
man cephesi yarılmıştır. Düşman ak
şam üzeri alelacele, ricate başlamış

tır. Takibe koyulan kıtaatımız bir çok 
mevzileri ele geçirmiş ve 400 den faz
la esir almıştır. 

Paria, 3 a.a. - Fransız matbuahmn Münih anlaşmasını ve 
sulhun kurtarılmasını karşılamakta gösterdiği hararet tavsamış 
bulunuyor. Bu sabahki gazeteler gene sulhun kurtulmuş olmasın
dan dolayı memnuniyet göstermekle beraber istikbal hakkında 
pek o kadar emin gözükmüyorlar. 

Ezcümle Jurnal 
yor ki: 

Ele geçen harp levazımı arasında 
gazetesi di- her zamandan ziyade biribirine bağlı bir mühimmat deposu da bulunmuş-

olan Fransa ve İngiltere için zaruri- tur. Bu depoda 100 den fazla el bom
dir. Bu iki devlet, bütün hayati enerji- bası sandığı vardır. ·· r ransızlar hiç bir zaman ln

~iltere'nin ve Çemberlayn'in dü
rüstlüğünden şüphe etmemiştir. 

Fakat İngiltere'inin Almanya ile 
girişmiş olduğu taahhütler, münhası • 
ran manevi nokai nazardan da bakılsa 
enternasyonal vaziyeti azim derecede 
değiştirmiştir. Fransa'nın Çemberley
n'in gönderdiği mesaja cevabı herhal
de gecikmiyecektir. Bu mesajın ilk 
neticesi olsa olsa Londra ile Faris a
ıasında geniş bir görüş teatisi olabi
lir. Fransa'nın Berlin büyük elçisinin 

lerini toplıyacaklar ve Almanya ilk o - Hava muharebeleri esnasında düş
larak önayak olmadıkça hayali mahi - manın tayyarelerinden altısı düşürül
yette kalacak olan silahların tahdidi müştür. tki düşman tayyaresi de hava 
hülyalarına kapılmıyacaklardır. toplariyle iskat edilmiştir. 

Bir f ransız • alman paktı 10 tayyaremiz Barselona limanında 
askeri hedefleri bombardıman etmişyapılabilir mi? 

"Lö Jur,, yazıyor: tir. 
" Mesai arkadaşımız genç ve hara_ Fraııko iüılyaıı lejyonerlerine 

retli Pietri, bir Fransız - Alman misa- nişcm verdi 
kı vücuda getirilmesi hususunda faz- Burgos, 3 a.a. - Radyo nasyonal, 
la hayalete kapılıyor. Hiç bir v.eçhile aıkşam Burgos'a tertip edilen mera
fikrine iştirak etmiyorum. Bize hüsnü simi neşretmiştir. 

Paris'e daveti bu_nu_nla aHikadardır. niyeti hakkında mütemadiyen §ifahi Merasim esnasında Franko, italyao 
Aynı z~~nda y~nı bı~ Av~~pa g~upu teminat verdiği halde imza etmiş oldu- lejyonerlerine nişanlar dağı~:ştır. 
meselesının tet~ık edılecegıne şuphe 1 ğu taahhüdata mutlak sadakatsizliğini Bu münasebetle italyan generalı './er
yoktur. Fransa ıle Almanya arasında- muntazaman isbat eden bir devletle ti tarafından lejyonerler namına ve 
ki münasebatm eyileşmesini temenni müzakerata girişmekte önayak olmak bizzat Franko tarafından nutuklar 
ederiz. Fakat her şeydedn 
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evel birço_k bize düşmez.,. söylenmiştir. 

~anlık noktalannay ınab~ası ı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
zımdır.,. 

~'Mesaj tam zamanında 
gönderilmiştir 

Pöti Parizyen diyor ki: 
İngiliz başvekilinin malfun olan va

him hal ve şartlar dahilinde fran.sız 
ba1?Vekilinin Fransavı t,. ...... ;ı ... + ...... -ı.. '-·· 
....... u.uua gostermt§ olduğu şecaat ve 
vakar hakkındaki derin hayranlığını 
ifade eden mesajı, Mıünih'teki iki ta
~aflı akdin maksadı mahsusa müıteni
den olması ihtimalini tamamiyle ber -
taraf edecek mahiyettedir. Filhakika 
bu mesaj, Fransa ile İngiltere arasın· 
daki sıkı menfaat ve temayül birliği 
noktasında ısrar etmektedir. Mesaj, 
tam zamanında gönderilmiştir. Ve hiç 
kimse bu mesajın doğrudan doğruya 
fransız yüreklerine hitap edeceğinden 
iştibah edemez. 

Mesajın yapacağı tesirler 
"Övr,. gazete.sinde Bayan Tabui, 

şöyle diyor: 
"- Çemberlayn'in mesajı, Fransa'

da yüksek mahfillerde tatminkar ~ir 
tesir yapmakta güçlük çekmiyecektir. 

Filvaki hiç kimse Çemberleyn'in 
bu hareketi yüzünden tela§a dü§me
miştir. Çünkü fransız zimamdarla;ı, 
dünyanın siyasi hartasmda Fransa ıle 
İngiltere'nin bir tek ve ayni memleket 
olduklarına kanidirler.,, 

Silahların tahdidi için ••• 
"Ek&elsiyor,, yazıyor : 
"Söyledık ve tekrar etmek faydadan 

hali değildir ki yeni siyasetin takibi, 

Kıral Boris'in cülus 
yıldönümünde 

Filibe'de askeri 
bir tören yaplldı 
Sofya, 3 a.a. - KıraJ Boris'in tah

ta çıkmasının 20 inci yıldönümü mü -
nasebetiyle bugün Filibe manevra sa -
hasında bir geçit resmi yapılmııur. 

Merasimde kıral ve ailesi azası ile par
lamento ve hükümet azalan hazır bu
lunmuşlardır. 

Başvekil krrala ordu namına min -
nettarlık ni~anesi olarak elmastan bir 
yıldız takdim etmiştir. Kıra!, bulgar 
ordusunun bu hediyesini iftihar ve gu
rurla taşıyacağını bildirmiştir. 

Askeri geçitten sonra kırat harbiye 
mektebi mezunlarına şehadetnamele -
rini vermiştir. 

Buz üzerinde 
180.000 kilometre 

Moskova, 3 a.a. - Şimal tayyare 
münakalat dairesinin neşrettiği bir 
istatistiğe göre bu sene içinde buz
lar üzerinde keşif uçuşları yapan tay
yareler 180 bin kilometrelik bir me
safe katetmişlerdir. Bu tayyareler 
buzlar arasına sıkışmış olan buzkıran 
gemilerinde 180 kişi kurtarmışlardır. 

Japonya'ya l<.arşı zecri 
tedbirler tatbik edilmeli ! 

Çin Hariciye Naın biJyle .aylüyor 
Şunkung, 3 a.a. - Japonya'mn Milletler Cemiyeti tarafından 

vaki talebi reddetmesi haWanda tef siratta bulunan hariciye na
zın doktor Vang - Şung • Hui, şöyle demektedir: 
"- Şimdi Japonya sulhu tesis daresiyl~ _ .m.üz~kere~e. girişmemekte 

etmekten kati ve tahrikimiz bir ısrar ettıgını soylemıştır. 

ett · t" ım· ld " d Konoye, Çine karşı japon siyaseti-sur e ım ına e ıt o ugun an . . . . 
\1"lletl C · ı· · t ki d nın beşler konferansında tarıf edıldı
' • 
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... e.! ~ıye ının a P e e- ği şekilde tamaıniyle tatbik edileceği

bılecegı y~ane usu~ 16 :ne! ma~- f ni ilave eylemiştir. 
deye tevfıkan zecrı tedbırlerm Yeni Hariciye nazırı gelecek hafta 
atbıkıdrr. zarfında tayin edilecektir. 

Milletler cemiyeti azaları, bunu a- J la · l'l · b "'" 
zimkarane ve katiyen tereddüde ka- apon r çın ı erı o ... öuna 
pılmakaızın ve Japonya'mn 14 aydan uğratmışlar 
beri takip etmekte olduğu katli~m ve Tokyo, 3 a.a. - Domei ajansz bildi-
tahrip muharebeaine bir nihayet vere- riyor: Yangtse'nin cenup cephesm-
cek surette yapmalıdırlar . ., den gelen bir japon telgrafına göre 

J , . Aikeu'nun sırtlarında ve Nanşang'ın 
aponya nın Çıne karşı şimalinde bulunan Çankayşek'in kıta-

poliıikası değiımiyecek ları hezimete uğramışlardır. Dört ja-
Tokyo, 3 a.a. - Domei ajansı 1..ıildi- pon müfrezesi topçu himayesinde o

riyor: Hariciye ve denizaşırı ınemle~ larak dün taarruza geçmiştir. Diğer 
ketler nezaretindeki vazifesine başlı- bir telgrafta, daha garptc bulunan ja
yan Prens Konoye, matbuata beya- pon kuvetlerinin Hufeb ayaletinde 
natta bulunarak 16 kanunusani 1938 Kanton - Hankeu demiryoluna 80 mil
de Çine karşı takip edeceği siyaseti i- tik mesafede Fushi nehrinin üzerinde 
zah eden japon hükümetinin bu siya- kain Paishin zaviyesine girdikleıi 
sete sadık kaldzğınz ve Çankayşek i- bildirilmektedir. 

1 Belediye seçi~inin 3 üncü 

Belediye seçiminin üçüncü günü de 
halkın bu siyasi hakkını kullanmağa 
karşr duyduğu tehalük ve yakın ala
ka tezahürleriyle geçmiştir. Dün, sa
londa daha çok bayanlarımız göze çar 
pıyordu. Hiç kimsenin yardımzm is· 
temeden rey puılalarını dolduruyor 
ve altını imzaladıktan sonra rey san
dığına atıyorlardı. 

İlk iki gün içinde verilen reylerin 
yekununu dünkü sayımızda bildir
miştik. Dün gece aldığzmız malUmata 
göre rey sayısz 25.650 ye çıkmıştır. 

günü 
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! Tunçeli ~ 
!medeniyetei -- -

'TÜRKİYE BASINI l 
Emniyet bakımından 

ittifak sistemleri 

açıhyor --- = KURUNtcla B. Aum Uı bu bq------ ---
: lığı tqıyan bqyazısmda ıunJarı soy

lemektedir: 
_ Yakında çıkaracağımız hu- _ 
: susi bir ilave ile ''Medeniyete -
:: açılan Dersim'i'' bütün coi- : 
: rafyası ve tarihiyle, bütün : 
:: efsanui ve mazisiyle, eski -
:: yarım tedbirlerin uyandı~dı- : 
: ğı makus tesirlerle ve nıha- : 
_ yet cümhuriyetin tek kurta- : 
: rıcı yol olan imar ve inşa : 
:: hamlesiyle gözünüzün önü- : 
:E ne konmuş bulacaksınız. E 
: Tunçeli'ndeki on binlerce _ 
: türkün insanlık ve vatanda§- : 
: lık haklarına kavuşuşunu an- : 
: tatacak olan bu ilaveyi, Der- :; 
: sim'i üçüncü defa görmüş ve 
: baftan bafa dolaşmış olan : 
: arkadCl§unız Naşit Uluğ yazı- : 
- yor· bu sefer de bütün Tun- : = , t .... tt -: çeli'ni dola§arak ya~ ıg~. e - : 
- kikler size oraları gormuf ve -
:E meselelerin içinde bulunmuş : 
: gibi t~nımak imkanını vere- : 
E cektir. :E 
- "Derebeyi ve Dersim" adlı -
_ kitabında oraların bütün hu- : 
- susiyetini önceden se:z;miş Ve :E 
E görmüş olduğunu bugün da- : 
: ha iyi anladığımız. a.-kadaşı- : 
: mızın hazırlıyacağı bu sayı, : 
: kendisine refakat etmiş olan : 
: Anadolu Ajansı'nın foto mÜ• : 

E messili Kemal Çakus'un al- : 
: dığr birçok resimleri de ihti- 5 = va edecektir. : - -':iııııııııııııııııııııııııııııııırııırıı .. 

Çek kabinesinde 

Değişiklik 
yapılması 
muhtemel 

Prag, 3 a.a. - ÇekoslO'Vak hüküme
tinde yeniden tadilat yapılması bek
lenmektedir. Gazetelerin bu hususta 
verdikleri maliımatta sarahat yoktur. 

Anlaşıldığına göre umumi olarak 
her şeyden önce idareyi, iıktısadiyatı 
ve orduyu temsil eden teknikçilerin 
iştid.kiyle bir iş ve hareket .kabines~
nin teşkili arzu edilmektedır: ~~ı
neye siyasi partiler ınümessıllerının 
de girmesi istenmekte ise de bunların 
yeni adamlar olması şarttır. 
Diğer cihetten her partinin bir tek 

murahhası olması arzu edilmektedir. 
Bu suretle mesuliyetler mütesavıyen 
taksim edilmiş ve kabine bir milli bir
lik kabin~i mahiyeti almzş olacaktır. 
Muhtelif partilerin mu~afakati alın.a
rak katolik partisi şefı Monscnyor 
Sramek ile bu hususta müzakereler 
cereyan etmektedir. Slovakya'da bu
lunan Hodza slovak-popülistleriy!e 
nihai bir anlaşma vücuda getirmiye 
çalışmaktadır • 

Çekoslovak matbuatının 
nejreti 

Prag, 3 a.a. - Bütün . Çek~_sl~v~k 
basını dört büyük devletın kuçucuk 
bir millet üzerinde yapmış oldukları 
tazyiki nefretle karşılamak;adır. G~
zeteler İngiltere ve Fransa nın Mü
nih konferansına iştirak ederek fa
şist devletlerle birleşmiş olma~ar~nı 
şiddetle takbih e-diyorlar. Bu ınfıal 
bilhassa mütecavize karşı Çek.:>slo
vakya ile müttefik bulun~n Fransa'
ya karşı tezahür etmektedır. 

Çekoslovakya'nın siyaset, ilim ve 
güzel sanatlar alemine mensup müm
taz şahsiyetler Fransa ve İngiltcre·
nin "ihanetini,. protesto için bu mem
leketlerden almış oldukları ni~arı ve 
madalyaları iadeye karar vermi~ler

dir. 

Bir beyaz kitap çıkarılacak 
Prag, 3 a.a. - Çeteka ajanaı bildi

riyor: çekoalovak hilkümctinin son 
günlerde cereyan eden hadiseler hak
kında yakında bir diplomatik Leyaz 
kitap neşredeceği teeyyüt etm.!kte
dir. 

Mektep kitapları 

satııa ~ıkarlldı 
Kültür bakanlığından: 

"Dün arkadaşlarınuzdan biri harp
sız atlablabilen aon Çekoslovakya 
buhranmdan bahsederken ittifaklar 
sisteminin pek te sağlam ve inanıla
c.ak bir şey olmadığını söylüyor. Bü
yük Almanya ile harbetmek tehlikesi 
başgöıterince küçük Çekoslovakya 
Fransa, Sovyet Rusya gibi müttefik -
leri tarafından terkedildi, diyor. 

Hiç şüphe yok ki bu söz esas iti -
bariyle doğrudur; bir memleketin ha • 
rici müdafaasını sadece ittifak siste • 
mine bağlamasından daha tehlikeli 
bir şey olamaz. Kendi kendini müda • 
faa için hiç hazırlık yapmamı§, ica • 
bında milli vasıtalan ile varlığını 
müdafaa etmiye karar vermemiş, bü-

tün mevcudiyetini ve enmiyetini bB§ • 
ka memleketlerin ittifakına ve müda • 
faaaına havale etmİ§ her memleket gü
nün birinde tehlike karımnda yapyal
mz kalabilir. 

Almanya Çekoslovakya'nm mütte
fiklerini hesaba kattığından Südetler 
mıntakasmı almak için bu memleke • 
te karıı tecavüzi, fakat müttefikleri o
lan Fransa ve Sovyet Rusya'ya karşı 
tedafüi bir barba hazırlanmıfb. Çe
koslovakya'ya kartı Almıanya'nm müt
tefiki vaziyetini alan Lehistan hare • 
ket ettiği takdirde Sovyet Ruıya'mn 
orduları yardıma gelecekti; Mac:ariı • 
tan hareket ettiği takdirde müdafaa • 
ya başlamak üzere Küçük Antanbn dİ· 
ğer iki uzvu, Romanya ve Yugoslavya 
ordularını seferber yaph. 

Nihayet orta Avrupa'da çıkacak 
bir harbın neticesi Çekoslovakya'nın 
müttefikleri. için zaferle nihayet bulaa 
bile bu memleketin alınan orduları ta
rafından çiğnenmesine mani olmak 
çok müşkül olurdu. Onun için Münib 
konferansının karan Çekoslovakya İ -
çin ağır olsa da bir harbın mucip ola· 
cağı zararlara nisbetle ehven sayılabi
lir. ,, 
SULH YUKARDAN AŞA(il DE(ilL 

AŞA(iIDAN YUKARI TEMiN 
EDlLlR 

SON POSTA'da "Her gün" sütu· 
nunda B. Muhittin Birgen'io yukarda 
bafhğı la§ıyan yazııında deniliyor ki: 

"Her iki taraf ta sulh davacıııdır
lar; her iki taraf ta tek bir iddia güdü
yorlar: Milletlere sulh içinde çalıı • 
mak imkinlanm verme iddiuı. Fakat, 
her iki taraf ta aon iki hafta içinde yal• 
nız silah ıakırdabnakla metgul oldu
lar ve muharebe tedbirleri aldılar. 
Hitler ve Musolini, ıulh istiyen, hak 
ve adalet iıtiyen yeni ruhlu ve yeni 
kafalı bir Avrupa namına, iki kuvetli 
inkılapçının gür seılerile bağırdılar: 

"Biz sulh, hak ve adalet davuındayız, 
yirmi senedir bunu söylüyoruz., fakat 
kimse bizi dinlemiyor! 0 dediler. Öte 
taraftan, Çemberleyn ve Daladiye, bi
rer huiıtiyan v&ızı gibi, Allabtao Av
rupa'ya sulh niyaz ettiler ve ıulh İçin 
çalıtmak üzere bütün kuvetlerini ur • 
fettiklerini, etmekte devam eyliyecek· 
lerini söylediler. 

Hayır, sulh bir palavra mevzuu de
ğildır; suJh bir diplomasi oyuncajı ol
mamalıdır• insanlara rahatça ve ken · 
diieri için çalı~a imkanlarını tı-erecek 
ve onlara huzur içinde geçen bir ha • 
yattan sonra, rahatça yataklarında öl
meyi temin edecek olan ıulh, bir ta • 
raftan mukaddes bir mefkunı öte ta
raftan da gayet konkret bir hayat ni -
zamıdır. 

Sulhu korumak, ona can vermek i
çin yapılacak iki §ey vardır: Avrupa'yı 
millıyet esasına &Öre tam bir taksim 
ve sıia.ıılanmanın tam manasile ve en
ternasyonal bir kontrol altına alın • 
masıJ bu işi bütün Avrupa devletleri 
yapamazlarsa bile bir kısım Avrupa 
devletlerinin mükemmel surette yapa
bilecekleri muhakkaktır. 

Birkaç gündenberi yazdığım gibi sul
hun teminini, büyük kuvetlerin, eski -
den beri "Düveli muazzama" diye ta -
nılan devletlerin iun ve vicdanların • 
dan beklemek caiz değildir. 

Bence ıulb, yukardan atağıya, bü
yük devletlerin lutuf ve inayetlerile 
değil, aşağıdan yukanya, küçü~ dev -
letlcrin §Uurlanmaları ve harekete geç
meleri l(oluyla elde edilecektir. 

Bütün demokrasi hareketlerinde 
olduğu gibi. " 

Nikôh • • 
merası mı 

şahsen ve tahriri olarak Hitler'e teklif 
etmiş ve bu suretle ruznameye konul -
mustur Konferansta tayin edilen üç 
aylı,k ~üddet müzakerelerin başlama
sı icin değil hitamt içindir. Binaena -
leyh mesut 
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italyan mahafili Prag ile 
Budape~te hilkümetlerinin bir an evel 
Münih anlasmast mucibince meseleyi 
halletmeleri laztmdır." 

Gene bu sene içinde şimal nakliye 
tayyare!e.i 11 bin yolcu, 470 ton yük 
ve 190 tonluk da mektup ta~ımışlar
dır. 

Seçimin daha ilk üç gününde varı· 
lan bu netice halkımızın yükselen 
medeni seviyesi ve cemiyet işlerine 
karzşma hususunda gösterdiği teha
lük hakkında mlikernmel bir fikir 
vermektedir. 

Türkçe terimlerle yazılan devlet 
kitapları bugün yurdumuzun her böl
gesinde satışa sunulmuştur. Orta ve 
lise sınıfları için asli kitap olarak yal

J nız bu kitaplar okutulacaktır. Bu ki· 

Ktzılay Umumi Merkezi muhasebe
si kontrol servisi 'efi Etem l~çcn kı
zı Ankara Erkek lisesi Ulumu tabi
iye muallimi Rukiye lşçen'le Emekli 
topçu Albayı Talat Ustaba§ı oğlu
nun mahtumu Yüksek Mühendis Fa
zıl Ustaba,ı'nın nikfilı merasimi dün 
akşam Orduevi salonunda icra kılın
mıştır. Tarafeyne saadet dileriz. 

Bir Bay_an, rey varakasını 
imzalıyor 

taplarm hangi sınıflarda okutulacak
ları kitapların üzerinde fiatlariyle 
birlikte yazılıdır. (a.a.) 
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Şifa Tanrısı Eskülôp'ın 
meşhur hastanesi · 

Asklepion 
Eski kitaplara .Ore : 

" Sıcaklar buraya sıtma 
götürmez, vasiyetler 

burada açllmazdı ... ,, 
.. • • • hastanesi. Radyoaktivitesi fazla mükem

mel ılıca ve içmeceler. Açık hava ve güneı tedavi
si. Ruhi hastalıklar telkinle iyile,Ştirilir. Banyolar, 
muntazam helalar ve kanalizasyon tertibatı vardır. 
Hastane duvarlarının içinde çepeçevre vücuda ge
tirilmiş boşluk, binanın içini yazın sıcağından ve 

2000 lira gibi ulak bir mcuralla, §İmdi yerde 

kışın soğuğundan muhafaza eder. 
Beden ve ruh hastalıklarının teda
visinde esas telkin, temizlik, su ve 
güneı banyoları, açık havada spor 
ve ekserisi etrafta yetiıen nebat
lardan yapılmı§, devai tesirleri mü
cerrep ilaçlardır.,. 

•••• 
Allah göstermesin, bedeni veya 

ruhi bir hastalıkla mallıl olup da 
aazetenin birinde böyle bir ilan 
aörseniz, hemen bu hastaneye ko
prsınız değil mi? İşte bundan bin
lerce sene evel, Asklepion hastane
sinde bu tedavi usulleri tatbik edi
liyormuş. Kendisinden daha önce 
bahsettiğim balıkesirli ilmibeyan 
muallimi Aelius Aristides burada 
tedavi olunup şifa bulduktan sonra, 
bir çok methiyeler yazmış .. Bun
lardatl bir tanesi neden sonra Vati
kan müzesinde ilimlerin eline geç-
mit-

Şifa mabedinin bulunduğu saha
ya 1927 senesine kadar tUtün eki
lirmiş. Bu tarlalar Ayvaz Ali ağa 
isminde bir adama aitmiş. Buradan 
çıkan ve eskiden adı "abıhayat,, ve
ya "maimukaddea,, olan suya, tim
di "Ayvazali suyu,, da deniliyor. 
bviçreli profesör Şazman ilk son
dajları yaptıktan sonra, profesör 
Vigand'ın riyasetindeki alman he
yeti hafriyata başlamış .. 

•••• 
Aeklepion'da tedavinin esasını 

telkin teşkil etmekteydi. Mütema
diyen hastalığıyle meşgul olan bir 
kimsenin, günün birinde §İfa tanrı
sını rüyasında göreceği tabii idi. 
Bu rüya tabir edilerek hastaya ü
mit verici sözler söylenince, onun 
ceaareti daha ziyade artıyordu. 1-
11çlar, sular ve banyolar, tedavinin 
geri kalan kısmını tamamlıyordu. 

Tiyatro, kütüphane ve spor mey
danları, hastaları hayata bağlamak 
içindi. İkinci asırda yetişen berga
malı Calinos hekim (Gallien), bu 
tedavi usullerini sonradan iJmi bir 
hale )coymuş, tetkiklerini bir çok 
kitaplarda toplamıştı. 

Dr. Vedat Nedim Tör'le birlikte 

yatan bu •Ütunları yerlerine dikmek kabil 

Yazan 

Samih Tiryakloğlu 
Aeliuı Aristides'in geçtiği yerler
den geçip "abıhayat,, tan da birer 
bardak içtikten sonra Asklepion'
dan ayrıldık. 

•••• 
Bergama'daki harabelere giden 

yol, İzmir turistik yol şebekesine 
dahil. Bu yollar yapıldığı zaman 
gerek Aıklepion'a, gerek Akropo
l'e gayet rahat bir 1ekilde gitmek 
kabil olacak. lzmir - Bergama yolu
nun tamiri de, bu mesafenin daha 
kısa bir zamanda almmaaıru ve dolayı
ıiy le, Bergama'yı ziyaret eden tu
riat aayıam111 artmaanu temin ede
cek. 

Harabelerin muhafazası başlı ba
fına bir iş. Her be~iye dilfen saha 
35.000 M 2

• Bir bekçi. temizlik 
yapmaktan vazgeçip kendi sahası
nı §öyle bir dolaşmıya kalksa, ceb
rt yilrUyilt yapmı9 kadar yorulu
yor. Fakat bekçilerin hepsi, hara
belerin her tatını ayrı ayrı tanıyor
lar ve bu iti para kazanmak için de
ğil, ıevgi ile, arzu ile yapıyorlar. 

•••• 
Bergama müzeıinde A. Deringöz 

imzalı karakalem bir resim gör
müttük. Resimde Asklepion'un reı
tore tekli, büyük bir itina ile can
landırılmış. Aıklepion'u gezdikten 
ıonra biz de buranın reıtore edil· 
memeıine çok üzüldü«. Bahusus 
mütehaaaııların ıöylediklerine gö
re, enkazın yüzde doksan dokuzu 
mevcut ve yapılması icap eden mas
raf dıa yalnız 2000 liral 

Hem, Ankara'da her 1eyi yepye
ni görmiye ahftığımızdan mı ne
dir, "harabe" nin de "''harabı,. hoşa 
gitmiyor doğruıu .• ...... 
Aıklcpion'dan Akropol'e giden 

yol, bazen zeytinlikler arasından 

olacak 
geçerek, döne döne yükseliyor. 
Manzara çok giızel.. Bergama da
gın etegındeki ovaya serpilmiş. 

liarba dogru bakınca, şirin, güler 
yüzlü bir vadi ile Kozak yolunun 
başlangıcı ve su bentlerinin hara

besi görülüyor. Bu bentler, İsa'nın 
doğumundan 300 yıl önce, deniz
den 350 metre yüksekte olan Akro
pol'ün ta tepesine kadar su getir
mek için yapılmış. Bazen hem Ber
gama'yı, hem de tepenin diğer kıs
mına isabet eden Kınık ovasını gö
rüyoruz. Bu ovada 72 çeşit mahsul 
yetişiyor. Ege hal.kının niçin gü
ler yi.ızlü, mükrim ve bir az da "ho
varda,, oluşunu, bu mahsul bollu
guyle izah etmek kabil. P:ılamut ve 

meyan kökü gibi kendi kendine ye-
tişen mahsullerden başka, her tarla 
senede iki defa ekiliyor. Kuraklık 
ve Hire gibi, yahut kriz, satışsızhk 
gibi sebeplerle mahsullerden bir
kaçı zarara uğrasa, çiftçi daima ö
tekilerle geçirumk imkinıru bulu-
yoc. 

Bunun faydasını anlatmıya lü
zum var mı? Yalnız tütüne bağlı o
lan Samaun'da havalar bir sene ku
rak gitti mi, köylüler de, tacirler 
de, şehir halkı da sıkıntıya dütcr· 
di. . . . .. 

Egc'de yetiten mahsullerin bir 
hususiyeti de, hepsinin çok itina 

istiyen, fakat buna mukabil çok pa
ra getiren cinsten olmaeı: üzüm, 
incir, zeytin, pamuk ve saire gibi. 
Buralarda çiftçi hububatı, yalnız 

kendi ihtiyacı için ekiyor denilebi
lir. Zaten bağların, incirliklerin, 

zeytinliklerin bütün bir yıl boyun
ca, ne kadar emek istediğini tasav
vur edin. 

