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Dalacliye'ye tam sallhiyet verileli 
Alman İktısat Nazırı 

Dr. Funk bugün 
şehrinYze geliyor 

Alman İktısat Nazıri İstanbuldan 1 
hareket etti ve törenle uğurlandı 

l.tanbul, 5 a.a. _Alman Milli lktısat Nazırı doktor Funk be
raberinde refikası ve alman hükümeti ili müşavirlerinden Wal
ter ve Knote ile kalemi mahsus müdürü olduğu halde bu sabah 
saat 10.20 de konvansiyonele bağlı hususi bir vagonla Belgrad'
dan ıehrimize gelmittir. 

Alman llttı.at Naırı 
Jolıtor Funlı 

111111111111111111 

Dr. Funk 

Franaız BCl§vekili Daladiye 
Sirkeci istasyonu türk ve alman bay 

raklariyle donanmıştı. Misafirler is. Parlamento ve senato 
tasyonda hükümet nammeı. vali ve be-
lediye reisi Üstündağ, Berlin büyük 

elçisi Hamdi Arpağ, emniyet direktö - Daladı'ye hu" ku .. melı'ne 
rü Salih K·. ~ ve Türkofisi İstanbul 
müdürü ile mihmandarlıklarır.a tayin 
edilen Hariciye vekaleti erkanı, alman 
sefareti müsteşan, alman gr.neral 
konsolosu ve konsolosu, konsolosane 
erkanı, şehrimizdeki alman mutebera-

itimadını gösterdi 
nı ve ~mıtbuat mümessilleri tarafından Hükümete mali iclerde 
karşılanmıştır. !I 

Bir polis müfrezesi seıam resmini h d 
yapn-•9, •n11MiClrle1 naık tarafından geniş sela iyet Ver İ 
tiddetle alkıtlanmıılardır. . 

Doktor Funk ve maiyeti Parapalas'- Parıs, S ~ a.a. - Saat 1~.30 da .~op • 
t b. ··dd t · t. h t tt'kten sonra lanan parlamentonun malıye encume-a ır mu e ıs ıra a e ı . 1::ı.. 1 ı:. 'h k'k 'k 

(s 
. . 

/ 
d ) nı se .... ıyet dyt aaını tet ı ettı ten 

onu 8 ıncı say a a sonra maliye nazırı ve Baıvekil tara-
fından yapılan beyanatı dinlemi,tir. 
Encümen bundan ıonra verilecek ka· 
rardan evel izanın mensup olduğu 

grupl:ı.rla. iet\p.re edcbilmet' \~incel
seyi tatil etmiştir. 

§ehrimizde 
F. R. ATAY 

Alman hükümeti ali müıavirle -
rinJen B. V alter rJe B. Knote 

Toplantıdan aonra encümenin bası 
bası ıelihiyetin hitam tarihi hakkın
da bir anlapaya varılabileceğini zan
nettiklerini beyan etmitlerdir. Top • 
lantıda hazır bulunanların söyledik • 
terine göre batvekil Daladiye sela
hiyet layihasının bu gece kabul edil
mesinde ısrar etmiı ve bunu bir iti
mat meseleei yapacağını ve milzake-

(Sonu 8 inci sayfada) 

Dost Almanya'nın Milli lktısat ı 
Nazın doktor Funk bu sabahtan
beri sayın eıiyle birlikte tehri
mizin misafiri bulunmaktadır. 
Kendisini hürmetle ıelamlanz. 

Hitler Almanya' sının kalkm
masında iktısadi planla büyük 
rol oynamıfbr: Führer dört se
nelik plinmm tatbiki için dok • 
tor Funk'un tahsında pek değer
li bir yardımcı bulmuftur. Dört 
ıenelik planın muvaffak olma -
aında Milli lktısat Nazırınm ze
ki, karar ve irade kabiliyetleri-
nin hissesi büyük olmuıtur. 

İspanya işinde üçler 
anlaşmasına doğru! 

lord Pörl müzakereler yopıyor 

Çemberlayn'le Musolini'nin bir 
yatta buluşmaları muhtemel! Türkiye ile Almanya arasında

ki ıiyasi münasebetler daima dü
~at ve dostça kalmıı, kartılıklı 
tıcaret ve iktısadi münasebetler 
ise arızi durgunluklar bir tarafa 

Roma S a.a. - lngiltere Büyük Elçisi Lord Pört bu aabah ha
riciye n:.Zın Kont Ciano ile yeni bir mülikatta daha bulunmuftur. 

BENEŞ DÜN İSTİFA ETTİ 

Başvekil Sirovi 
istilayı radyo 
ile ilan elli 
Beneş de istifasının 

sebebini anlatıyor 
Prag, S a.a. - B. Beneş'in yakında istifa edeceğine 

dair olan haberler saat geçtikçe kuvetlenmektcdir. 
Son hadiseler yüzünden B. Beneş'in vaziyeti pek zi • 
yade sarsılmış olduğundan bu istifa kimseyi hayrete 
düşürmiyecektir. 

Prag, 5 a.a. - B. Beneş istifa etmiştir. İstifa, Gene· 
ral Syrovy tarafından radyoda verilen bir nutukla hal

ka tebliğ edilmiştir. 
Bu nutukta başvekil general Sirvy, ilk vazifenin 

devletin tekrar teşkili olduğunu söylemiş ve : 
"- Yeni bir Çekoslovakya kuracağız,, demiştir. 
"Hükümet dört devlet tarafından Münih'te verilen 

kararları halisane bir surette tatbik et· 
mek istiyor. Dış politikamızın pren • 
sipleri açıktır : Komşularımızla d06· 
tane münasebetler, zira huzurla ya -
şamak istediğimiz takdirde, onlarla 
teşriki mesai etmekliğimiz lazımdır. 
Küçük bir azim ile de herkes için yer 
bulunacaktn:. Yalnız politik, ekonomik 
ve sosyjll sahada yeniden teşkilatlan • 
Jnaklığrmız icap eder. Nizam ve sükfın 
temin edilmelidir.,, 

Beneı'in nutku 
Prag, S a.a. - B. Beneş bu ak§am 

istifasından sonra radyoda bir nutuk 
vermiıtir. 

B. Beneş, Münih anlaşması üzerine 
istifa etmek istemişse de bunu daha 

(Sonu 8. inci sayfada) ,M. 

latila eden Çek Cumhur Reiai Benq. Çekil• 
meğe mecbur kalan Avuaturya BCl§vekili 

Şuınig'le beraber 

VEKİLLER HEYETİ 

DÜN TOPLANDI 
Vekiller Heyeti dün Bqvekil 

8. Celil Bayar'ın erinde 8. Ce
lil Bayar'ın riyuetinde toplan• 
mıt ve harici, dahili ıiyuetimiz 
hakkında müzakerelerde bulun
muıtur. Toplantı geç vakte ka • 
dar devam ebnİftİr. 

Beneı'iri bir balnıı wrı:ıoa o ara dl& ........... JlilJll!I 

Slovakya'yı da mı? 
Macarlara teslim etmek lazım? 

Polonyahlar bu fikri ileri sürüyorlar! 

Taymis gazetesi ahalisi yüzde elliden fazla 

Macar olan yerlerin Macarlara terkini istiyor 
Varşova, S a.a. - Polonya matbuatı, mütemadiyen Macariata· 

nın Çekoslovakya'daki mutalibatı ile mefgul olmaktadır. 
· bırakılırsa, mütemadiyen inkitaf 

etnıiıtir. Geçen sene bir aralık 
darlaıan vaziyet, Dıt Bakanlığı 
Umumi Katibi Menemencioğlu'
nun Berlin'de alman ıelihiyet • 
tarlariyle müzakerelerinin neti-

Bir saatten fazla devam eden bu mülakatta dün aqamki mü· 
him konutmalara devam edilmiflir. Me:vc~ intibaa gör.e! bu ko-
nutmalar İngiltere ile ltalya arasındakı munasebatın fılı olarak Çek mıntakalannJan çekilen 
eyiletmesine süratle müncer olacaktır. alman kadınlan 

Bu cümleden olarak ''Gazeta Polska'' ılovakların da daha IOl1 

sözlerini söylememit olduklannı kaydettikten sonra, en muvafık 
hal tarzmın Slovakya'nın da Macaristan'la birleımeıi olduğunu 
yazmaktadır. 

cesinden sonra yeniden ferahla
mıştır. 

Son zamanlardaki hadiseler, 
alakalı aelihiyet sahipleri ara· 
ıında ıahsi temaslarda bulunma
nın ne kadar faydalı olduğunu 
gösterdi. Almanya ile Türkiye a
rasrndaki iktısadi rabıtalar inki
taf a müsaittir: Çünkü bu rabıta
lara hiribirine uyan ve biribirini 
tamamlıyan menfaatler hakim
dirler. Muhterem doktor Funk 
A·1kara'da Kemalist rejimin me
sulleriyle konuımaktan her iki 
memleketin kartılıklı münase· 
betleri namına tüphesiz pek fay
d ... ı. neticeler alacaktır. Yakın· 
dan tanıtma ve anlatmanın te
min edeceği istifadeler ekseriya 
uzaktan ve dolayısiyle temaslar· 
dan elde edilemez. 

Büyük milli bir kalkınmanın 
Almanya' da amillerinden olan 

(Sonu 8. ıncı sayfada) 

Yarı reamt itflyan matbuatı daha,.-------------- --------------.J 
şimdiden italyan • ingiliz münaseba- M 1 f • Ç k k 
tının samimiyetinden bahs.et~ekte ·ı a reşa evxı a ma 
dir. Mamafih yeni herhangı bır an· 1 1 taşmanın husulü nisan anlaşm~ının stanbul da 
tatbike girmesine bağlı bulundu~un - İstanbul, .5 (T clefonla) - Mare-
dan bu iki memleket arasındakı sa· l F . Çak k b hah h · ' hil .. A • 1 ~ evzı ma u sa şe rı-mimiyetin açıkça teza rune manı o · . I . V . ~ A 

maktadır. Son hadiseler ve Musolini- 'mıze gc mış, alı ve askcrı erkan 
nin Münih'deki faaliyeti bugünkü si- tarafından karşılanmıştır. 
yasi şartları mühim surette değiştir- ,......., sıcue O '-' O O O O O TUR 
miştir. Bunun içindir ki ~ng~ltere ve 
Italya'nın vaktiyle akt~dılm.ış. olan 
anlaşmanın meriyete gırmesını ko • 
laylaştıracak bir formül bulmak üze~e 
oldukları kanaati beslenmektedır. 
Bunun neticesi olarak da Londra Ha
beşistan'ın İtalya tarafından fethini 
bilikayıt ve şart tanıyacaktır. 

lngiliz mahfillerinin kanaat~ 
Londra, S a.a. - İngiliz diplomatık 

mahfilleri Pört ile Ciano arasındaki 
son görüfillelerin İspanya meselesine 
taalluk etmi• olduğunu bildiriyorlar. 

Bu görüş teatisinin şimdiye kadar 
"ihzari" mahiyeti haiz olduğu temin 
edilmekle beraber, bunun müsait bir 

c .Sonu 8 inci sayfada) 

Mektep kifaplar1 
Kültür Bakanlığından : 
Türkçe terimlerle yazılan 

devlet kitaplan bugün yur
dumuzun her bölgesinde sa
tışa sunulmuştur. Orta ve li
se sınıfları için asli kitap ola
rak yalnız hu kitaplar oku
tulacaktır. Bu kitaplann 
hangi sınıflarda okutulacak
lan kitaplann üzerinde fiat
larile birlikte Y.azılıdll'. (a.a.)_ 

Mcu:ar Hariciye Nazırı Jö Kanya, Leh Hariciye NtUan 
· lıolonet. Bek'le lıonaıuyor 

Taymüı'in bir ym;ı.n 
Londra, 5 a.a. - Taymis gazetesi, 

Çekoslovakya·da yüzde elliden fazla 
macar bulunan kısımların Macaristan 
tarafından tedricen işgali lehinde bu
lunmakta ve Prag hükümctinin bu sa
hada ne kadar acele ederse çek • ma
car münasebatının o kadar dostane 
bir mahiyet alacağını kaydetmekte
dir. 

Macarların ist.ellikleri 

Budapeşte, S a.a. Macar hükümeti 
Prag'a şu teklifi yapmiştir : 

1. ·Bütün macar siyasi mücrimle
rinin tahliyesi. 

2. - Çekoslovak ordusunda hizmet 
eden bütün macar askerlerinin derhal 
terhisi, 

3. - Çekoslovakya'nın macarlarla 
~~ku.~ krsımlarında asayişin temini 
ıçın mufrezeler teşkil edilerek bunla
rın ?1uhtel~t bir kumanda heyetinin 
emrıne verılmesi, 

4. - Bir sembol mahiyetinde olmak 
illıere huduttaki şehirlerden ikisinin 
macar kıtaları tcrrafmdan işgali, 
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iade edilen riişanlar 
. Çekosl~vakya'nm siyaset, ilim ve güzel sanatlar alemine mensup 

hırçok şahsıyetler Fransa ve lngiltere'niiı ''ihanet" ini protesto için bu 
m~ınleketlerdcn almış oldukları nişan ve madalyaları iadeye karar ver
mışler. 