Esasen buğday veya kavun-kar
puz tarlaları, bunlar arasında gayet 

iğreti duruyorlar. Bu tarlalarda, a
deti, tanımadığı kimselerle dolu 
bir eve ilk defa gitmiş bir yabancı
nın çekingen ve bir az da mahçup 
hali var .. 

Kız isteme böyle • 
mı olur? 

Çeşmeye giden kızın 
hiç eteği çekilir mi ? 

Kız, iki göz iki çetme: 
- Üç gündür gözüm edirafı gör

müyor hakim bey, diye sızlanmıya 

başladı. Namusuma vurulan bu leke 
temizlenmezse ben nasıl bir daha ma
hallelinin yüzüne bakarım? 

Ve tellenmiş ipek mendilini göz 
çukurlarında dolaştırdıktan sonra bir 
az daha sakin sesle ilave etti; 

- Eğer ben bu ba§ıma geleni içime 
atacak olsaydım o zaman mahallenin 
öteki delikanlıları da bundan yüz a
lıp onlar da namusuma göz dikmezler 
miydi? 

Ve iki yumruğunu iki şakağına vu
rarak, 

- Nedir şu genç yaşımda başıma 

gelenler Allahım 1 dıye talihine si • 
temde bulundu. 

18-19 yaşlarında ya var, ya yoktu. 
İnce, masum ve güzel bir yüzü vardı. 
Hadisenin nezaketini, dinleyicilerin 
kulak kabartışını, aksi gibi suçlunun 
da hiç o taraflı olmayışını gördükçe 
yüzü daha çok kızarıyor, gözleri daha 
çabuk nemleniyordu. 

Biraz sükunet bulduktan sonra ha
diseyi anlatmıya başladı : 

- Her çeşmeye gidiş gelişte bu ço· 
cuk karşıma çıkar, olma.z iki türlü laf 
söylerdi. Fakat ben bunlara aldırış 
etmez, yoluma giderdim. Akşam ka
ranlık bastıktan sonra suya gitmek ba· 
na haram olmuştu. Çünkü bakkalın kö
şesini dönerken yanıma yakla§ır: 

- Yorulma sen be küçük abla! suyu 
nu biz taşıyalım, senin güzel ellerine 
testi yakışmıyor, gibi uygunsuz, lü
zumsuz ıözler atardı. Ben tabii sesimi 
çıkarmaz, yüzümü çevirir geçerdim. 
Fakat o zaman da gene ıöyliyecek aöz 
bulurı 

- Sükiıt iklardan gehr. ueun.h ı.~ 
ıen de razısın, ha 1 .. Hay Allah razı ol
sun .. gibi taşkınlığını büabütün arttı
rır, büsbütün tahammül edilmez bira
dam olurdu. 

Bir, iki, üç ... Artık canıma tak etti 
bu i§ doğrusu. Babam çok ıinirli bir a
damdı, ona aöyliyemiyordum. An.ne
me de aöyleyincc babamın kulağına 
gider diye korkuyordum. 

Elhasıl ha.kim bey bahardan beri ha
lim böyle ... Duyduklarımı hep içime 
attım. Ama bunun da bir haddi var. 
Gelelim son vakaya ... 

İnce, narin yüzlü güzel kız. "gele -
lim ıon vakaya., derken gözlerini ye
re dikti. Adeta aöylcmek istemiyor, 
utanıyor, sıkılıyordu. Fakat i§ bir ke
re mahkemeye dütmilf tü. Olanı bite -
ni inceden inceye anlatmak lazımdı. 
Hem, verdiği istidaya göre vakanın 
hakaret ve sarkıntılıktan ileri geçtiği 
de pek anlaşılmıyordu. Bir kere daha 
derin derin içini çektikten sonra: 

- Geçen gün, dedi, erteıi günkü ça
maşır suyunu akıamdan eve taııyalım 
dedik. Annem : 

- Hadi kızım üç dört teneke su alı
ver çeşmeden, diye beni suya yolladı. 
Evimiz sapa bir yerdedir ama çepe 
gayet yakındadır. Kadının aklına ne 
gelsin l Zaten bizim mahallede timdi • 
ye kadar bu türlü if ne duyulmuş, ne 
işitilmiştir •. 

Ben kalktım, istemiye istemiye te
nekeleri aldım. Suya yollandım. Fa-

kat bakkalın orayı döner dönmez biri 
eteğimden çekmez mi? 

Bu adamın başka işi gücü de yok? 
Evine, yurduna da mı gitmez, nedir 
bilmem ki... Döndüm bul kaşlarımı 
çattım, sertçe eteğimi elinden kurtar
dım. Yola düzüldüm. 
Arkamı koyvermedi. Adımıma basa 

basa geliyor, üstelik: 
- Yapma be abla, etme be abla gibi 

sırnaşık sırnaşık söylüyordu. Gayri 
dayanamadım, arkama döndüm: 

- Sen ne istenıin benden be adam? 
diye çıkışacak oldum. Hay keşke di
lim tutulaydı da bunu söylemiyeydim. 
Çünkü yüz buldu. Sanki ben: 

- Peki olur, gel arkamdan .. cemi
şim gibi : 

- Hay dilini di§ini yiyeyim. Ne de 
güzel sesin varmış, diye aarkıntıhğı
nı arttırdı. 

- Bağırırım sonra, iyisi mi şura· 
dan defol, diye daha yüksek sesle kor
kutmak istedim. Hiç o taraflı olmadı. 

- Bağırırsan ne olur ki ıanki, diye 
dudak büktü, bekçiler gelir, bizi bera
berce karakola götürürler, orada sa
bahlarız, demez mi? 

İşte o sırada Zehra hanımları gör -
düm. Ağlıya ağlıya: 

- Aman Zehra hanımcığım, seni 
Allah mı gönderdi, dedim, bu oğlan 
bana musallat oldu. Peşimi koyvermi -
yor, şahit olun mahkemeye vereceğim. 
Zehra hanımın yanında, karanlrkta 
kim olduklarını seçemediğim bir ka
dınla iki de erkek vardı. Onlara da 
yalvardım. Erkeklerden biri mahalle
nin bekçisini çagırıverd•. ı.ı ... a polise 
haber verdi. Zabıt tu :L.İ .lu. 

Zehra ::ı.nımla erkel!! . rden biri ,a. 
r.it sıfati~e gelmitler.:li. verdikleri ifa 
uçu .. ' ··--·- r --:cı:ın hir halde kendile -
rini çağırdığını, saçının başının ucu-
madağm olduğunu, petinin yırtılmıt 
bulunduğunu söylediler. Arkuındaki 
erkek bu muydu, diye sorwunca da 
beri yanda gözleri zabıt kitibinin yazı 
makinesine takılıp kalan suçluya bak
tılar ve bir qı.taD: 

- Ta kendisi, dediler. 

Sonra, demindenbcri hiç o taraflı 
değil gibi görünen delikanlr dile gel -
di, müdafaasını yapmıya bqladı. Hll· 
lba olarak dedi ki: 

- Benim kötü bir niyetim yoktu e
fendim, allahın emri, peygamberin 
kavliyle bu kızı almak istedim. Valide 
gidip validesinden istiyecekti ama, 
bana dedi ki: 

- Bir kere sen hanımla anla§, bi
ribirinizi beğeniyorsanız ben gidip 
hanım valdeıinden istiyeyim.. Sonra 
mahçup olmak da var İJin içinde ... 

Ben de bunun üzerine ihtiyar val
deciğimin sözünü tutayım, dedim. 
Kendisini kendisinden istemiye ka -
rar verdim. Olup biten bundan iba -
rettir. Yoksa sarkıntılık, IU atma, e
tek çekme bizim pnımıza yakıfQl&Z .. 
Böyle bir şey yapmadık. 

Ve .. müdafaasının bıraktığı intibaı 
anlamak için olacak dikkatli dikkatli 
hakimin yüzüne baktıktan sonra ila
ve etti: 

- Hatta ben bu niyetimden bakka
la da bahsetmiştim. Ben bu hanımla 
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R A OY o: .. 
Ankara : 

(Öğle ne$riyatJ tecrube mıl 
olarak yeni studyoda yapılacaJctıf

Ögle ne$riyatı: 12.30 Alaturka 
riyau - 13 Haberler - 13.15 K 
neıriyatı ve son. 
Akşam ncırıyatı: 18.30 Karııık, 

riyatı - 19.15 Türk muıikisi ve 
lı:ılan (Hikmet Rıza) - 20 Saat d..t 
rapça ne$riyat - 20.10 HaberlelC 
Türk musikiıi ve halk aarkıları 
Çaılar ve Safiye Tokay). - 21 1 
ları - 21.15 Stüdyo salon orkıl · 
Frederikaen: Gronland-ıulte. 2· t 
ııky: Persiıcher Tanz. 3- Driıo· 
lionı d'Arlequin, valıe des alolf 
Saint-Saeus: Reverie du soir. 5- l 
mavera Fiorita - 22 Haberler vt 
poru, yarınki proıram ve ıon. lı 

İoıtanlm] : r. 

• d 
Akşam neşriyatı: 18.30 Danı l 

(plik} - 19 Konferans: Kadılı:of.' 
namına, doktor hkender İrman ~ 
hastalıkları ve bakımı) - 19.30 
dolu Halk prkıları, Ali .Koç G 
Hayri Karamete - 19.55 Boru 
- 20 Saat ayan: Mefharet ve arl 
tarafından tUrlı: muıikiıi ve halk:t 
- 20.40 Ajanı haberleri - 20.45 
za Doirul tarafından arapça IÖ 
Saat ayarı: Orkeıtra: 1- Lehar:~f 
Witcce, potpurri. 2- Liıt: İkinci ~l 
21.30 Cemal Kimi! ve arkadaııarı 
dan türk muıikiıi ve halk ıarkılartt)' 
Hava raporu - 22.13 Fasıl aaz h 
rahim Uyıun ve arkadaılan taraf 
22.50 Son haberler ve ertesi ıünüıı• 
mı - 23 Saat ayarı, İıtiklll marıı. 
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ÇEKLER 

Landra 
Nevyorlı: 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Anut er dam 
Beri in 
Briıkael 
Atina 
Sofya 
Praı 
Madrit 
Vartova 
Budapeşte 
Bükreı 

Yokohima 
Stolı:holm 
Moalı:ova 

ESHAM 

Acılı11 

6.07 
126.295 

3.39 
6.6425 

28.74 
68.645 
50.S2 
21.32 

1.1075 
1.5175 
4.34 
6.07 

23.805 
25.16 

0.92 

ıw tiirk borca I 

konuturken bakkalla karısı da 
reden bize bakıyorlardL O da 
muıtur neler söylediğimi ... 

Eğer kendisini çağırır da 
nız ... 
Kız, bu müdafaayı dinlediktell'l 

ra: 
- Adam iatemek bu tilrlü m& 

hakim bey, dedi, phitlerim bd 
halde bulduklarını anlattılar. 

Mahkeme ıuçlunun gösterdi" 
bitlerini ve muvakkaten Anka 
ayrılan Bayan Zehra'nın yan 
öteki erkeği de dinlemek için 
bir güne bırakıldı. 

Davacının anneıi, dinleyiciler 
sından çıktı, kapıda kızının ki 
yakaladı: 

- Bak haspaya, dedi, neler 
da bize haber vermemif. 

Zannederim ki anlattığon zaman bana darılmazu. 
nız. Şurada oturarak hiç kımıldanmadan yazıyor. 

dum; anladınız mı? Sizi düıünüyor, ve hiç bir ha. 
rekette bulunmuyordum. Fakat bir zaman oldu ki 
sizi düıünemedim: Kalbim göiaüme sıimıyordu. O 
eanada kallmııt olacaimı; belki de seceleyin bir de
fa yerimden kalktım ve odada enine boyuna dolq • 
ton. Oyle mesudum kil 

ViKTORiA 
tm alacağı fe7ler, gideceği yerler vardı. Sabah geç

ti, aıktam oldu. Johannea bütün gün bir aarbot sibi 
ıurada burada dolaıtı. 

Nihayet, mabeyncinin kapıamı çaldı. Vildoria 
orada mıydı? 

Bayan Viktoria dıtan çtlanıttı. Aynı memleket 
ahalisinden olduğunu anlattı. Sadece onu 1elimla • 
ma.k istedi, sadece ona bir giinaydm demek arza 
ederdi. Evine aöyleteceii bir aözü vardı.. Hepsi bG 
kadar. 

Aksi adam: 
- Geceden bahaetmiyorum, dedi. Fakat bu saat

te pencereyi açıp böyle baiınnak affedilir hata de· 
iildir. 

- Eh, ne yapalım; evet, affedilir hata deiildir 
ama size demin anlattım .Dinleyiniz beni: Epiz bir 
gece yatadım. Dün baııma bir teY geldi: Sokakta 
giderken aaadetime rastladan ... Ah l Dinleyiniz be
ni ... Yıldızıma ve saadetime rastladım. Sonra beni 
öptü. Ağzı öyle kırmızı idi ki... Onu öyle seviyor
dum ki ... Beni öptü ve meatetti. Dudaklarmız aöz 
aöyliyemiyeceğiniz derecede titredi mi? Konuta
mıyordum, ve kalbim vücudumu tiril tiril titreti
yordu. Eve koıtum ve uyudum. Şu iekemleye ot .... 
mut, uyuyordum. Aktam olunca uyandım. Ruhum 
zevk içinde çalkanıyordu. Y azmaia batladun. Ne 
yazdım? itte! Acaip ve fevkalade bir takım fikir -
lerin hükmü altındaydım. Semalar yarılmııtı. Bu, 
ruhum iç.in sıcak bir yaz giinü gibi idi... Bir melek 
kadehime içki dolduruyordu. içtim. Ve tarap sar • 
hot edici idi. Bu tarabı kızıl bir kadehten içtİln. 
Saatin çaldıimı iıittim mi? lambanm söndüğünü 

gördün JDÜ? inıall&h bunu anlaramız! Hepsini 
tekrar y&fAdnn. Sevgilimle birlikte tekrar sokağa 
çıktım, ve herkes dönüp ona bakıyordu... Parka 
girdik. Kırala tesadüf ettik. Sevincimden kıralı 

Y amn: Knut Hanuun -12- Çeviren: Nau.lai BAYDAR 
yerlere kadar eğilerek aelamhyonlum ve kıra) ona 
bakarak ,sevgilime bakarak batmı geriye çeviri· 
yordu: O, o kadar heybetli ve güzeldi. Şehirden a • 
taiı doğru indik ve bütün mf'lktcpliler batlarmı çe
virip ona baktılar; zira o gençtir ve arkasında açık 
renk bir elbise vardı. Kll'IDızı tattan yapılmıt bir 
evin önüne gelerek içeriye girdik. Merdiveni onun
la beraber çıktım ve önünde diz çökmek istedim. 
O zaman kollarını boynuma dolayıp bana bir buse 
verdi. Bu baınna dün akfAD1, ancak dün akfAD1 gel
di! Bana ne yazmıı olduğumu aoracak olursanız 

size derim ki bu, tek,· baıtan baıa neıe ve aaadetle 
dolu bir tarkıdır. Sevincimi önümde çırılçıplak, up
uzun uzanmıı, bana parlak uzun boynunu uzatmıı, 
sarılmak ister gibi görüyordum. 

Sabrı tükenen adam: 
- Artık sizin zırvalarmız kafi, dedi. Size son 

defa olarak ihtar ediyorum. 
Johannea onun sözünü kesti. 
- Bir an durunuz. Tasavvur ediniz ki yiizünüz· 

den bir giinet tuamm geçtiğini gördüm. Bunu geri 
döndüğünüz zaman gördüm; bu, alnınıza bir gü
net lekeai yapıftıran lamba idi. Gördüm ki hiddeti
niz arhk geçmitti. Evet, pençereyi açtım. Lüzumun
dan fazla bağırarak ıarkı aöy.:Jedim. Ben herkesin 

ne,eli kardeti idim. Bu bazan hneain batına gelir. 
Muhakeme denir. Uyumakta olduğunuzu diifünme
liyclim •.• 

- Henüz bütün tehir uyuyor. 
- Evet, vakit henüz erken. Size bir hediye ver· 

mek istiyorum. Şunu kabul eder misiniz? gumut
tendir. Bana vermiılerdi. Bu, bir gün boğulmaktan 
kurtardığım bir küçük kızm hediyesidir. Yinni si
gara alır. Kabul etmek istemiyor musunuz? .•. Aaa l 
demek ki arhk tütün içmiyoraunuz... Halbuki bu 
itiyatda avdet etmeli. Yarm odanıza, sizden ÖzÜr 

dilemiye gelebilir miyim ?Bir ıeyler yapmak, siz -
den af fedilmemi iateımek niyetindeyim. 

- Geceniz hayır olsun. 
- Geceniz hayır olıun. Artık yatacağım. Vi.cle-

diyorum. Artık odamda hiç bir gürültü duymıya
caksmız. Ve bundan böyle d• daha fazla dikkat 
edeceğim. 

Adam çıktı. 
Johannes kapıyı açıp ilave etti: 
- Sahih, gidecektim .Artık sizi rahat•z etmem. 

Yarın hareket ediyorum. Size bunu habet' vermeyi 
unutmuttum. 

Hareket etmedi. Birçok itler onu alıkoydu. Sa-

Kendini sokakta buldu. Hep ona raatlryacafmı 
umarak tehirde geliti güzel dolaftı. Bütün gün böy• 
lece yürüdü ve Viktoria tiyatro önünde gözüne ilit
tiii zaman aktam olmuttu. Uzaktan güliim.ryerek 
eğildi. Viktoria bu selama mukabele etti. Ona yak· 
lapnak Üzereyken yalnız olmadığmı f arketti. Ma• 
beyncinin oğlu Otto aateimen üniformaaiyle ona 
refakat ediyordu. 

Viktoria, kendini gizlemek iatiyormut gibi ba • 
tmı önüne •im.it, yüzü kıpkll'lllızı, a.c:ele acele ti
yatroya ginli. 

Johannea, düıünce içinde, onu belki içeride gö
rebileceiini ve gözlerinin bir ipretine nail olaca• 
imı tahmin etti... Bir bilet alıp kapıdan girdi. 

Tiyatro salonunu tanıyor ve mabeyncinin de, 
bütün zenginler gibi, bir locası bulunduiunu bili • 
yordu. Ni-tekim, itte aüaler içindeki Viktoria'nm et• 
rafına bakmmakta olduğunu görüyor. Fakat, ıöz • 
leri, bir an bile olsun, Johanneı üzerinde tevakkuf 
etmiyor. 

Perde kapanll' kapanmaz Johannea koridcwa çı• 
kıp V iktoria'nm görünmeaini bekledi. Ve Viktoria• 
yı görür ıönnez tekrar önünde eiildi. Viktoria on& 

(Sonu var) 
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Çocuk 
· KafÇocuğun burnu her zaman pek 

k nıli bir uzvudur. Yeni doğm~ 
ı~, uklarda burun delikleri küçük 
at ar olur, çünkü iüt çene kemiği ile 
~rl • ı . h .. . . t k kemık erı enuz ıyıce eıe -

etmemittir. Ondan dolayı mini 
i burun pek de çabuk tıkanll". 

la hafif bir nezleye bile tutul -
burnu henüz akmaaa bile, çocuk 

undan nefea alamadığı için ağ -
daima açık tutmıya mecbur o

. O zaman, sütünü emmek iateyin-
zavallmın hali pek acıklıdır: Ağ
a kapanınca boğulacak gibi olur, 

ziii bırakır, nezlesi devam ettiği 
ar aç kalır. Nezleli çocuğun 
auzluğu, ağlayıp bağırması on
dır. 

Biraz büyüyüp de ikinci tertip 
leri çıkmıya baılayınca burun de
eri biraz açılıraa da - belki rahat 

;-)fes aldığından dolayı sevincinden, 
~ki de bumu kendisine acaip bir 

~
gibi geldiğinden - küçücük par
lannı burun deliklerine sokmı -

baflar ve ne kadar dikkat edilse, 
ı, uklarm birçoğunda böyle par

larını burnuna götürmek bir a -
t olarak yerleıir ... Çocuk bu ade -

~e devam ettikçe burnu da dertten 
prtulmaz: Tırnakları burnunun i

l 91'isini tahriı eder, sık aık kanaına
ara aebep olur, tırnakların açtığı 

,.-ıerden mikroplar kolayca girer
tr, burunda iltihap eksik olmaz. 0-
adaki iltihaptan çoğalan mikroplar, 

e parmaklarla, ço::uğun gözleri-
kulaklarına da giderler, oralar -

71a yeniden iltihap meydana çıkar ... 

Bunlar çocuk burnunun her mev
e açtıiı dertler. Fakat bu mev
e burunun ehemiyeti pek ziya -

ir. Bir kere çocuk soğuktan, bü-
" kler gibi nezle olabilir, çocuk nez-

•si, çocuk olmıyanlarm nezlesinden 
laha sıkıntılı olmakla beraber, neti
r•i pek de büyük olamaz. 
J Ancak, burun - boiazla birlik-

- b\a buJaa•lr L- • • • •-r-cuı Ulr• 

•"'°un 1'apıaıdır. Boğaz hastalık. 
mm hepai burundan ve boğazdan 

irerler. Onlarm en korkuluau olan 
ifterinıin yolu da oradandır. Kıza • 

ınık, kızıl, kabakulak, bula ık me
,enjit - yani bu mevsimin bulaıık 
aatabldarı - hep burunla boiaz· 
an gelirler ve oralarda baılarlar. 
ir rivayete göre kara humma haata· 
tiyle romatizmanm yolu bile bu
~da ve boğazda baılar •.. 

Eakiden bu haatabkların naaıl 
eldikleri bilinmezken anneler on
ana adı geçince çocuklarının kula -
mı çekerlerdi. Kulağın bu itte ka -
bati olmadığı anlatıldığındanbe

çocuklan o haatalıklardan ko
ınak için, bunınlarını daima te
iz tutmıya çalıımak daha doğru o

ur. 
Çocuiun bumunu temiz tutmak 

ek de güç bir it değildir. En küçük 
ocuiun bile burnu kolayca temizle
. ·Yalnız, bunu hatırlamak ve her 
- çocqun umumi temizliği yapı
ırken burnunu temizlemeii de u
utmama.k yetİjir: Küçük bir pa-
uk parç.aaı, çacuiun burnuna göre, 
ce bir fitil gibi bi&ülür ve ılık au 

le ıslatılarak çocuğun burnuna ao-
ulur. Pamuğu burunun içinde deri

kadar sokmaktan hiç korkmama
ıdır. Birinci pamuk fitili, tabii kir-

burnu 
Cenmit çıkar. Fitiller girdiği gibi te
miz çıkıncıya kedar tekrar edilir .•. 
Çocuk nezleli olunca burnunun içe
risi kabuk bağlıyacaimd&n pamuk· 
la temizlemeden önce bm-nuna anti
septik bir ilaçla karqık badem ya
ğından birkaç damla akıtılır (onun 
reçetes.ini hekiminizden iateniniz). 

Çocuk daha yeni doidutu vakit
ten burun tuvaletine batlamak ve 
büyüdükçe de biç bir gün unubna
mak lazımdır. Çocuk büyüdükçe 
burnunun bir tarafına parmağiyle 
baaarak öteki taraftan gene burnu 
ile havayı üflemiye çalıtmaaı öğreti
lir ve burnunun delikleri sene pa
mukla temizlenir. 

Burun tuvaleti her gün tekrar e
dilince pamukla çıkan tozların çok
luğu da görülür ve bu tuvaletin ne 
kadar faydalı ve lüzumlu olduğu da
ha iyi anlatılır. 

Burnu temiz tutulan çocuk parma
ğını burnuna sokmak adetinden de, 
kendi kendine, kurtulur. 

G.A. 

Yeni bir zehirli gaz keıfeden 

Amerikan kimyageri öldü 

Nev~rk üniversitesi uzvi kimya 
profesörü ve Amerika'nın en meşhur 
alimlerinden biriıi olan doktor Ren
'ov, geçenlerde karıaiyle birlikte ölü 
olarak bulunmuttur. 

Doktor Renşov amerikan ilim ale -
minde pek tanınmış bir zattı. Nev -
york Oregon, !ova Harvard üniver -
sitelerinde uzvi kimya laboratuvarla
rını tesis eden bu alimdir. Bu labo
ratuvarlar Birleşik devletlerin en bü
yük ilim müeuescleridir. 

Bundan baeka. hn ..... ~h ..... -'~'-~--, 
uu; zenırıı gaz da keşfetmıştır. Bu ga-
zın çok garip haua.ları bulunmakta· 
dır. Aretilkolin adındaki bu muha • 
rebe ga.zından bir miliiramı bir obü• 
mermisine konarak atılacak olursa, 
merminin patladığı mıntakada ne ka
dar canlı mahlfık varsa hepsini şuiır
auz bir hale getirecek bir zchirligaz 
hasıl olmaktadır. 

Bu euı kullandıktan sonra. kıt& -
ları hücuma kaldırarak. akılları bq
larından &iden, ideta tuOuraua: ve his. 
aiz bir aürU haline gelen muhaaım ta· 
raf askerlerini eeir almak kabil ola -
caktır. 

Bu amerikan gimyagerinin icadet· 
tiği muharebe gazının inaan uzviye
ti.ndeki tesirine gelince, bu gaz; kan 
tazyikini mühim niabette dütürmek· 
tedir. Bu, ga.zın en mühim ve diler 
gazlardan ayn bir huaueiyetidir. 

Doktorun ölümünün sebebi bir 
türlü bilinememektedir. Vaka mahal
linde tetkiıkat yapwmıt. doktor elbi -
aeli karıaı çıplak olarak, yükaek ve 
dik bir merdivenin dibinde her ikisi 
de hurdehag bir halde bulunmutlar -
dır. Kadının birdenbire çıldırarak çı
rıl çıplak merdivenden kendiaini at -
mayı istemesi üzerine doktorun onu 
kurtarmak üzere atıldığı sırada mu
vazeneyi kaybettiği tahmin edilmek • 
tedir. 

y=====================================~ 

GÖKLERİN CASUSU 
Yazan: Allred M Of"' 
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Ah! Ne kadar üşüyor! Ne kadar ü

üyor 1 Fakat sanki iki kor gözlerini 
yuyor ve ağır kafatasının bölmclcri
i eritiyormuf gibi geliyor ona. 
Ve kalbi, hızlı darbelerle vuruyor 

uru yor. 
Zihninin hararetli ve anormal bir 

eheyyücü onu yarının ne olacağını 
üşünmiye sevkediyor. 
... Yarın, bir kere daha yole düşe -

ektir. Arazinin hafifçe iniı oldu ~u -
u farketmi,tir. Böylece, yorulm....:an 
lerliyebilecektir. 

Bir atışta bir ördek vuracaktır. Bu 
hillerin sazlıkları arasında binlerce 

rdek bulunsa gerektir. Akşam olun
a mola verecek. Yağmur duracilk. U
uyacak. İyi bir uyku ile dinlendik
en sonra sabah yeniden yola koyula
ak. Ve akşam üzeri, - hey allahım 1 -
fukta, gurubun _Pembe ışıkları için
e bir şehrin genış kütlesini görecek. 
Yüksek sesle rüya görüyor: 
_ Evler göreceğiz, insanlar göre-
eğiz ! .. 
Kolları arasında kadının ürperdiği· 

i hiMediyor. Karanlıklar içinde ka
u~ şimdi başını kendisine doğru il-

mitle kaldırmıt olmalıdır. 
Titriyerek soruyor: 
- Yakında mı? 
- Evet .. Yakında, diyor, çok yakın-

da! 
- Fakat .. Nasıl ... Biliyor musuoua:? 

diye kadın aoruyor. 
- Bilmiyorum.. Fa.kat öyle hiaa::-

diyorum. 
Kadının ümidi kınlıyor: 
- Yal diye mırıldanıyor. 
Vidal, tannan aaçlar üzerinde yağ

mur damlalarmın çıkardığı tiddetll 
gürültüden ipttirebilmek için ıeaini 
yükselterek devam ediyor: 

- Yakında oraya varacağız! •• Ve 
yiyecek bulacağız .. İçecek bulacağız .. 
Hem de yataklar bulacağız .. Yün ve 
pamuktan yapılmıt aıcak yataklar 1 

Bu refah ümidi seaine heyecan ve
riyor, fakat &illütü trajik bi.r mina ta
şıyor. Fakat birdenbire tonunu defit
tirere.k diyor ki: 

- .. zifım huıuıunda iıtediğini dü
günebilirain .. F&kat böyle yapmak bo
tuma gidiyor .. Dinle 1 Sana ıunu tek
lif ediyorum .. Seni poliae tealim et
mem .. yi teahhUt ederim, fakat buna 
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Altına hücum! 
Bu sihirli sarı maden 

·için toprağı alt üst edenler 

Koçhisar'a seyahat 
imparatorluktan neyi tevariia et

mit olduğumuzu zaman zaman dü
tünmeliyiz; ilk önce imaftı olmak, 
ve aonra, yapmlf olduklanmızla 
bundan böyle yapmıya mecbur bu • 
lunduğumuz itleria bir icmalini da
ima zihnimizde bulundurmak için ... 
Y okaa, bazdarmıız gibi uametii 
çamlar d .. irerek itten anb,...ıan 
c:eblimize bıyrk altından sülclürii· 
rüz. K.onya'ya bajiı iken .A.kearaya 
Te bu vilayet latvolunduktaa aoara 
Ankara'ya v..ilen K.oçlıiur'm da 
diier birçok kaza!anmız w Wl&yet
lerimiz gibi emniyetli bir ~e
re aalih fONAİ yoktur. Fakat JÜz elli 
küaur kilometrelik kara )'Ola'nd&n, 
geçen haftaki yajmurlarla Mklam
baç ve köte kapmaca oynıya opıya 
K.oç.hiaar'a kadar aittim .. ıelıclim. 
Vakıa, otomobilin kanan balçlkta 
bir topaç aüratiyle Mtikamet deiit
tirdiii, bir bataktan seçerken harap 
olup bizi çöllerde ı,ınJan ..... ra• 
mak kaldığı oldu. Fakat sene geç· 
tik. sene aittik, gene ilerledik, ve ge
ne döndük. 

NASIL Çal ışı rlar ? 
Yaşarlar? 

Altın •.• dünya kurulalulan 
beri İn•anlar ba .ilairli 
Mrı maden için JiJinip 
duruyorlar. Devletlerin 
lnıveti, merltez banlrala
nndaki .an /riilçelerle 
ölçülüyor; ve Alrilra 
çölleri bu yiiz.Jen JiJilr
Jidik ediliyor. Size Tran
•val çölllerinin alhnJa
ki alhn ocaklarından en· 

bug, ıbütün ilerili
ğini, bundan elli 
yıl evel t&tibk e -
dilmiye batlanmıt 

olan bu usule borç· 
ludur. 

Dünyanın ne kadar altını var! 
Johaneıburg, eylül 1938 - Altının yarattı

ğı hın inaanları, her devirde akim almıyacağı 
maceralara aürüklemittir. Bu hırsla hareket e· 
demler, ya Ala&ka'nın karlı steplerinde veya, 
gölgede bile hararet dereceai 50 yi aıan lıtiva 
hattına yakın vahti ormanlarda altın aramıf, 

tereıar. bir röportaj 

Bu ilk lmeliye
lerden eonra kaza
nılmıt olan altm, 
eritilerek, tuğla bi
çiminde külçe ola
rak dökülmektedir. 
Bir ona ağırlığın
da uf altın kazan
mak için, Uç bu -
çuk ton ağırlığın-

ı••ımuıı ve yıkamıılardır. 

Tranaval'da çalııf8Jl altın arayıcı, 
hasretiyle yanıp kavrulduğu bu sarı 
gülçeye kavuşabilmek için, yerin al
tında çok büyük bir derinlikte ça -
Iı,mak zorunda kalmıştır. Bunların 

bazıları, ekseriya kalınlığı bir kaç 
santimetreyi bile geçmiyen bir altın 
damarının izi üzerinden yürümek 
için, yerin altında 2500 metre derin
liğinde çalışıp taşı ve toprağı kaz -
mak mecburiyetindedirler. Bu işle 
uğraşanlar, orada, yani 2500 metre 
yerin dibinde burgu ve dinamitle ça
lışmaktadırlar. 

Altın fiyatının yükselmesi nisbe -
tinde, yerin dibindeki faaliyet hum
malı bir ıekil almaktadır. 

Transval"daki altın ocaklarında 
hemen hemen munha.sıran siyah de
rililer çalışmaktadırlar. Bu ocaklar -
da o kadar büyük bir rütubet var ki, 
insan buralara ancak su geçmez ea -
vapla girebilmektedir. 

Elde küçük bir madenci limbaaı 
olduğu halde, 2x2,5 metre ebadında 
,.1.,-.; .. ..1-- ı.ı. ..,.n;se gırıımekteaır. 

Bu kafes itçilerin asansörüdür. 
Bir çıngırak aesi, ocak geçidinin 

serbeat olduğunu haber veriyor. Bu
nun üa:erine, J ohaneııburg'un ay
dınh ğından ayrılarak, zifiri bir ka
ranlığa gömülüyoruz. Süratle inen 
kafes, adamakıllı sallanıyor, daha 
doğrusu yalpa vuruyor. Nihayet, iki 
kilometrelik bir yol katettikten son
ra, asaneör duru~r ve biz de diprı 
çıkmıı oluyoruz. 
Bulunduğumuz yer, bol ıtıklı bir 

istasyondur. Altın cevheri ile yüklü 
küçük vagonların biri gelip, diğeri 
gidiyor. 

Vagonlar, hamulelerini, otomatik 
olarak elevatöre bopltmakta, eleva -
tör de yükünü yukarıya götürmek • 
tedir. 

Buradaki hararet derecesi, Cenubi 
Afrika'nın en sıcak yaz günlerinde -
ki halini bile arattırıyor. Onun için, 
faaliyette bulunan muazzam vantili
törler vasıtasiyle yukarıdan aşağıya 
müt~diyen taze hava verilmdrte -
dir. Eğer böyle bir tedbir ahnmamıg 
olaa, çalıf1113k 'öyle dursun, ayakta 
durmıya bile ne derman kalır ve ne 
de buna can dayanır. RUtubetten, 
ocağın cidarları sırsıklam; durma -
dan su aızıyor. 

önümüzde bize kılavuzluk eden a
damın arkasından gider~n. tünel -
deki yolumuzun üstünde bir çok su 
birikintilerine rastlıyoruz. Tünelin 

mukabil.. 
Hemen doğrulan kadın soruyor: 
- Buna mukabil? 
- Buna mukabil mesleğinden vaz-

geçeceiine bana yemin ederaen .• 
Kadın sustuğu için, mühendis yük-

sek sesle soruyor: 
- İşittin mi? 
-Evet. 
- Şu halde? 
- Size "vadediyorum., deaeydim 

ne yapardınız? 
- Söyledim: insanların arasına 

döndüğümüz zaman bana yaptnklarını 
unuturdum. Mert bir adam aıfatiyle 
sana temin ederim ki hiç bir gey aöy
lemezdim .. Sen serbest ve cezasız kil
lacaksın .. Hatta, istenen, Paris'e bile 
gelebilirsin .• Ve ~ğer gelirsen bense
ni.. 

-Ne? 
Vidal birden sözünü keterek doğ· 

ruluyor: 
-Hiçi 
Sonra hemen emrediyor: 
- Haydi, cevap ver 1 
Kadın bili ıoğuktan titriyor.. Ve 

diıleri gıcırdıyor. Bununla beraber 
cevap vermiye çalıfıyor: 

- Size "Evet, vadediyorum, ceıva
bmı veriraem, ve bir defa elinizden 
kurtulU11ca tekrar meeletime batlar
aam .. ne yapardmı:z? 

- Bunu dütünmiye mahal yok .• 
Senin mert bir kız olduğundan emi
nim. 

- Hakkılll% VIC .. J8Jıim de Yaktiı· 

veı .yoruz. 

elektriklr tenvir edilmit olan kısmı 
bitiyor. Bundan aonra artık madenci 
lambasiyle önümüzü görüp yolumu -
za devam etmemiz lazım. Araaıra 
karşımıza bir vagon katarı çıktığı 

için kenara çekıliyoruz. Bir yere ge
liyoruz, tünelin her iki tarafında bel
lerine kadar çıplak zencilerin, ellerin
de elektrikli burgular olduğu halde 
çalıştıklarını görüyoruz. Titriyen, 
oynayıp duran işığın altında bu in
sanların derileri, cilalanmıf maun 
ağacını andırıyor. 

Burgu ile açılmakta olan delikler, 
dinamit fişenklerini yerleıtirmek i
çin hazırlanan yerlerdir. Fişenkler 
yerleıtikten aonra, itçiler kenara çe
kiliyor. Dinamit patladıktan aonra 
çöken cevher vagonlara yüklenerek 
istasyona sevk olunuyor. Tünellerde
ki patırdı ve gürültü inaanı aağır e -
decek bir raddeye vardılı halde, a -
lıştıklarından mı, yoksa, zaruretten 
mi, bunun zencilere hıiç teıir etme • 
diği intibaı haaıl oluyor 1 Belki on
ıar aa, kendtıertnden binlerce kilo • 
metre uzakta, Parla ve Londra'da ya
gıyan hiaaedarlar gibi, altının heye -
canına kapılmıtlardır da, ne dinami
tin, ve ne de katarlarm gllrültU.Une 
aldırıt etmiyorlar. 

Altın ocaklarında çalışan zencil~r. 

Natal adındaki bir vilayetten kalka
rak, omuzlarında ekseriya yegane 
servetlerini tep.il eden bir yor&an 
olduğu halde Johane9burg'a gelmek· 
tedirler. 

Bu ocaklarda Uç yıl çalııtıktan 
aonra, biriktirmit oldukları bet on 
parayı harcamak için, gene aynı 
yoldan ve yaya olarak köylerine dö
nüyorlar. Bu, aiyah derili insanlar, 
ufak tefek ama, çok mukavemetli 
kimaelerdir. 

lt batında iken hep bir aiıa:dan 
tilr~ü aöylüyorlar. Yerin dibinde e
lektrik ıtıiına boiulmut olan bu al
tın tünellerinde onJann timdi ıöyJe
mekte oldukları melodiler, bundan 
uırlarca evel cedlerinin vahfl or -
manlarda aöyledilderi melodilerdir. 

Milyonlarca yıl küreniıı kabutunda 
kalmıt olan cevben deiirmenlerde 
öğiltWüp toz haline getirilmekte ıon
ra bu toz, au ile birlikte oluklardan 
akıtılmaktadır. Bu ıuretle aikletçe 
daha afır olan altın, dibe çökerek 
civaya karııtırılıyor. Altının yüa:de 
60 t• itte bu tarsla kazanılmakta -
dır. Geri kalan niabeti ise,, zyanid 
usuliyle elde ediliyor ki, Johanes -

le vermi§ olduğum bir söz var. Mert 
bir maan sozü ı 

Bir lih.ze duruyor, aonra ilive edi
yor: 

- Onun için .. Size bir fey videdc-
miyorum I 

Süküt agır çöküyor. 
Vidal soruyor: 
- Neden? 
- Teahhüt altına girdim .. itaat et· 

mem lazım .. 
Erkek kollarını gevtetiyor ve tek

lif ediyor: 
- Pekili, bari bu elinden gelir, 

benim memleketime karıı bir hare
kette ıbulunmıyacağını vadet .. Dünya
nın geri kalan her tarafı aenin olaun .. 
Cevap veraene .. Fransa'ya karşı çalıf
mıyacağını vadet .. Bari bana kartı ça
lıpuyacağını aöyle .. Nuıl, bunu da 
mı kabul etmiyoraun? &na karı• bi
le? 
Kadın aük\itu muhafua ediyor. 
Vidal, acılıkla homuı-danıyor: 
- BAna ıkartı bile ı .. Hayatını mu

hafaza etmeği borçlu oldugun adama 
karıı bile ihanette tereddüt etıniye
ceksin .. Şunu bil ki, üç gün eıvel.. aen 
uyurken .. ben gitmittim.. Evet, ya· 
vat yürümekten ye aenin yüzünden 
mesafe alamamaktan bdcmıttım. Tek 
batıına gitmiye karar vermiıtim ! .. Fa. 
kat sonradan acıdmı.. Ve geri dön
düm.. 
Kadın mırıldanıyor: 

- Biliyordum. 
Yidal har.ret ediyor: 

da kaya kırıp par-

çalamak, yerin dibinden yukarı aevk
etmek ve ondan sonra civa ve zyanid 
ile halletmek lazım geliyor. 

Beheri 3000 ineiliz Lir•ı değerin
de olan bu altın tullaların iatif e - Koç.hisarla KQSıya, Akaaray, K:w
dilmekte olduğu k11ma,yalnız beyazlar tehir ve Ankara arasında ne vakit 
girebiliyorlar. Bu hücrelerin kapıla - yol olmuıtu? Halbuki Koçlıiaar, 
rı, büyük bankaların kan daireler~n- Konya, Aiuar&y, K.qebir •• Anka
deki g.ibi, çelik kapılardır. Ellerın- ra bilmediiimia devirlerden beri 
de ailih oldutu halde dolatan dört me-Ycut idiler. ı::.-.Jenberi h. tür
memurun sekiz gözü ve bütüiln va - lü müna1ebetleri aeve ve at aırtmda 
kitleri altın tuğlaları merindedir. wya kainı arabalariyle temin edilir-

Ak§&Ill olunca, zırhlı bir otomobil di. Bucünün medeni •uıtalan -
ocağa gelerek, o günkü altın iatih - müuit havalarda, yani yalda tekiz 
aalini alıp Johaneeburg'da bulunan dokuz ay - yolcuyu ve efJ'•J'J Anka· 
bir bankanın, çelik mahzenine götü - ra'dan tuz sölü k-..lanna dört bet 
rüyor. Bundan bir çok yıl evel altın aaatte aötürüyor. Yolda raatl.dıiı· 
nakliyeeinden birinin yolu keailerek mz köylülere aoruyorauaus: 
yağma edilmit. Yapnacılar yakala _ K.oçhiura' ne kadar .. r? 
narak yirmi,er yıl kürek cesuına 
mahk\im edilmitlerdir. Diğer taraf- - Otuz aaat! 
tan, kırk kilo atırlıfında olan altın Fakat, otuz aaat, yaya dili ile, yüz 
kiilçeaini aatmak lmkln~arı. ~ . pe~ elli kilometre demek.tiri Bu eözleri 
azdır. Onun için, elli bın ıngıhz ~ı- ilk defa ititince irkilmemek mümkün 
ralık altın tatıyan zırhlı . ~tomobil, olmuJ'GI'. Otuz aaat: Şöylece bir bu
aanki ıebae tafıyormuı g.ıbı: bilyUk çak aün. Ancak, otuz aaatlik ;rol en 
bir emniyet içinde ıehre ııtmekte- az bet sünlük yol dmıektirz lmuı a• 
dir. • yafı ile .•. 

Johaneebur-1'da timdi Hd m~ım 
mesele var: Bunun biri bugünkü al: 
tın damarının ömrü, diğeri de yenı 
bir damat keşfetmek meselesidir. 
Bundan bir ka~ yıl evel, ,butün mü
hendisler, bugün itletilrnekte olan 
ocaklardaki cevherin, 1935 yılında 
tükeneceğini iddia etmiılerdi. Şimdi 
ise, daha on yıllık c~r mevcut 
olduğu anlafılmı§tır. 

Bütün cenubi Afrika, ikinci bU -
yük bir damarın keıfe~~lece~i ümi • 
diyle ya§&IDaktadır. Diıer bır me -
sele de, Boer'lerin topraklarını ko • 
lay kolay satmak niyetinde olmadık
ları keyfiyetidir. Bugiln ~rUlmekte 
olan peylere elli yıldanben. rutla • 
nılmamııtır. Hangi aınıf ve tab~ka -
dan oluraa olsun, burada herkesı dU
tilndUren, berkeein rüyasına giren, 

Koçhiaar'dan Ankara'ya dünya 
kadar buğday ve battehrin hemen 
bütün tuzu geliyor: Bazan bet gÜn
de, bazan be~ ıaatte. Deve ve kağnı 
birkaç yüz kilo buidayı veya tuzu 
bet giiacle, kamJOD biriraç ton bui • 
dayı veya tuzu bet, altı aaa.tte ıetiri
°IW· Bundan vaktin kıymetini b ... p 
edebilininiz. 

Evet, Anıkara'dan Ankara'nm bir 
kaza ...... ,.hat baaiin bir daY&
dır; fakat, dündea kaJma bir dava. 

Merak etmeyiınia: Cümburiyet 
Ankara - K.oçhiaar ıoıeıini do yap• 
mıya baılamııtır. 

Şimdi, geçmif aurları •• on bet 
cümburiyet yılını biribiriyle muka· 
ye• ediniz. Bu da :Mr bafka ölçüdür. 

sadece altındır. Ve keneli kendimize karfl iDaaflı 
Yerli itçi meaeleai, cenubt Afrika'- olmak da bir vuifedir •• N. Baydar 

nın yalnız bUyiik bir dlvaaı ~efil, 
altın endUatriıinln de en ehemıyetli 
kaynağıdır. Buradaki yerliler, hemen mektedir. 
hemen boğu tokluğuna çalıııyorlar. Eğer gündelikler bu kadar ucuz 

Bir aylık faaliyetler~ne muk~bi~ olmamıt olsaydı, cenubi Afrika'daki 
ellerine geçen para, bir kaç tilıngı altın endüatriai de bu kadar genif 
bile atmıyor. Bun~an .d~la~ı ~a, b.u: bir ölçüde faaliyette bulunamasdı. 
radaki altın enduatrısı, uatıhaalını, Zenci itçi hem gayet kanaatkar hem 
cihanın her hangi bir noktasındaki de vereme kartı citerleri daha mu • 
iatihaalden çok daha ucuza mal et • kavemetlidir. 

- Biliyor muydun? 
-Kvet .. 
M ühendia köpücllyor: 
- Bıliyordun demek ı .. Buna rağ

mc.n •rar ediyorsun 1- Ah benden ne 
kadar nefret ediyor olmalıaın 1 .. Ben· 
den nefret ediyoraun değil mi? •. Ce
vap versene, canım. Benden nefret e
diyor muıun? 
Kadını omuzlarından yakalıyarak 

sarsıyor: 

_ Benden nefl'et ediyoraun, detıl 
mi? .. Nefret ediyorıun? .. 
kadın acaip bir aeale haykırıyor: 
-Sual 
Sonra dövülen küçük bir çocuk ha-

liyle inliyur: 
_ Canımı acıtıyoraun 1 .. Bırak be-

ni 1 .. Caıumı acıtıyoraun 1 
Karanlıklar içinde, kendi4i Vida

lin hiddetinden curtarmak için bU.ü
lüyor. Şimdi, mlak yapraklar üa:erine 
Uzanmlft bllyWc bir ııtıraıbı varmıt ıi· 
bi hıçkınyor, hıçkırıyor. tık defa o
larak bu derece zaaf göateriyor. 

Vidal, lııçkırıkları anaında kadının 
durmadan "Sue I Sua I., diye itllediği
ni hayretle dinliyor. 

Mühendia yeniden hiddetle doğru
luyor: 

- Pekllt, mademki 6yle, aeni lıdi-
lete teslim odeçefim. 
Kadıu haykırıyor: 

- N uıl iateraen 1 
Fakat, yapuırun ıürUltüallnden 

Vidal kadınm bu eö.züne 9uou da ek
ledificıi ifltmlyol'I 

- Ve elinden .gelirae 1 

Fasıl XVlll 

Elvedağ hayat! 
Sabah, onları aıtmadan titreterek 

büzillmüt bir halde buldu. 
Yağmur bili yağmakta devam edi

yor. Münavebe ile ince bir eerpinti· 
den bardaktan bofanma teıkline geçi
yor. Kalın morumtrak bulutlar, za· 
man zaman delinmiı tulumlar gibi 
toprağa boplıyor. 

Vidal, büyük bir gayret aarfederek 
ayağa kalkmıya muvaffak oluyor. Ba
cakları ne kadar meulıiz 1 Daha ilk a
dımlarda sallanıyor. Dlitmemek için, 
arabanın okuna sarılmak mecburiye
tinde kalıyor. 

Etrafa bakınıyor .. 
Gece derenin ıuyu mahana Jekilde 

kabarmııtır. §imdi sahillerden taf1Dı· 
ya bafhyor. Cereyanın sürüklediği 
yapraklardan suyun sathı yemyefil 
görünüyor. 

Orada, milnhat mıntıkada aular ge
ni§ bir erazi parçasını kaplamıı ve a
deta bir göl manzaraaı almııtır. Bir 
az daha ileride taşan sular tepec.kler 
araemda küçük bir dere halinde kıv
rılıyor. Suyun seviyesi bir az ::laha 
yükselirse ne olacak? 

Bütün civar topraklar, çok kıaa bir 
zaman içinde, ıu altında kalablllr. 

(Sonu var) 



• 
Zonguldak dün bir kültür bayramı yaptl 

M. Celikel tarafından 120 bin liraya 
yaptırllan lise <oskun tezahürle a(lldı 

• 

Mela.ınet Celikel lisesinin 11örünü~ü 

Yurda bu kültür kaynağını hediye eden Çelikel diyor ki: 
Memleket evlatlarına, cii.mhuriyetin genç nesline bir 
hizmette bıdunmıya özendim. Tanrı beni bu binayı ·yap
mıya muvaffak etti. Su anda yii.reğimde coşan duyguları 
anlatmıya dilim kadir 'değildir. Emsalsiz bir balıtiyarlık 

ve zaptolunmaz bir heyecan içindeyim. Ru fücede okuya
cak memleket evlatlarına bii.yii.k feyizler ve vatan için ha
yirli ve nurlu istikballer dilerim. 

Çelikel'in nutku 
Mehmet Çelikel, halk tarafından 

coşkun tezahüratla alkışlandı. Dakı
kalarca süren alkışlar arasında şu 
nutku söyledi: 

' '- Sevgili he.tnferilerim; kar
dqlerim, 

Memleket evlatlarına, cumhu
riyetin genç nesillerine bir hiz
mette bulunmağa özendim. Tan
rı, beni bu binayı yapmağa mu
vallak etti. Bugün de, talihim, 
bu binanın li•e olarak açılmcuı 
•aadetine kavu§lurdu. 
Şu anda, yüreğimde coıan 

duyguları anlatmağa dilim kadir 
değildir. Em•al•iz bir bahtiyar -
lık ve zaptolunmaz bir heyecan 
içindeyim. 

Bu binayı yapmak İçin hiç bir 
muzalaaretini eairgemiyen ıayın 
Vali ve Parti bQ§kanımıza, kara
nmı büyük bir memnuniyetle 

J' alinin nutku 
Vali ve Parti başkanı Halit AksoY. 

Kardeşlerim; Mehmet Çelikel, kül-
tür ve memleket vazifelerinde daima 
ön safta yer alan bu değerli yurt ada
mı büyük abideyi yaratmakla yaln:z 
maddi bir iş, yalnız dışa ve kalıba ait 
bir hizmet yapmış değildir. O, bu ku
rağın çatıları altında nesilden nesle 
feyiz, irfan ve nur götürecek vatan 
çocuklarına yurtseverlik, cemiyet ve 
kültür hizmetinde feragat ve fedakar 
lık ideallerini aşılıyarak milli istik
lalimizin, milli birliğimizin temelle-

rini yoğuran is xc öz unı;urlarla da 

eserine kuvet, hayatiyet ve ebediyet 
vermiş oluyor. 
Yurttaşlarım; millet hizmetind:: 

bütün yurttaşlar için imtisale değer 

bu yüksek hareketiyle memlek(: tine 
de büyük bir şeref kazandırmış olan 
Mehmet Çelikel'in adını taktirle an
mak, hatırasını heyecanla yaşatmak ; 

gerek lisenin öğrenicileri olan bahti 
yar çocuklarımız için, gerek bütün 
memleket için, hepimiz için büyük 
bir ödevdir. 

ve güveninizi tazeliyerek; daima ar
tan bir hız, eksilmez bir heyecanla 
her bucuna bir ülkü bayrağı dikeceği
niz yarının ufuklarına doğru koşu-

Yeni lise 
Yeni lise binası, modern mektepçi

liğin bütün ihtiyaçları göz önünde tu
tularak yapılınıt bir binadır. Genış 

sınıfları, laboratuvarları, bol ziyalı 
geniş pencereleri ve bütün tesisatiyle 
güzel bir mektep binasıdır. Bu bina 
(120) bin liraya mal olmuştur. Bina, 
Zonguldağın en yüksek ve denize ba

kan, tabiat güzellikleri ile çev-
relenen bir noktasında yapılmıştır 

Sade kültür hayatımızdaıki bir boşlu -

ğu do:<lurmakla kalmamış, aynı za-

manda şehrin başlıca süslerinden bi-
rini teşkil etmiştir. Lisenin bu sene 

birinci sınıfı açılmıştır. Muallim kad
J'QIU ıamamlan~uıtır. 

Finans memurları arasında 
yeni tayin, nakil ve terfiler 
Finaıu Bakanlığı münhal memuriyetlere yeniden tayinler ve 

bu arada finans teşkilatı mensupları arasında nakil ve terfiler 
yapmı§tır. Bunlara sırasiyle yazıyoruz: 

}' erıiden tayin olunanlar : be şefi Emin Arif Tarlabaşı tahakkuk 
Açıktan B.B. İbrahim Gezen müra- şube şefliğine, Basmahane ~ubesi ta • 

caat kalemi memurluğuna, Mesut Su:ı hakkuk memur~-~hmet J:?ogruol Ka.~· 
tay hususi kalem stajiyerliğine, Le - şıyaka ıube şeflıgıne! İzmır hesap mu· 
man Dora teftiş heyeti daktiloluğuna, tehassısı .. Mehmet ~lı Adalan İstan~ul 
Hakkı Savran hukuk müşavirliği tet- ~esap .mutehassı~lıgma, Konya tahsı: 
kik memurluğuna, Mustafa Dinç hu - lat ş.e~ı Har_:~ttin Uygun Ba.lıkesır 
kuk müşavirligi müşavir avukatlığına, tahsıl~t şefhgıne, İstanbul tahsıl ş•uA • 
Hüseyin İlgit bütçe ve mali kontrol be ~C:.~1 Haydar Konk. AAydın. tahsılat 
t .. li .. e Vedia Art ner bütre şeflıgıne, Aydın tahsilat şefı Hasan 

s aJıyer gın ' u " B . T D . ı· talı ·1:: fı· · · 
k daireleri muhasebesi memur - asn uzan enız 1 Shat şe ıgıne, 

~~r ez S b . İ b k G .. ilk Ba Samsun tahsilat şefi Kadri Gökcel 
kug~~a, ah n : ~ :~k·k umr 

1 
_ - Konya tahsilat şefliğine, Baltkes1r tah· 

an ~ı mu ;s~ esı e 1F me;u~ u~u- silat şefi Süreyya lret Samsun tahsi • 
nMa.•

11
• sM~dn f u akn ve h arub . ugan lat şefliğine, Sinop muhasebe müdürü 

ı ı u a aa ara mu ase esı me - Ali Ke 1 K dak 1 t b 1 h ·ı 
1 Ö ·· M h' ma un çı s an u ta sı 

murluk arına, mer Yucesoy, u ıt - kontrol 1 - A d h 'lA . A .. N . İl D D y h memur uguna, y ın ta sı at 
tın kyuz, un ter · · · mu a • kontrol memuru İzzet Öçalan Ayd n 

1 ki L .. f' G "" .. . I sebe memur u arına, ut ı ungoı tahsila't k t 1 1 - K'· h . . _ on ro memur uguna, uta -
Erzurum ışletmesı memurluguna, Sa - ya tahsilat kontrol e K d · ş . · · l h b ·· m muru u sı e 
lahattın :::>ure mu ase at umum mu • nel Eskişehir tahsilat ko t 1 -
d .. ı· · · ı Ali C · Ak n ro memur 

ur ugu . memur uguna, . . .avıt - !uğuna Eskişehir tahsil şube şefi Kad-
bay mı.l~ı emlak mumeyyızlıgın~'. Ap .~ ri İakkovar Denizli tahsil şube !efli • 
tullah l urkogl~ ~ahsılat ':11~durlugu ğine, Ankara Yeğenbey tahsil şube 
staJıy~rlıgın~, .. senıha Zeynıoglu !eva- şefi Seyfettin Arat İstanbul tahsil şu
zım muduriugu mem~rl.ugun~, Fıkret be şefliğine, İktısat Vekaleti Antalya 
LJemırman_ varıdat_ mud~rlugu memur- iş müfettişi İlyas Şükrü Tarkan İzmir 
luguna'. I<ıza Bıl~ı~ adhye~ muh~sebe- muhakcmat memurluğuna, müşavir 
sı daktılol~ğun~: l ay~a: _~mre ıktıs~t avukat Ulvi Alacakaptan İzmir mu • 
muhasebe~ı mumeyyız_hgıne, R_efık hakcmat müdürlüğüne, İzmir hazine 
Danış nafıa muhasebesı memurlugu - avukatı Sabri Savcı İzmir muhake • 
na, Mehmet Atay nafia muhasebesi mat memurluğuna, İzmir hazine avu • 
tetkik memurluğuna, Fahri Karakaş katı Hayati Boratar İzmir muhakemat 
nafia muhasebesi memur namzetliği - memurluğuna. 
ne, Cevdet Aral Hatay alayı muhase • 
beciliği katipliğine, Ali Giray Uzun- Terfiler : 
köprü hazine avukatlığına, Veli Torun 
Hadım hazine avukatlığına, Hasip 
Tunçay Iğdır hazine vekilliğine, İzzet 
Cemal Keşmir Konya Ereğlisi hazine 
avukatlığına, Raif Rakrcıoğlu Rize ha
zine avukatlrğına, Kenan Kiper Balya 
hazine avukatlığına. 

l\akilier : 
.,ı.vaı. - ..c.rzurum hattı muhasibi BB. 