Ani v~ derin Lir acının tesiri altında y~pılmış olan b· · ~tten, eğer 
aym şahıslar hareketlerini soğukkanlılıkla ve daha etraflı hır şekilde mü• 
talea edecek -zaman ve imkana malik olsalardı, öyle '•anıyorum ki vaz
geçilirdi. 

Çekoslovakya, hayat ve mevcudiyetini, hatta başka milletler hesa
bın.'\ yapılmış haksızlıklar bahasına yirmi sene sürmüş olan pürüzsüz 
saadetini gene o Fwnsa ile lngiltere'ye borçludur. Bugün yapılan, evel
c~ taze bir zaferin 8'\rhoşluğu içinde, ilerisi düşünülmeden işlenmiş olan 
bir hatanın tamirinden başka bir şey değildir. Çekoslovakya, şimdi ken
di etnik hudutlan içinde claralmakla, her an milli varlığını tehdit eden 
ve bir harp halinde kendisini arkadan vuracağında şüphe olmıyan ya
bancı ve düşman unsurlardan temizlenmiş olmaktadır. Toprak kayıbı, 
müstakil bir devlet için ne kadar ağır bir şey olursa olsun, Fransa ve ln
giltere'nin, bu meselede yalnız başkasının kesesinden fedakarlıkta bu
lunduklan iddiası pek de yerinde olmasa gerektir. Hatta, sulhu kurtar
mak için bulunar. hal şeklinde, F ransa'nm hissesine düşen fedakarlığın 
Çekoslovakya'nmkiuden daha ağır olduğu da söylenebilir. Yeni şekliy
le Çekoslovakya milli tecanüsünü kazanmış, fakat Fransa, Almanya,yı 
daima arkadan vumııya hazır büyük ve kuvetli bir müttefikini ve bu 
müttefika is~:nat eden bütün bir ittifak şebekesini kaybetmiştir. 

Şu veya bu tamfın fedakarlığı ne kadar büyük olursa olsun, bir hak
kın yerire getirilmesi suretiyle dünyanın en korkunç bir harba sürük
lenme!>i ihtimali c)nlenmiştir. Böyle bir harbın, vatan ve milletleri için 
nasıl bir felaket olabileceği düşüncesi, çekoslovak münevverlepni bu 
1nan~sız hıueketten alıkoymalı değil miydi} -Yatar NABi 

Belediye se,iminde ankaralılar reylerini laıllanırlarlıen 

Belediye 
• • 

secımı 
~ 

Şehrimizde belediye seçimine rey 
verenlerin sayısı 33.680 i bulmuştur. 
Bug3n de Cebeci, Kavaklıdere, Cüm
huriyet, Atatürk, Keçiören, Etlik ve 
Aktepe mahalleleri reylerini kullana· 
caklardır. Bu suretle bu akşam saat 
18 de büttin mahalleler ~ylerini ver
miş olmaktadırlar. Ancak muayyen 
günlerde reylerini kullanamamış o· 
lonların da bu haklarını istimal et
melerine imkan vermek için seçim bu 
akşam değil, yarın akşam saat 18 de 
kapatılacaktır. 

C. H. P. Ocak kcmgreleri 
Cümhuriyet Halk partisi Dumlu

pınar kamunu Musabey ocağının se
nelik kongresi 5.10.1938 çarşamba gü
nü saat yirmide İnönü okulunda yapı
lacaktır. 

• • • 
Cümhuriyet Halk Partitti Ankara 

Merkez llçesi Mi&aknnilli Kamun 
Yönkurul Ba,kanlı,emdan : 

Bir ankaralı liatede isimleri ... 
tetkik ederken 

Bakırköy havagazına kavuştu 
İstanbul, 5 (Telefonla) - İstanbul 

havagazı ışirketi Bakırköyüne evelki 
gün gaz vermiştir. Bu münasebetle 
Bakırköy'de parti binası önünde me
rasim yapılmış, nutuklar söylenmiş
tir. 

ULUS 

Rakamlarla Türkiye 

Hayvan servetimiz 
Hükümet, köylümüz için en belli 

ba§lı servet olan hayvancılığımız için 
birçok tedbirler almışbr. Bunların ara-
11nda bilhassa sayım vergilerinin azal
tılmaııru kaydedebiliriz. Hazine için 
esaıl gelirlerden biri olmakla beraber, 
aaynn vergia.inin arkası arkasına indi
rilmesinde tereddüt cdilınemi§tİr. 

Bugünkü rakamlarla Türkiye sütu
numuzda, bu devlet tedbirinin bize ka
zandırmıı olduğu büyük rakamları 
ıözden ,.eçireceğiz: Bizde ucuzluk po
litikası daima müsbet neticeler vennit· 
tir. Tuz fiyatı iodirilmit, istihlak art • 
mıtbr; tütün fiyatları indirilmiş, istih
lik arbıutbr; et fiyatları · indirilmiı, 
istihlak artmııtır; sayım vergisi indi • 
rihnİ§, hayvan serveti aayısı yükıel -
mittir. 

Bakınız: 934 de koyun servetimi • 
zin yekunu 10.739.000 idi. Bu rakam, 
resme tabi olan koyun aayısının yeku
nudur. Turk köylüıü için koyumın na
aıl bir temelli servet olduğunu hatır • 
da tutarak ve köylümüzün sayısının 
da on üç oiilyonu aşmakta olduğunu 
unutmıyarak, bu rakamın azlığım göz
önüne getiriniz: Bir köylüye, bir ko -
yun bile düımüyordu ... 

938 de resme tabi koyun sayısı 

17.752.000 i bulmuştur. Dört senede 
yüzde yetmif artış l fakat bu artış, 

yalnız koyun Üzerinde değildir. 

2. 743.000 olan tiftik keçisinin sayısı, 

bu yıl 3.749.000 olmu~tur. Yeni kuru
lan bir endüstri ıubemizin temeli cilan 
merinos koyunu sayısı 935 de sıfır 

iken bu sene 80.000 olm:ıştur. 

Artı§, köylünün servetinin temeli 

olan bütün '1iğcr hayvanlarda da aynı 
nisbetle göze çarpıyor: 935 de 

5.370.000 olan sığır, 938 de 7.170.000; 

540.000 olan manda 683.000 bin 94000 
olan deve 105.000 olmuştur. Merkep 

saym 978 binden üç sene i~nde 

1.234.000 bine, katır ııaym 51.000 den 

61.000 e çıkmıttır. At sayısı 935 de 

601.000 iken, 937 de 723.000 ohnuı • 
tur. 

Aradaki büyük arbtı gösteren ra -

kamlan bir tek adet halinde verelim: 

935 de, resme tabi olan hayvan ıerve
thnizin yekanu 29.891.000 icn •~'7 ~ 

bu rakam 38.244.000 olmuştur. 938 de 
42 milyondur. Dört eenelik sayılarda 

yüzde kırka yakın bir arbf vardır. 

Havalar soğumakta 
devam ediyor 

Dün ıehtimizde hava açık geçmiş, 

rüzgar şimali garbiden saniyede 3 

metre kadar hızla esmigtir. Günün en 

yüksek ısısı gölgede 24 derece olarak 
lcaydedilmiştir. 

Yurdun Trakya kısımlarında hava 
bulutlu, diğer mıntakalarda açık geç
miştir. Son yirmi dört saat içinde hiç 
bir yerde yağıı olmamıştır. Rüzgarlar 
şarki Anadolu'da durgun, Akdeniz 
sahillerinde cenup garbından, diğer 

mıntakalarda umumiyetle şimalden 

saniyede en çok bef metre kadar hız
la esmi9tir. En dU.ük ısı sıfırın altın
da Kars'ta 2, en yüksek ısı da.sıfırın 
ilstiinde Diyarbakır'da 28, Adaqa'da 
29 derecedir. 

Harp endüstrisi memur ve Buğday ofisime 
işçilerinin· istikbali için 

Kurulacak 
sermaye 

iki tip 
temin 

sandığa nasd 
edilecek? 

gepyor 
Kaımıtay'm ilkbahar to 

Hükümetin, milli müdafaamızın neyi doldurmaks.uın ölüm veya malu
temellerinden biri olan askeri fahri - liyetten başka h er hangi bir sebeple 
kalar ve harp endüstrisinde çalışan ayrılanlara B hesabından hiç bir şey 
i§çi hayatını organize etmek; bilh•- verilmiyecektir. Uç seneyi doldur • 
sa mütehassıs işçi yetiftirmek üzere duktan sonra çıkanlara ıuevduatları 
tedbirler aldığını yazmııtık. tahakkuksuz olarak verilecektir. Her 

nın son günlerinde kabul etmiş 
ğu bir kanunla buğday ofisi 
muştu. Oliae devredilecek ol 
buğday ve siloları t esellüm ede 
lan dört heyet çalışmalarına f 
le devam etmektedir. Tesellüm' 
aya kadar tamamen ikmali muht 
dir. Bu tedbirlerin arasında en mühi - ne suretle olursa olsun tekaüt olan -

mi. harp endüstrimizin kara, deniz ve larla hizmette iken ölenlerin diri ve 
hava kısımlarında çalışan i§çiler için yetimlerine tahsis edilecek aylığın 
bire.r •andık kurarak, muayyen bir yüzde 50 si, tahsis muamelesi tekem
devre çalıJtıktan veya mesleğin hu - mili edinceye kadar avans olarak veı 
susiyeti dolayısiyle, bir tehlikeye rilecektir. 
maruz kaldıktan sonra emniyet ve B. hesap mensuplarına t ekaüt aylı-
huzur içinde yaşıyabilmelerini temin ğı tahsis olunabilmek için: 
meselesidir. Harp endüstrimizde ça- Fili hizmetlerde otuz seneyi dol • 
hşanlardan muvakkat memur ve müs· durmuı olmak li.zımdır. Şu kadar ki, 
tahdemler, subaylar, ve askeri me - ağır ve hayat yıpratıcı hizmetlerde 
murlar A ve daimi memur ve müs - (çelik, pirinç, demir dökümanelerin
tahdemler B amdl~rına a.y~ılara.k 1 de, döküm işle.rinde ve haddehaneler
sandık esas maddelerı bu ıkı tıp de, boğucu gaz kısmında, asit fahri • 
m~ur ve müstahdemin huausi kalarındaki asit işlerinde, barut ve 
vazıyetlerine göre tesbit edilmiştir. patlayıcı maddeler fabrikalarındaki 
Sandıkların aermaye ve patlayıcı maddeler işlerinde) çalışan-
nelirleri : !arın bir senesi bir buçuk sene olarak 
0 

A sınıfının ser 1• 1 . hesap edilecektir. 
maye ve ge ır en b H ' " dd . . . . 

şöyle teşekkül edecektir: - ızmet r_nu . etı, yırmı seneyı 
a - F abrikalar büdcesinden ücret dold~rmak şartıyle ıdaredc:_ ':azife ifa 

ve yevmiye alan memur ve' müstah- edemıyecek derecede mamulıyete uğ-
d 1 . 1 k . 1 . d ramış . em erın ay ı ve yevmıye erın en • . .. . . . . 
her ay tevkif edilecek % 5 !erden c - Hızmet ?1uddetı yırmı seneyı 
(askeri fabrikalar kara, deniz ve ha . d_oldurmak şartıyl~ yaşı 60 şı bulmak 
va tcşkil5.tında müstahdem ba ve lazımdır. Bu vazıyette bulunanlar, 
askeri memurların da aylıkl:~ı t~tar- k.endi arz~la~i~l«: tekaütlüklerini is -
larında.n yüzde beş kesilecektir). tı~~ceklerı gıbı, ı~rece de :esen te • 

b - Sermayesinin hasıl olan temet- kaude sevkolunabıleceklerdır. 
tüünden; 'Tekaüt aylıklarının lıesabı: 

c - Memur ye müstahdemlerden Tekaiıt aylıkları, tekaüde sevk ta-
kesilecek inzibati para cezalarından; rihinde alınmakta olan aylık ve yev-

d - 895 sayılı kanunla kurulan 1- miyelerin aylık tutarı üzerinden he _ 
malatı harbiye teavün ve sigorta san- sap olunacaktır. Ancak kendi taiep -
dığından askeri fabrikalar kara kıs - leri üzerine tekaütliıkleri yapılanla -
mı ~ekaüt ve muavenet sandığına dev- rın bu aylığı iki sene almış olmaları 
redılecek mtblağlardan; denizde de- tart olacak tır. 
niz işçileri sandığından devroluna - Bu projede yazılı yaşlar için mc
cak paradan; havada, hava teavün ve mur ve müstahdemlerin idareye gir -
sigorta sandığı talimatı mucibince a- dikleri zaman nüfus hüviyet cüzdan
lakahlardan kesilecek paralardır. larında yazılı olan ya1ları esas ola • 

e - Askeri fbrikalar (kara, deniz, caktır. Fili hizmetin hesabında 6 ay 
hava} büdcelerine alakalılardan kesi • ve ondan fazla kesirler bir sene sayı
len % 5 ler tutarı kadar her sene ha • lacaktır. 
zinece konıılacak taksitten teşekkül Tahsis olunacak tekaüt aylıkları -
e(h:;~o r . ıklnrın 'B. a-ınırıBTıunı -..a=--.... "'"'r'7 •. _.,,,.~--....-· 

sermaye ve gelirleri memur ve müs • Memur ve müstahdemlerin tekaüde 
tahdemlerden kesilecek yüzde beşler- hak kazandığı tarihe kadar sandıkla
le bu yüzde beşlr kadar hazinece büd- ra ittirik seneıi on bet olanlara, son 
celerine konacak tahsisattan, bu sını- aylıklarının yüzde 35 ti; 16 ıene çalı
fa ayrılanların ilk olarak alacakları şa.nlara 36 aı: 17 ıene çah§&lllara 37 
tam aylıklarının dörtte biriyle terfi si verilecek ve bu şekilde arttın • 
eden veya zam görenlerin ilk ayhk larak 35 ıene ve da.ha fazla çalışan -
zamlarından, verilecek ikramiyelerin lara yüzde 60 'ı verilecektir. B. hesa
yüzde beşinden, inzibati mahiyette b_mdan bağlan~cak ay.hklar ?er ay.pe
tevkif edilmiş para cezalarından, bu şın olarak verılecektır. Pe1ın verılen 
paralarm ifletilmesinden elde edile - aylık ölüm halinde geri alınmıyacak
cek faiz ve sair sandık hasılatı ile yar- tır. 