J.• cnını ':J-Oruıı uennce .l •.ı.vt:rs ıaon -
1<ası mu.ıasıpııgınc, J..Jarpane ve uam
~cı. matoaası sayıcısı .l!.krcın ·ı·ansu ay
m matoaa memurluguna, mılli emlak 
ııııhe muduni Ali Kemal Altan millı 
emlak kontToior.ıu~LUH•, • ..:.ıı~ • -ıı>tr 
birinci mümeyyizi Hasan Emre milli 
emlak şube müdürlüğüne, Şavşat mal
müdürü Hulusi Cingi tahsilat müdür
lüğü mümeyyizliğine, İstanbul tahsil 
kontrol memuru Mehmet Ali Doğu va
ridat muhasipliğine, emniyet iıleri u
mum mUdUrlUğU muamelllt mcınuru 

Hilmi Tiıner milli müdafaa kara mu
hasebesi mümeyyizliğine, varidat u -
mum müdürlüğü tahrir şubesi katibi 
Mustafa askeri fabrikalar muhasebesi 
memurluğuna, D.D.Y. muhasebesi 
masa şefi Tahsin Eser D.D.Y. muha -
sebesi kalem şefliğine, D.D.Y. Malat • 
ya işletmesi veznedarı Behçet Akaoğ
lu aynı işletme muhasipliğine, D.D.Y. 
transit yolu mesul muhasibi Yaşar 
Akay D.D.Y. Afyon işletmesi mesul 
m:.ıhasipliğine, İstanbul liseler muha -
sebeciliği muhasebe katibi Nazif İyi -
man muhasebat umum müdürlüğü me
murluğuna, Defterdarlık milli emtak 
memuru Tahir Eskiyerli Ankara leva
zım amirliği muhasebe katipliğine. be
~inci Kor muhasebecisi Memduh Çetin 
göz İstanbul komutanlığı muhasebe -
ciliğine, beşinci tümen muhasebecisi 
Sait Akalın birinci kor muhasebecili -
ğine, Daday malmiidürü Hamit De -
mircr beşinci tümen muhasebeciliğine , 

fstanbul tahakkuk memuru Sait Piral
oğlu 33 üncü tümen ikinci nivade tü
men muhasebesi veznedarhğına. 

Malnıüdiirleri : 
Kargı 'dan Osman Cemal Ayan Os

mancığa, J:{cban'dan Mehmet Ulusoy 
hukuk muşavirligı tetkik memurluğu
na, 1\ılucur aan h..cımıl .l!..rdem '-'er,: cg e, 
Bolu tahsilat katibi Zahit Gören Ova
cığa, Ovacıktan Salahattin Binzet Ue
riğe, Gölpazarmdan Behçet Türkoğlu 

Varto'ya, Derik'ten Fahri Güngör Çı -
nar'a Çmar'dan Ahmet Akyurt Çıl • 
dır'a, Osmancık'tan Vehap Demir Mu 
cur'a, Görün'den Sadık Özdemir Taş
köprü'ye, Gerede'den Saim Önen Gö
rön'e, lpsala'dan Ali Fuat Denizmeri
çe, muntazam borçlar umum müdürlü
ğü memuru Kamuran Kurultay lpsa
la'ya, nakit işleri memuru Halit Yü -
cel Keban'a, milli müdafaa muhasebe
si memuru Süleyman Zeki Su Bis
mil 'e, Şile'den Ömer Uluçay Çatalca -
ya, Çatalca'dan Saffet Doğruiş Şile 'ye, 
Bismil'den Tahir Erol Maçka'ya, Sa -
ray'dan İbrahim Etem Gündüz Ayva
lığa, Milas'tan Edip Atılgan Ödemiş'e 
Menemen'den Rauf Cebeci Milas'a, 
Trabzon belediye muhasibi Hakkı Ka
ya Daday'a, Ardıhan'dan İzzet Gürses 
Boldan'a Erbaa'dan Zakir Zeren Nik
sar'a, Niksar'dan Sabri Aşki Erbaa'ya, 
Boldan'dan Alaettin Atuk Tekirdağ 
muhasebe müdürlüğüne. 

Nizip malmüdürü Vehbi Sivas mu
hasebe mdürlüğüne, Tekirdağ muha -
sebe müdürü Azmi Edirne muhasebe 
müdürlüğüne, Tosya malmüdürü En
ver Şen Sinop muhasebe müdürlüğü -
ne Bingöl varidat müdürü Hakkı Tu
sanul Bilecik varidat müdürlüğüne, 
Bilecik varidat müdürü Ali Ersoy 
Bingöl varidat müdürlüğüne, Galata ~ 
saray tahakkuk şube şefi Suat Beşik
taş'a, Üsküdar şubesi tahakkuk me -
muru Şemsettin Sakman Üsküdar ta
hakkuk şube şefliğine, Kasnnpaşa şu-

Maliye tetkik heyeti mümeyyizi 
B~. ve. ~~: Kevser Metinsoy, hukuk 
muşavırl~gı muakkibi Hidayet Gür
soy, Adlıye Vekaleti merkez bürosu 
katibi Meliha Yıldırım, bütçe ve ta
ahhüt şubesi mümeyyizi Muzaffer, 
bütçe ve mali kontrol daktilosu Meli
ha Citcioğlu ve memur Necmettin İl -
gen, adliye muhasebesinde memurlar
dan Sabri Erkan ve Sabiha Turan ru .. 
hiliye muhasebesinde Necmi Aygün, 
muhasebat umum müdürlüğünde ü<:• 
retli memur Mustafa Tan, muntazam 
borçlar daktilolarından Mela.bat Gür .. 
büzer ve Fahriye Egilmez, aynı umum 
--:: ,1 :;,.ı ;;ıc memurlarından Muammer 
Akal, Kamer .tiugeu, ~ _ _ .. ~·· l 

0 ' '"••na p Necati Ayanlar, maliye muhasebCsı.: 
den Nurettin Aman ve Mitat Kahya .. 
oğlu, Gümrük Vekaleti muhasebesin • 
de Hamdi Önde ve Kadri Önde, Milli 
Müdafaa muhaaebesinde Oııım:ln c ••. 
ve Ş~rlf Çetinsoy, Fırdevs Özgüder, 
Tahsın Özel ve Hasan Pulat, bütçe ve 
mutemetler şubesinde Zahit eynioğlu, 
merkez muhasebeciliği veznedarı Ap
türrahman Eren, birinci kur muhase· 
becisi Hamdi Ektay, aynı muhasebe 
mümeyyizi Ömer Öztay, Kalan mal· 
müdürü Şahap Ünsal, Ergani Osmani· 
ye malmüdürü Aptürrahman Özalp, 
Seyhan varidat kontrol memuru Mus• 
tafa Remzi Atay, İstanbul varidat 
kontrol memurlarından Salahattin Be· 
hiren ve Ahmet Vehbi Evinç, Ankara 
Yeğenbey tahakkuk şefi Hamit Onan, 
İstanbul hesap mütehassısı Nail Er· 
ralp, Beyoğlu tetkiki itiraz komisyo • 
nu raportörü Muammer Somran, İs
tanbul tetkiki itiraz komisyonu reisi 
Hakkı Agrasoy, Maliitya tahsilat kon· 
trol memuru Remzi Ergin, İzmir tah· 
silat kontrol memuru Sabri Çetinkol, 
Çal hazine avukatı Emin Akçegöz, 
Keşan hazine avukatı Tahsin Tan, 
Tavşanlı hazine avukatı İrfan Yesar, 
Gerze hazine avukatı Sabri Deniz, İs· 
!ahiye hazine avukatı Hayati Apay· 
dm, İzmir hazine avukatı Necmettin 
Kılıçoğlu, Mecidözü hazine avukatı 
Bedri Tüzün, Osmancık hazine avuka• 
tı Tahsin Uslu, Çubuk hazine avukatı 
Nebil Esat Özoğul, muhasebat umunı 
müdürlüğü ikinci şube memuru Yusuf 
Ziya Erdal. 

Yunanistan' a gidecek olanlara 
verilecek dövizler 

Finan:o bakanlığı, yunan hükümeti· 
nin dış ülkelere gidenlerin vapur bi· 
}etlerini serbest dövizle tedarik etme
leri hakkındaki tedbiri üzerine yeni 
bir karar ittihaz etmiştir. Bu karara 
göre Yunanistan'a gidecek iş sahip· 
lerinin ve turistlerimizin istiyecek· 
leri döviz müsaadelerinin gene klı• 

ring yoluyle verilmesine devam olu 
nacak ve bu seyahatleri' türk vapur· 
lariyle yapmak üzere bilet alanlara 

azimet ve avdet bileti verilecek ve bı· 
let ücretleri verilen kliring my..saade· 
sinden tenzil edilecektir. 

Hukuk }'akiiltcsinde talebe 
kaydına ba~lanclı 

Ankara Hukuk fakültesi ta!ebC 
kaydına başlamıştır. Kayıt müddeti 
birinci teşrinin sonuna kadar dt:varıı 

edecektir. Her yıl olduğu gibi Huku1' 
fakültesi leyli kısmı için meccani ta' 
lebe alacaktır. Kabul imtihanı, nanı· 

zetler tespit edildikten sonra f~üıte 
binasında yapılacaktır. 

Fakültede tedrisat cümhuriyet baY' 
ramından sonra başlıyacaktır. 
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B. Çemberlayn Mecliste 
izahat verdi 

B. Hitler Südet 
topraklarında 

Pazarlıksız sabı kanununun 
ilk dört günlük tatbikab 

(Başı 1. inci sayfada) 
sonradır ki, Hitler harbe hazır oldu
~umuzu anladı. Çemberlayn'in ingi
lız • alman deklarasyonunu kabine ar
kadaşlarile isti§<lre etmeden, diplomat
ların yardımına lüzum görmeden ve 
dominyonlarla temas eylemeden imza 
etmesi ananevi dış politikamıza muha
liftir. İngiltere ilk defadır ki, orta 
Avrupa hudutlarının müdafaası mec
buriyetinde kalıyor. Bu suretle ln -
gilterenin Avrupa kıtasında bir ordu 
bulundurması ve silahlarını artır
ması icap eder. 

Günüllüler işi halledilirse (Başı 1. inci sayfada) 1 tün Almanya sizi selamlıyor. yirmi kadar Ankara' da 
hakkında zabıt 

satıcı 

tutuldu 

Çemberleyn'in sözleri 
B. Cooper'den sonra B. Çember

layn söz alarak demiştir ki: 
"Münib anlaşmasını izahtan sonra 

meclise şu iki vakayı hatırlatmak is
terim: 

1 - Münih'e, ekseriyeti alman olan 
aüdet bölgelerinin Almanya'ya bağ -
!anmasını kararlaştırmak için gitme
dim. 

2 - O esnada "zaman., en kati un
suru teşkil ediyordu. Fecih ve zor 
ayırma ameliyesini yapmak için fev
kalade çabuklukla hareket etmek mec 
buriyetinde idik.,, 

Bundan sonra B. Çemberlayn Al -
manya tarafından Godesberg'de tek -
lif edilen şartlarla Münib anlaşması 
arasındaki farkı anlatarak demiştir 
ki: 

.'.'- Godesberg muhtırası altı gün 
muhletle tahdit edilmiş idi. Münib 
anlaşmasında ise fransız - ingiliz tek
liflerine dönülmüş ve işgalin dört 
devletin mesuliyeti ve enternasyonal 
bir kontrol altında yapılmaı;ına ka -
rar verilmiştir. Yeni Çekoslovakya -
nın sebebiyet verilmeden vaki olacak 
bir taarruza karşı dört devlet tara
fından müşterek •garantisi Çekoslo -
vakya'ya, Godesberg muhtırasında 
derpiş edilmiyen bir karşılık teşkil 
etmektedir. 

Keza malômdur ki, Almanya ve İ
talya macar ve leh ekalliyetleri mese
lelerinin de hallinden sonra Çekoslo
vakya'yı garanti etmeyi teahhüt eyle
mişlerdir. 

Hakiki muvaffuklyct, dört büyük 
devlet mümessillerinin insan feda e
dilme.sine mahal kalmadan nazik ve 
zor bir ameliyatı yapmak çaresini bul
muş olmalarındadır. Medeniyete ni
hayet verecek bir felaketin önüne ge-
çilmiştir. 

Bugün ve dün de B. Hitler için çe
tin sözler &öylendi. Faıkat Meclis, A
dolf Hitler'in barışa yaptığı bu hiz
meti unutmamalıdır. 

!tlusolini'nin işbirliği 
B. Musolini'nin işbirliği de kayda 

değer. Bütün dünya italyan hüküme
tinin reisini taktir ve tazimle yadede
bilir. B. Daladiye'nin vazifesi en zoru 
olmuştur, Cesareti, mesuliyctletini 
müdrik bulunması ve iyi niyeti müza
kerelerin ilerlemesine çok hizmet et
mi§tir . ., 

• 

lngiliz - İtalyan 

anlaıması derhal 
yürürlüğe girecek 

Fransa - Almanya arasmda bir 
ademi tecavüz pakh 
imza edilecek mi! 

Londra, 3 a.a. - Henüz teeyyüt 
etmiyen bazı haberlere göre Çember -
leyn ile Musolini arasında vuku bula
cak mülakat esnasında İspanya'daki 
ecnebi gönüllüleri meselesi halledile -
bildiği takdirde İngiliz - italyan itila -
fmm derhal meriyete gireceği Press 
Association'un bir muharriri tarafın -
dan bildirilmektedir. 

Muharrir bundan sonra tahakkuk 
etmesi muhtemel olan bir tasavvurdan 
bahsetmektedir: Bu tasavvur Almanya 
ile Fransa arasında, Çemberleyn ile 
Hitler tarafından tanzim edilen met -
nin esaslarına müstenit bir ademi teca
vüz beyannamesinin imzasından iba -
rettir. Bu suretle istikbalde bir garp 
hava paktının imzası, hatta silahların 
terkedilmesi için müzakereye bctJlan -
ması ümit edilebilir. 

Kont Ciano ingiliz büyük elçisi 
Sir Pört ile uzun bir mülakatta bulun
muştur. 

~1lOi1lli'll17l'tıV 

"silahlanmıya devam etmeliyiz,, söz -
teriyle Münihten döndüğü zaman "ba
rışın bizim devrimiz ıçin temin edil -
miş olduğu., hakkında yaptığı beya
natı arasındaki tezadı kaydettikten 
sonra demiştir ki : 
"- Elde edilen şey harp içinde bir 

mütarekedir. Fransa ile İngiltere'nin 
bir dörtler paktındaki vaziyeti barışı 
hesapsız tehlikelerden kurtarmak 
için çok zayıftır. Şimdi dörtler paktı 
değil, yeni ve tam bir barış konferan
sı lazımdır. Amerika'nm tevassutuna 
müracaat edelim ve Sovyetler Birliği
ni hariç tutmıyalım.,, 

B. Atli'dcn sonra muhalif Hberal 
Sir Arçibald Sinkler söz alarak, baş

vekilin şahsen cesaretli gayretlerini 
tazimle yadetmiş ve fakat, "mütearrız 
diktatörlüklerin önünde adım adım 
çekilme,, politikası üzerine hiç bir va
kit devamlı bir barışın kurulamıyaca -
ğını söylemiştir. 

B. Eden kürsüde 
Sir Sinkler'den sonra B. Eden söz 

alarak demiljtir ki: 
Bundan sonra B. Çemberlayn, A

merika ve dominyonlara karşı min
nettarlığını ifade eylemiştir. 

Münih'te imzalanan ingiliz - alman 
deklarasyonuna gelince, B. Çeınber
layn ezcümle demiştir ki: 

"Daima Avrupa'nın yatışması çok
tanberi havayı zehirliyen bu hu3ume
ti izale için çalıştım. Çekoslovak me· 
selesi bu meselelerin sonuncusu ve 
belki de en tehlikelisiydi. Bunu hal
lettikten sonra yatışma ve temizleme 
yolunda yeni bir adım atabiliriz. 

"- Nihayet harbin onüne geçilme -
sine hadim olan ,müteaddit unsurlar
dan biri hiç şüphesiz başvekilin B. 
Ruzvelt'in ikinci bir gayretine olan 
ümidini kesmekten imtina etmesi ol
muştur. (Ekseriyet tarafından alkış -
lar). 

Deklarasyon 

B. Eden, en büyük tazimin çekoslo
vaklara yapılması icabedeceği kanaa
tindedir. 

lanmıştır. Keza, Almanya. pek yakında alman 
Hitler, maiyetiyle birlikte saat 10,15 imparatorluğu cezasından olacak o

te otomobiline binerek Rehau ve Selb lan bütün eüdet alınanları bölgesini 
yolu ile eski Alman - Çek hududu is - :;elamlamaktadır. Fakat bu selam ay
tikametinde hareket etmiştir. nı zamanda bir temennidir de. Bu 

J' itdenau' da 
Hitler, saat 11.20 de Vildenau'ya 

gelmiştir. Kendisi hudut işareti yakı
nında Henlayn tarafından karşılan
mıştır. 

Bu münasebetle remzi bir rasime 
yapılmıştır. Gümrük geçit kolu indi -
rilmiş ve bu esnada mızıka milli al
man havasını terennüm etmiştir. Hit
ler'in otomobilini zabitlerin binmiş 
oldukları diğer 12 otomobil ile hücıim 
kıtü.atını nakletmekte olan diğer oto
mobiller ve 12 motosiklet takip etmek
teydi. Hitler, südetler memleketin~ ta 
kızaferler altından geçmek suretiyle 
girmiştir. Bu takı zaferlerde şu yazı
lar yazılı idi: "Südet memleketlerinin 
halaskarı, sefa geldiniz.,, Birkaç da
kika sonra Hitler'in otomobilinin Aş 
şehrine girişi büyük bir neşe ve coş
kunluk sesleriyle selamlanmıştır. 

Egcr'de 
Eger, 3 a.a. - B. Hitler saat 13.25 

de buraya muvasalat etmiştir. Bütün 
Eger halkı Führer'i alkışlarla karşı
lamak için yolun iki tarafım doldur
muştu. Milli elbiseler giyinmiş iki 
çocuk Führer'e bir buket vermiş ve 
müteakiben B. Hitler belediye daire
sine girmiştir. 

Bölge başkanı B. Vellner eski im
paratorluğun şan ve şerefini ihya et
tiği için B. Htler'e teşekkür etmiş ve 
B. Hitler verdiği cevapta bütün mü
cadelesi esnasında Avusturya'nın ve 
Bohemya'nın on milyon almanım Al
manyaya raptetmek arzusu ile hare
ket ettiğini söylemiştir. 

Bunu müteakip B. Henlayn söz ala
rak bu şehrin bütün kurtulacağı hak
kında kıral Lui Bavyera tarafından 
verilen sözün 6 asır sonra yerine gel
miş olduğunu kaydeylemiştir. 

Almanya' dan Südetlere selam 
B. Hitler burada söylediği nutuk

ta ezcümle demiştir ki: 
.. _ Sizi bugün ilk defa olarak şah

sen selamlıyorum. Aynı zamanda bil-

memleketi artık Almanya' dan ayır -
mak mümkün olmıyacaktır. 

Sizin için döğüşmiye hazır idik. 
Almanya tehdite maruz kalırsa siz 
de döğüşmiye hazır olacıksınız. lş
te alman milleti bu akibet ve arzu 
birliği içinde istikbalini yapacak ve 
dünyada hiçbir kuvet artık onu teh
dit edemiyecektir.,, 

Alman Führer'i buradan Vildsein 
ve Schönbach mıntakalarını ziyarete 
gitmiştir. B. Hitler saat 16 da Schön
bach ile Markneukirchen arasında es
ki hududa varmış ve bu suretle Eger 
bölgesinde ilk turnesini ikmal etmiş
tir. 

E11tcrna. .. yonal komisyonda 
Bertin, 3 a.a. - Munih anlaşması 

mucibince teşkil edilen enternasyo -
nal komisyon bu sabah tekrar toplan
mış yeni hududun tahdidi meselesini 
tetkika başlamıştır. 

Südet topraklarının Almanyaya ter
ki hususunda enternasyonal komisyo
na yardım etmek üzere Londra'dan 
Çekoslovakya'ya gönderilen 30 ingi
liz askeri müşahidi Prag'a varmıştır. 

Münih anlaşmasının tatbikine me
mur beynelmilel komisyon bugün Iiı
zumu halinde plebisit yapılacak bol
geyi işgal edecek olan enternasyonal 
teşekküller meselesini tetkik etmi'1-
tir. 

Südet mınıakasına gidecek 
İngiliz göniilliileri 

Loııdra, 3 a.a. - Plebisit yapılacak 
olan südet bölgesinde altı ila sekiz 
hafta polis vazifesi görmek üzert' bin 
kadar gönüllü vermek için Britiş Lej
yon tarafından yapılan teklifin hükü
met tarafından kabul edildiği resmen 
bildirilmc.kte-dir. Gönüllüleri lejyo· 
nun ba§kanı Sir Frans Fetherston i
dare edecektir. Gönüllülerin yazıl
masına yarın başlanacak ve çarşamba 
günü talimat almak üzere de toplana
caklardır. 

Südet sosyalistlerinin Jideri Jaksch 
bugün Londra'ya gelmiştir. 

Lord Runsiman1ın bahriye 
Nazırı olması muhtemel 
Kabine krizi genlıllre<eğe benzemiyor 
Londra, 3 a.a. -Deyli Meyi gazetesi, Lord Runsiman'ın bahri

ye nazırlığına tayin edilmesi ihtimalinden bahsetmektedir. Kabi
ne buhranının genitlemesi muhtemel değildir. 

Eski bahriye nazırı Kuper'e ı mektedir. 
müzaharette bulunmuş olan na- Bu aksülameller tabiidir. Fakat 
zırların da Çekoslovakya'mn ga-1 bunların bir ricat manasını tazammun 
rantisi hususunda ha§vekile ilti- etmem:~eri lazım~ır. Zayıflara mah-
hak ettikleri bildirilmektedir. s~s _degıl, ~u.vetlılere mahsus olan 

Esasen ba~vekil mı·11· ""d f sukunet polıtıkasım da gütmek ve 
r ı mu a aa na- Akd . 'de b" . 

zırlarına katiyen dokunmak isteme- e~nız ır fransız - ıtalyan ya-
mektedir. Avrupa'da devamlı bir aı1· kınlıgı hasıl ola-~ğını ümit etmek la
tant hasıl oluncıya kadar İngiltere'- zımdır. Esa~en ıkı taraflı olan Çem
nin silahlanmasını aynı hızla yürüt- berl;rn - ~ı~ler beyannamesi bir kaç 
miye azmetmiş bulunmaktadır. tar~ ı o_la~ılırse Orta Avrupa millet

elrı yenı hır harbe girmeden yeni bir 
sulh muahedesi kazanmış olurlar.,, Tabii aksülameller 

Taymis gazetesi yazıyor: 
Silalısızlanmalı ! 

Deyli Telegraf, şöyle yazıyor: 

(Başı 1. inci sayfada) 
nrn yaptığı kontrollar esnasında gözü
ne ilişen eksiklikler bilhassa turistik 
eşya, ıtriyat, tuhafiyeye müteallik eş
va satan mağazalarda olmuştur. Hak -
İarında zabıt tutulan mağaza sahiple -
rinden bir defaya mahsus olmak üzere 
20 liraya kadar hafif para cezası alına
cak, fakat bu hal tekerrür ettiği tak
dirde mağazası on beş güne kadar ka
patılabilecektir. 

Kanunun selametle tatbiki ve hal -
kın menfaatlerinin icap ettiği şekilde 
korunabilmesi için bu cezalara karşı 
itiraz kabul edilmemektedir. Nitekim 
dört gün içinde cezaya çarpılan esna
fın müracaatları dinlenmemiştir. 

Şapka ve buna benzer eşya satan 
bir iki mağazada da belediye zabıta 
memurları etiket üzerinde yapılan bir 
uygunsuzluğa tesadüf etmişlerdir. 
Tesbit edilen vaziyete göre bu mağa -
zalar şapkaların kenarına uzaktan göz
le görülemiyecek kadar küçük etiket 
koymuşlardır. Halbuki izahnamede eş
ya üzerine konulacak etiketlerin görü
lebilecek şekilde olması lazımdır. 

Yol 
kültürü 

(Başı 1. inci sayfada) 

vasıtalarımız için nasıl disiplin
ler kuracağız? Mesela tekerlek
leri asfaltın bilhassa düşmanı o-
lan yük arabalarını büyük ıehir
lerimizde değiştirmek istediği -
miz vakit, bir seferberlikte ve 
şehir dışlarında ancak mevcut 
arabalarla iş görülebileceği me
selesi meydana çıkıyor. Ne bu se
beple şehirlerimizi arnavut kaldı
rımına mahkum etmek, ne de se
ferberlik zaruretlerini ihmal et
mek aklımızdan geçer. Fakat 
bütün bu işler münferit teşebbüs
lerin kararları ile halledilemez. 
Sonra kavali§i yol sistemini sür
atle bırakarak, bir iki mevsimlik 
güzel satıhlar yerine, senelerce 
devam edecek, tamir masrafı az, 
bakımı kolay, sağlam yolları bir 
an evel hedef edinmeliyiz. lkide 
bir yan yollarla kesilmiyen, mu
ayyen noktaları kapandığı vakit 
hepsi birden herhangi bir istika
mette kullanılabilen yollar bu
günkü Almanya' nın sulhta her 
türlü nakliyat ve seferberlikte 
en seri ve toplu tahaşşüt husu
sunda tekmil komşularına üstün
lüğünü temin etti. 

varakası 
Haklarında zabıt tutulan esnaf 

hakkında belediye bir sicil defteri aç
mış, isimleri oraya kaydetmiye başla
mıştır. Tekerrürler bu siciller üze
rinden anlaşılacaktır. 

Cezaya çarpılmamak, kontrolden 
yüz akiyle çıkmak için esnafımıza bir 
küçük tavsiyede bulunalım: Bu çok 
mühim kanunu, izahnamesini ve bele
diyenin gazetelerle yaptığı ilanları 
bir daha okusunlar ... 

Bu iş, el birliğiyle yürüyecektir. 

Kanunun l ... wnbul' da ki tatbiki 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Pazar -

lıksız satış kanununun tatbikatı ta
bii bir şekilde devam etmektedir. Be
lediye müfettişleriyle belediye zabı
ta memurları, iktısat murakipleri ta· 
rafından iki gündenberi yapılmakta 
olan kontrollar neticesinde yalnız bir 
tek manifaturacı dükk5.nında malla • 
rın üzerine etiket konulmadığı için 
zabıt tutulmuştur. Başka hiç bir va
ka yoktur. Kanunun tatbikı muvaffa
kiyetle ilerliyor. 

Birleşik Amerika' da 

Nazi Şefi 

Az daha lin~ 

ediliyordu ! 
Nevyork, 3 a.a. - tik alman müs

temlekecilerinin Amerika'ya ayak 
bastıklarının yıldönümü münasebe -
tiyle tertip edilen merasimde bir na
ı:i teşekkülü olan "alman - amerikan 
cemiyeti,, nin reisi Fritz Kuhn bir 
linç edilmek tehlikesi atlatmıştır. 

Kuhn hücum kıtaları üniformasınt 

giymiş olduğu halde akşam bir nu
tuk söylemek üzere Niyucersi'de U
nion Siti'ye gitmiştir. Fakat Kuhn 
görünür görünmez bir kiremit ve taş 
yağmuruna tutulmuş otomobilinin 
camları kırılmıştır. 86 polis memuru 
mumaileyhi halkın hiddetine karşı 
muhafaza etmek mecburiyetinde kal· 
mışlar ve kendisine süratle uzaklaş
masını tavsiye etmişlerdir. Kuhn po
lislerin himayesi altında ve halkın 
"öldürün,, sedaları arasında sıvışmış
tır. 

Kuhn gelmeden evel bazı amerikah 
eski muharipler içtimaın yapılacağı 
salonu istila etmeğe teşebbüs etmiş
lerse de polis buna mani olmuştur .•. 

Merasim Madison Skuer Garden'de 
naziler hariç olmak üzere aslan alman 
olan on bir amerikalının iştirakiyle 
yapılmıştır. 

Bir tayyare kayıp 

Barthurst, 3 a.a. - Lufthansa kum

panyasının cenup Amerikasından ge
linken pazartesi kaybolan deniz t:ıy
yaresi hata bulunamamıştır. Yahıız 

buraya 50 kilometre mesafede beş pos

ta çantası bulunmuştur. 

Cezalandın lan 
ihracafcilar 

~ 

B. Cooper, cuma günü B. Hitler'le 
yaptığım mülakata işaret etti. Bu mü
lakatın neden tenkide layık oldu~u
nu anlıyamıyorum. Hiç bir pakt imza 
etmedim, hiç bir teahhütte dl" bulun· 
ınadım. Gizli bir anlaşma rn'-vzuubahs 
değildir. Mülakatımız hiç kimsenin a
leyhine olmamıştır. 

Benim tarafımdan istenen bu müla
katın hedefi Hitler'le yaptığım ;;ahsı 
teması derin'leştirmekti. Bunun mo
dern diplomaside asıl olduğunu zan
nediyorum. Bilhassa müşterek nokta
lar mevcut olup olamıyacağını tespit 
için dostane ve fakat hiç bir teahh!.i
dü mutazammın olmıyan bir görüşme 
y11pılmıştır. Son haftaların hadisderi 
bize devamlı bir barışa yerinde otura
rak ve ne mukadderse 0 olsun diyerek 
trişilemiyeceğini öğretmi~ti~. Bar~ş 
çetin ve müspet gayretler ı~tıyor ... Hıç 
bir kimse şimdi lngıltere'nın Munıh 
anlaşmasından sonra tcslihatını duı
duracağını zannedeınez. lngiltere'nin 
silahsızlanması bir taraflı olamaz, bu 
tedricen ve bütün memleketler tara
fından yapılmalıdır.,, 

"Harbin önüne geçilmesine hizmet 
eden diğer bir unsur da geçen hafta -
nın sah günü İngiltere'de bir deklaras
yon ne~redilerek Almanya, ingiliz baş
vekilinin gayretlerine rağmen, Çekos
lovakya'ya taarruz ettiği takdirde 
Fransa"nın çeklere derhal yardım ede
ceğinin ve İngiltere ile Sovyetler bir -
Iiğinin de hiç şüphesiz Fransarun ya -
nında yer alacağının bildirilmesi ol -
muştur. (Muhalefet tarafından şiddet
li alkışlar) 

Tarilıi bir deldiirasyon 
Zannederim ki, istikbalin tarihçile

ri bir hafta evel harba karşı rol oynı -
yan amiller arasında bu deklarasyona 
mühim bir yer vereceklerdir. Münib 
tekliflerinin ototerminasyon lehinde 
olma~ğmı hepimizin esefle kabul et -
mesi icap eder. Sükunet bulma hissi -
miz ne olursa olsun aramızda bu tek -
lifleri okuduğumuz zaman az çok bir 
küçülme hissi altında kalmıyan pek az 
kimse mevcuttur. Tekliflerin tatbikı i
çin verilen müddet hiç şüphesiz zali -
mane bir şekilde azdır ... 

.. İlk heyecanlı saatten sonra deniz 
birinci lordunun istifası kabine dahi
linde meseelnin başka bir cep!lcden 
de tetkik edilmiş olduğunu göster-

Jetler kadar azimli davranmalıdırlar.,, 
B. Eden silahlanmanın çabuklaştı

rılması ve "mukavemet ediniz ve ve
riniz .,sistemine nihayet verilmesi Iü
zumunu kaydettikten sonra sözleıini 
tehlikelerin ruhun ihyası' ve mil
li birliğin başarılmasına imkan vere
cek olan bir dış politikanın tatbiki ile 
iz~le. edilebileceğini söyliyerek lbitir
mıştır. 

"Eğer umumi bir silahları terket· 
me itilafı vücuda getirilemezse bil
h~:;s~ h~va silahlarım artırmak için i
kı mısl~ gayret sarfetmeliyiz., ' 
. Dey~ı Eks~res gazetesi, gene bir in

fırat sıyasetı takip edilmesi taraftarı
dır. 

1 KÜÇÜK Dl~ HABERLER l 
X Londra - Irak Hariciye Nazın 

Te~fi~ Sueydi Londra'ya gelmiştir. 
Salahıyettar mahafilden alınan malCı _ 
mata göre, İngiltere ile lrak'ı alaka -
dar eden meseleler görüşülecektir. 

Bizler memleketimizde rayın 
iflas etmesinden daha nice sene
ler bahsedemeyiz. Her yaptığı
mız demiryolu, her sahada mil
li kudreti artırdı ve artıracaktır. 
Bizim için bahis mevzuu, ray ve 
yolun hesaplı ve daimi ve emin 
itbirliğini temin etmektir. Motör 
kuveti, ancak mu·ntazam yolla 
izah olunabilir: Asrımızın haılı
ca kuvvet timsali ise motör ku
vetidir. Bu kuveti olanca imkan
ları ile bizde kullanmak, sulhta 
ve harpte kullanmak, milli hare
ketin ıaatte sürat ölçüsünü aza
miye çıkarmak zaruretindeyiz. 
Milli müdafaa, ekonomi, turizm, 
şehirlerimizin imarı ve şehirler 
arasında münasebet, bütün hep 
bir arada bir tek kelimeye sap
lanırlar: Yol ! Ve ileri memle -
ketlerde gördüğümüz gibi yol! 
Bu yolun inşa kalitesinden hiç 
bir şey feda edemeyiz. Kesemizi 
düşünerek, ancak genişliği, uzun 
veya kısalığı üzerinde münaka
şa edebiliriz. 

İstanbul, 3 (Telefonla) - lktısat 
Vekaleti yabancı memleketlere gön -
derdiği ihracat eşyasında milli men
faatleri haleldar edecek şekilde tağ
şiş yaptıkları ve dürüst olmıyan ha
reketlerle piyasayı boı:mıya teşebbüs 
ettikleri anlaşılan iki ihracat şirketiy
le üç ihracat firmasının ellerindeki 
ihracat vesikalarını geriye almış ve 
kendilerini ticaretten menetmiştir. 

Çemberlayn, sözlerini İngiltere· 
nin sıHihsızlanması meselesine temas 
etmek ve milletler arasında suitefeh· 
hümleri bertaraf etmek için yeni im· 
kanlar gördüğünü ve mevkiini daha 
genç birine tcı kedemeden önce kendi
ni bu işe vakfetmek istediğini söyıi
yerek bitirmiştir. 

Bir teZ<ıt 
B.Çemberleyn'den sonra söz alan 

B. Attli, B. Çemberleyn'in bugünkü 

B. Eden herhalde hükümetin inı:;i
liz garantisinin meriyete girdiğini 
tasrih etmesini istemekte, dörtler 
paktına dayanan bir politikanın teh
likelerine karşı ikaz etmekte ve hiçbir 
Avrupa konseyinin küçük büyük bil· 
tün devletlerin iştiraki olmadan tam 
olamıyacağını kaydeylemektedir. 

Demokrasiler azimkar 
dauranmalı 

_Şimdi gerek politika ve gerek fi
kir itibariyle demokrasiler, diğer hü
kilmet §ekilleriylc idare edilen mil-

I şçi partisinin teşekkiirü 
Londra, 3 a.a. - İşçi partiı;inin icra 

komitesi hiikümetin politikasını tas
vip ve B. Ce.mbcrlayn'a yaptığı hiz
metlerden dolayı teşekkür eden bir 
karar sureti kabul etmiştir. Bu karar 
sureti, partinin bir ademi itimat tekli
finde bulunmıyacağını göstermekte
dir. 

Münib anlaşmalarının metnini ihti
va. e~en yeni bir beyaz kitap neşredil
mıştır. 

l ngilıere Çekoslovakya' ya 
par<ı veriyor 

Londra, 3 a.a. -- B. Çemberlayn A
vam kamarasındaki •beyanatında, in
giliz hükümetinin Çekoslovakya için 
30 milyon İngiliz liralık bir istikraz 
teklif etmek istediği ve derhal ıo ;n;J. 
ıon avans vereceğini bildirmiştir. 

X Riga - Letonyalı atlet Liepkalis 
30 kilometrelik dünya yürüyilf reko -
runu bu mesafeyi Z saat 34 saniyede 
katetmek suretiyle kırmıştır. 

X Roma - İtalyan başvekilinin oğ
lu yüzbaşı Bruno Musolini, profesör 
Vincenzo Tangorra'nın torunu Mat -
mazel Gina Roberti ile nişanlanmıştır. 

X Marailya - Bir yağ fabrikasın • 
da infilak olmuştur. 50 kadar yaralı 
olduğu söylenmektedir. 

X Roma - Stefani ajansı, geçen 
hafta silah altına çağrılmış olan 1910, 
11 ve 12 sınıflarının terhis edildiğini 
resmen bildirmektedir. 

X Londra - İngiliz kabinesi, baş -
vekalet dairesinde toplanmıştır. 

F. R. ATAY 

Makaraz vapuru geldi 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Deniz

bank'ın yaptırdığı dördüncü yeni va
pur olan Makaraz bu sabah !stanbula 
geldi. Bu vapur Marmara tipi vapur
ların sonuncusu ve Trak'la Sus'un e
şidir. 

Konya' da belediye seçimleri 
yapılıyor 

Konya, 3 a.a. - Vilayetimizin her 
tarafında başlıyan belediye seçiminde 
halk reyini müttefikan parti namzet
lerine vermektedir. 

Bu şirketlerin biri Samsun'da, di
gen İzmir"de, firmalarda Fethiye, 
Mersin ve Giresun'dadır. 

Manevradan dfö1en a!oikerler 

Trahzon'<la 

Trabzon, 3 a.a. - Doğu manevra
sından ~Önen Trabzon alayı subayla
rı şerefıne akşam belediye şehir ku
l~bünde bir çay ziyafeti verilmiş. va
lı ve komutan tarafından verilen söy
levlerde halkın orduya olan bağlılığı 
tebarüz ettirilmiştir. 

Konya' da sonhahar at 
ko~uları 

Konya, 3 a.a. - Dün şehrimizde 
sonbahar at koşularının birincisi ya
p~lmıştır. Halk koşuları alaka ile ta
kıp etmiştir. 
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10 çeşit harp teçhizat 
e yası alınacak 

Uandanna Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komiayonundan : 

1 - Aşağıda cins ve miktarı tahmin bedeli ve ilk teminat miktarı yazı
lı on çeşit harp techizat eşyasına toptan ve her çeşide ayrı ayrı en ucuz 
fiat teklif edene ihale edilmek kaydile kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi 10-10-938 pazartesi günü saat (10) da komisyonda 
yapılacaktır. 

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

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

llk Tahmin Tutarı Eksiltme 

Miktarı 
günü teminat bedeli 

Lira Ku. Lira Ku. Lira Ku. Cinsi 
--- --- ---

600 Altı kütüklü palaska takımı 247 50 5 50 3300 00) 
3100 .. .. ,, omuz kayışı 302 25 1 30 4030 00) 
950 .. .. .. Bel 

" 85 50 1 20 1140 00) 
150 .. .. .. Süngülüğü 5 62 50 75 00) 
900 Üçlü bir kütük 81 00 1 20 1080 00) 10-10-938 

2000 Nevresim palaska takımı 675 00 4 50 9000 00) 
1000 .. .. Bel kayışı 105 00 1 40 1400 00) 
1000 ,, ,, omuz kayışı 123 75 1 65 1650 00) 
1000 .. " Süngülüğü 26 25 o 35 350 00) 
6200 Tüfek kayışı 255 75 o 55 3410 00) 

--- ---
Yekun 1907 62 25435 00 

Elbise yaptırılacak 
Emniyet Müdürlüğünden : 

Mikdarı 
Cinsi Takım 

Sivil Elbise 185 

Muhammen 
Beherinin 
Fiyatı 

Lr. Kr. 

22 00 

Teminatı 

Lr. Kr. İhale günü 

306 00 15-10-938 cumartesi günü 
saat 11 

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

Bayınd1rhk Bakanlığı 
1 

Kereste alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

17 Teşrinievel 938 pazartesi günü 
aaat 11 de Ankara'da Nafıa vekaleti 
binasında Malzeme müdürlüğü oda
sında toplanan Malzeme eksiltme ko
misyonunca vagon içinde ve Haydar
paşa'da teslim edildiği taktirde ce
man 4700 lira muhammen bedelli çı
ralı çam ağacından 100 metre miklip 
kerestenin açtk eksiltmesi yapılacak
tır. 

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

Muvakkat teminat 352,50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

A nkara'da Nafıa vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarla bir
likte aynı gün saat 11 de komisyonda 
hazır bulunmaları Hizımdır. (4026) 

7166 

Muhtelif makina alınacak 
Nafia Vekaletinden : 

4. Teşrinisani. 938 cuma günü saat 
15 de Ankarada vekalet binasmdaki 
malzeme müdürlüğü odasında topla · 
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
17.300 lira muhammen bedelli 2 adet 
seyyar taşkıran makinesi ile 2 adet 
bitüm teshin ve püskürtme tertibatını 
haiz kazan tadil edilmiş hususi şart -
namesi dahilinde yeniden kapalı zarf 
usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak vekalet malzeme mü
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1297.50 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 

şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik· 
te aynı gün saat 14 e kadar makbuz 
mukabilinde mezkftr komisyon reisli· 
ğine vermeleri lazımdır. 

(3768) 6776 

Kanal inşası 
Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Seyhan sağ sahil sulama ana 

kanalının kilometre 18 -t- 500 den 
37 + 500 e kadar olan son parçasiylc 
kilometre 23+500 de bu kanaldan ay
rıla:: takriben 20 kilometre uzunlu -
ğundaki üçüncü ayrım kanalı keşif 
bedeli ( 401.570) liradır. 

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

muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evci ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla biıılikte bir istida ile Veka
lete müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. bu müd
det içinde vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar Sular Umum Mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. Postada olan gecik
meler kabul edilmez. (4107) 7250 

Sulama ınşaatı 
Nafıa Veki.letinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Menemen ovasının sulanması 

inşaatı ve keşif bedeli (458.514) lira 
(30) kuruştur. 

2 - Eksiltme 27-10-938 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat (11) -
de Nafıa Vekaleti Sular Umum Mü
dürlüğü su eksiltme komisyonu oda
sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, Bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (22) lira (95) kuruş muka
bilinde sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (22090) lira (57) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evvel ellerinde bulunan bütün 
vesikalarla birlikte bir istida ile Ve
kalete müracaat ederek bu işe mah
sus olmak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bu -
lunmıyanlar eksiltmeye iştirak ede -
mezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar Sular Umum Mü
dlirlüğline makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (4109) 7252 

Dere ıslah işle ri 
Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Hanife deresinin üst krsmı ile 

küçük Karaderenin ısllih işleri keşif 
bedeli (185.170) lira (50) kuruştur. 

2 - Eksiltme 27-10-938 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat (15) de 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdür
lüğü su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genci şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (9) lira (26) kuruş muka
bilinde Sular Umum Müdürlüğünden 
alabilirler. 

det içinde vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

kanal ve kaldırım i.nşasI. 

KO OK A AR 5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Sular Umum Mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Keşif bedeli: 3716 lira 59 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve ev

rak Devlet Havayollart Umum Mü
dürlüğünde görülebilir. 

3 - Eksiltme 18-ol0-938 tarihinde 
aalı gilnil saat (11 de on birde) Ha
vayolları Umum Müdürlük binasında 
yapılacaktır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Postada olan gedkmeler kabul e- Satılık : 
dilmez. (4108) 7251 

· "- Hava:.· Kurumu~ ....... ,. . •' . . ... . 

Yol tamir ettirilecek 

4 - Eksiltme pazarlık usulü ile ya
pılacaktır. 

Sablık - İstasyon arkasmda ve 
jandarma mektebi civarında ve Anka. 
ra'run her tarafında inşaata elverişli 

arsalar. Tel: 2406 Neşet Şeren 116349 

Dört satırlık kUçük ilanlardan: 
Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuru5 

Türk.kuşu Genel Direktörlüğünden : 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 278 lira 74 kuruş muvakkat 
teminat vermesi, bundan başka ihale 
tarihinden 8 gün evvel Nafıa Veka
letinden alınmış ehliyet vesikası ib
raz etmesi l!zımdır. 

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

Devamlı ldlçilk illnlardan her defası 
için 10 kuruı ahnrr. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir illn için 140 kuruı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her aatır, kelime aralarındaki boıluk
lnr müstesna, SO harf itibar edamia
tir. Bir kiiçülc ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 

6350 

Ankara • İstanbul yolunun 4 üncü 
kilometresinden ayrılan 3 kilometre 
tulündeki planör alanı iltisak yolu -
nun esaslı tamiratı bir hafta müddet
le pazarlık suretiyle eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

Muhammen bedeli nafıa vekaleti 
tahlili fiat cetvellerine göre 4.433.20 
lira ilk teminatı 332.49 liradır. 

6 - Taliplerin üçüncü maddede ya
zılı saatte Havayolları Umum Mü -
dürlüğü binaaında eksiltme komisyo
nu odasında hazır bulunmaları ilan 
olunur. (4130) 7268 

Satılık - Ankara'nın her tarafın • 
da ev, apartıman, arsa almak ve &at -
mak istiyenler. Tel: 2406 Neşet Şe -

Dört satırdan fazla her aatır için 147• 
rıca 10 kuru5 alınır. .................................................... 

Bu işe ait fenni ve hususi şartna -
me keşif cetvelleri ve silsilei 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 
birlikte hazır bulunmaları. 7214 

Muhtelif civala ve somun 
almacak 

Türkku§u Genel Direktörlüğünden : 
Mecmuuna 1500 lira kıymet takdir 

edilen muhtelif cıvata ve somun alı
nacaktır. Şartnamesi ve listesi her 
gün Ankarada Türkkuşu Levazım bü
rosunda, İstanbulda T. H. K. şube . 
sinde görülebilir. 

İsteklilerin nihayet 10 T. evet 938 
tarihine kadar tekliflerini yapmaları 
ilan olunur. 7216 

Odun ve kömür ahnacak 
Türkku§u Genel Direktörlüğün

den: 
Türkkuşu için 45 ton kriple kömür 

ile 25 ton kesilmiş kuru meşe odunu 
açık pazarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli kriple kömür i
çin tonu 20 lira, odun için kilosu 2.S 
kuruştur. İlk teminat 114.37 liradır. 

Eksiltme 12 T. evel 1938 gününe 
rastlayan çarşamba günü saat 14 de 
yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve 
saatte vesaik ve teminatlariyle hazu 
bulunmaları 7175 

1 O adet ispirto tankı 

alt nacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün-

den: , 
1 - İdaremizin Paşabahçe fabrika

sında monte edilecek bir adet 400.000 
litrelik, beş adet 200.000 litrelik, 2 a
det 100.000 litrelik ve 2 adet 50.000 
litrelik ceman 10 adet ispirto tankı
nın şartname ve resmi mucibince ima
li kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
muştur. 

II - Heyeti umumiyesinin muham
men bedeli sif İstanbul 32.500 lira ve 
muvakkat teminatı 2.437.50 liradır. 

III - Eksiltme 18-XI-938 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 15 de Ka
bataş'da Levazım ve mübayaat şube -
sindeki alım komisyonunda yapıla -
caktır. 

IV - artname ve resimler 1.63 li
ra bede mukabilinde İnhisarlar U -
mum Müdürlüğü Levazım ve müba
yaat şubesile Ankara ve İzmir Baş -
müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin fiatsız fenni teklif mektu
bunu verilecek malzemeye ait bütün 
teferrüat ve detay resimlerile imalat 
resimlerini ve bilhassa hava çıkış ve 
girişi süpaplarını detayye plaruarını 
ve montajdan sonraki vaziyet planını 
ihale gününden en geç 10 gün eveline 
kadar inhisarlar Umum Müdürlüğü 
müskirat fabrikalar şubesi müdürlü -
ğüne vermeleri ve tekliflerinin kabu
lünü mutazamrnın eksiltmeye iştirak 
vesikalarını münakasa gününden bir 
gün evvel mezkur şubeden almaları 
lazımdır. lştidk vesikası almıyanlar 
münakasaya kabul edilmiyeceklerdir. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesika ile 5 inci maddede ya
zılı müskirat fabrikalar şubemizden 
alınacak eksiltmeye iştirak vesikası 

ve % 7,5 güvenme parası makbuzu ve
ya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların eksiltme 
günü en geç saat 14 de kadar yukarda 
adı geçen alım komisyonu ba~kanlı
ğına makbuz mukabilinde verilmesi 
Iazımdrr. (7038-4118) 7248 

Kokkömürü satln 
alınacak 

ren. 6351 

Devlet Hava Yolları Umum Mü -
dürlüğünden: 

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

1 - İdaremiz ihtiyacı için (60) ton 
kok kömürü açık eksiltmeye konul -
muştur. 

6682 

Acele satılık - Ayvalı Tutlu men
ba suyu müştemitatiyle birlikte uy
gun fiat1a satılıktır. Ve kiraya da ve -

2 - Muhammen bedel (1548) lira
dır. Muvakkat teminat (116) lira (10) 
kuruştur. 

3 - Mukavele ve şartnamesi Anka
ra'da Posta, Telgraf ve Telefon U -
mum Müdürlüğü binası dahilindeki 
gişemizde görülebilir. 

4 - Eksiltme 1.8-10-938 tarihinde 
sair günü saat 15 de Devlet Hava 
Yolları Umum Müdürlüğü binasında 
yapılacaktır. 

5 - isteklilerin eksiltme gün ve 
saatinde tayyare meydanmdaki Dev
let Hava Yolları Umum Müdürlüğü
ne gelmeleri ilan olunur. (4127) 7257 

Satılık çam ağaçları 
Ankara Orman Ba~ühendis Mu

avinliğinden: 
1 - Kızılcahamam kazasının hu -

dutları rapor ve krokide yazılı Yon
galı sırt ve Çakmaklı nam devlet or
manından 450 metre mikap 950 desi
metre mikfil>a denk 203 adet gayri 
mamul çam ağacı 9 ay zarfında or
mandan çıkarılmak üzere 20 gün m üd 
detle açrk artırmaya konulmuştur. 

2 - Artırma 20-10-938 tarihine mü
sadif per§embe günü saat 15 de An
kara orman başmühendis muavinliği 
dairesinde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mi; 
kabın muhammen kıyıneti 460 kuruş
tur. 

4 - Muvakkat teminat 155 lira 60 
kuruştur. 

5 - Şartname ve mukavelename 
projelerini görmek istiyenler bu müd 
det içinde Ankara orman başmühen
dis muavinliğine ve Kızılcahamam 
orman idarC1iine baş vurabilirler. 

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 

Sntılık ar&alar - Karanfil sokak ve 
Kocatepe'de Blok ve serbest yapıya 
elverişli. Hayri Dilman Koç Ap .... Tl. 
2181 7047 

Satılık ev Cfyası - Azimet dolayı
siyle iyi halinde yemek odası, yatak 
odası ve yazıhane, Bakanlık1ar karşı

sında Ersin Ap. Daire 8 Ti: 3195 
7092 

Satılık 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 Eıyaıı - Salon takımı 
kadın bisikleti perdeler ve muhtelif 
eşya Yenişehir Yunan Sefareti yanın
da No : 3 7179 

Kiralık : 

Kiralık - Yenişehir Yüksel caddesi 
Özenli sokak köşe başmda kardeşler 
apartmıarunda beş oda, bir hol, banyo 
ve sair müştemilatı havi birinci kat. 
Telefon: 2935 7219 

(4140) 7272 

Mahkemeler ; 
Kiralık Daireler - Yenişehir oto • 

! büs grajı kar§ısında Ersoy apartnnan-
! larında Tl.: 3654, 3710 6885 

Merzifon Hukuk Hakimliğinden: 

Merzüon'un Cümhuriyet okulu 
öğretmenlerinden Seher ile İstanbul 
Mecidiye kruvazörü kumandanı emir
beri Hüseyin arasında Merzifon Asli -
ye hukuk mahkemesinde açılan boşan
ma davasının icra kılınan gıyabi mu
hakemesinde: Müddeinin boğazını 

kesmek suretiyle cerh eden müddeia
leyh Hüseyinin ceza mahkemesi ilamı
na göre mahkfun olduğu ve bu sebep
le bir arada yaşama.lan imkansız gö -
rüldüğü cihetle 27-10-930 tarih 266/ 
258 numaralı ilamla boşanmalarına gı
yaben karar verilm.iıtir. Tebliğat ma -
kamına kaim olmak üzere gazete ile i
lan tarihinden itibaren on beş gün zar
fında müddeialeyh Hüseyin'in kanun 
yoluna müracaat etmediği takdirde iş
bu gıyabi il.fimın ahkimı katileşeceği 
ilan olunur. 7273 

Zayi - Ankara belediyesinden al
dığım amatör şoför ehliyetnamesini 
kaybettim. Yerine yenisini almak için 
müracaat ettim. Eskisinin hükmü yok-
tur. Atıf Eaenbel 7262 

Zayi - Çerkeş askerlik şubesinden 
aldığnn askerlik tezkeremi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. Ankara İsmet -
paşa Atıfbey mahallesi Ulucak fırını 
karşısı 77 5 numarada 323 doğumlu 

Osman oğ. Ömer Çetin. 7258 
Zayi - Balıkesir lisesinden aldı -

ğım 798 No. lu tasdiknamemi zayi et -
tim. Yenisini çıkartacağımdan eskisi -
nin hükmü yoktur. 7 55 Cahit Adıya -
man. 7243 

Kiralık - Y enişehir'in en güzel 
mevkii olan Yüksel caddesinde 9 No. 
lu Genbark apartımanmda 4 ve 5 oda
lı her türlü konforlu katlar vardır. Ya-
nındaki eve müraacat. 6955 

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

Kiralık ev - Y enişehir'in mutena 
yerinde İsmet İnönü ve Kazım Özalp 
asfalt caddelerinin birleştiği noktada 
yedi oda mutfak, banyoyu muhtevi 
kaloriferden başka her türlü konforu 
cami ev hemen kiralrktır. İstiyenlerin 
1162 numaraya telefonla müracaatla -
n. 6966 

Kiralık ev - Yenişehir Me§rutiyC'\. 
caddesi. Yeni Kalık sokak 5/7 No. lu 
evde konforb.ı 4 oda 1 hol garajiyle 
birlikte kirahktır. 7014 

Kiralık 2 oda - Atatürk bulvarın
:ı möbleli kaloriferli sıcak sulu 2 oda 
.iralıktır. Tlı: 2177 7015 

Kiralık - 5 oda 1 sandık odasr, ge
niş hol, elektnik, havagazı, su, Yenişe
hir'de belediye otobüs garajı karşısın
da (Telgaz ciheti) İskitler caddesi A -
tatürk bulvarıoa 40 metre mesafede 7 
No. apartıman. 7239 

Kiralık - Bir ay için mobilyalı kon
forlu oda. Yenişehir Karanfil sokak 
No. 15 A ya müıracaat edilmesi. 7261 

Kiralık - Dahiliye Vekaleti kar -
tısında tepede K:ızılırmak sokak Nr. 4 
her tarafa hakim manzaralı geniş 4 o
dalı her bir kon.fıoru havi daire. Tl: 
3046 7265 

· Devlet Hava Yolları 
~ . ~ 

Kanal yaptırılacak 

Zayi - Üsküdar 15 inci okulundan 
aldığım şehadetnameyi kaybettim. Ye· 
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. Kazım Ergerçek 

Kiralık orta kat - Muşambalı 5 o
da, geniş teras, tam konfor. Yenişehir 
Kocatepe Meşrutiyet caddesi Yeni 
Kalık sokağı No. 00 alt kata mliraca -7266 
at. 7240 

Kiralık - Alman sefareti karşısın
da kurşuni boyalı 61 No. alt ve üat 
katı 3 er odalı konforlu ayn ayndır . 
P. T. T. mesut muhasipliğinde Ragıp • 

7067 

Kiralık köık - Kavaklıdere Güven 
mahallesi çar9ı civan 7 nwnaralı kö k 
mobilyalı ayda 150 liraya kiralıktır. 