dımlardan, varidat getirmek üzere Hizmette veya tekaüt iken ölenle -
kurulacak müesseselerden terekküp rin dul kalan karı veya muhtaç koca
edecektir. Kesilen yüzde 5 ler, daima larına tekaüt aylığının yüzde ~O si, 
yevmiye ve ücretin tamamı üzerin - hayatları müddetince dul aylığı ola· 
den kesilecektir. rak verilecektir. 60 yaşı doldurduk -
Sandıkların bütün mevcutlariyle a- tan veya tekaüt edildikten sonra ölen 

lacakları, devlet mallarına aıahıuı mensupların dul kalan karı veya muh
hak ve rüçhanları haiz olacaktır. Mev- taç çocuklarına dul aylığı verilmiye
cut paralar ile aidatı ve bu paraların cektir. Malilller bu kayıttan müstes· 
kazandıracağı faiz ve temettüler hiç na olacaklardır. 
bir vergiye tabi olmıyacaktır. Memur Ölen mensupların veya mütekaidin 
ve müstahdemlerin her hangi bir muhtaç ana ve babası bu proje hü
borçlarından dolayı sandık sermayesi kümlerine göre dul veya yetimlere 
hacz edilemiyecek ve hiç bir sandık bağlanacak aylıklardan veya verile -
mensubu sandıktaki haklarım baıka - cek tazminattan dul karıya veya muh
sına devr ve havale edemiyecektir. ta!i kocaya isabet eden mikdarın yüz· 

Bu haklara malik olabilmek için de 20 sini alacaktır. Ancak buna hak 
başlangıç, fabrikalara giri!; tarihi ~ kazanmaları için muhtaç ana veya 
lacaktır. B. sınıfına ayrılmış olanla - babanın dul veya yetimlerle birleş -
rın bu sınıfta hizmetleri filen Uç se- mesi şart olacaktır. Ana ve babadan 

Buğday ofisi merkez bürosu 
Yenifehir'de Denizbank yanmd 
bina kiralanmıştır. 
Buğday ofisinin nu!rkez büros 

gün faaliyete geçecektir. Büron 
aliyeti esnasmda şehrimizde b 
mak ve bu faaliyete nezaret etm 
.zere bufday ofisi genel direktö 
awini }3. namit bu aabah Ank 
gelmr..bulunacaktır. 

Rüştiye mezunlarınm yar 
n.,-tnıenliği kaimi t--dild 

Kültl.ir bakanlığı Bulgarista 

Romany.a'daki türk rüştiyeleria 

mezun oı.J.anlann orta mektep me 

sayılmaJar:mı bazı prtlarla kabu 

miştir. Bak.anlığın bu kararına 
Bulgaristan ve Romanya'daki 

rüştiyele~inden mezun olduktan 

ra bu memleketlerde bir müddet 
retmenlik yapmıf olanlardan Tü 
yeye gelmiş bulunanlar tarih, coğ 
ya ve yurt bilgisi derslerinden • 
hana tibi tutulacaklardır. 1.mtih 

muvaffak olanlar orta mC'ktep 

nu a<ldedileceklerdir. Ve bunlar 
oldukları taktirde yar öğretmen 
rak ilk okullarda çalıJtuılabile 
Ierdir. 

Kıı yaklaııyor kimsesiz 
~oculllcuı yardun edİllİI 

Çocuk Esirgeme Kummyndaa ı 

Kıf yaklafıyor. Kıfın bir çok y 
sul ~uklar, &ocuklu anneler so 
ğun aman vermiyen fİddetinden · 

mize düşen insanlık ve vatand 

borcudur. Evinizde eski artık kul 

nılmıyan çamaşırlarınızı, elbise} 

nizi (Çocuk Esirgeme kuru.mu) 

veriniz. Evinizin yerini bildirdi 

niz.de Kurum adam gönderip ver 

ğiniz eşyaları aldırır. O, her gün 

racaat eden kimsesizleri sizin bu y 

dnnlarınızla hastalıktan kurtarabil 

Liltuflarmızı esirgemeyiniz 

her ikisi de muhtaç bulunurlarsa t 
si& edilecek mikdarı, yarı yarıya 
caklardır. 

B. sınıf mensuplarının veya mU 
kait iken ölenlerin on sekiz yaıını 
nüz doldurmamış öz evlltların 
her birine, ölenin ölümü zamanı 

almakta olduğu hizmet aylrğının 
mütekait ise tekaütlUğUnde esas t1I 
tulan hizmet aylığının yüzde 
niıbetinde tahsis olunacaktır. Yüz 
on niııbetinde aylık bağlanmıı o 
çocuklar sonradan ana ve babadan 
tim kalırlarsa bu tarihten itibaren a 
lıkları yüzde on beşe çıkarılacak 
Dul ve yetim bırakmadan ölenler 
B. hesabındaki mevduatları, teme 
leriyle birlikte kanunt mirasçıl• 
rına verilecektir. Bunlardan hiç b 
yoksa mevduat, sandığa kalacaktır. 

Misakımilli Kamununa bağlı Ye
ğenbey ocağının yıllık kongresi bi • 
rinci teırin ayının (7) inci cuma gü
nü saat (20) de Ankarada Işıklar cad
desi Saylavlar sokağında Türk Ti -
caret Bankası bitişiğindeki merkez 
llçt •• '.Kamun binası salonunda yapı
lacaktır. 
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Yetim aylığı, çocuklarm on ıe 

yaşını dol<iurmalarında kesilecekC 
Ancak çocuklar lisenin son ımıfın 
bulunuyorlanıa on dokuz yaıını cıoJ 
duruncaya kadar, bunlardan yük 
tahsile geçen veya yüksek tahsil~ 
bulunanların bu tahsillerinin dev 
şartiyle yirmi beş yaşını bitirince 
kadar aylrkları verilece'ktir. 

Ocağa kayıtlı Partili arkadaşların 

behemehal mezkur gün ve saatte bu 
toplantıya gelmeleri rica olunur. 

Yangın haşlangıcı 

Dün lsmetpaşa caddesinde bir evde 
yangın çıktığı itfaiyeye haber veril
miştir. İtfaiye ihbar edilen yere git
miş yangının söndürülmüş olduğunu 
görmüştür. Yangın başlangıcı İsmet
paşa mektebi civarır.,:"l Samsun soka
ğında 3 numarada otu. n Bayan Du
du'nun gaz ocağının parlamasından 

olmuştur. 

Ziraat Bakanlığı memurlarına 
ev yaptıracak 

Ziraat bakanlığı, memurlarına ko
operatif kurdurarak lüzumu kadar ev 
yaptırmak üzere etüdlere başlamı§
tır. Bakanlık. evlerin 3, 4, 5 odalı ol

Tiyatro sanalkan ve y~ 1 
Bir Ankaralı, bir lstanbul gaze -

tecisine dert yanmıı : 
- Şu bizim ~hir tiyatrosu da ar• 

tık kurulsa, demiı,çünlca alctörleri
miz gtJn geçtikçe ihtiyarlıyorlar; 
acele etseler de büsbütiln çökmeden 
şu tiyatroyu kursalar I 

Bu tiyatro heveslisi ankaralı her 
kimse, her halde nazile bir adamımı 
ki y;qlanan sanatHrlar it;inde ~de 
aktörleri saymıı; alctrisleria adım 
anmamıJtır. 

Falcat tiyatro sanatlclrının yaılı, 

veya genç olması o kadar tasa edi -
lecek bir ıey midir? Fırça, kalem, 
boya ve dostum Galip .Arcan'ıa ağır 
başlı bir ders olarak enstitlJlerde 
okuttuğu malciyaj sayesinde bir ar
tist istediği uman istedili yap gi
rebiliyor ya, siz ona balcın I 

Sara Bernar'ın, St1sil Sort1fin alt
mııındaa, yetmi§ind11n sonra ap 
melctupları aldılclarını bilmez misi
niz? Marsel Prevo'nua ''yn11r" 
başlıklı hikayesini okumadınız mı"? 

T.l. 
mak üzere üç tipte ve da.ha ziyade az Pari~ ! 
maaşlı memurlara elverişli olacak şe-
kilde yaptmlmasını dti12ünmektedir. 1 Bir fıkra muharriri, bir aydan-

beri latanb..t'un bir akıam ıaze· 
teıinde seyahat notlan yazıyor. 
Geçen ıün bu notlardan .. Parla,, 
b.ılıiım taııyan bir tanesini Oku • 
dum ı 

Bunun bir cümlesi §Öyle batlı • 
yordu ı ''Bütün yorgwılufwna 
rafmea indiiim otelde temizle • 
nip ... ,, . 

ibaredeki abaldıia dikkat et
tiniz mi? Acaba bu da yorgunluk
tan mı? 

Reuam Çallı'ya uzun aeneler 
• içinde adamakıllı franaızca öfre· 

temiyen Paria, acaba, bu muhar
ririn sailam türkçeaini oraya İner 
inmez bozdu mu 1 

Taze yemi~ler miidiirliiğii ! 

Manav dükkanlarına ~içokçi 
vitrinleri kadar bayılıbm. Narin 
ve uzun boY..lu bir sep.etin içine is-

tif edilmit çiçekleri; sapları birer 
tarafa yıiıllllJ! kirazları, manav 
peıtamaliyle günde bet, oo defa 
parlatılnut elmaJan, T ann Ba
küa'ün boynuna aaılacak gerdan • 
hkları andıran üzümleri, armutla
rı, muzları, portakalları, hatta ü
vezleri, mupnulaları ile bir ma -
nav dükkanı ne güzel bir 19ydir. 

Şimdi bir taze yemi§ umum mü
dürlüğü kurulduğunu haber aldı -
ğmı zaman bir kat daha sevin -
diın. 

Bu yeni mnwn müdürlük bana, 
koridorları çilek, odaları kavun ve 
tavan arası Üvez kokan büyiik bir 
bina gibi geliyor. 

nal! 

Yeni ingi11z b'qvekili B. Çem • 
berleyn, dünyanın aizının tadmı 
kaçıracak bir harp tehlikesinin Ö· 

nüne geç.miye uiraıırken eaki baı
vekillerden mefhur Loyd Corc da 
çiftliğinde yetittirdiği ballardan 
dolayı bir Londra aergiainde mü
kafat kazamnıı. 

Eaki diploma tın arı beslemesini 
kendiaine yakııtırdım doirU$u. 
Çünkü onun kendi hayab da arı -
nın hayatma, az çok, benzer. 
BüyQk harp zamanında ve batta 
Veraay'da iğneeini kullanmıttı; 
timdi bal yapıyor l 

Nazilik ve Amerika ! 

Amerikalılar, Nazi usulü giyi • 
yinip bir salon•da konferans ver • 
miye gelen amerikan nazilerinin 
tefini, az kalam, linç ediyorlar -
mıf. 

Demek ki, yeni dünyanın üst 
tarafı, 1938 yıllık haçlarmın dört 
k«larmı kıvmmya tahunmiil ede
miyecek. ! 

Gret.a Garbo ve gazeteciler! 

Esrarengiz bir aeyahatten Ameri
ka'ya dönen meıhur ainema yddw 
Greta Carbo, kendiainin etralmı a
lan gazetecilere : 

- Fena halde yor,gunum; yalnız 

B. sınıfından olanlara bir defa 
mahsus tazminat aşağıdaki haller 
verilecektir: 

a - Fili hizmet müddeti yirmi ti 
neyi doldunnadan vazife yüzlindll 
olmaksızın malUl olanlara; 

b - Yirmi sene müddeti bitirme• 
sizin 60 yaıını bitirmesinden dolıf 
hizmetten çıkarılanlar; 

c: - On beş sene fili müddeti biti' 
meksizin ölenlerin karı veya muhtl' 
ııoc:uklarına ve yetimlerine. 
Muhtaçlık; askeri ve mülki tek• 

kanununun tarifeleri dairesinde tel 
pit ve tevsik olunacaktır. 

kalmak iıtiyorum. Beni rahat bıı·1'1 
kınızl demiı. 