Kalorifer, telefon 2748 7090 

Kiralık Daire - Samanpazan Kur
şunlu cami karşısı Alim B. Ap. 
Havagazı konforlu. Kapıcıya müraca
~ 7MS 

Kiralık Kat - Çankaya'da okul ya· 
runda asfalt 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 eokak N o 9 orta kat tama • 
men 5 oda, salon konforlu 60 lira 
Tel: 1265 7159 

Kiralık Daire - Yenişehir Kocate -
pe orta kat 3 oda, bir hol her bir kon -
for ve müştemilatı güzel manzara Se ~ 
lanik ve Mşerutiyet caddeleri telaki -
sinde Bakkal Ali Sicim'e müracaat. 
Tel: 3943 7180 

Kiralık - Kocatcpe Meteoroloji 
enatitüsü arkasında Anılnuş apartıma
nında 5 büyük oda, 1 hol. Fevkalade 
nezaretli ve konforlu bir daire. İçinde-
kilere 7195 

Kiralık daire - İki oda, bir ho1, Ye
nişehir' de, elektrik §irketinin tam ö -
nünde No. 34 Ekrem Özkan evinde. 

?200 

Kiralık - 4 oda, 1 hol, balkonlu 
tam konforlu, müstakil tek daire. Sıhi
ye Vekaleti karşısında Çağatay sokak 
No. 5 7202 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil ao -
Irak Asalar apartımarunda 5, 6 odalı 

daireler, orta kat kapıcıya müracat. 
7217 

Kiralık oda - Yenişehir'de Lozan 
meydanın.da aile iç.inde bir bayan için 
möbleli ve möblesiz bir oda kiralıktır. 
Telefon: 2406 7218 

Kiralık oda - Güzel, aydınlık, so
kak üstü oda mobilyalı veya bO§ ola • 
rak. İtfaiye meydanı İhsan bey apar • 
tımanı. 7220 

Kiralık zemin katı - 2 büyük oda, 
ı hol, su, elektrik, havagazı aylığı 30 
liradır. Kavaklıdere Güven mahalle -
si bakkal karşısında No. 14 Tl: 3762 
ye müracaat. 7241 

Kiralık - Me§rutiyet ve Selanik 

caddesi arasında Türe sokak yeni apar
tıman daireleri kiralıktır. içindekilere 
müracaat. 7242 

--------------~~------------/ 

Kurslar : 

Daktilo kurau - 51 inci devreaine 
ilkteşrinin ilk haftasında başlıyor. 2 
ayda diploma verilir. Memurlar Koo • 
peratifi Ustlinde kat 1 Tel: 3714 6834 

Steno kurau - 5 inci devresine ilk
teşrinin ilk haftasında başlıyor. 6 ay -
da diploma verilir. Memurlar Koope -
ratifi üstünde Kat 1 Tel: 3714 6835 

l~ verenler 

Telefoncu arllnıyor - Gece gündüz 
telefonda bekliyecek okur yazar bir a
dam lazımdır. Yenişehir'de Birlik tak· 
siye müracaat. 7264 

..rıııııııııııı ııııı ıııııııııı ı ıııı ıı ııııa.. -- -- -Devlet Hava Yolları Umum Mü -
dürlüğünden: Kiralık daire - Bankalar caddesi : --

3 - istekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, Bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (20) lira (10) kuruş muka
bilinde Sular Umum Müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin (19812) lira (80) kuruşluk 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
tekli ilerin (10508) lira (55) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evet ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birlikte bir istida ile Veka
lete mliracaat ederek bu işe mahsus 
olmak Üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd-

1 - Eksiltmeye konulan iş: Devlet 
Havayolları Ankara tayyare meyda -
nındaki betonarme hangar etrafına 

Zayi - 1936 - 1937 denı yılı Anka -
ra inşaat usta okulundan aldığım dip
lomamı kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmli olmadrb ilan o
lunur. 105 numaralı İlya.s Silar 7259 

İnhisarlar Müdürlüğü Coşkun apartı -
manmda 4 oda. 1 hol. Ziraat Banka -
s.ında Sakıp Coş.kun.'a müracaat. 7244 

-
Şanghay ateşler içinde 

Dolores Del Rio -- --. ı ı ııı ıı ıı ı ıııııııııııııııı ıııı ııı ı ıııır" 
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H i y E 

Aşkı zapteden 
kuvet 

Yazan : 
Mualla Ihsan BORA 

Genç erkek, günün son ışıklarını 1 Gece, yorgunluktan bitkin bir 
gözlerinde kıvılcımlandırarak genç halde olmasına rağmen sabaha katlar 
kadına sordu : uyuyamadı. Gözlerinin önünde içinin 

- Beni seviyor musun?... en ,ı .:., ışıklarına, en kuytu renk-
Kadın, bir an gözlerini onun sabit leı fuz ettiği bir çift göz pa -

bak ı larında dinlendirdi. İki çakmak rılu .. J • .tJ duruyordu, ondan niçin ay
taşının biribirine sürtülmesinden rılmıştı ? .. Yatağında sağa sola bir 
hası l olan bir sıcaklık, bir ateş bu basta gibi kıvranarak döndü .. Kal -
gözlerin arasında parlayıverdi. O ka- binin üzerinde kendini tazyik eden 
dar ki her ikisi de bu çakmak taş - bir düğüm, bir ya·nma vardı .. Birden 
larının hararetinden başka yanık yatağından fırladı .. Artık isyan edi
kokusunu bile hisseder gibi oldular, yordu. Her şeye .. Kendi aptalca dü
F~k~t bu .ancak bir saniye sürdü. 1 - şüncelerine, cemiyetin koyduğu ni
kıncı sanıyede kadın büsbütün baş - zama, bağa her şeye, her şeye isyan 
kalaşmışt_ı : . . ediyordu .. Ni~in, hayır demiş ve ni-

. - Se?ı ıe~~k hır cınayettif. Be- çin ayrılınıştı. 
n.ı. bu cınayetı ışleyecek kadar irade- Şu dakikada bir dağ başında olma
sız ve hislerine mağlup mu zannedi- yı ne kadar arzu ediyordu.. Öyle 
yorsun? dedi. herkesten uzak ki vahşi hayvanların 

Erkek aynı bakışla ııordu korkulu homurdanışlarına, derin or-
- Hayır mı~·- manların ürpertici oğuldamalarına 

. - Bana de1ice sualler sorma .. Da- bile razidi.. KıJın kilçük kuru dal -
ıma hayır.... lada parlattığı bir ateş, yazın sert 

• * * ağaçların buruk lezzetli meyvaları 
Günler, bazı dakikalarında insanı ona kafi gelecekti. Yeter ki hisleri

durgunlaştıran ve hazan da alt üst ne "hayır'' diyecek bir kuvet bulun
eden günler geçip gidiyordu .. O gün- masın. 
den sonra biribirlerini hiç görme - Düşündü .. Yaşamak bir ölümle bit
rnişlerdi.. Kadın onun geçebileceği- tikten sonra kendisini mesut edecek 
bütün yollardan kendini çekmiş, o - yollara koşmamak niçin? .. Saadetten 
na ait sözlerden kaçınır olmuştu. Ar- bu aptalca kaçışı, bu lüzumsuz fera
tık icinde onu taciz eden bir his kal- gati acaba kimi memnun ediyor. Bir 
ınadı~ma emindi. Bazı boş gözlerine hiç için koca bir lıayatı feda etmek .. 
birikmiş damlacıkların sebebini baş- Genç kadın bar "<D · duygularının 
ka taraflarda öyle çabuk arayıp b~ - bütün şiddetiyle kaldırdı. Artık hiç 
luyordu ki.. zekasının kurnaz hıy- bir şey dinlemiyordu. Hislerini ce
lelerine kendi de inanır olmuştu. Yal miyete değil kendi düşüncelerine 
nız her an sevinecek yüzlerle karşı esir edecekti. 
karşıya bulunduğu halde herkesten Onu bir kere görebilsem! diye 
uzak kalması onu düşündürüyordu... dfü~ündü ! ... 

Seviyordu.. Sanki sevmek kudre -
tini bir akşam vakti ona söylediği 
sözlerle beraber söküp atmıştı. Şim
di bomboş, hatta içinde kanrn bile 
deveran etmediği, hareketsiz, çar
pıntısız bir kap taşıyordu ... 

Ne kadar memnundu ... İmanı ra -
hatsız etmediği gibi yaşamasına da 
sekte vermiyen bir kalp ... 

Gene bir akşamdı.. Kalabalık bir 
salonun yeşil yapraklı bir köşesinde 
üç arkadaştılar .. Gülüyordu. Hem de 
senelerdenberi hasret kaldığı, riya

sız bir gülüşle gülüyordu. İnce tül 
tüvaleti, zarif hareketleri, dudakla
rının arasına sıkıştırdığı küçük ateş 
renkli karanfiliyle cezbettiği vücutla
rın arzulu kollarında uçuyordu. Uç
tukça gülUyor, güldükçe gülmek isti
yordu. Kendisine söylenilen okşayı
cı sözlerden artık bu gece kaçmı -
yordu. Belki de kaçmamıya karar 
verdiği için kacmıyordu. 

Bir valsten dÖnüyordu. Köşesine 
geldiğ i zaman arkadaşları bir bahse
dalmışJardr .. Gülerek yanlarına otur
du. Mavili, ince bir kız anlatıyordu. 
"Ona dün barajda rastladık. Sulara 
bakan tepenin üzerine arka üstü yat
mış, kendi kendine bir şarkı söylti -
Yordu. Ne güzel ses.i varmış .. 

Bir diğeri cevap verdi : 
"Sesi olmasa da ben o adamı be -

ğenirim. Ne ince konuşması vardır ... 
Genç kız gayri ihtiyari : 
- Kim ? .. diye sordu. 
İzah ettiler •.. Sevgilisinin tipini, 

zekasını öyle etraflı, öyle arzulu an
lattılar ki onda yeni bir sevgiyle be
raber bir kıskançlık da yarattılar. 
C?k uğra§tığı halde bir cevap vereme
dı . Sadece • 

- Hı. ... o mu... Evet... diyebildi. 
O kadar .. 

* ... * 
Akşam ... Gene 0 ayrıldıkları akş~m-

dan farkslZ, güzel bir akşam.. Çılek 
renkli bir Ankara akşamt.. Islak as
falt yolları koyulaşt~ran küçük çam 
ağaçlarının altmd~~ on~n yoluna 
doğru ilerliyor. Bılıyor kı o bu~adan 
bu saatlerde muhakkak geçecektır. 
Dünyayı o kadar değişmiş gö;üY~.r 

ki... Havanın her zeresi başka bır .. g~
zellikte dudaklarının arasmdan suzü· 
lüyor. Saadet elle tutulacak kada: 
yakın... Şimdiye kadar düşündüğil 
boş şeylere gülen bir dudak hareke· 
tiyle ilerliyor. 

Kendini, beyhude yere b.ağlıyan 
ve bağladıkça hırpalıyan cemıyet ka
idelerinden o kadar uzak ve o kadar 
ayrı görüyor ki.. 

Bugün hisslerinin en taşkın devre
si. Geçen yolcular da ona ne ka~ar 
benziyorlar. Sanki her yolcu sevgı -
lisinin hatlarını taşıyor . Alnı benzt:
mese bile gözleri aynı .. Vücudü ben
zemese bile yürüyüşü tıpkı o · • 

Genç kadın birden karfısınd~ .a~ ~ 
lardır beklediği, özlediği sevgılısını 
görür görmez sendeledi .. İki el. ~ay-

. ihtiyari biribirine uzandı. !kısı de 
rı 1 . .. 
konuşmuyordu. Bütün söz en goz -
lerine bırakmışlardı. 

Uzun bir sükuttan sonra erkek sor 

du : 
_ Beni seviyor musun ? 
Genç kadın, günlerdenheri arzuy. -

la beklediği bu vücuda sarılmamak .~
çin kendini güç tuttu. Uzun uzun yu-

züne baktı: 
_ Evet .. Evet .. Evet, diye çarpan 

kalbinin akisleri dudaklarından .= 
_ Hayır .. Hayır .. Hayır, şe~lı!'1de 

döküldü. Vr.: elleriyle beraber ıstıka
metleri de ayrıldı, uzaklaştılar ... 

[~~~:::::~:::: :~:: ::~::::~:::::::::ı 
(HAVA SEFERLERi) 

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

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe: 

: Ege ve Çankaya eczaneleri 
: Sebat ve Yenişehir .. 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara ., 

Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yangın ihbarı: (15Zl). - Telefon müra

caat, şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı : (2341-2342). - Elektrik ve H!lva
gazı arıza memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şehir anban: (3705). - Taksi 
teJt'ton nwmaraları: Ziıı :ırlicami civa
rı: (2645-1050-1196). - Samanpazarı ci
varı: (2806-3259). - Yenişehir, Havuz
başı Bizim taksi: (2323). • Havuzbaşı, 
Güven taksi: (3848). - Birlik taksi: 
(2333J. - Çankırı caddesi, Ulus taksi: 
(1291 ). - İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

Sabah Akşam 
11k Son 

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

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'daıı Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

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

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Ktlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den As. fabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yenişehir'ç!en Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 

S. pazarından Akkoprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pa:z:arr'na 7.30 9.45 

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

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

~ Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23, 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
dam'na dönüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaııa'ya : Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.lS ve 19.50 
de (Pazartesi, Per
şembe, Cumartesi 
Toros sürat.) 

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

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zonguldak hatu : 15.00 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Şaban: 9 

S. D. 
Güneı: 5 58 

Rumi - 1354 
Eyliıl: 21 

S. D. 
Akşam: 17 48 

7 aylık dış ticaretimiz 
Ekonomi bakanlığından aldığrmız 

malUmata göre temmuz 1938 ayındaki 
ithalatımız 47094 ton, ihracatımız ise 
52.462 tondur. Geçen senenin aynı a
yındaki ithalat ve ihracatımız 31109 
ton fazla idi. 1938 yılının yedi aylık 
ticareti ise ithalatımız 407 .385 ton in
racatımız 586116 tondur, 937 yılına 
nazaran ithal ve ihraç fazlası 99.962 
tondur. 7 aylık ithalat ve ihracatrmız 
937 yılına nazaran 26.804.000 lira faz
lasiyle 145.241.000 liradır. 

28.000 mel reye yükselecek 
. olan Polonya balonu 

.3unoan evel Vortava'ua ouyuk bir 
balon yapılmakta olduğunu yazmış -
tık. "Polonya yıldızı" adını taşıyan 

bu muazzam balonun yapılması artık 
ikmal edilmiştir. Polonya yıldızı, 935 
senesinde Eksplorator il adındaki a
merikan balonunun 22.066 metreye 
yükselmek suretiyle elde ettiği dün
ya yükselme I1ekorunu kırmağa ha -
zırlanmaktadır. Polonya havacıları -
nın bu teşebbüste muvaffak olacakla
rı ümit edilmektedir. Çünkü, bugün 
dünya yükselme relrorunu elinde tu -
tan amerikan rtkordmenleri, Polon -
ya balonunu gördükleri zaman, bu -
nun kendi rekorlarını 2.000 metre 
fazlasiyle kıracağını hatta 28 kilomet
reye kadar yükselebileceğini itiraf 
etmişlerdir. 

Fakat bütün hazırlıklar, çekoslo -
vak hadiseleri dolayısiyle suya düşe
ceğe benziyor. ÇUakü tecrübe ylikse
lişleri çek semalarına kadar uzana -
caktır. Halbuki şimdi Çekoslovakya
ya inmiye mecbur olacak olan balon 
mürettebatının orada müşkülatla kar
şılaşacakları tahmin ediliyor. Hadi -
seler müsait bulunursa ilk teşrinin G 

sında bir yükselme teşebbüsü yapıla- ı 
c.aktır ve stratosfer dahilin<k tetkik
lerde bulunulacaktır. 

B u mevsimde Ankara sokak -
Iarmdan geçenlerden büyük 

kısmının gözleri daima pencere -
!erdedir: Kiralık ev levhaları arı
yanlar ... 

Ankara'nın iki noteri de, dur • 
madan "icar - is-

-9-

Bu kirahk evler nerede ! 

ticar,, mukave -
lesi tanzimiyle 
m eş g u 1 dür-
1 e r. Aym işi 

yapmak üzere 
kendisine mü -
racaat e t t i ğ i -
miz noter me -
niuru " Bıktım 

Ankara sokaklarlnda 
kirahk ev arıyorum! 

artık 1,, der gibi bir sesle 
"- Sizde mi ev kiralıyacaksı -

mz?., diyordu. 
Şu Ankara'nın kira evleri mese

lesi için ne arz ve talep kaidesini 
bir miyar olarak tutabilir, ne de 
"bir malın kıymeti nedretindedir; 
marifet iltifata tabidir . ., gibi ticari 
• edebi vecizelere göre hüküm ve
rebilirsiniz ... 

Çünkü Ankara'da ev meselesi, 
bilhassa kiralık ev meselesi bir 
borsa metaı gibidir ve rakamla ko 
nuşmayınca bir neticeye varık 

maz .. 
Kiralık ev tutma mevsiminin C!"; 

hararetli devresindeyiz: IIemen 
hemen her sokak başında gördüğü. 

muz (kiralık kat), (kiralık daire) 
levhaları birer birer kopart ldıkça, 
ucuz ve rahat ev bulmak için gez
mekten bıkmıyan kiracıların bir ü
mit kapısı daha kapan ı yor. Bir ay 
kadar evel daireleri gezdirmek i -
çin daha nazik ve rniisaadekar olan 
apartman kapıcıları, bugii.n, anah
tarı müst erinin eline uzatarak 
"- ü~ oda altmış lira!,, diyor

lar. 
Ve siz, ne toz penbe bir tahmini

nizin üstüne iptal damgası vuran 
bu ültimatomun tesiriyle sendeli
ye sendeliye merdivenleri çıkarken 
arkanızdan sesleniyor : 
"- Su parası ile kapıcı hariç 1,. 
Anahtar bile kapının deliğinde, 

sizin olmıyacak bu lüks maddenin 
iç yüzünü göstermemek i~in m~ -
kavemet halindedir. Kendı kendı -
nize, "Daha arka sokaklara doğru! 
asfalttan daha uzak!,, kararını ve
rirken, neden boş yere vakit kay -
bedi yorsun? der gibi yüzünüze ba
kaın kapıcıya şöyle bir mazeret 
uydurmıya mecbur kalıyorsunuz : 
"- Biraz küçük· geldi .. Biz daha 

kalabalığız da ... ,. 

F akat bütün bu hadise~erin en 
güzel izahını yapan ınşa ra

kamlarıdır. Şu rakamlar, Ankara'
daki inşa faaliyetinin seyrini çok 
güzel ve kafi bir vuzuhla anlatır: 

930 da 362; 931 de 178; 932 de 279 
933 de 260; 934de 221; 935 de 302; 
936 355 ; 937 de 390 ve 938 in başın
dan 20 eylt'.U tarihine kadar 291... 

Fakat bu rakamlar, umumiyetle 
"inşa" ya ait olan rakamlardır. Ya
ni esaslı tadilat, apartıman, ev, hep
si dahil olarak ... 

Yapılan inşanın cinsini i katları
m, mevkilerini ve esaslı bir muka
yeseye imkan verecek diğer husu
siyetlerini, ancak yeni bir sayım 

sonunda öğreneceğiz. Fakat şu ra
kamların umumi olarak verdiği ne
tice şudur: İnşa devamlı olarak ar
tıyor ... 

Alakalı makamların verdiği ma
lumata göre, bu inşalar arasında 

en mühim kısmı apartmandır. Bu -
na, arsa fiatalrının mümkün olduğu 
kadar ucuza mal olmasını temin 
etmek sebep olarak gösteriliyor.,, 

A caba bu seneler içinde, ev 
kiraları üzerinde bu kadar 

bariz tesiri olan arsa fiatlan nasıl 
bir seyir takip etmiştir ? 

Bazılarına göre, Ankara'da arsa 
fiatlarınm artışı artık tevakkuf dev
resindedir. Bu tevakkufa işaret e
denler, sebep olarak da, bu fiatların 
azami haddini bulduğunu söylü -
yorlar ve ilave ediyorlar : 

, "- Zaten ana caddelerde. artık 
yer kalmadı!,, 

Bu ana caddeler arasında bulu -
nan Güvenlik Anıtı, asfalt üzerin· 
de arsaların kare metresi, 50 liraya 
kadar satılmıştır. Elektrik şirketi 
civarında 10 - 15; Cebeci'de 3 - 5 ; 
Maltepe ve civarı 3 - 6; istasyon 
arkası 2 - 5; Denizciler caddesi cad
de üzerinde 20; yan sokaklar 10; 
İsmetpaşa civarı 3 - 5; Kavaklıde
re caddesi 10 - 15; yan taraflar 5 -3 
lira arasındadır. 

Bu sene en çok inşaat Maltepe 
ve istasyon arkası taraflarındadır . 
Şehir, bu kısma doğru yayılmak
tadır. 

İnşaatın hararetle devam etme · 
sine ve bir çok tedbirler alınmasx-

. na rağmen evlerin hiç eksilmeden 
müşteri bulmasının sebebi nedir ? 
İnsanın hatırına şöyle bir şey ge • 
lebilir: bütün ankaralılar bugün o
turacak ev bulmakta olduklarına gö· 
re, acaba yeni yapılanlar ne olu -
yor? Yeni yapılanlara taşınanlar 

olduğunu kabul etseniz bile, onla
rın çıktıkları evlerin boş kalınast 

lazım değil mi?. 

' . 
ınşa faaliyeti var Boyuna 

fakat gene kiralar pahalı ! 

H 
ayır ı.. şu hakikati hiç unut

mamak tazım: Ankara'nm 
nüfusu, baş döndürecek bir süratle 
artmaktadır. Bu artış bir taraftan 
şehir halkının artık, tam ankaralı 
hüviyeti alarak ve Ankara'nın yer
lisi olarak _şehre yerleşmesinden; 
diğer taraftan da Ankara'da mem· 
leketin her tarafından gelme bir 
nüfus terakümünden ileri geliyor . 

930 a kadar, Ankara'da yerleşmeyi 
düşünen hemen hemen hiç bir mü
tekait memur yoktu. Ankara bil -
hassa son senelerde, kelimenin tam 
manasiyle, oturulabilir bir şehir 

olmuştur. Bugün Ankara en çok 
mütekait bulunduran şehirlerimiz
den dördünciisüdiir. ki, bunların 
çoğu, burada birer mesken sahibi 
olabilmişler veya kira ödeyebile -

cek tarzda hayatlarım tanzim et -

mişlerdir. 

Diğer taraftan, memleketteki iş 
hacmmı temsil eden Ankara'da, nüa 
fus, bu hacmin genişlemesi nisbe -

tinde artmıştır. 
Dükkan sayısı devamlı olarak ço· 

ğalmaktadır. Ticaret ve sanat sa -

bipleri durmadan artmaktadır. Sa -

rih, resmi kayıtlara göre 937 ve 
938 de serbest meslek sahipleri se

risinden olarak doktorlarda evelki 
rakama göre yüzde 16 artış vardır. 

Ankara'nm nüfusunda iki sayım 
arasmda 50 bine yakın bir artış var
dır. Sekiz senede olan bu artıŞm 

her senelik vasatisi yedi bıne ya -
kındır. 935 nüfus sayımının üze · 
rinden üç sene geçmiştir. Artış için 
aynı mikyası kabul etsek bugUn 
Ankara'nm nüfusu, yüz kırk beş 

bine yaklaşmış oluyor. 935 de ev, 
apartman, han, otel, baraka olarak 
Ankara'da oturulacak mesken sa -
yısı 17372 idi. 935 den sonra ise 
yapılan inşa yeklınu nihayet bin 
rakammı biraz aşmaktadır. Yirmi 
bine karşı bin t ••• 

Bu iki rakam arasındaki fark şu 
demektir: İnşa, nüfus artışiyle mü
vazi olarak gitmiyor; aradaki fark; 
nüfus artı~mın lehinedir. Bu vazi
yetten çıkan ikinci neticede. bugün 
mevcut olduğunda herkCGİI l §Üphe
si olmıyan mesken darlığının bu
günkü inşa seyri içinde giderilemi

yeceğidir, ve devlet tedbirine lü -

zum görülmesi, bu hakikatin bil' i
fadesidir. 

A nkara'da günün belli başlı 

mevzuu ev meselesidir. 1s -
tanbul'dan, ve memleketin dört ta
rafından dönenler, rahat, güzel ve 
keselerine uygun yuvalar arıyorlar. 

Çünkü rahat ev; rahat hayatın te

melidir. Medeni yaşama ev konfo. 
riyle başlar. 

Ev sahipleri, kiracılar ve ev arı

yanlar yukarıdaki rakamlardan is
tedikleri gibi netice çıkarabilirler. 

Cemal KUTAY 

Yeni 25 liralık banknotıa-;-ı 

Yeni 2,5 liralık banknotların basılmahta olduğunu yazmıştık. 
Yukarda bu yeni paraların bir yüzünü a.1ağıda da arka yüziinii 
görüyornınuz. 



misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
Ko. da görülebilir. 

RESMi • iLANLAR 
4 - İstekliler teklif mektuplarını 

ihale günü saat ona kadar vermiş ola
caklardır. 

5 - İlk teminat ve kanuni vesika
lariyle isteklilerin müracaatları. 

! 
.................................................... , 
Milli Müdafaa Bakanhğı 
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Pamuk ~orap ipliği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı 150 kuruş yüz elli kuruş olan 
6730 kilo pamuk çorap ipliği kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş· 

tur. 
2 - İhalesi 13.10.1938 perşembe gü

nü saat (11) on birdedir. 
3 - İlk teminatı (757) lira 13 ku

ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M.M.V. satın alma komisyonun· 
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
saydı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 

'en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (3945) 6947 

Sade yağı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko· 

misyonundan : 
ı - Kapalı zarf usuliyle münaka· 

saya konulan 100.000 kilo sade yağına 
talip çıkmadığından bu defa pazarlxk
la alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 8.10.1938 cumartesi 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 5700 liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 450 kuruş 

mukabilinde M.M.V. Sa. Al. Komis
yonundan alınır. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa
yılı kanunda gösterilen vesaikle ve 
teminatiyle birlikte M.M.V. satın al
ma komisyonuna müracaatları. 

(4083) 7183 

Kaputluk kumaı al anacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 
1 - 3000 metre kaputluk kumaş 

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

2 - İhale10i 13-10-938 perşembe gü
nü saat (11) de Vekalet satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla yapıla -
caktır. 

3 - Şartname: evsaf ve nümunesi 
her gün komisyonda görülebilir. 

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

Dolap, masa, saire ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alına Komis. 

yonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

3500 lira olan ve Cebeci t.astanes; ec· 
zanesi için beş tane dolap üç tane ma
sa ve beş tane sandalye <'~ık eksiltme 
ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 7 o:d.11.. i teşrir. 938 
cuma günü saat 15 de Aokarada M M. 
V. satın alma Ko. da yaı ılacaktrr. 

3 -İlk teminat 26.? lira 50 kuruş o
lup şartname ve resimu·ı i kombyon· 
da görülür. 

4 - Eksiltmeye gPeceklerin kanu· 
ni teminat ve 2490 say:lı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde yazılı ?rlge· 
lnle birlikte eksiltme g-.in ve saat~nda 
komisyonda bulunm..>ları. (3774) 5738 

,_avamarin ve sömikok kömürü 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satırı Alma Ko • 
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 
(211992) iki yüz on bir bin dokuz yüz 
doksan iki lira (50) elli kuruş olan 
(10004) on bin dört ton lavamarin kö· 
mürü ve (2529) iki bin beş yüz yirmi 
dokuz ton sömikok kömürü kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş

tur. 
2 - İhalesi 6 birinci teşrin 938 per

~embe günü saat 11 onbirdedir. 
3 - İlk teminatı (11849) on bir bin 

sekiz yüz kırk dokuz lira 63 altmış ku
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (lO)on lira 
60 altmış kuruş mukabilinde M.M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri (3842) 6809 

Top koıum kaim ahna(ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Kapalı zarf eksiltmesine istek

li çıkmıyan 2300 : 2500 baş top koşu-

mu katırları ZO İlk teşrin 938 cuma 
günü saat 15 de Ankara'da M.M.V. 
satın alma K. da pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - İlk teminat 47500 liradır. Şart
namesi 50 liraya M.M.V. satın alma 
Ko. dan alınır. 

3 - Beher baş katıra 450 lira fiyat 
tahmin edilmiştir. 

4 - Pazarlığa girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazdı belgeler
le birlikte pazarlık gün ve saatinde 
M.M.V. satın alma Ko. da bulunma-
ları. (4111) 7254 

Beygir alt nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Kapalı zarf eksiltmesinde is -

tekli çıkmıyan 1000 ila 1500 baş bey
gir 20 llk teşrin 938 cuma günü saat 
14 de M.M.V. satın alma Ko. da ya
pılacaktır. 

2 -tık teminat 24750 lira olup şart 
name 26 lira 25 kuru~ bedelle M.M. 
V. satın alma Ko. dan alınır. 