Bu cevabı alan ıazetecilerin, .,.ı- ~ 
ki de canları sıkılnuttır. Fakat <>~ 
olsun; meheldir. Bu kadın~ 
hakkında yıllardan beri bunca ~ 
riyat yapıp onu fÖhrete ve gunıı'ıl 
çıkaran kendileri değil mictir.l 
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kfış POLITI KA 1 
'8 Beneş1in istifası 

nıanya ÇekoılovAkJa'nm Südet 
kas~nı, Polonya da Teıezı'i iıgal 
tedirler. Bugün yann, Çekoslo -

_,.'dan maearlaria meskôn olan 
ltlJI' 
;;pıar da aynlacakbr. Böyle üç ta-
J'Pılan Çeıw.lovakya, gerek 9İya
b:J!'! aa-ek ikt11aden eeki Çekoslo
ek'dan farklı 1>ir memleket olacak-

Jifl 
• n l!Uaturya - Maıc:ariatan imparator-
eııiım inku-azuıdaıı 90DI'& lwruluı 
~Tnapa devletleri araunda aana

i6 ziru.ti mütevazin olan yeaane 
~ Wtet ç.ekoslonkya idi. On dört 

Da baliğ olan nüfusunun aşağı 
u '- beı nülyonu aanayile iftipl 
~n~e ıeri kalan kımu da..;&. • ·d· w ~~iL 

e~ruturya - Macariatan İmplll'a • 
~ en ehemiyetli sanayi mm • 
a#'I Çekoalovakya'ya intikal etmiı
., ~ :Avnapa'mn iktıaadiyatmı 
ı. ~ırma eeneden beri, orta Anu-

• vaziyete söre adapte ohmya 
du. 

agün ~s&ovakya'mn parçalan· 
tle 8J&II yukarı aynı Taziyet bir 

dlllaha ~~ediyor. Çünlrü sa -
ul. "zıraati mütevazin olan bu 
~ten aanayi mıntakalan ayni

. Çekoslo.kaya~mn ağır ve 
sanayii Südet mıntakasandadır. 

harp sanayii yeni Çekoslovak • 
budutlan içinde kalmaktadır. 

iiakat Tqen mıntakasııun Polon -
~ verilmesiyle bu sanayi de iptidai 

lerden mahrum kalmaktadır. 

madenleriyle, mensucat, ıite ye 

• &a.nayiinin kısmı küllisi Alman
g~tedir. Binaen91eyil ,..i 
lovakya eskisine nuaran kıyas 
etmiyecek derecede zayıf bir 

olayor. 

İyaai vaziyetine gelince; burada 
ehemiyetli ve ıiimulü Çekoslo -

•'mu hudutlannı da apn bir de
liğe fahİt olmaktayız. Eski Çe
wakya, tabii hudutlan çok kavet
lhJr;.-a~- -·•_... ecwen bir 
aetti. Yeni Çekoslovakya mü • 
• kolay olan bu tabii hudutları 
lftya'y ~--L • 8 u:rKebniı ve Bohemya'nm 

na çekilmiıtir. Böyle 'bir mem. 
ent~ hayatta eaki ç.. 

vakya gibi rol oynamaıma im
oktur. ~-ıKJ ıtOSlOVal<ya, r n u r 

ve Sovyetleria müttefiki ~ K.ii-
ntant konııl»inezoauaun da ehe -
·bir UZTU "di y · r~ı-L 1 • enı~~-

rnaayona) garanti albna alım -
'Binaenaleyh Fnmaa ve Sovyetler-
0fakı feshedildiği gibi, Küçük an
le olan münasebeti de kendiliğin
e.ili yor. 

, orta AYrUpanm siyasi manzara
ıaı.aıınıuıni"le değiftirmektedir. Gerek 
adi "Ye ıenıık aiyaai vaziyette ba 

ıümullü bir inkılap aeçiren bir 
ıleketiıı batından, yirmi seneden 

dderatını idarede bİrİDcİ de -
amil olan bir aiymanm çekil -

ııayet tabiidir. Naıd ki dün ajanı 
laflan, Benet'in cümburreialiğin • 

tifa ettiğini b:ldirmektedir. Be-. 
ı Mazarik ile beraber, eski Çe

vakya'nın banilerindendi. Büyük 
ilan evel büyük Çekoslovakya için 

ı. Harp içinde uğraıtı. Versay 
ranııında iıtediği hudutlan temin 

Ondan sonra da yirmi seneden 
rnukadderatmı i ·lf~rede en ebemi -

rolr oynanuttır. Beneı çekl !r ta· 
dr.;ıı o kadar seviliyordu ki, bugün 
• .eketinin bafına ıelen felüettea 
az ehemiyetli bir sebep kendisini 

_ dan süpüremezdi. Fakat banisi 
11 Çekoıılovakya yıkılmqtır. Bi

. Yılolmaııiyle beraber, Beneı de 
Yor. Bundan sonra yeni Cekos -
Y•'nın mukadderatı ne ~lacak 
re ve Belçika gibi bitaraf bir 

..;ket vaziyetinde yaııyabilecek 
oksa eninde sonunda büyük Al • 
a'nın cazibesine mi kapılacak? 

bugünden keııtirmek zordur. 
t her iki vaziyette de Beneş, yeni 
slovakya'nın siyui hayatında faal 
1 oynıyamazdı. 

A. Ş . ESMER 

giltere'de 
mecburi 
askerlik! 

ndra, 5 a.a. - Parlimentonun 
nlerinde Vikont Bükmaster'in a· 

aki takriri intişar ctmıştir. 

am Kamarası, son hadiseler iane

rnecburi askerlik hizmeti usulü

tcsisi için bazı tedbirler ittihaz 

esinin zaruri olduğu kanaatini 
etmiştir. 

DÜNYA HA. SERLERİ Yeni romanımız 

Sovyetlere göre 

Fransa çok 
yanlış 

hareket etti! 
Moskova, 5 a.a. - Moskova gazete

si yazıyor: Münih'te teslim olan 
Fransa hiç bir şey kazanamamıı, bila
ki& i.ııfirada düşmüştür. Fransa Çe
koslovakya'.nm p.lısında &adrk bir 
müttefiki ve küçük antantı kaybet
miştir. Bu antantın diğer iki uzvu o
lan Yugoslavya ve Romanya daha 
şimdiden Almanya'nın yanı.ada yer 
almış bulunuyorlar. Filhakika, Mü
nih'te teslim olan Fransa'nın sözüne 
artık kiın inanabilir? Kim ona mütte
fik olarak kalabilir? Bizzat Polonya 
dahi Fransa için tamamiyle kaybol
muştur. Şunu beyan edelim ki Fran
&a'nın artık Avrupa'da tek bir mütte
fiki kalmıştır. O da İngiltere'dir. O 
İngiltore ki Fransa'nın sırtından İ
talya ile bir anlaşma yapmış ve bugün 
de Hitler'le anlaşmıştır. 

İnfirat. İşte Fransa'nın teslim ol
masının neticesi budur ve bu olacak
tL Zaten Hitler'in de "Mein Kampf,, 
kitabında istediği de bu değil miydi? 

Birçok demokrat memleket gazete
leri, fransız tcahhütlerinin bundan 
böyle ne kıymeti olabileceğini sornu
ya başlamıştır. Enternasyonal efkarı 
umumiye diğer bir sual daha soruyor: 
Fransa'nın Sovyetler Birliğine ve 
fransız - sovyet paktına olan teahhüt
lerinin kıymeti n edir? Filhakika 
Fransa kendi elleriyle ve Sovyet Rus
ya ile istişarede bulunmaksızın fran
sız - sovyet paktının bir mütemmimi 
ve mıntakavi şark paktının da en mü
him bir unsuru olan fransız - çekoslo· 
vak paktını v•T'•-·?'""• 

malüm olduğu üzere Almanya ve 
Polonya bu mıntakavi şark paktına 
girmekten imtina etmişlerdir. Bina
enaleyh bütün bu sistemden bugün 
meriyette ancak ve ancak fransız -
sovyet paktı kalmıştır. Fran'la'nın bu 
gün yırttığı fransız - çekoslovak pak
tından sonra fransız - sovyet paktının 
ııe- r;ruı bir 1'ny ıncti kalrr? 'Hu'!'lusiylc 
ki Fransa yırttığı mezkur muahede i
le Çekoslovakya'ya daha ziyade bağlı 
idi. ÇünkU bu memleket fa§Ült taarru
zuna uğramıştı. 

Bütün milttefi!lderinin ziyaı Ye in
firat .. 1şte mUtecaviz önünde teslim 
olmanın Fransa için mukadder neti
cesi.., , 

Prag' da Fransa aleyhine 
bir toplantı 

Moakova, S a.a. - Pravda gazetesi
nin Prag muhabiri bildiriyor: Prag 
kulübünde Fransa aleyhinde büyük bir 
toplantı yapılmqtır. Bu toplantıya it
tirak etmif olan birçok büyük rutbeli 
subaylar, ilim adamları ve Prag'ın 
yüksek sosyete.sine mensup zevat - ki 
bwıla.rın hepsi umumi harpta fransız 
kıtalarında hizmet eden eski mUharip
lerdir - 20 aene müddetle göğüslerin -
de taşıdıkları fransız nişanlanru ve 
harp madalyalanru ellerine kağıt sepe
tini alarak birer birer içine atmı§lar -

dır. 
Eski Prag üniversitesinin rektörü 

Slavik ve meşhur çek generali Medek 
franıız reisicümhuruna birer mektup 
yazarak artık fransız nişanlarını taıı -
yamıyacaklannı bildirmişlerdir. 

Japonların 
ilerleyişi 

Tokyo, 5 a.a. - Domei ajansından: 
Çindeki askeri harekata müteallik 

olarak gelen telgraflar japorı. kıtaatının 
bu sabah Kiyu - King - Nançang de • 
miryolunun kırk kilometre garbında 
ve Hankeu'nun yüz on iki kilometre 
farb cenubunda Joki şehrine girmİ§ ol
duklarını bildirmektedir. 

Muhteiü üç yoldan ilerlemekte o • 
lan japon kuvetleri, Yangçe'nin cenu
bunda ve Hankeu - Kanton demiryo -
tuna yetmiş kilometre mesafede kain 
bulunan ve adeta kilit mesabesinde bir 
mevzi olan Yang Şin'i ihata etmiye 
muvaffak olmuşlardır. 

Balkan antantı 

deniz komitesi 
Belgrad, 5 a.a. - Balkan Antantı 

devletlerinin deniz komitesi, 12 ilk 
teşrinde Split'de toplanacaktır. Kon -
ferans, sekiz giln devam edecektir. 
Murahhaslar, konferansı mütekaip 
Yugoslavya'nın Adriyatik sahillerini 
ziyaret edeceklerdir. 

Avam kamarası 
dış pof itikasıni 

hükümetin 
tasvib etti 

Diğer devletleri hariç bırakan 

Bir dörtler anlaşması 
bahis mevzuu cleğil! 

Londra, 5 a.a. - Mecliste dıt politika müzakeresi açıldığı za
~an ~ohn Simon, . e~seriyet tarafından alkıtlarla karıılanan qa
gıdaki karar auretinı vermiıtir: 

Meclis, hükümetin son buhran 1 
esnasında harbin önüne geçmi
ye muvaffak olan politikasını 
tasvip ve devamlı bir barıı temi
ni için olan gayretlerinde kendi
sine müzaharet eyler.,, 

J ohn Simon demiştir ki: 

"- Münih'te yapılan şeyin en iyi 
şeye mukaddime olduğu ve mevcut 
bulunan fenalıkların artacaği hakkın
daki ~teşhislerden hangisinin doğru 
oldugunu ancak tarih söyliyecektir. 
Bu nokta hakkında şimdi hiç bir kim
se hüküm veremez, fakat hükümet 
yaptığı hareketin tasvibini istemiye 
mecburdur. Dün bu tasvibi Daladiye 
istemiş ve büyük bir ekseriyetle al
mıştır. (Alkışlar). 

John Simon, bir dörtler paktına 
muarız olanlara cevaben hükümetin 
vaziyetini tasrih ederek, İngilterenin 
Avrupa meseleleri hakkında Fransa, 
İtalya ve Almanya ile istişareyi asla 
bertaraf etmediğini ve bununla bera
ber İngiltere hükümetinin büyük kü
çük diğer milletleri hariç tutan bir 
dörtler direktuvarını derpiş etmediği
ni rcsn-a hildirınif ve demi tir ki: 
"- Sovyetler Birliğinin Çekoslo -

vakya'nın garantisine iştirak edece
ğini ümit ediyoruz. Sovyetler Birli
ğinin bu suretle hareket etmesi fev
kalade mühimdir. Hükümet, Sovyet
ler Birliğini mü&takbel herhangi bir 
Avrupa tarzı tesviyesinden hariç tut
mak niyetinde aala değildir.,, 

Baıoekilin izahatı 

Hitler diyor ki: 

Artık noel 
şenlikleri 

yapabiliriz! 
Berlin, 5 a.a. - B. Hitler Spor sa

rayında kış yardımının açılış nutkun
da ezcümle demiştir ki: 
"- 28 mayısta büyük bir iş deruhte 

ettim. Bu iş hakikaten büyüktü. Ve 
bunu başarmıya kalkmakhğım arka -
da her türlü fedakarlığa amade bir al
man milletinin bulunduğunu müdrik 
olmaklığımdandır. Bu milli birlik ye
ni organize edilmiş nasyonal sosyalist 
camiasıdır. Bu camia olmasaydı bü -
tün bu meseleler halledilmiş. 
Şu günler ve haftalar zarfında bir 

adam Almanya'ya en emin dostu ola
rak müzaharet göstermiştir: 

Terazinin kefesine bütün kuvetini 
koyan Benito Musolini. Keza teşriki 
mesaileriyle Çek meselesinin mus· 
lihane bir surette halline imkan ve -
ren iki devlet adamına teşekkür et -
meliyim. Fakat bilhassa bana yardım 
eden alman milletine tC§ekkür ede -
rim. Vahim bir buhran bitmiştir ve 
şimdi Noel şenliklerini yapabilecc -
ğiz. 