3 - Beher baş beygire 350 lira fi. 
yat tahmin edilmiştir. 

4 - Pazarlığa girecekler kanuni 
teminat ve belgelerile pazarlık gün 
ve saatinde M.M.V. satın alma Ko. da 
bulunmaları. (4110) 7253 

1 
............................... . 

Ankara levaum Amirliği ............................................. 
3 Garaj yaptırılacak 
A n kara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyon undan : 
l - Bedeli keşfi 76884 lira 75 ku

ruştur. 76884 lira 75 kuruştan ibaret 
olan Konyada 3 adet garajın yapılma
sı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konmuştur. 

2 - Talipler% 7,5 teminatı muvak
katesi olan 5766 lira 36 kuruş vezneye 
yatırarak alacakları vezne makbuziy
le veya banka mektubiyle teklif mek
tuplarının kapalı zarf alma saatinden 
evvel makbuz mukabilinde Konyada 
levazım amirliği binasında v. kor sa
tınalma komisyonuna vermeleri. 

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

4 - Şartname ve keşif planı kor 
satınalma komisyonundadır. Talipler 
mezkQr keşif şartnamesinin kor sahn
almada mesai saatinde görebilirler 
veya beş lira mukabilinde istiyebilir
ler. 32 madde hükmüne. 

5 - 2490 sayılı kanuna uygun ol
mıyan mektupların kabul edilemiye
ceği ve taliplerin eksiltmeye iştirak 
edemiyecekleri. 

6 - Taliplerin nafıa vekaletinden 
musaddak ehliyet vesikalarını ihale 
gUnünden en az 8 giln evvel komis
yona vermeleri vesaik almak istiyen
lerin nafıa vekaletine hemen müraca-
atları. (3860) 6817 

Pirinç ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Tümen Birliklerinin senelik ihti • 

yacı olan 103400 kilo pirince teklif 
edilen fiat pahalı görüldüğünden ka
palı zarfla ihalesi 7-10-938 sah günü 
saat 16 dadır. Muhammen bedeli 24816 
lira ilk teminatı 1861,50 kuruştur. 

Şartnamesi her gün komisyonda gö
rülebilir. 

İsteklilerin ilk teminat makbuz ve
ya mektuplariyle 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalarile beraber ihale gü
nü ihale saatinden bir saat evveline 
kadar Lüleburgaz Tüm Sa. Alma ko
misyonuna müracaatları. (3862) 6819 

Alô kadarla ra 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komişyonı.mdan : 
Konya kor satın alma komisyonu 

tarafından 7.I. teşrin 938 de eksiltme· 
si yapılacağı bildirilen ilanın 6. mcı 
maddede yazılı vesikaların Nafıa ve
kaletinin umumi tebligatı mucibince 
mahalli vilayette teşekkül eden komis 
yonda alınacak vesikaların da kabul 
edileceği ilan olunur. (4044) 7170 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

A lma Komisyonundan : 
M. M. Vekaletine 5/29 kuruşa pa

halı görülen Pınarhisarın 770 ton yu
lafx yeniden eksiltmiye konulmuştur. 
Eksiltmesi 18.10.938 saat 17 de kapalı 
zarfla yapılacaktır. Muhammen bedeli 
40425 liradır. Muvakkat teminatı 3032 
liradır. Zarflar saat 16 ya kadar alı
nır. 

Taliplerin bildirilen gün ve saatte 
komisyonda hazır bulunmaları ilan o-
lunur. (3980) 6969 

Et alınacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 
1 - Erzurum garnizon ihtiyacı içi:ı 

150000 kilo koyun veya keçi eti kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. Tah
min bedeli 45000 lira ve ilk teminatı 
3375 liradır. 

2 - Şartnamesi Erzurum' da leva
zım amirliği Sa. Al. Ko. dan parasız a
lınabilir. 

3 - Eksiltmesi 10. I. ci teşrin 938 
pazartesi günü saat 11 de Erzurum'da 
Müst. Mv. binasında Erzurum Lv. a. 
mirliği satınalma Ko. da yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları ihale gün ve 
saatinden bir saat evel satın Al. Ko. 
Bşk'. ne verilmiş olacaktır. 

5 - Şartnamenin yedinci maddesi
ne istinaden vesikalar teklif mektup
lariyle birlikte komisyona ibraz edil· 
miş olacaktır. (3824) 6797 

Arpa ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Koınisyonundan : 
1 - Kağızman garnizonu için 

800.000 kilo arpa kapalı zarfla yeni
den eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 32000 lira, 
ilk teminatı 2400 liradır. 

3 - İhalesi 7 birinci teşrin 938 cu
ma günü saat 11 de Karakösede ko-

(3861) 6818 

Zeytin ahnacak 
Ankara Levazan Amirliği Satın Al· 

ma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizonundan birlik 

müesseseleri için 6000 kilo zeytin ta
nesinin açLk eksiltmesi 11. I. ci teşrin 
938 saat 15 te Ankara Lv. ınıirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1800 lira, ilk 
teminatı 135 liradır. Şartname ve nü
munesi komisyonda görülür. Kanuni 
vesika ve teminatla belli vakitte ko
misyonda bulunulması. (3893) 6939 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - 33 Tümen birlikleri hayvanatı 

için 400,000 kilo yulaf satın alınacak
tır. Kapalı zarfla ihalesi 17 / I. ci teş
rin/1938 pazartesi günü saat 11 de 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 20800 
liradır. İlk teminatı 1560 liradır. Şart 
namesi her gün komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin ilk teminat mak -
buz veya mektuplariyle 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3. cü maddelerinde ya
zılı vesikalariyle beraber ihale günü 
ihale saatinden en az bir saat evveli
ne kadar teklif mektuplarını Fındık
lıda komutanlık satınalma komisyo-
nuna vermeleri. (4051) 7132 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği S<ıtın Alma Komisyonundan 

1 - Tümen birliklerinin 886,000 kilo un kapalı zarfla eksiltmesi 21 gün 
yapılmış Bolu mevkiinin 225,000 Kg. un ihale edilmiş diğer mevkileri tek
lif edilen fiyatlar pahalı görülmüştür. 

2 - Aşağıda mevkileri ve mikdarlan tasınlanan fiyatları ve ilk inançla
rı yazılı 661,000 kilo un bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

.. 3 - İlk pazarlrğı 7 / I. ci teşrin/ 938 cuma günü saat 15,30 da İzmitte 
tumen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edilebilir. 
Şartnamesi Ankara, İstanbul, Eskişehir levazım amirlikleri ve İz.mitte tü
men satınalma komisyonunda görülebilir. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatinde ilk inançlariyle birlikte pazarlık 
için İzmitte tümen satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Mevkiler 

İzmit 

Adap azar 
Tuzla 
Gebze 

Mikdarı 

Kilo 

255000 
225000 

70000 
111000 

661000 

Tasınlanan 

fiyatları Tutarı !Ik inanca. 
Kr. St. Lr. Kr. Lr. Kr. 

10 59 27004 50 2026 
11 20 25200 1892 
11 49 8043 604 
11 49 12753 90 928 

----
73001 40 5450 

(4137) 7270 

Filitre ve malzemesi ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Sat m A lma Komisyonundan 

1 - Harp okulu için aşağıda cins ve miktarı yazılı filitre ve malzemesi 
pazarlığı 6 birinciteşrin 938 saat 14 te Ankara Levazım Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Pazarlığa gireceklerin belli vakitte komisyona müracaatları. 
Cins Mikdarx Markası 

Komple filitre 1 F. T. A. 3 
Filtre musluğu 1/2 parmak 6 Schs Stück danz gehörnge 
Bilezik lastik Ck. 145 M/ M. 24 Stück vershluss Cummiringe 
Bilezik lastik 18 X 27 M/ M' 24 Stück vershluss Cummiringe 
Komple silindir No. I. 36 Stück Kol Fil.ter Zylinder 
Filtre fırçası 25 Sück Filter Bürsten. 

Et a lınacak 
Deniz Levazım Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi Miktarı Tahmin bedeli 

Kuzu eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

30.000 Kilo 
40.000 .. 
50.000 .. 

13428.00 
16604.00 
17340.00 

47372.00 

7208 

Muvakkat teminatı 

3552.90 Lira 

1 - Cins, mikdar, tahmin bedellerile muvakkat teminatı yukarda yazılı 
üç kalem et 6/1. Teşrin/938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 11,30 da 
kapalı zarfla alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

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

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

(6538-3819) 

Sığır eti ah nacak 
Bayramiç Askeri Satın A lma Komisyonu Ba~kanhğmdan : 

Teminatı 

Miktarı Tutarı muvakkatesi 

6779 

Cinsi Kilo Lira Lira 
İhalenin 
Günü Saati Şekli 

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

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

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

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

üncü maddelerindeki yazıh vesikalarile birlikte komisyona müracaat et -
meleri ilan olunur. (6950-4067) 7174 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Se.bn Al

ma Komisyonundan: 
1 - İstanbul komutanlığı birlikle

ri hayvanatmxn ihtiyacı için 900.000 
kilo yulaf satxn alınacaktır. Kapalı 
zarfla ihalesi 17 / I. ci teşrin/938 pa
zartesi günü saat 10,30 da yapılacak
tır. Muhammen tutarı 46800 liradır. 

tık teminatı 3510 liradır. Şartnamesi 
234 kuruş mukabilinde verilir istek
lilerin ilk teminat makbuzu veya mek 
tuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 maddelerinde yazılı vesikalarla be
raber ihale günü ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarını Fındıklıda komutanlık sa
tmalma komisyonuna vermeleri. 

(4050) 7131 

Sa trhk köhne eşya 
Ankara Levazım Amirliği Sa.tın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Cebeci merkez hastanesinde 

mevcut aşağıda cins ve mikdarı ya
zılı köhne malzeme pazarlıkla 6/ I. ci 
teşrin/938 saat 14,30 da Ankara Lv. 
amirliği satmalma komisyonunda sa
tılacaktır. 

İsteklilerin malzemeyi görmek üze
re hastaneye pazarlık için belli va. 
kitte komisyona müracaatları. (4138) 

Mikdarı Cinsi 

1 Adet Berber çantası 
1 .. Bilye taşı 
2 

" 
Saç makinası 

187 Çift Fotin 
1 Adet Et makinası 

250 Çift Terlik 
270 Adet Benzin tenekesi 
36 .. Gaz tenekesi 
65 " 

Sade yağ tenekesi 
7271 

Arpa ve kuru ol ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyon undan : 
1 - Karaköse'deki birliklerin hay

van ihtiyacı için 840 ton arpa ev 660 
ton balya halinde kuru ot kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Arpanın tahmin bedeli 42,000 
liradır. llk teminatı 3150 lira. Otun 
bedeli muhammene6i 19800 lira temi
natı 1485 liradır. 

3 - Eksiltmesi 21-10-938 cuma gü
nü saat 15 dedir. 

4 - Teklif mektupları saat 14 de 
kadar komisyona verilmiş olacaktiır. 

5 - Arpanın iki lira ve otun hedel
ahı o l arak ~nameleri lıııocnl•yonu -

muzda görülebilir. İstekliler tayin e
dilen günde ilk teminatlariyle komis-
yona gelmeleri. (4122) 7256 

Tüze BakanhQı 

Matbacılara 
Adliye Veki.letinden .:, 

l - Vekalet, Temyiz mahkemesi, 
Tıbbı Adli, ve bilumum mahkemeler
le adliye daireleri ve tabibi adlilikle
rin 936-937 senelerine ait iş ve mahi
yet cetvellerile grafikleri şartname

leri mucibince iki kitap halinde tab 
ettirilmeleri açık eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Tahmin olunan bedel 3500 lira
dır. Muvakkat teminat 262,5 liradır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 3 cü maddesinde ya
zılı şartları ve ehliyetleri haiz bulun
maları lazımdır. 

4 - Bu işe ait şartname Ankara'da 
Vekalet levazım ve daire müdürlü -
ğünden ve İstanbulda İstanbul adliye 
levazım memurluğundan her zaman 
parasız olarak alınabilir. 

5 - Eksiltme 20-10-938 perşembe 
günü saat 15 de Ankara'da Yenişe -
hir'de Bakanlıklar mahallesinde veka
let levazım ve daire müdürlüğü oda
sında toplanacak eksiltme komisyo
nu tarafından yapılacaktır. 

6 - Eksiltme komisyonu nakit ve 
nakit mahiyetinde tahvili aynen te
minat olarak alamıyacağmdan eksilt
meye gireceklerin teminat olarak ban 
ka mektubu ve yahut teminatın mal 
sandığına yatırılarak makbuzunu ib
raz etmeleri icabeder. 

7 - İsteklilerin tayin edilen gün 
ve saatte teminatlarile birlikte Ko -
misyon huzurunda bulunmalarr. 

(4088) 7247 

Tarım BakanlıQı 

Fiş dolabı 
Zirat Vekaletinden : 
Altı adet 12 gözlü fiş dolabı açık 

eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
Muhammen fiyat 1068 lira muvak

kat teminat 80 lira 10 kuruştur. 
Açık eksiltme 7. 10. 938 tarihine 

müsadif cuma günü saat 15 de veka
lette müteşekkil komisyonda yapıla
caktır. Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün levazım müdürlüğüne 
ve eksiltmeye girmek için de mezkQr 
tarihte teminatları ile birlikte komis
yona müracaatları. (3881) 6863 

Askeri Fabrikalar 

K1rıkkalede 36 metrı 

yüksekliğinde boca 
. 
ınşası 

Askeri Fabrikalar Umum Mücfiir 
ğü Merkez Sa.tın Alma Komiıyopll 
dan: 

Keşif bedeli ( 4500) lira olan yu 
rıda yazılı in?at askeri fabrikalar 
mum müdürlüğü merkez satın al 
komisyonunca 19.10.938 çarşamba ı 
nü saat 14.30 da açı.le eksiltme ilt 
hale edilecektir. Şartname (23) kut 
mukabilinde komisyondan veri 
Taliplerin muvakkat teminat ol 
(337) lira (50) kuruş ve 2490 nUS! 
ralı kanunun 2. ve 3. maddelerit 
yazılı vesaikle muayyen gün ve s• 
te komisyona müracaatlarL 

(4685) 

Demiryolları 
Balôst münakasası 

Devlet Demiryollan &tinci h1' 
me Müdürlüğünden : 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksilttl 
ye konulan kilometre 44(}..-.465 arat 
daki 9000 m3 balast; gün ve saatir 
talip zuhur etmeme9inden 2490 NO· 
kanunun 40 ıncı maddesine tevfi) 
eksiltme pazarlıkla yapılacaktır. JI 
hannnen bedeli 9900 liradır. 

2 - Eksiltme 15.10.1938 cumart 
günü saat 10 da Malatya İşletme bil 
sında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat te.ı:ninat 742 lirı c 
kuruştur. 

4 - Bu işe girmeık istiyenlerin ) 
nunun 4 üncü maddC6i mucibince 
girmiye manii kanuni bulunmadığı! 
kanunun tayin ettiği vesaik ve mu'fl 
kat teminat makbuz veya banka mi 
tubiyle gün ve saatinde komisyon 
isliğine müracaatları. 

5 - Bu işe ait şartname ff muka1 

le projesi Malatya, Ankara. Hayo 
paşa işletme kalemlerinde, Diy;arf 
kır, Elazığ istasyonlarında i6tekJile 
bedelsiz verilmektedir. (3879) 59: 

Kömür veme ve saire isle 
D. D. Yolları Satm :Alıma Kol 

yonundan: 

Polatlı deposuna bir sene zarfıt1 
gelecek olan makinelerimize köd • t 
verme ve depo civarını temizleme t 
terine mukabil toplanacak curuf ı d 
sındaki kokları parasız olarak a~ 
işleri 14-10-938 tarihine müsadif ı 

ma günü saat 15 de H. Paşa gar 
nası dahilinde I. işletme komisy<' 
taraf mdan açık artırmaya konulıı' 
tur. 

Müteahhit bu iş için idareye a1 
ca mahiye 10 lira verecektir. 

Senelik tahmin bedeli 120 lira ol 
muvakkat teminat akçesi 9 liraÔ r 
Şartnameler 1 inci İşletme komisj 
nundan, Eskişehir deposundan 
Polatlı istasyonundan parasız oıar 
verilir. (6867-4005) 7071 1 

c 

Makine deposu i nşa ç 

b ett irilecek i 

D. D. Yollan Satın Alma Komi•1 : 
nundan : 1 

Kapalı zarf usulü ile Uzunköpril 
bir makine deposu inşası münaka~ 
konmuştur. Münakasa 17.10.1938 ~ 
zartesi günü saat 15 de Sirkeclide 9 
letme binasında yapılacaıktır. 

Keşif bedeli 35.000 ve muvakkat 
minat 2625 liradır. 

İsteklilerin teklif ve tem.inat rd 
tuplariyle kanuni VC10-ikalarnu iht 
edecek olan kaıpaılı zarflarını af 
gün saat 14 e kadar komisyona ~ 
meleri lazımdır. Şartnameler 175 1'1 
ruş mukabilinde Ankara, Sirkeci r 
İzmir veznelerinde satılmaktadır. y 

(6952/ 4068) 72~ r 
k 

Muhtelif (elik ve saire ahnad 
D. D. Yollan Satm Alma. Kod 

yonundan: 

Muhammen bedeli 24905 lira ol 
41080 Kg. muhtelif cins çelik ile E n 
adet bandaj çene torna kalemi 19· 
1938 pazartesi günü saat 15,30 da > 

palı zarf usulü ile Ankara'da td1 

binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 1867 

liralık muvakkat teminat ile kjlll n 
nun tayin ettiği vesikaları ve te1'1 t 

!erini aynı gün saat 14,30 a kadar ) 
misyon reisliğine vermeleri lazısJ 
Şartnameler parasız olarak Atı~ 

ra'da malzeme dairesinden, Haydi 
paşa'da Tesellüm ve sevk şefliğif'I,~ d~ 
dağıtılmaktadır. (4116) 72"' 
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Kültür Bakanhğı 

Kitap yazma 

müsabakası 
Kültür Bakanlığından : 

[.~ .. !·.ve Telefon 1 
Bakır tel alınacak 

ULUS 

da yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile ya 

pılacaktır. 

şembe günü saat on birde Manisa vi
liyeti daimi encümeni önünde yapı
lacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 4850 
liradır. 

sine getirilerek eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderile<:ek mektup.. 
larm nihayet 3 üncU maddede yazılı 
saate kadar gelmi§ olmaları ve dı! 
zarfların mühür mumu ile iyice kapa
ttlmıJ olmaeı lizımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (4012) 7085 

-tt-

Eksiltme ilônı 
Konya lli Kültür Direktörlüi~ 

den: 
ı - Eksiltmeye konulan it: Kon

yada İplikçi camii ile Karatay ve İn
ceminare medreselerinin tamirleri. 

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

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine 
dair olan talimatnameye göre ilk o
kulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için 
i~i ciltten müteşekkil bir aritmetik 
kıtabı yazılması müsabakaya konul-

P. T. T. Levazan Müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için (89) ton 
3 m/m, (1) ton 1,5 m/m ki ceman 
(90) ton bakır tel kapalı zarfla ek
siltmeye çıkarılmı,tır. 

2 - Muhammen bedeli (90.000) 
muvakkat teminatı (5750) lira olup 
ekıiltmesi 8 teşrinisani 938 salı günü 
saat 15 de Ankara'da P.T.T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3700 liralık muvakkat te -
minat vermesi ve ihaleden en az 8 gün 
evvel vekalete müracaat ederek Nafıa 
Vekaletinden alınmış yapı müteahhit
liği vesikası göstermesi ve müteahhi
din bizzat diplomalı mühendis veya 
mimar olması veya bunlardan birisiy
le müştereken teklif yapmau ve mu
kaveleyi birlikte imza etmesi lazım
dır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar nafıa dairesine ge
tirilerek eksiltme komisyon reisliği
ne makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak ge-

5 - Talipler eksiltmenin yapılaca
ğı tarihten en az sekiz gün evci bu işe 
girebileceklerine dair vilayet nafıa 
müdürlüğünden alınmış ehliyet vesi
kasını ve cari seneye ait ticaret odası 
vesikasını ve 50 bin liradan aşağı ol
mamak üzere yaptığı bina işlerini iyi 
başardığına dair olan vesaiki teminat 
zarfının içine koymak suretiyle ibraz 
ve itaya mecburdurlar. 

Bir fen memuru aranıyor 

Konya Valiliğinden : 

Vilayet Su İşleri bürosu için su iş
lerinden anlar bir fen memuru alına
caktır. Maaş 150 liradır. İstekli olan
lar kendilerinin bu işi yapmağa se
Jahiyetli olduğunu bildirir vesaikle 
vilayet Su İşleri Bürosuna müracaat-

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

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

5 - Muvakkat teminat 2121 lira 19 
kuruştur. 

muştur. 

ııl 2 - Müsabaka müddeti 27 teşrini-
evel 1938 den başlamak ve 26 nisan 
1939 çarşamba günü akşamı bitmek 
üzere altı aydır. 

6 - Kanunun tarif ettiği şekilde 

hazırlanmış olması lazım gelen zarf
lar 6-10-938 perşembe günü saat ona 
kadar Vilayet daimi encümeni riya
setine tevdi olunmalıdır. 

6 - İhale 14-10-938 tarihine rastlı
yan cuma günü saat 15 de Konya hü
kUmet dairesinde kültür direktörlüğü 
makamında yapılacaktır. 3 - Müsabakaya iştirake karar ve

r~~l~r 26 kanunusani 1939 perşembe 
g~.n': akşama k~dar bir dilekçe ile 
Kultur Bakanlıgma müracaat ede
re~ bu müsabakaya girecekler defter

if lerıne adlarını yazdırarak bir numara 
isi alacaklardır. 

4 -: Müsabakada birinciliği kaza
of nan kıtap serisi üç yıl süre ile okul-

larda okutulacak ve müellT h 
1 • . b" . ı ıne er 

yı ı.çın ıner lıra telif hakkı verile-
cektır. İkinci cıkan kitap . . . . • serısını ya-
zana bır defaya mahsus ol k .. b" . . . ma uzere 
ırıncının müellifine ve ·1 . b' 

11 
_ •• .. rı enın ır 

yı ıgı uruncü do"'rd'" .. b . . • :ı • uncu ve eşıncı 
çıkanlara da bir defaya mahsus ol-
mak üzere dörder yüz lira mükafat 
verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eser
~erini üç~e_r nüsha olmak üzere makine 
ıle ve kagıtların yalnız birer yüzüne 
yazıl~ış olarak Kültür Bakanlığı Ya
~ın dırektörlUğüne makbuz mukabi
lınde vermeleri veya göndermeleri 
l~zımdır. Kitaba konulacak resim, şe
kıl, grafikler ve sairenin asıllarının 
yalnız bu nüshalardan birine ve yer
le~~ne konulmuş bulunması kafidir. 
Musa bakaya basılmış bir kitapla gi
renler de kitabın üç nüshasını vere
cek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerce eser 
müsveddeleriyle birlikte, eserleri ka
bul edildiği takdirde eserlerini ilan 
edilen telif hakkı mukabilinde 
ve her türlü tasarruf hakkından vaz 
geçer.ek Kültür Bakanlığınca üç yıl
lı~ hır devre için terk ettiklerini ve 
kıtabın o devre içindeki her basılışı
nın son tashihlerinin kendileri veya 
kendi ıneaullyctlerl altında tayin e
decekl_eri diğer bir zat tarafından ya
pılacagını gösterir Noterlikten tas
dikli bir taahilt senedi verilmesi de 
lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım 
gelen pedagojik ve teknik vasıfları 
g?ster~n. şartname ve Noterlikçe tas
dık ettınlecek taahhüt senedinin for
mülü Kültür Bakanlığı Yayın direk-

• t?rHiğünden alınabilir. Mektupla is
tıyenlerin bir kuruşluk posta pulunu 

ı da birlikte göndermeleri laznndır. 

1 

(3985) 7036 

Ankara Valiliği 

Odun ve kömür ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 
Muhammen bedeli 2832 lira 50 ku

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

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

(4023) 7099 

Fakülteler 
Yüksek mekteplere 

kaydedilecek okurlar 
Ankara Fakülte Talim Taburu 

Koınutanlığından : 

1 - Ankara Yüksek mekteplere gi
recek okurların yüksek askeri ehli -
yetname tedrisatını takip etmek üze
re fakülte talim taburuna kayıt ve 
kabülleri yapılacaktır. 

2 - Kayıt ve kabul için her gün cu
martesi, pazar günleri hariç saat 9 
dan 11,30 a 14 •en ı 7 e kadar aşağı
daki vesikalarla beraber Sarı kışlada 
fakülte talim taburu 3. Bl. K. lığına 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olu -
nur. 

3 ~ 6 adet fotograf 4x6 ebadında 
fotografın alt kenarında bırakılacak 
bir santimetrelik boş yere mektep 
No. su adı soyadı yazılmak suretile. 

4 - Nüfus cüzdanı sureti (örneği
ne göre matbu ve nüfus memurluğu 
tarafından musaddak). 

5"- Tam askeri ehliyetname (tam 
ehliyetnamesi henüz gelmemişse han
gi liseden çıkmışsa mtidüriyetinden 
tam ehliyetnameye hak kazandığına 
dair bir vesika. (4020) 7245 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mcktubiyle ka
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfları
nı, o gün saat 14 e kadar mezkur ko
misyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara P.T.T. 
levazım, lstanbul Beyoğlu'nda P. T. 
T. ayniyat şube Md. lüklerinden 
( 450) kuruş bedel mukabilinde veri
lecektir. (3808) 6855 

2 Numarah fincan ahnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için yetmiş sekiz 
bin (78.000) adet iki numaralı fincan 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel 19500, muvak· 
kat teminat 1462,5 lira olup eksiltme
si 19 teşrinievel 938 çarşamba günü 
saat 15 de Ankarada P.T.T. umum mü
dürlük binasındaki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ile kanu
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
gün saat 14 <le kadar mezkur komisyo
na vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankara'da P.T.T. 
Levazım, İstanbul Beyoğlunda P.T.T. 
Ayniyat şube müdürlüklerinden para-
sız verilecektir. (3386) 6152 

Telefon santrah ahnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den : 

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

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

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

4 - Şartnameler, Ankara P. T. T. 
levazım, İstanbul Beyoğlunda P.T.T. 
ayniyat gube Md. lüklerinden para -
sız verilecektir. (4013) 7246 

Ordu Maluller Birliği Ankara 
Merkezinden : 

Ordu malUllerine ait maluliyet hü
viyet varakalarının malUller birliğin
ce verilmeyip askerlik şubelerince 
verilmesi Milli Müdfaa Vekaletin
den bilcümle askerlik şubelerine ve 
malUller birliğine bildirilmiştir. 

Bütün malUllerin ona göre men
sup oldukları şubelere birer fotograf
la müracaat ederek hüviyet varaka
larını almaları ilan ve rica olunur. 
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Halk Evi binası 
yaphrılacak 

Kayseri Cümhuriyet Halk Parti
si llyönkurul Batkanlıimdan: 

Eksiltmiye konulan Kayseri Halk
evi inşaatına talip çıkmadığından ay
ni şerait altında 3. 10. 938 den itibaren 
on gün sonra pazarlıkla ihale edilece
ği ilan olunur. 

Hükümef konağı inıası 

Aydın Nafıa Eksiltme Komisyo
nundan: 

1 - Eksiltmeye konulan iJ 49329 
lira 51 kuruş keşif bedelli Nazilli hü
kümet konağı inıaatıdır. 

2 - Bu işe ait §artname ve evrak 
şunlardır: 

A - Kapalı zarf usulile eksiltme 
şartnamesi 

B - Mukavele projesi 

cikmeler kabul edilmez. 7274 

Hükümet konağı yaphnla(ak 
Malatya Defterdarlığından: 

1 - Kapalı zarf usulile eksiltme
ye konan iş: Temel ve bodrum katı 
betonarme kısımları kısmen yapılmış 
olan Malatya merkez hükümet kona
ğının ikmali intaatı ve tesisatıdır. 

2 - Kalorifer tesisatı 25 bin, sıh
hi tesisat 9 bin lira üzerinden götürü 
olarak ve geri kalan elektrik tesisa
tile bütün bina inşaat keşiflerindeki 
vahid fiatlar esas üzerinden eksiltme
ye konulan işin heyeti umumiyesinin 
keşif bedeli 202625 lira 90 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat 11381 lira 30 
kuruştur. 

4 - İhale 20-10-938 tarihine müsa
dif perşembe gilnU saat on dörtte Ma
latya Defterdarlığı eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

5 - Bu işe aid evrak Malatya, İs
tanbul ve Ankara Nafıa Müdürlükle
rinde görülebilir. 

6 - İsteklilerin bir mukavele ile 
en aşağı 60.000 liralık bir bina veya 
tesisat işini teahhüt ve ikmal etmiş 
olduklarını i:ÖSterir vesika ile birlik
te ihale gilnünden Jftakal sekiz gün 
evvel vilayete istida ile müracaatla bu 
işe girebileceklerine dair ehliyet ve
sikası almış olmaları ve kanunun gös
terdiği şekilde hazırlanmış ve teklif 
mektuplarını havi zarfı üçüncü mad
dede yazılı muvakkat teminat ve vi
layetten alacağı ehliyet vesikasiyle 
birlikte ikinci bir zarfın içine koya
rak ihale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. Posta
daki gecikme nazara alınmaz. 

(4129) 7267 

Yol tamir ettirilecek 
Aydın Vilayeti Daimi Encüme· 

ninden : 

1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulan Aydın vilayetinin Söke 
ortaklar yolunda 14-18 kilometreler 
arasında esaslı tamirat işine talip çık 
madığından bir ay müddetle ikinci 
defa pazarlığa bırakılmıştır. 
Yapılacak iş: 4 kilometre uzunlu -

ğunda §OSe esaslı tamiridir. 
2 - Bu işe ait prtnameler ve ev-

rak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık i§leri genel şartna

mesi 
D - Tesviyei türabiye şose ve kar

gir inşaata dair fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, silsilei fiyat, met

raj cetveli 
G - Grafik proje 
lstiyenler bu şartnameleri ve ev

rakı bedelsiz olarak nafıa dairesinden 
alabilirler. 

3 - Pazarlık müddeti 27.10.938 per
şembe günü saat on beşe kadardır. 

4 - Pazarlığa girebilmek için is
teklinin 1181 lira 20 kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve ihaleden 8 
gün evvel müteahhitlik vesikası için 
vilayete müracaat etmiş bulunması 

ve yaptığı en büyük işin bedeli 12000 
liradan aşağı olmaması müteahhidin 
bizzat diplomalı mühendis veya mi -
mar olması veya bunlardan birisiyle 
müştereken teklif yapması ve muka
veleyi birlikte imza etmesi lazımdır. 

7 - Postada vukubulacak teahhür-
ler nazara alınmaz. 6820 

Köprü tamiri 
Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden : 
Eksiltmeye çıkarılıpta 26-9-938 pa

zartesi günü saat 11 de ihalesi mu
karrer bulunan Beycuma - Çaycuma 
yolunun 26+000 ıncı kilometreleri a
rasındaki 28135 lira 50 kuruş keşif be
delli ahşap Çaycuma köprüsü tamiri 
ve sedde inşaatı işinin ihalesi 7-10-
938 cuma günü saat 15 e bırakılmış
tır. 

İsteklilerin 2111 liralık muvakkat 
teminatlariyle birlikte Zonguldak vi
layet makamından yalnız bu iş için 
alınmış müteahhitlik ehliyet vesika
sı ve ticaret odasından bu yıl için 
alınmış vesika ile birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir aaat ev
veline kadar Zonguldak Nafıa Mü -
dürlüğü odasında toplanacak komis -
yon reisliğine vermeleri ilan olunur. 

(7005-4074) 7146 

Ekmeklik un ahnacak 
Erzincan Jandarma Okulu Satın Al

ma Korniıyonundan : 
1 - Eratın 1938 yılı birinci teşri -

ninden 1939 yılı eylül ayının sonuna 
kadar iaşesi ıç.ın ihtiyacı olan 
(240.000) kilo ekmeklik unun beher 
kilosunun (13) kuruş (50) santimden 
(32.400) lira muhammen bed~l v~ 
2430 lira teminatı muvakkata ile 30 
eylül 938 15.10.938 cumartesi gününe 
kadar (16) gün müddetle kapalı zarf 
usulu ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye ait zarfların 15 teş
rinievel 1938 cumarteıi günü saat (13) 
te açılacaktır. 

3 - Eksiltme 2490 numaralı arttır
ma kanununda buna ait maddelerine 
göre yapılacağından taliplerin mek
tuplarını hazırlıyarak istenilen gün 
ve saat ve şekilde Erzincandaki ~r -
baylık salonunda bulunacak ko;nis -
yonda bulunmaları. 

4 - İsteklilerin ıartnamesini gör -
mek üzere okul satın atma komisyo
nuna müracaatları ilan olunur. 

(4039) 7121 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Trabzon Vilayeti Sihhat ve içti -

mai Muavenet Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Trab
zonda nümune hastan~i ikinci kısım 
inşaatı ile elektrik, kalorifer, sııhi ve 
diğer tesisattır. 

Bu işin muhammen keşif bedeli 
737044 lira 88 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel prtna

mesi 
D - Yapı işleri umumi fenni şart

namesi 
E - Vahidi fiat listesi ve hususi 

şartname, hususi şartname lahikası 
keşif 

F - Projeler 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 36 

lira 86 kuruş bedel mukabilinde nafıa 
vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü 
ile İstanbul, Trabzon nafıa müdürlük 
terinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20.10.938 tarihinde 
perşembe günü saat 15 de Trabzon sı· 
hat müdürlüğü dairesinde yapılacak
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 33232 lira muvakkat temi
nat mektup veya makbuzu ve bundan 
başka aşağıdaki vesikalarını kapah 
zarf usulü veçhile koyması lazımdır. 

ları. (6871-4009) 7074 

Diyarbakır Belediyesinden 
alacaklı olanlara 

Diyarbakır Belediyeain<len 
ı - 937 ve daha evelki senelere ait 

belediye borçlarının taafiyesine encü
mence karar verilmiş oldugundan be
lediyede alacakları olanlar, ait olduğu 
şubeden veya belediye riyas.etinden 
tasdikli vesikalarını pazar, pazartesi, 
sah günleri hariç olmak üzere 28 ey
lul 9.)ö tarihine miisadif çarşamba gü
nunuen ıtıbaren 28 birinciteşrin 938 
tarınıııe kadar bir ay zarfında her gün 
saat ı o dan on üçe kadar muhasebeye 
muracaatla ıstcklerini teı;bıt ettire
cckıeruır. 

2 - bır şube veya belediye riyaac -
tinden muc>addak vesikası olmıyanla
rın kavu mucerretlerine itibar olun
mıyacaKtır. 

3 - Hu tesbit ve tasfiye keyfiyeti 
sırf beleoiyeye yapılan hizmet ve ve
rilen eşya istihkaklarına ve maaı ve 
ücretten alacağı olanlara şamil olup 
oelediyeye ödünç para vermi' olanla
ıa şamıl değildir. 

4 - Beledıyeden alacağı olan bük -
mı şahıslar da bu meyanda alacakları
nı müdellel vesaika iıtinaden tesbit 
ettireceklerdir. 

5 - Bu suretle tesbit edilen borç
lar doğrudan dogruya belediye zim
metine terettüp etmiş olmayıp tetki -
kat neticesınde alelusul sıhati sabit ol
duktan sonra belediyece muamelele
rine tevessül olunacaktır. 

7 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ve 2490 sayılı kanun mucibince ti· 
caret odası vesikasını ve bu it için 
nafıa vekaletinden alınmış ehliyet ve
sikasını haiz olması ve isteklinin yük
sek mühendis veya yüksek mimar 
diplomasını haiz olması ve yahut bir 
yüksek mühendis veya yüksek mimar
la müştereken mukavele aktedeceğine 
dair noterden alınmış teahhütname i
le birlikte 2121 lira 19 kuruşluk r:ıu· 
vakkat teminat makbuz veya mektu
bunu altıncı maddede yazılı günde 
ihale saatinden en az bir saat evvel 
Konya Kültür Direktörlüğünde mü -
teşekkil ihale komisyonu riyasetine 
vermiş olmaları şarttır. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet ihale 
saatine kadar Kültür Direktörlüğüne 
gelmiş olması ve dıı zarfın mühür 
mumu ile iyice kapanmış bulunması 

lazımdır. Postada vaki olacak teeh -
hür kabul olunmaz. 

8 - Keşif evrakı ve fenni ve eksilt
me tartnameleri ve mukavelename 
her gün Konya Nafıa Direktörlüğün-
de görülebilir. (6870-4008) 7073 

Kazalar · · 
Hidro elektrik tesisatı 

mü na kasası 
Susurluk Belediye Reisliğinden: 

6 - Müracaat edenlere birer numa
ra verilecek ve kayıt muamelesi sıra 
ile yapılacaktır. Kayıt muamelesi ya -
pıldıktan sonra herkcain v~ikaları 
geri verilecektir. 

7 - Başka yerde olanlar taahhütlü 
mektupla vesikasını gönderebilecek
lerdir. Vesikaların iadeai için posta 
parasını göndermiyenlerin .zayi ola
cak vesikalarından belediye mcaul ol
mıyacaktır. 

8 - Hastalık ve mazeret dolayııiy -
le gelccniyenler vesikalarını belediye 
riyasetine yazılmış bir mektupla tev
kil edeceği herhangi bir kiıme ile 
gönderebilecektir. 

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

ibaret tesisata dair eksiltme prtna
mesi üzerinde (görülen lüzum üzeri -
ne) yapılan tadilit ve evelki gazete i
linlarında ihale günü sehven 1 eylUl 
938 olarak gösterilmi§ olması aebebiy
le mezkCir tarihte yapılması mukarrer 
ihale geri bırakılmı,tır. 

9 - Gösterilen bir ay müddet için -
de muhasebeye müracaatla alac:akları
nı tesbit ettirmemi§ olan hükmi ve 
hakiki şahısların her ne ıebeple olur
sa olsun sonradan yapacakları müra
caatlarına, iıteklerine bakılmıyacak-
tır. Keyfiyet ilin olunur. 7056 

İnşaat münakasası 
Çankın Vilayetinden: 

1 - Ekıiltmeye konulan iş: Çan
kırı vilayet merkezinde yapılacak o
lan ve bedel keşfi 56674 lira 35 ku
ruş raddesinde bulunan Halkevi in
patından ayrılan 25428 lira 39 kuruş
luk intaat kıımı kapalı zarf uıuliyle 
eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Bu ite ait p.rtname ve evrak 
şunlardır. 

A) Eksiltme ıartnameıi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık itleri genel şartna-

meıi. 
D) Yapı iıtleri fenni tartnamesi. 
F) Ke,if cetveli, metraj cetveli. 
G) Proje. 
Istiyenler bu evrak ve tartnameleri 

Çankırı ili nafıa müdürlüğünde göre
bilirler. 

3 -Ekıiltme 14. 10. !138 tarihine 
milsadif cuma gilnil saat (15) de Çan
kırı C.H.P. ilyönkurulu huzurunda 
yapılacaktır. 

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

2 - Talipler % 7,5 muvakkat temi -
nat akçesi ve eksiltme kanununda ya· 
zıh vesika11 ve bugüne kadar bu itleri 
muvaffakiyetle başardıklarına dair 
Nafıa Vekaletinin müteahhitlik vesi
kaıını hamilen ihale günü belediye 
encümenine müracaat etmelidirler. 

3 - Projeler, eksiltme tartnameai 
ve mukavelename Susurluk belediye
sinden ve İstanbul'da Galata'da Seta
nik bankuı hanında 4. üncü katta mü· 
hendis Hasan Halet lşıkprnar'dan be· 
deli mukabilinde alınabilir. 

(7014/4094) 7187 • 

Elektrik tesisah eksiltmesi 
Karacabey Belediyesinden : 

1 - Nafıa Vekaleti tarafından mu
saddak elektrik projesi mucibince 
Karacabey kasabasının (29.844) lira 
(40) kuruş bedeli keşifli lokomobil 
makina ve elektrik techizatı şebeke, 
malzeme ve montajı ve bunların Ka -
racabey iş mahalline kadar nakliye -
sinden ibaret elektrik tesisatı 45 gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

2 - 1 inci maddede yazılı elektrik 
tesisatı 14 Teşrinisani 938 tarihine 
müsadif pazart~i günü saat 15 de 
belediye binasında toplanacak encü -
men marifetiyle ihale edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat (2.250) lira
dır. 5 - İsteklilerin yukarda yazılı gün 

ve saate kadar toplantı günleri olan 
pazarteıi ve perşembe günleri vilB.
yet daimi encümenine müracaatte bu-
lunmaları ilin olunur. 7275 

Doğumevi yaphnlacak 

A - Evelce alınmış daimi ve mu . 
vakkat vesikalar ilga kıhnmı§ oldu -
ğundan nafıa vekaletinin 12.8.938 ta· 
rih ve 67/11650 sayılı tamimlerl mu 
cibince Trabzon vilayetinden alına • 
cak ehliyet vesikası. 

4 - Eluiltmeye girebilmek için i1-
teklinin (1907) lira 12 kuruş mu
vakkat teminat vermesi bundan başka 
eksiltmeye vilayet makamından bu 
işe mahsus olarak ehliyet vesikası al
mıı olanlaruı ittirik edebilecekleri ve 
ehliyet veaikasr iıtihsa.H için ekailt· 
me gUnUnden sekiz ıUn evci istida ile 
vlllyet makamına müracaat edilerek 
o zamana kadar yapmıı oldufu iılere 
dair veılkanın lof edilmeal lüzumu 
meıruttur. 

4 - İstekliler keşif ve projeler, 
fennt ve mali şartnamelerle sair ev
rakı fenniyeyi Karacabey Belediye -
ıinden ve btanbul'da Galata Selanik 
bankası hanında dördüncü katta mü
hendis Hasan Halet Işıkprnardan be
deli mukabilinde alabilirler. 

Manisa Valiliğinden: 

B - 1938 senesine ait ticaret odası 
vesikası. (6868-4006) 7072 

C - Bayındırlık itleri genel şartna-
mesi yapı işleri 'eraiti umumiyesi 1 - Manisada bir doğum evi inıa-

D _ Fenni prtname sı (72000) liralık keşifnamesi daire-

6 - Ehliyet vesikaları talebinde bu
lunanlar 20.10.938 tarihinden en az ıe
kiz gün evel iatida ile Trabzon vila . 
yetine müracaat e<tecekler ve bu za 
man zarfında vesika talebinde bulun
mıyanlar eksiltmeye giremiyecekler
dir. 

5 - Teklif mektupları yukarıda ü
çilncU maddede yazılı aaatten bir aa
at evetine kadar eksiltme komiıyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet üçüncil maddele ya
zılr saate kadar gelmif olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mıı olması lazımdır. Poıtada olacak 

Hasta bakıcı aranıyor 
E • Ketif, metraj cetvelleri sinde kapalı zarf uıuli ile eksiltmeye 
F _ Resimler konulmuştur. 
İstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa 2 - Bu işe ait keşifname ve şartna-

müdürlüğünde görebilirler. me vo bu işe müteferri evrak 3 lira 
3 _ Eksiltme 21.10.938 tarihinden 58 kuruı mukabilinde Manisa Nafıa 

cuma günU saat 15 de Aydın Nafıa müdlirliiğünden alınabilir. 
MüdürlU~ıinde toP.lanacak komisyon- l 3 - İhale teırinievvelin altıncı P.,er 

7 - Teklif mektupları yukarıda 3 
üncil maddede yazılı .aatten bir saat 
eveline kadar sıhat mUdürlüğü daire-

gecikmeler kabul edflme•. 
(3993) 7064 

Edremit Belediye Riyasetinden: 
Belediyemizin haataneıi için 35 lira 

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

7080 
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~ Ankara Belediyesi İlanları ~ . . 
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eciisi intihabı • 
ıye 

Belediye Meclisi İntihap Encümeninden : 
1 - Belediye Meclisi intihabına 1/teşrini evvel/ 938 cumartesi 

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

1/teşrini evvel/ 938 cumartesi günü gelecek mahalleler 
lsmetpaşa, Köprübaşı, Bozkurt, F evzipaşa, inkılap, Öztürk, 

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

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

3/teşrinievvel/938 pazartesi günü gelecek mahalleler 
lçkale, Kılınç Arslan, Pazar, Akbaş, Uguz, lnönü, Çimentepe, 

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

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

5/teşrinievvel/938 çarşamba günü 
Necatibey, Şenyurt, Yenituran, Atıfbey, Yenihayat, Demirli 

bahçe, Yeni doğan, Altındağ, Aktaş, İstasyon, 
6/teşrinievel/938 perşembe günü 

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

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

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

Halkın nazarı dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 
Cumhuriyetin on betinci yıldönümü münasebetiyle 28/teşrini

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

{4082) 7182 

Satıhk ankaz 
Ankara Belediyeai İmar Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Cinsi Mahallesi Ada Parsel Lira: Kuruş Lira: Kuruş 
Ahşap hane Cebeci 522 13 30 00 3 00 

tt ,, ,, 522 12 ıs oo 2 oo 
Yukarıda muhammen bedeli yazılı ahşap hanelerin enkazı arttırma su -

retiyle satılacaktır. İhale 10-10-938 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
Taliplerin İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (3995) 

7044 

55 kalem malzeme 
Ankara Belediyesinden : 
l - Filitre istasyonunun senelik ih

tiyacı olan 55 kalem malzeme on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 324 lira 
dır. 

3 - Muvakkat teminat 24,30 lira -
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 18-10-938 salı günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü -
racaatları. (4061) 7138 

Odun ve kömür ahnacak 

Ampul alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

l - Sular idaresine alınacak 555 a
det Osram marka ampul on beş gün 
müddetle açık eksiltmiye konulmuş · 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 320,60 lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminat 24 liradır. 
4 - Cins ve nevilerini görmek isti -

yenlerin her gün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 14. 10. 938 cuma 
günü belediye encümenine saat on bu -
çukta müracaatları. (4060) 7137 

3.000 ampul alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

Ankara Belediyesinden : 1 - Cümhuriyet bayramı için atı-
l - Sular idaresine alınacak odun, nacak 15 voltluk 3000 adet ampul 15 

sömikok ve çıra on beş gün müddetle gün müddetle açık eksiltmeye konul
kapalı zarfta eksiltmiye konulmuştur. muştur. 

2 - Muhammen bedeli 5436 liradır. 2 - Muhammen bedeli (810) lira-
3 - Muvakkat teminatı 407,70 lira· dır. 

dır. 3 - Muvakkat teminatr (60,75) Ji. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle· radır. 

rin her gün yazı işleri kalemine ve is- 4 - Tafsil5.t almak istiyenlerin 
tekliterin de 18. 10. 938 sah günü saat her gün yazı işleri kalemine ve istek
on birde teminatlariyle birlikte teklif !ilerin de 7 teşrinievel 938 cuma gü-

• mektuplariyle belediye encümenine nü saat 10 buçukta belediye encüme-
müracaatları. (4063) 7140 nine müracaatları. (3912) 6881 

uı;us 

İnşaat yaptırılacak 1 Kok kömürü alınacak 
Türkiye Büyiik Millet Meclisi idare 

Ankara B&lediyeainden : 
1 - Otobüs garajında yaptırılacak 

inşaat işi on beş gün müddetle kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 13896,04 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1042 lira

dır. 

4 - Keşifnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine mü
racaatleri ve ihale 18-10-938 salı gü
nü saat on birde bel~iye encüme
ninde yapılacağından isteklilerin o 
gün ona kadar teminatlariyle birlik
te teklif mektuplarını belediye encü-
menine vermeleri. (4135) 7269 

Sömikok kömürü ahnacak 

Heyetinden : 
1 - Kapalı zarf usulu ile meclis ve 

müştemilatı kolöriferleri için (iki 
yüz) ton kok kömürü satın alınacak · 
tır. 

2 - Şartnamesi meclis daire mtidür
lüğünden bedelsiz aluıabilir. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 
( 405. dört yüz beş) liradır. (Teminat 
banka mektubu) olacaktır. 

4 - Ebiltme 17 birinci teşrin 1938 
pazartesi günü saat on beşte Büyük 
Millet Meclisi idare imirleri heyeti O· 

dasında icra kılınacaktır. 
5 - Kapalı zarfların ihale günü sa

at (14) de kadar makbuz mukabilinde 
tevdi edilmesi lazrmdrr. 

6 - Talipler 2490 sayılı kanunun 2 

ve BAGl'dır. Her eczanede 
büyük ticarethanelerde bulu 

6804 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 --Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye ve şubelerine alına

cak 250 ton sömikok kömürü on beş 
gün müddetle kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika- =: 
Kereste alınacak 

2 - Muhammen bedeli (6000) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (450) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine 
müracaatları ve ihale 1 Teşrinievel 
938 cuma günü saat (11) de belediye 
encümeninde yapılacağından istekli
lerin teminatlariyle birlikte teklif 
mektuplarını o gün saat ona kadar 
belediye encümenine vermeleri. 

(3910) 6879 

Muhtelif inşaat 
Ankara Belediyeıinden : 
1 - Otobüs idaresi levazım anbarı

na ilavesi lüzum olan demir kapı, par
makhk ve ihata duvarının temdidi on • 
beş gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 824,87 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 61,87 lira

dır. 

4 - Keşifnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 18.10.938 salı günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü -
racaatları. 

ları birlikte getireceklerdir. 
(3997) 7119 

Orman Koruma 

f opogral ve len memuru alınacak 
Orman Koruma Genel Komutan· 

lığımlan : 
Orman koruma genel komutanlığı 

için harita ve istihkam sınıfından te
kaüt olmuş (150) lira ücretle Topoğ
raf ve fen memuru alınacaktır. İstek
lilerin istida iki adet fotograf ve kı
sa hal tercümeleri ile birlikte genel 
komutanlığa müracaatları ilan olu-
nur. (4090) 7249 

_:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. -- --Saime Tuna --- -- -- -- -- -- -- Uyar Dikiı Evi -- -- -- -- -- -- Havuzbaıı Taksi durak -- -- -- Karanfil sokak Adalar -- -- -- Apartımanı Numara (2)- -- -- -- ye nakletmiştir. -- -- --.,,,,,,,, ..............................• ,.. 
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(4062) 7139 = -
~Dr. Fevzi Günalp ~ Molörlü pompa ahnacak - -

Ankara Belediyeıinden: :_ Nümune hastanesi Fizyoterapi :_ 
Müteha1111ı 

1 - Çankaya motör dairesine konu- E: : 
lacak dizel motörlü pompa on beş gün : Muayenehanesini Yenişehir'e : 
müddetle kapalı zarfla eksiltmeye ko· : kl t · t" Hast 1 15 = - na e mış ır. a arını saat : 
nulmuştur. : d · "b b d : 

M h b d li 000 l
• d - en ıtı aren ka ul e er. Ti: 1374 _ 

2 - u arnınen e e 16 ıra ır- - -

3 - Muvakkat teminatı 1200 liradır. : Adres : Yenişehir Atat ürk Bul- : 
4 - Keşifnamesini görmek istiyen- E varı Foto Cemal Apartımanı : 

terin her gün yazı işleri kalemine mü- : No: 49/ l 7125 : 
racaatları '!e ihale 18: 10. 938.~alı ~ünü Tmmlllllllllllllllllllllllllllll111117 
saat on bırde beledıye encumenınde 
yapılacağından isteklilerin o gün te-
minatlariyle birlikte teklif mektup- ..tllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, 

ıarını saat ona kadar belediye enc;.i- : Ba" 
51
.t u·· rek : 

menine vermeleri. (4064) 7141 : Dr. : - -- -

------
~ Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden : 
-= 1 - Mamak' da Maske f abrikaaı için 1,5X25X400 eba-= dmda (230) ve 2X25X400 ebadında (27) ki ceman 257 
= metre mik' ahı beyaz Kökner tahtası ile 3X25X400 ebadın= da (10) metre mik'ahı çıralı çam tahtası satın alınacaktır. -=: 2 - Tahtaların evsafını havi şartname umumi merkez-= den alınmalıdır. -= 3 -Talipler, teklif mektuplarını 8 Teşrinievvel 1938 ta-= rihine müsadif cumartesi günü saat on bire kadar Y eniıe-= hir'de Umumi Merkezimize verilmelidir. 7151 
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Bir lnkılqp ve Üç Renk 

JITAN SEFTALL 
t 

(Gitane) CP4che) 

FINDIK 
(Noiaette) 

COTY'nin Pariste Bols 
de Boulogne metha:;~
deki taboratuannda ya· 
ratti~a yeni pudra renk• 
leri, yazın sıcak canll
lı~ını cildinize bahşede· 
cek ve yakıştıra..ce.ktar. 

Pudra tekniOinde ltf· 
dilmemiş bir inkifapbr. 
lateyiniz. 

GUZEL.Lf K HEM t'fAKKINIZ 
~EM VAZ.lEE.~. IZDlR. 

MEŞHUR FRANSIZ MARKASI ;: Cebeci Merkez Hastanesi : 
§ ~Ha~ah~anmü~hauı~ § ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yulaf ve kuru ol ahnacak 
Ankara Beleciyeainden : 
ı - Temizlik hayvanatı için alına

cak 67710 kilo yulaf ile 54168 kilo ot 
on beş gün müddetle kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (5958,48) li
radrr. 

3 - Muvakkat teminatı (437) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine 
müracaatları ve ihale 7 teşrinievel 
938 cuma günü saat 11 de Belediye 
encümeninde yapılacağından istekli
lerin teminatlariyle birlikte teklif 
mektuplarını o gün saat ona kadar 
belediye encümenine vermeleri. 

(3911) 6880 

- -: Her yün hastalarını Yenişehir : 

E Meşrutiyet caddesi Urek apartı· : 
: manında saat 15 ten sonra kabuJ : 
: eder. Tel: 1694 : -.,ı 111111111111111111111111111111111111 ı r 

~- . 
ULUS - 19 uncu yıl. - No.: 6172 

imtiyaz Sahibi 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - ~ 
~ TijRK HAVA ~<URUMU ~ - ~ - , 
::: BÜYÜK PiYANGOSU ~ = , - ~ - , 
§6 cı Keşide: 11/Birinci Teşrin/938 dedir~ = ~ '-

~Büyük ikramiye 20 .QQQ liradır~ - ~ =: Bundan başka: 40.000, 25.000. 20.000, 15.000, 10.000 ~ = liralık ikramiyelerle (50.000 ve 200.000) lirahk iki adet ~ = mükafat vardır... ~ = ~ 

YURDDAŞ, DİKKAT! 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumt Ne~riyan İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baannevi : ANKARA 

- Dikkat: Bilet alan herkes 7 Birinciteşrin 938 günü ak- ~ - . , = şamına kadar biletini değiştırmiş bulunmalıdır. ~ 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırı 

Senede yedi yüz milyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz milyonunu 
öldüren en müt'.ıiş afet sıtmadır. 

VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivrisineklerin bu akla hayret verici cinayet
erinden korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da (Kinin) 

' · Kinin sıtmanın emt:alsiz ilacıdır. 

Beynelmilel tıp ve sıtma cemiyetleri de ·•tmAdft .valnız kinini kabul etmiştir. 

~ .,.,;-.~ • ı.; ~in n bu harikulade ku tini artırmak. halsizliği kuvetsizliği, kansız-
' ığı önlemek ve sıtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı 
lebatat hulasalariyle birleştirerek BlOGENlNE müstahzarını hazırlamıştır. 

Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. 

Kam temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürecikleri artmr, adale ve sinirleri kuvetlendirir, iştiha
yı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, sıtmanın bütün şekillerinde şifa 

temin eden bu yüksek tesirli ilaç her eczanede bulunur. 6539 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IU 

§ YENİ SİNEMALAR HALK ~ - ~ = BUGÜN BU GECE Pek yakında sayın Ankara ~ = halkmm pek çok sevdiği ~ = Meşhur Fransız artistlerinden ..1'.lll!:. Artistlerden ~ 
- Raimu ve Michelle Morgan tarafından .:.ı ~ = oynanan nefis bir filim ~llrF Lorcl - Harcli'nin ~ = SERSEMLER KRALI oynadıkları ~ 
~ ~ 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de o ~ 
LOREL - HARDl ~ = Fiatlar: Balkon 55 Hususi 40 '-= Duhuliye 25 kuruştur İŞ ARIYOR ~ = .:!I il l!:. ~ = Halk matinesi 12,20 de = = Türkçe sözlü filmiyle ~ = UYAN ve YAŞA -;'IJlfi=' KIŞ MEVSiMiNE ~ = ba§hyacaktır. ~ 

- ~ = Bu gece saat 21 de Açık hava sinemasında ~ = Kartaca muharebeleri ~ 
- Türkçe sözlü ~ 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı I~ 

939 Modeli Blaupunkt Radyoları geldi Kôzım Rüstü 
..;, 

Ankara Adliye Sarayı caddesi 
Gençağa apartımanı 
No. 6 Ti. 2208 6242 