Göbel.in nutku 
Batvekil avam kamarasında çek me- B . Göbbcls, bu akşam spor saraym-

seleaine taalluk eden bir çok suallere da kış yardımı teşkilatı hakkında ver 
cevap 9 ermek mecburiyetinde kal • diği izahatta, 1937-38 yılı zarfında bu 
mıştır. B. Çemberleyn 1 tqrinievele tetkilat tarafından yapılan yardımın 
kadar itpl edilecek mıntakalann ek -. . "ba. 417.169.177 marka yükseldiğini ve bu-
sen.y~t ıti nyle çek müdafaa hattının nun 1933-34 devresine nazaran 67 mil
han~ınde ol?uğunu . ve beynelmilel yon ve 1936-37 devresine nisbetle de 
k~ısyonun ııgal edılecek mmtaka - 9 milyon mark fazla olduğunu söyle
dalri toprakların ve diğer malzemenin 1 miştir. 
kaldırılması meselesini tetkik etmek- Teşkilat kurulduğundan beri muh-
te olduğunu tasrih cylemittir. taçlara yapılan yardım iki milyar 

Diğer taraftan başvekil, bu komis- markı tutmaktadır. 
yondak.i İngiliz delegesinin Almanya
da rehine olarak mevkuf bulunan çek
lerin bir an evci serbest bırakılması i
çin ısrar etmek üzere talimat aldığını 
bildirmiştir. 

B. Çemberleyn, bafka bir suale de 
cevap vererek, Lehistan tarafından 30 
eyh11 tarihli ültimatomtf hakkında İn
giltere hükümetine hiç bir tebliğat 

yapılmıJ olmadığını aöylemiştir. 

Ba§vekil nihayet, Rilten mıntakası • 
nın Lehistan ve macarlar arasında tak
simi meselesine Milnih'te temas edil • 
mediğini beyan etmi§tir . 

Mareıal Blüher'in 
vaziyeti nedir ! 

Moııkoav, 5 a.L - Havas Ajansı 

bildiriyor : Bir aydan beri, Mareşal 

Bluher'in gözden düştüğü hakkında 
şayialar dolqmaktadır. 

Bu şayialar şimdiye kadar teeyyüt 
etmemiş olmakla beraber, ısrarla de -
vam etmesi yUzünden kaydına mecbu· 
riyet hasıl olmaktadır .. Maretalrn ismi 
Sovyet matbuatında son defa olarak 14 
eylQlde partinin Kabarovsk'taki kon -
feranınrun divanına aza seçildiği za -
man geçmiştir. 

Norveç Franko'ya bir 

ajan gönderiyor 
Oslo, S a.a. - Hariciye nezareti ta

rafından neşredilen bir tebliğde bil
dirildiğine göre Franko hükümeti İs
panyol topraklarının en büyük k19mı
na hikiın olduğu için Norveç hükilme
ti bir anlapna kabul etmiıtir. 

Japonya'ya bir 
Hariciye Nazırı 

aranıyor! 
Tokyo, 5 a.a. - Başvekil Prens 

Konoye'nin bir hariciye nazın bulmak 
hususundaki bütün gayretleri akim 
kalmıştır. Eski hariciye nazırlarından 
Avita ile büyük elçilerden Şigemits 
ve .saito da kendilerine yapılan teklif~ 
len kabul etmemişlerdir. Bunun sebe
bi, Hariciy nezaretinde teşkil olunan 
ve .. l?J>On!arun harict siyasetinde de 
muhun hır rol oynıyacak olan a 

·· t kil ç· · y n mus a ın ışleri komitesinin faali • 
y~tidir. Binaenaleyh başvekil hariciye
yı muvakkaten kendisi idare etmek 
mecburiyetinde bulunmaktadır. 

Japon yanın V (l§ington 

elçiliği 
T~k_Yo. 5 ~.a. - Hariciye nazn 

m~vın_ı ~· Hıgsuke Horinuşi, B. Hi _ 
r?aı Saıto nun yerine Japonyanın Va • 
ş~ngton büyük el!jiliğine tayin edilmiş
tir. 

Büyük Yemin 
İngiliz edebiyatının çOk 
güzel eserlerinden birini 
yakında tefrikaya baılı
yonız. 

Fransız Büyük ihtilalinin 
kanlı ve korkunç yılların
da geçen temiz bir sevgi
nin hikayesi. 

Afkla vazife hi11i araıın
da trajik bir mücadele. 

Heyecan ve alakayla ta
kip edeceğiniz bir eser. 

Bekleyiniz ! 

İşgal 
devam 

ediyor 
Bedin, 5 a.a. - Ordu başkuman

danlığının bugün.kil tebliğinde, gene
ral fon Rayhenav ordusunun Uçüncü 
mmtakasının son kısmını da işgal et· 
mck üzere bu sabah saat 8 de hareke
te geçtiği bildirilmektedir. 

1 şgal edilen yerfordc 
!.:'eteler mi:; 

Prag, S a.a. - Çeteka ajansı tara
fından neşrl"dilen bir tebliğe göre 
hudut mıntakasındaki alman halkı 
sükunetini muhafaza etmekte ise de 
sila'hlı çeteler Bohemya'nın garp ce
nubunda, alman kıtaları tarafından 
işgal edilen al'azi civarında gayrimeş
ru bir faaliyet göstermektedirler. Bu 
çeteler Kasperskelioski'de bazı umu
mi binaları tahrip etıınişlerdir. Bir po
lis müfrezesi asayişin iadesine me
mur edilmiştir. 

Komisyonda ihtilaf mı? 
Berlin, 5 a.a. - Umumiyetle iyi ha

ber alan mahfillerde bildirildiğine 
göre, dün ve bu sabah beynelmilel ko
misyonda alman kıtaatı tarafından 
yedi ili 10 teşrini'CVelde İfgal edile
cek topraklar arasında bazı zorluklar 
hidis olmuf olmakla beraber bu ak
pm bir anlatma ha9ıl olacağı zamıe
dilmektedir. 

Bu zorluklar, Prag hükUmetinin 
"çekleştirme,, ienıi verilen politikası 
yüzünden 1908 den beri südetlerin 
ımiruz ıkal.dığı iddia ~dilen etnik za
rarların tamirine matuf olarak alman
lar tarafından kabul ettirilmek iste
nen prensipten ileri gelmekteydi. 

Polonya'nın ifgal planı 
Var§ova, 5 a.a. - Tcten'in Polonya 

kıtaları tarafından işgaline dair olan 
plan fU suretle tanzim ediknİ§tİr: 

Bugün kıtalar 'frzynief-Motrte şi
mendifer hattmın garbimie-ki eraziyi 
işgal edeceklerdir. 6 ilk te~rinde işgal 
muvakkaten durdurulacaktır. Ayın 
yedisinde Damaslavice mmtakası, se
kizinde Frystat ile Olza nehrinin şar
kı işgal edilecek, dokuzunda harekat 
duracaktır. 

10 ilk tfşrinde Bledivice, Kravina, 
Orlova, Dzieemirovice mıntakaları iş· 
gal edilecek ve ayın 11 inde Bogumin, 
Rişvold, Pitvald mıntakalarının iJga· 
liyle harekata nihayet verilecektir. 

Bükref le bir demir muhaf 11 

mahkum oldu 
Bükreş, 5 a.a. - Eski demir muha

faza te~latının Transilvanya'daki ıef
lerinden biri olan mütekait yüzbafl 
Jorj Siyanko bugün Bükrq harp diva
nında ve asayi§İ ihlal suçundan muha -
keme edilmiş ve altı aene hapse mah
kum edilmiştir . 

Bu anlatma mucibince iki hükilmet 
kendi tebaasının menfaatleriyle meıgul 
olmak üzere karşılıklı ajanlık ve kon
solosluk işleriyle uğrqmak üzere de 
ajan muavinleri tayin edeceklerdir. 
Fakat bu anlaşma ile Franko hükUme
ti filen tanrnmıJ olmıyacalqrr. 

s;:~.:iye_ paz_arlı.~sız. sa~, için çok •ıkı tedbirler almııtır. 
u ettı§lerı mutemadıyen dükkanları kontrol ediyorlCJT 

ITÜRKiYE BASINI 1 

PlebisH prensibinin 1albikıh 
KURUN'da B. Aaun Ua bu bat • 

llkla yazdığı baıyazmnda demek -
tedir ki: 

Çek0&lovakya'daki südet alman -
!arı büyük Almanya'ya verildi. Lehli 
azlıkları Lehistan'a, macar azlıkları 
da Macaristan'a veriliyor. Münib 
konferanamm toplanmaamda Mu -
aolini'nin doğrudan dopaya tahai te· 
airi olduğu gibi aüdet almanlarmın 
Almanya'ya terkedilme.i kararlat • 
tırıldıktan 80DI"& gene İtalyan bafve
kilinin müdahaleai lehli ve macar 
azlıkları me.elelerinin Lehi.tan ve 
Macariatan lehine halledilmesine 
yardım etmiıtir. 

Acaba Çekodovakya ile üç kom -
fUSll ~umda ibtili.f mevzuu olan 
adıklarm muıkadderat1n1 tayin için 
kabul eclKea plebiait uaulü lapanya 
mMeleaine tatbik edilemez mi? Bi • 
ribiriyle iki yaldanberi boiufan l&
panyollarm ....ıanna ıirerek bir 
mütareke yapıldakı.n 90nra beynel
milel bir kODtrol heyetinin nezareti 
akmda i.pan1ol miHeıtinin reJlerine 
müracaat olmYmaZ mı ? 

Şüphe yok ki frankocular ile bü -
kümetçilerin .ilah ile halletmek ia -
tedilderi, fakat iki yıldanberi bir 
türlü bitiremedikleri kendileri de 
bilemedikleri bu kanlı davayı plebi· 
aite havale etmekten daha makul ve 
daha insani bir teY olamaz. 

Demek ietiyonaz ki plebisit pren· 
.ibinin orta AYl'llpa'daki milliyet 
davalarını harpa.iz bir neticeye bai· 
lamak hususunda tesirini gördüğü -
müz için memnun olalım. Fakat bu 
prensipin Münib konferansmda bey• 
nelmilel bir kıymet olarak kabul e
diı.diğini görünce her tarafta ve her 
meselede aynı prensip aynı kıymeti 
ifade edeceği tarzında bir zan Ye ze
haba kapılmıyolnn. Ve beynelmilel 
hayatta kuvetle teyit edilmi1en 
prenaiplerİlı aali. bir kıymet olautdı • 
dığmı hatırdan çakarmıyalım." 

NE KONUŞTULAR ? 
SON POSTA'da B. Muhittin Bir· 

gen bu batlık altmda yaadaiı sün • 
lük 1azıamda Hitler • Çemberleyn 
müliıkatınm ne olabileceğini tahlil 
etmekte Ye makaleeini ,öyle bi.tir • 
mektedir: 

"Şu yukarıdaki tahlil gÖeılel'İyor 
ki Hitler • Çemberleyn '1>~a,, 
çok mühim ve çok gizli bir mevzu 
üzerinde ceTeyan etmittir. Siyaset 
meaelelerinde bidileleri ;,ice tahlt1 
edip bunları biribirine eklemek MI· 
retiyle kati hülribDleT yermek ne ka· 
dar c:aizee biz de bu meeele haldan
da o kadar fÜpbeQz bir karar vere • 
biliriz. 

Koınutulan mevzuun ehemi,eıtini 
böylece teabit ettikten aonra İf, bu -
nun ne olabileceğini tayin cihetine 
kalır: Acaba ne konuıtular ? 

Avrupa'da yeni eaaslara göre ku· 
vetli bir aulh devri açdmaamı mı ? 
Bu takdirde Franaa'dan Ye ltal:ra'· 
dan ve hatta bütün milletlerdaı ıiz· 
liyecek hiç bir ,ey olmazdı. Halbuki, 
meTZU. sade bunlardaD Jejil, hat-
ta ikinci derecede İnf..lliz ve alman 
devlet ada.mlarmdan bile aa:klanmıı-
tır. 

Batka ne olabilir? MWıtelif ,ey -
ler olabilir. Ancak bunun muhtelif 
§eyleri birer birer sayacak yerel~ 
biz netredilen ''ebedi aulh,, beyan • 
nameainin del&let ettiği manaya bak 
mayı tercih ediyoruz. Bu beyanna • 
menin açık türkçeye tercümeai IU -
dur: İngiltere ile Almanya doet ol • 
muılardır. Hem de öyle doet olmut
lardır ki biribiriyle ebedi surette 
harbetmemeyi bile mümkün sayı .. 
yorlar. Almanya ne yaparsa yapam, 
(ngiltere ne yaparsa yapsın 

ne Almanya lngiltereye, ne de in • 
gilten Almanya'ya kart• harbetmek 
yolundan aibniyecekler. Aralarmda 
bazı meseleler varsa bile bunlan 
dostça konuıarak halledeceklerine 
emin olmuılardır. Meaela müstemle
k e mNeleleri gibi ... 

f ngiltere Almanya'nm, Almanya 
da 1 ngiltere'nin yer yüzünde takip 
ettikleri siyasetleri, beı.tediklen e -
mell .. ri, kendilerine taJİn ettikleri 
hedefleri bilmez deiildirler. Şu hal
de, nef1"9dilen beyannameye göre n"l 
bir taraf, ne de diğeri, yer yüzürr.len 
biribirlerinin yollarını keamemiye 
karar.vennitler demek olur.,, 

TUNA ICIYILARI 
- Yeni çıktı -

Falih Rıfkı ATAY 
Hem Yugoslavya'da yapı
lan bir seyahatin hikayesi, 
hem de en eski zamanlar

dan bugüne kadar Yugos-
lavya'nın bir tarihi 
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BELEDiYE iŞLERiNDE HALK MURAKABESi RADYO 

Belediye seçimleri 
Ankara: 

(Ôt le neşriyatı tecrübe mabi 
/arak yeni Studyoda yapılacaktır. 

Öğle Nesrivatı : 
Bu ayın başmdanberi şehiır ve ka

sabalarımızda belediye seçimi yapıl • 
maktadır. Seçmek yaşında olan kadın 
erkek bütün yurtdaşlar, huzur ve in
şirah içinde reylerini kullamyor. Her 
yerde tezahürlerle başhyan seçim, 
memleket için devamlı bir neşe vesi
Jesi olmuştur. Sandık başları, halkın 
şevkle buluştuğu yerlerdir. 
HaLkçı Türkiye'de, şehirler ve ka -

sabalar, içinde yaşıyanları temsil e -
denler tarafından idare olunur. Dev
letin muayyen salahiyetleri dışında, 
bütün kararlar halkın seçtiği beledi
ye meclislerine brrakılmıştır. Büd -
ceyi hazırlamak, geçen bir iş yılının 
murakabesini yapmak ve gelecek yı

lın çalışma planlarını tanzim etmek, 
ona aittir. İcra mevkiinde kalmak ü
zere içlerinden ayıracakları belediye 
reisine bütün direktifleri meclis ve
rir ve neticesini meclis soru. 

Cumhuriyet belediyeleri, halk ida
resinin mütekamil bir organı olmuş • 
tur. Şehir ve kasabanın günlük işle -
rini görecek mesul reisi, halkın mü . 
messıli olan meclis kendi arasından 
seçer. Bazı hallerde reisler devletçe ta
yin olunursa da bu daima hususi vazi
yetlere hasredilmiştır. Zaman zaman 
bunu genişletmek temayülleri karşı -
sında, hükümet halkın temsil edilme
sinde ısrar etmiştir. 

Bergama müze•inde gölge ue ııık oyunları 
j Cümhuriyet belediyelerinde halk 

Sevgililerine ait resim veya eşyayı 
fak bir skandal.. 

Onun için kafileye rehberlik e -
den ecnebılerden birini kenara çek
tik ve kendisine hadiseyi anlattık. 

B azı ifıklar vardır: Sevgililerine ait saçları, 
yahut mendil ve saire &ibi eşyayı saklarlar. 

Hatta tababet dahi bu gibilerini bir nevi fetişist 

addediyor. Fakat harabelerden öte beri qıranları, 
bir istisna ile, hiç duymamıştım. 

aşıran Gşıklar gibi 
Adamcağız fena halde ıaıırdı, 

mahcup oldu: 
- Kim yapmış bu iti? Diye sor

du. 

İstisna da şu: Meşhur kadın fransız gazetecisi 
Titayna bundan ön sene kadar önce Angkor hara • 
helerini ziyaret etmiş, oradaki .. Cüzamlı Kıral" 

heykelinin kafasını aşırarak Paris'e kadar getirip 
sonra resmi makamlara teslim etmi§ti. Fakat onun 

"Hatı ra11 mera ki ısı bazı 
turistler de eski 

eserlere musallat olurlar 

Belli etmeden, vakanın "failini" 
ona gösterdik. 

Adamcai!;ız yerinden zıpladı: 
-Aman! Dedi, nasıl olur? O zat 

mütekait bir generaldir 1 
- Val~hi, general meneral ama, 

tatı &fırdığı muhakkak ... Bunu geri 
almanın çaresini bulmalı! 

bu hareketi sadece sansasyon yap
mak içindi. 

Bergama'ya gelenler arasında, ha
rabeleri gezerken hatıra ot.un di
ye öte beri aşırmak istiyenler bulu
nurmuş. Fakat ziyaretçilerden ba
zılarının bu huyları bekçilerce ma
JQm olduğu için, her tarafa elini 
süren, fazlaca geride kalan bu gibi 
§Üpheli .. eşhası" göz hapsine alır
larmıf. 

•••• 
Bekçi Ahmet llgen bunlardan bi

rine ait hikayesini.anlattı: 
- Az buz adam da değildi hani ... 

Avrupa müzelerinden birinin mü -
dürü idi. Elinde bizim hükümetten 
mektuplar, tavsiyeler filan vardı. 
Onun için kendisine hürmette ku
sur etmiyorduk. 

Böyle bir iş yapacağı da hiç ha
tırıma gelmedi doğrusu .. Fakat bir 
ara batımı başka tarafa çevirmiş bu
lundum. Ondan yana baktığım za -
ıtıan ne göreyim? Bir taşı alıp pal
tosunun altına saklamıyor mu? Bu 
işi ben yapmıt kadar utandıtn. Fa • 
kat ne olursa olsun adamcağıza iti 
anlatayım dedim. Ne yaparsınu., va
zife ... 

Yarı türkçeyle, yarı işaretle söze 
başladım: 

- Baksan a müsü, dedim o palto-

- Güle güle. 

Yazan: 

nun altına aakladığın tatı ver. Son
ra bizi meaul tutarlar. Benim olaa, 
buradaki tatların hepsini al götür 
bir ,eycik demem ama bunlar dev
letin, milletin malı .... 
Adamcağız söylediklerimi anla -

dı ama biç istifini bozmadı. Elini 
cebine· soktu. Bet lira çıkardı, bana 
vermeğe kalktL 

İtte o zaman tepem attı: 
- Ben senin paranı istemem, de

dim. Sonra da elimin bet parmağını 
açıp adamın yüzüne bet dafa yak
laftırdım. (Yani açıkçası, bekçi Ah
met ziyaretçinin beş defa alnını ka
rıtlamıt) ben bu milletten tam yir
mi bet lira ma&f alıyorum. Sen bu 
ta§ı götürürsen benim aldığım pa
ra gözüme, dizime durur ... Dedim. 
Adamcağız bak.tı ki olacak gibi 

değil, tafı aldığı yere bıraktı. Son
ra da gülmeğe çahprak benim 11r
tnna bir iki defa vurdu, bir teyler 
söyledi. Ne dediğini pek anlama -
dım. Zaten lüzumu da yoktu ya ... 
Çünkü taşı geri vermitti artık •.• 

Lütfullah Denizer de söze karış- Ötekiler etrafı geze dursunlar, 
tı: biz taşı geri İ6temek için bir for -

-,ZiLaretçilerin çoğunda bu mül aramağa koyulduk. Nihayet 
-n ... &asft'lalrıı~~FvV:nilhanıi,ı .F-:s~..!: .. ~. :;.. ::.. :..-.::::.:-... .. ~ ..ıı... · · • 
trra" götürmek isterler. Fakat de _ Kendisine vaziyetı an a ıgımız 
min de duydunuz ya: Yalnız bekçi ecnebi zat, mütekait generalin ya -
Ahmet 15.000 turiste bu harabeleri nına gidecek, aldığı tqı kimse gör-
gezdirmiş. Eğer her biri bir batıra meden yerine bırakmasını rica ede-
ahp gitseydi bugün Asklepion'un cekti. Bu arada da bizden birisi a-
da, Akropol'ün de yerinde yeller e- damı göz hapsine alarak, taşı haki-
serdi. Daha doğrusu, yalnız heykel- katcn yerine koyup koymadığını 
ler, sütunlar veya surlar kalırdı!.. kontrol edecekti . 

Sonra kendisi bir hatırasını an- Öylece yaptık. Adamcağız belli 
)attı: etmeden tatı yerine koydu. Hem biz 

_ Gene ecnebilerden mürekkep rahat nefes aldık hem de hiç kimse 
bir grupa müzeyi ve harabeleri gez- işin farkına varmadı. 
diriyorduk. Bunların başında, ken- Bu sefer ben de söze karıştım: 
di milletlerine mensup ve türkçe bi- - Peki, dedim, ben bir şey aşır-
len bir iki kişi vardı. Bizim verdi- sam, beni de yakalar mısınız? 
ğimiz izahatı onlara terceme edi _ Lütfullah Denizer ve bekçi bir a-
yorlardı. ğızdan.: 

O esnada bekçilerden biri yanı • --Aman elendim, eatağfirullah .. 
mıza yaklaştı. Kulağımıza yavaşça: Dediler. 

- Şu ileride duran pos bıyıklı, - Fakat, dedim, niyetim bozuk .. 
çatık katlı adam bir tat alıp iarka Buradan sahiden bir batıra götür -
cebine yerleştirdi, dedi. mek istiyo~ .. 

Belli etmeden o ta~afa baktık. Sonra eğilip yerden bir kır çiçe-
Hazret hiç oralı değildi. Kalabalı- ği kopardım, yakama taktım. 
ğıın içinde adamcağıza aşırdığı ta- - Buna da söyliyeceğiniz yok a .. 
91 geri vermesini söylersek mahcup Dedim. 
olacak, belki inkar edecekti. O za- Gülüştüler, fakat aynı zamanda 
man biz üstünü aramıya kalkacak- yeniden rahat bir nefes aldıkları 
tık filan .... Alın size, hiç yoktan u- da belli idi ... 

V i KTORiA 

mura.kabeainin ileri bir fCklini gö
rürüz. Beledi.ye meclialeri, içlerinden 
icra mevkii için seçtikleri reisin 
bir yıllık çall§lllaSını kifayetsiz gö
rüne değişmesini istiyebilir. An
cak bir şehrin baflanılmış bazı işleri
nin ona teşebbüs eden reis tarafından 
neticelendirilmesi ve iş mevkiindeki
lerin geçici cereyanlardan korun
ması icap eder. Bu sebeple kanun, 
hU.kümete meclisle reis arasında ha -
kemlik vazifesi vermittir. Ancak bu 
gibi hallerde meclis tarafından alınan 
kararların tasvip edildiğini söyliye -
biliriz. Hükümet; halk mümessilJe -
rinm, ıehir ve kasabalarına ait işler
de, ciddi ve sağlam karaırlar alacağına 
ve aamimiıyetle çalışan arkadaşlarımı. 
en geniş müzahareti esirgcımiyeceği . 
ne kani olmuştur. 

Atatürk rejiminin halkçılık dava -
sındaki muvaffaokiyet unsurlar. ara -
sında belediyeler başta gelir. Yurdun 
büyük ihtiyaciyle yurtdaşın hamleci 
çalışkan hasletini ahenkleştirerek 
kavrıyan yeni belediye mevzuatı, halk 
mümessilleri elinde çok verimli ol -
muştur. Son on beş yıl içinde şehir ve 
kasabalarımızın çehresi haylı değiş -
miştir. Her yerde az çok planlı bir ku· 
ruluşun ateşi vardır. Bir çok fehirle
rimiz bol ve temiz suya, elektTiğe bu 
devirde kavuşmuştur. Bakımlı ve 
düzgün sokak, temiz meydan, yeşil 

park artık her kasabada rastladıgımız 
şeylerdir. Her belediye ,sıhi tedbir • 
lerde de kudretini aşan bir hamle i -
çindedir. Spor meydanları için veri -
len emeği her yerde görürüz. Şehir 
veya kasabalara girerken karşımıza 

çıkan yahut tehir ve kasabanın en iş

lek yerinde daima göz önünde duran 
kasvetli peripn mezarlar artık kal -
mamıştır denilebilir. Ölülerimize bile 
son yıllarda hürmet göstermiş olduk. 

Yurt içincle biraz dol~mak, şehir 
ve kasabalar halkiyle temal) etmek 
fırsatını bulanlar için, ayrı bir zevk 
veaile9i daha vardır: Oralarda yapı -
lacak itlerin bir tiiır ıkadar munia ve 
tatlı ifadesi. Görüştüğünüz iater dev
let mümessili ister halk mümc88ili 
veya halktan biri olsun mutlaka size 
§C'hir veya kasabanın yakında kavu,a-

k~ ;;ııa;aayapila"R"ıeyKidyr"ifnac?'h 
işleri söyler, hangi işin ne gibi güç -
lüklerle biraz geri kaldığnu içli bir 
dille anlattıktan M>nra bunun yarın i
çin behemehal bqarılacağm.ı ilive e
der. Siz, bu düşünülen şeyler tatbik 
edilince içinde bulunduğunuz tehir 
veya kasabanın alacağı yeni şekli dü
tünmckle en büyük hazzı duyarsınız. 

Cumhuriyet belediyeleri, balıkçı 
devl~tin muvaffak olmuş bir organı
dır. Bu organ her seçim dewesinde 
yeni ve genç uzuvlarla kuvetlenir ve 
böylece, derinliğine, genişliğine art
makta olan medeni vazifeler başarı • 
lır. Memleket, bu dil§üncelerle be
ledi yelerimize yeni uzuvların seçili-
ıine itina gösteriyor ve bu işi di.kkat 
ve memnuniyetle yapıyor. 

Milletçe düşünüp duyduklarımızın 
büyük kadroau olan Cumhuriyet 
Halk Partisi tetkilitı belediye i!inde 
de halka büyük öncülük yapmaktadır. 
Her fChir ve .kasabada parti kademe· 
leri bir araya gelerek belediye meclis
lerinde çalışacak bilgili yurtdaşların 
listelerini hazırlamıştır. Her yerde 
halk bunlara rey vererek yüce Parti'
mizin pf1111yan rehberliğinden fay • 

12.30 Ala 
nqriyatı - 13.00 Haberler - 13. 
Karışık plik neşriyatı ve son. 

Akşam Neşrivatı : 
18.30 

plik neıriyata - 19.lS Tiırk aı 
halk ıarkıları (Salihattin) - 20. 
yarı ve arapça neşriyat - 20.10 
- 20. lS Turk musikisi ve halk 
(Sadi Hoşıeı ve Radife Neydık) 
Şan pli.klan - 21.lS Studyo aal 
rası: 1 • Trygve Torjussen: 
Suite. 2 - Leon Jessel: Leben 
ben. 3 - Mozart: Don ]uan. 4 • 
kowsk7: Elegie. S - Nevin: Nar 
22.00 - 22'.lS Haberler ve bava 
Yarınki program ve son. 

İstanbul : 

Akşam Neşrivatı: 
18

.
30 

ıikisi (Plik) - 19.00 Konferan• 
halkevi namına, Avukat Cemal 
Ertan (İıtanbul'un kurtuluıu) 
Keman konseri: Ali Sezin, Piy 
tiyle - 19.SS Boraa haberleri -
arkadaıları tarafından türk mu 
halk şarkıları - 20.30 Ajans h.11911~ 
20.47 Ömer Rıza Dotrul tarafın 
ça söylev - 21.00 Saat ayan: -
1 - Morena: Walzer potpurri. 2 -
Rakozi çardaı. 3 - Wolf: Ente 
21.30 Rıfat ve arkadaşları tarafı 
musikiis ve halk earlnlan - 22. 
raporu - 22.13 Viyolonsel kon 
bittin Sadak, piyano refakatiyle 
Son haberler ve ertesi giınun pro 
23.00 Saat ayarı, İstiklil marııı, 

Avrupa: 

vr-'!..ı<A VE OPERETLER: 16 
Oo'a, Viyana - 20.10 Berlin, Köni 
ı21 Roma. 

ORKESTRA KONSERLERİ V 
FON1K KONSERLER: 16.lS Dro 
20.10 Breslav, Kopenhag, Kolonya 
Bordo, Paris - 22 Briıksel - 23.S 

ODA MUSİKİSİ: ıs.ıs Doyç 
der - 1S.2S Hamburg - 19.30 St 
.2CJ;3() Milnih - 21 Vat10va - 24 

SOLO KONSERLERİ: 12.40 
ster - 14 Laypsig - 14.50 Stokho 
Berlin - 17.lS Kolonya - 17.30 
- 18.20 Laypsig, Munih - 20.lS 
ster - 20.30 London - Recyonal 
Viyana - 21.lS Paris - 21.3S St 
21.40 Milano - 22.30 Doyçlandze 
NEFESLİSAZLAR (MARŞ 

Ştutprt - 18.30 Viyana - 20.10 
1andzender 

ORG KONSERLERİ VE KO 
zo.ın Viyana - 22.2S Droytviç. 
HAFİF MU~1K. c;.srı Almaq 

ları - 8.30 Keza - 10.30 Hami> 
Alman iıtaıyonları - 13.lS Vi 
6tutprt - 14.10 Alman istaay 
.14.lS Berlin - 16 Alman iıtaı 
16.10 Köniısberır - 17.4S Berlin 
man istaayonlan - 19.S Kolonya 
.Münib - 19.30 Frankfurt - 20.lf 
burı - 20.15 Frankfurt - 22.40 
bcıs ~ _ 
.11.30 Ştutgart - 22.30 Kez .. 

DANS MÜZ1Gl: 17 Ştutpct 
Keza - 21 Doyçlandzender -
ranaa, Milano - 23 llilano -
don - Recyoaal - 24 Taluz - Pır 
Droytviç. 

Öğretmen okullan ik.m 
tihanında kazan ....... ._, ... 

tayinleri 
Öğretmen okullarının me 

imtihanlarm.da ikmale kalıp 

imtihanında muvaffak olan 
listeler okul direktörlüklerin 
kanhğa gelmittir. Kültür 
ilk mektep muallimi olarak 
kadrolarına verilecek olan bu 
rin vilayetlere tevzi listesini 
mıt ve liate bakanlıkça taati 
mittir. Liate bu günlerde 
tebliğ olunauktır. 

dal:ınmaktadır. 
Kemalist Türkiye'nin 

şehir ve kasabadan henüz uzag 
seçimin bizi bu güzel hedef 
daha ,yaklaştıracağı muhakka 

Kemal 

den ıüldürüyor: Gözleriyle tahrip edecek bafka 
teY arıyor. 

V&kıt ıeçiyor. Nihayet kendini yatağa fll"iabp 
lak elbiaeleri,le uyuyor. 

Soğuk Ye renluiz sokak, bir terit gibi, uzanıyor; 
aonu yokmut sanılıyor. Johannes, aolmut güller sa
tan bir küçük çocuğa çarpıyor. Çaiırıp bir çiçek ala· 
rak küçük çiçekçiye bet kuron veriyor: Ebemiyet
siz bir teY•·· Ve yoluna devam ediyor. lleride, yaya 
kaldırımı üzerinde, bir arabalık kapıu önünde oy
nıyan bir takım çocuklar görüyor. On yaflDCla bir 
oğlan çocuk otunnut, Olllarm oyununu seyrediyor. 
Çocuğun mavi ve ihtiyar bakıth gözleri, çökük ya .. 
nakları, dört köıe bir çeneıi, ve baımda da bezden 
bir takkesi var. Bu takke değil, takkenin aıtarı. 
Takkenin altmdan bir peruka ıörünüyor. Bir baıta· 
hk bu taze batı ıüılerinden ebediyen mahrum etmit 
ı>lacak. Belki ruhu da öyle aolmuttur ..• 

Yazan: Knut Hammn -14- Çeviren: Naııhi BAYDAR 

Uyandığı zaman çoktan ıündüz olmuftu. Ya 
sokağı yalıyarak h&la yağıyonlu. Dimağı aaçm•lı 
yor, rüya parçaları dünkü h&cliaelere müphem 
rette karıııyordu. Hiç bir hararet hiaetmiyor 
Aaabiyeti aük\inet buluuııtu. içinde bir serinlik d 
guau yülueliyordu. Bütün gece boğucu bir orm 
dolaflDJt da timdi bir gölün gölgeli kıydarmcla 
lunuyordu. 

Jobannea, bunlan, bulundufu mahalle ve sokak 
hakkında hiç bir fikri olmakuzm, mütahede edi • 
yor. Yağmağa baıhyan yağmuru farketmiyor, ve 
bütün ıün ayrılmamıı olduğu felUİyeaini de açmı· 
yor. 

Nihayet bir bahçeye varmca bir uraya doiru iler• 
liyor ve oturuyor. Şimdi yağmur hızla yağıyor; mi
haniki bir hareketle ıemıiyesini açıyor •. Dayanıl • 
maz bir uyuklama ihtiyacı ile beyni oiuıuyor; baıı 
ıağa sola sarkıyor, gözlerini kapıyor ve uyuyor. 

Yol dan geçenlerin aeılerinden huıl olma bir gü
rültü ile uyanıyor. Kalkıyor ve ıezimnete bqlıyor. 
Dimağı dinlenmittir. Olup bitenleri, bütün hWiae
lrri hatırlıyor. Hatta, bir güle mukabil bet altm lm
ron vermİf olduğu çocuğu hatl1'hyor. Metelikleri a
rnııında bu acaip parayı bulan küçuğün halini ta
savvur ediyor. 

Ya öteki çocuklar? Yağmur onları da belki ara· 
balık kapıaı altına sıiındınmt ve orada her zamanki 

oyunları olan bilyaya ve afıia gene avdet ebnitler .. 
dir. O on yatında.ki hazin küçük ihtiyar da hali on
ları seyrediyor mu acaba? Kimbilir, o da orada, her 
hangi bir zevki düıünmektedir. Belki, bir•avlunun 
dip tarafındaki kulübesinde onun da bir maakarau, 
bir topacı vardır. Belki bayatta o da her feyİ kay • 
betmemittir; olabilir ki onun da solgun ruhunda 
bir ümit yatamaktadır. 

Johanneı'in önünde ince ve zayıf bir kadın zuhur 
ediverdi. Johannea titriyor ve duruyor. Hayır, onu 
tanımıyor. Bir yan sokaktan çılanıı olan kaclm, bar
daldan bof&IUl'Ca•ma yafan yağmura rağmen tem· 
ıiyesiz, adımlannı uklattırıyor. Johaımea kadına 
yetİtİP yüzüne bakıyor ve geçiyor. Ne genç ve ne 
güzel endamlı bir kadm! lalamyor, nezle oluyor ve 
Johann .. de kendisine yaklapnıyor. Yalnız kadm 
ıalandıimdan o da fmUİyeaini kapıyor. Eve dön
düiii zaman vakit gece yarqmı geçmittir. 

Masaamm üzerine bir mektup bırakılmlflı: Bir 
davetname. Seier'ler, ertesi akf&ID gidip kendilerini 
görmesini ondan rica ediyorlardı. Bir takım tanı • 
dıklarını, ve onlar arumda da... tahmin ediniz ba
kalnn? Şato sahibinin kızını, Viktoria'yı görecekti 

l .kemlenin üzerinde kendinden geçiyor. iki üç 
aaat aoara, aoğuktan donmuı bir halde, U,1-aıuJ.or. 

Yarı uykuda, ürpere sarsıla, günün bütün münaae -
betaizliklerinden 11aan1111t bir halde, eaaaen kabul 
ebnek niyetinde olmadığı bu davete cevap vermek 
iiz-. maaaamm baıma geçiyor. 

Mektubunu yazıp kutuya atmak Üzere dıtan çı
kıyor. Ve birden bire Viktoria'nm da davetli oldu
funu hatırlıyor. Ya, demek ki, belki de ıelmiyece
iinden çekinerek ona buna dair bir ..,. aöylememit
ti: orada, bu yabancı adamlar anamda kendieinden 
kurtulmak istiyordu. 

Mektubu yırtıp bir bqkaunı yazıyor; daveti te
tekkürle kabul ediyor. Seuiz bir hiddet ellerini tit
retiyor. Neden oraya gitmiyecek ki? Neden gizlen
meli? Püf! 

Heyecan içinde, bir nevi sevinçli ıazaba kapılı
yor. Dıvara anlı dman takTiımden bir darbede bir 
çok yapraklar uçuruyor ve bu auretle de zamanı bir 
hafta ilerletmiı oluyor. Nihayet derecede neıeli, 
kendini bir ıeyden dolayı memnun farzediyor; o 
anm zevkini aünneık, bir çubuk yakmak, iakemleai
ne geçip çubujunun dumanlarını aa'YUl'lllak ietiyor. 
Çubuk çelaniyor, temizlemek Üzere bot yere bir ça
kı an,or, ve pipoeunu kazımak üzere dıvar aaatmm 
akrebini birden bire çekip koparıyor. Bu ıiddetli 
hareket üzerinde i)j bir telir icra edİlor, cma için-

Kapısı vuruldu. Bu, ona bir mektup getiren 
vezzidi. Mektubu açtı, baktı, okudu, ve anuu:DaJ .. "f 
zahmet çekti. Viktoria, Seier'lerin evinde, o ak 
kendiaini ıörmek iatediğini bir pıaala ile bildiri 
du. Buma ona aöylemeii unutmuttu- Artık k-...., .. 
ni dütünmemeaiai ve bu iti bir erkek gibi telikki 
meüni rica ederek vaziyeti izah edec:kti. Vik 
gönderdiği bu alelide kağıttan dolayı da üiir · 
yordu. .• 

Şehire gidip yemeğini yedi. Eve döndü ve niba 
möayö Seier'e gelemiyeceğini bildiren bir cevap y 
dı. Bir bqka ıün, ve meaela erteıi gün gidip keo 
lerini görmesine müaaade etmelerini rica ediy 

ika mektubu bir adamla ıönderdi. 

v 
Sonbahar geldi. Viktoria f&loya dönmüftü. ve 

çük aokak, evleri Mik\inet içinde, eakiai gibi, 
yordu. Johannea'in oduı bütün gece aydmlıık d 
yor, Jimbası akta .... eyin yıldızlarla birlikte y 
ve tafak aölaneie batlarken aönüyordu. Joh 
bırala biVük ıu..bma çal.,.ardu. 
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HAYAT ve S 1 HAT . . 
················································································--

Hayatin merkezi gibi ... 
v ~~re~en ı~ıdıgiıni ve nereye git- dar çıkar. Oteki guddelerin he.,.i 
ını bilemediği hayatm111 merke - o y&flan aonra artık büyümedikleri 
aramak msan oslunun pek es- halde bu gudde elli, bazılarında alt

oır merakıdır. Hunun hayatından mıı yqma kadar büyümekte devem 
rı v_e ondan \Utün bir k':'vet ola - eder. O yqta tik.anır, kalır .. Kacbn· 
& bll" ruh bulundquna maıııı bi- larda daima erkeklerdekinden bi • 
o merakı kaybettirememiıtir. Be- raz daha büyüktür. Hele sebelikte 

SULH KURTULDU, 
HERKES SEVİNİYOR 

Ne güzel örnek ! 
y urtaeverliii tarif edenler, hep, 

F. dö Kulanj'm bir müta1eeıDMhn il
ham almqlardır: ''Hakiki~-· 
tik tGpnık 1111ıh-bbeti deiil, .... atla
clır ." Evet, ıeçmif zanwnlerm nbla
nmaa telkin etmİf, ~ 
hikkeylemiı, etrafınmcla bir ~ ,... 
tİrmİf olduiu a.nevi .. ...a.s krJ
metl• _......., k•dimDİ, a..incle 
doimut oldujumua top...p w men • 
ıup bulunduiumuz miBetıe çok beih 
hiuederiz. Dilimiz, lriiltüriımis, .... 
miz, ırkımız, 'Ye luw:a, kökleri dü
nün derinlilderine uaıup W.. ...Wii
mizi ...... her fey ntan ... siri decli
iimiz i--, nadide, ı.miz, ~ du
yulup anlatılmu, ~ nüfuz 
edince .ökülüp k~lmu, çok bvet· 
li, etliz. her 19Ye iiatün hinin lraldiri -
dir. Fmt, ~MYerlik, iıtikml 1r.a,.. 
iırma iıtinat etmedikçe m-..,. -
labilir mi? 

· iclaz:e ~ ruh olduğuna ina- haylıca büyür. Bundan da miına çı -
... 11111ı1_ Lr ~~e haç olmazaa ruhun vü. kararak, 0 zaman iki bayabn mer

ııçerumde nerede yerleıtigıni a- kezi olduğundan büyür, derler. 
~- _ Gudde o kadar küçük ve hafif 

YUCudun her tarafına yayıl • olmakla beraber onu üç parçaya a
oldaiundan ilerı gelse gerek, yırırlar. Böyle ayırmak haklıdır, 

un llZUD ~aırlarca bayatın merke· çünkü üç parçası - mikroskop al
kaadw, dıye tanınmı§tı . Ruha ina- tında - biribirine benzemez. 
nlar da onun damarların · · d 8 k" - "k dd · k d • und ıçın e u uçucu gu enın çı ar ıgı 

h:1.!!~u 1ve kan vaııtaıiyle vü- hormonlarla gördüjii itlere ıelince, 
a &AKD o du · un "dd' Eski hekimlikg u 1 ıa ederler- bunlar gerçekten pek çoktur. Onun 
kan 

1 
le hastalardan ıık gördüğü itlerin aay11ını bile söyle • 

d "l • m.ak ı&1ufunu Pek çok tat- mefe gelmez, çünkü buıün söyle • 
. e 1 meaınde bu fikrin buyük te- necek bir sayı yann ekıik kalır. He
vardı :l"Hutahk ruhun ııkılma- men her ıün gibi, o ıuddenin yeni 
-~ ge :• kan almınca ferahlar bir iti ketfedilir. Bundan dolayı onu 

bhı.-ıııd ar ·~ d azı yerlerde kan alm - hayatın merkezi diye tanıyanlar be
an gı ~n adamlardan öldük • men her sün yeniden bir delil kaza

aonra bale mutlaka biraz kan çı- nırlar. 
.. -...-.lırdı. F k h · · b" _._ t E.k" M 'd a at, ayal ıçm ır me.-.ez a -

1 dı•ıT a pek yeri et niı olan nanak doiru mudur? Normal ha • 
~ an larail oğullarmın her yatta o gudde her ıeyi idare etmek
• ia yayhkları bu fikir tavaamıf le beraber, ıudde bozulunca bayat 
u u ~ama?da, Dekan gibi ken- sönmez, iyi, kötü, haata halde de • 
e~ once~ı bilgilerin hepıini u - vam eder. Ondan batka vücudun 

tar b .. Y.~naden bir ilim kurmak is- hayatında bir uzvun iti bozulunca, 
en uyük bir filezof bile, hayatm öteki uzuvlar onun yerini doldurma· 
merkezi olmaaı lazım aeleceği İ• ta, itini ıörmeie çalıtırlar ... 
du~ı unutamamıt ve beyin ara· Bununla beraber ipofiz ıuddeai-
~ı çam kozalağı guddeıinin - nin, hemen aayıaız denileC:ek 
bır uzuv olmaaına bakarak - kadar çok, honnoalariyle gördüjii 

un merkezi olduğuna inannuı ve itleri anlamak - demek ki hayatı· 
rke$İ İnandınnağa çalıpnıfb. mızın mekanizmaamı Öfrenmek -
Daha IOnra, insan vücudunun ne- meraklı ve adeta eilenceli biı- teY· 
~~erden, onların da hücrelerden dir. G. A. 
urekkep olduğu ve her hücrenin 

Adı Misisipi nehri kadar uzun 
bir ili~ 

Anıvôdimetilprozolonkuinoliıul

furikum I" 

H arp tehlikesinin önlenmiı ol
duğunu bildiren haber bü

tuu ~ranaızla.rın kalbini ıevinçle 

urpertmi.§tir. Bu ıevinç dünyaıım 
bütün memleketleri tarafından pay
laşılmı,tır. Daha Münib toplantıaı 
ılin edıldiği .zaman lngiltere'de bü
yük bir unııt dogmuı ve B. Nevil 
Çemberlayn'in alk19lanmı9 olduğu 
avam kamaraaının celıeıinde teza
hür etmı,tir. ltalya'da, hatta Al -
ma.nya'cta, cumhur reisleri sulh le
binoe teşebbuate bulunmuş olan 
.l:iirleşık devletler ve Ar1antın gıbi 
AmerıKa memleketlerinde, her yer
de kalabahk1ar sevinç içindedir. in
san aoına Jayık h~ bır insan yok
tur kı bir tcratılama hisai duymasın. 
Mılletler harp istemiyor. Harp 

korkunç, gayrı ıntoanı, medeni bır 
dunya}'a yaKıtmıyan ve ikı ordu a
raıınaa duruıt bır düelloya ınhısar 
ettıgı zamanlarda burimdugtl bü
tun aaaletı Jı:aybetmıJ bır hareket -
tır. 

Yalnız muhariplerin degil, fakat 
ıhtıyarıaruı, kauınların ve çocukla· 
rın Kuru korune kıtalleri, bütün 
halkı maske ta~ımak suretiyle ha
yatını Jı:urtannıya mecbur eden gaz 
vasıtasıyle o zehirlemeler, yalnız 

ıatıhkam ve askeri fabrikaların de· 
gil medeniyet asırlarının biriktir -
mit oldugu aanat eıcrlerinin tanri
bi, insanugın artık katlanmak iste
medigi çirkin ve korkunç hallerdır. 

di kendine bir hayatı bulundu -
anlaıılmca artık bütün vücudun 

yatmm bir merkezi olamıyacağı 
abal edilmitti. Bununla beraber in

otlunun em merakı bir türlü 
Jbolama••t ve bir aralık .... --.1..

• .-1-: --ıcuı merkezi bulunp d 
merkez keıilince hayatm söndü~ 

• anlatılınca oraya, bayat merke
.. 1" ... .,. ,_d_~ .emek için, hayat düiümü de

..... -111 •e bunu halka tamtmK üze
ıo bayat düimeei hika:reai tiyatro 

· hnelerine kadar çrkarılmııtı 
b~ . 

• -~· 4 D ua, De ytndc lıc;yn\n• 
en JÇm merkezler bulanduğu an
ddakça, maddi hayata hakim 

aka bir ruh lnıveti olduğuna 
itik~~enler o kuvetin beyin

Adı, Miaisipi nehri kadar u
zun olan bu amerikan ilacı, 9imdi A
meriıka' daki eczanelerde en çok utı -
lan bir il&gmıf- Alrııya, ıuıya bire bir
lllit- Sürümü daha çok olacakmıt a • 
ma, hem pahalı, hem de adının, bir ne- • 
feste söylenemiyecek derecede uzun 
oluşu, fazla alış verişe engelmiş. 

ı,te son gUnlerde herkcein ve 
bilhassa eski muhariplerin ve mo • 
dern tahrip vasıtalarının deh,et ve
rici terakkılerini takip etmi' olan
ların gôzleri önünde bu manzaralar 
vardı. Münıh anlaşmasının ıebebi -
yet verm~u u dilnya öl_süai.ın
dekı tezahurler medeni milletlerin 
bundan böyle bu neviden felaketle
ri önlemiye azmetm" olduklarına 
delalet eder: Cumhur reisi Ruzvclt 
yüksek bir hiaıle buna tercüman ol
muıtur. 

Fakat harbe nasıl mani olma
lı? lşte aı.ıl üçllık bur:ıda

cur. 'rlusnüniyet sahibi adamlar"
ın hararetli arzusu kafi değildir; 
bu hüıaııüniyetlocin pratik bir ıu -
rette tecanüıll de lbımdu. Millet
ler Cemiyeti bir tecanüs tecrübeıi 
olmuttur; fakat bu cemiyetin top
lantıları pratik neticelere varama
mıttır. Hatti, buı hallerde. verdi
~i yanlıı ümitlerle, fayduından zi
yade zararı dokuıımu9tur. Demek 
ki ba§ka bir fey lazım. Fakat ne? 

yerleftiguu kabul etmiye kanar 
nniılerdi •.. 
Dahili guddeler birer birer tetkik 
ilip de onların çıkardıkları bor

JAl~lllııımlarm hayatımızda ehemiyetleri 
• atıldığmdanberi it deiitti. Şim -

bayatm merkezi olarak beyin al· 
e ki mini mini ipofiz ıucldeaini 

ebneğe temayül bafladı. 
Vücudumuzdaki uzuvların tekli
anlatmak için her birini bir teYe 
zetmek - meaela midenin ıay • 

Y• benzediiini söylemek - e9ki • 
kalmıt bir adet olduiundan bu 

- - ·· pddeyi de bezelye t&ne • 
benzetirler. Aiırlıima gelince 

· i yarım aram der, lıı:imW bir 
una kadar çakai'JI'. 
lhtilüa aebep anddenin ağırlıfı • 

Y•ta göre deiipıesidir. Yeni do
an çocukta bir yaıına kadar ancak 
beı, nihayet yirmi bet santigram 

ur "Ye üç yıl bu kadar kalr. Sonra 
·· 7'imeie batlıY'lrak yirmi yatına 
elen gençte altmıı aanticrama ka • 

Bu ilacın terkibini huırlamı9 olan 
zat, Vaıin.gton'daki iate ve tıbbi ecza 
kontrol daireaine bir iıtidayla müraca
at ederek ketf etmif olduiu ilicın de
vamlı müstahzarat listealne kaydedil· 
mesini istemi,. Alakalı daire fU se -
bepler yüzünden müracaatı reddet -
mif: 
"Adı, içinde bulunan ehemiyetli 

kimyevi te11ki.plerdeıı daha bir çoğu
na i,aret etmemekte olmaıma mebni, 
bu yeni illç hakiki terkibi etrafında 
yanlı9 bir fllııir uyandırabilir. Bu iti• 
barla, diler mUrellDkebatm da iJacın 
adında kayıtlı bulunmuı lbımdır. 
Halbuki, t.tldadaki kelimenin içinde 
bu mürekkebatm adları yasılı delil -
dir. Bu mUllhaudan dolayı, memu • 
riyetimiz bu illDl kıu ve aarahatsiz 
buldulu için, vaki olan mUracaati red
detmek mecburiyetinde kalm19tır.,. 

İmdi, iller teıtdp etml9 olan zat. 
i'ini çevirmek ve para kazanmak için, 
ileri sürmüt olduğu adı bir parça da
ha uzatmak zorunda kalacakıtır. Fa • 
kat bu ilivelerden sonra da, ilacın a • 
dını doğru dürüst ıöyliıyebilecek ola· 
na aşkolıun 1 

GÖKLERİN CASUSU 
Yazan: Allred llQfG7 

-r~==============-44-=ZI 
n... Sen._ Araba... hep kana bula
cağız ... Kani •. Timsahlar gelip et
fta toplanacaklar ..• Belki sırtlanlar 
• Hah 1 Hah ı Hah 1 Belki panter 
··• Gözleriui görmüyor musun ..• O· 
da ateıten gözlerini 1... Sus 1.. Din-
i... Bak homurdanıyor ... Hayır ... ha
r ... o değil •.. işitiyor musun? .. Tam .. 

.. tam. .. tam. .. 
• Farkında olmadan bu vahşi kelime

• tekrarlıyor: Tam.'.. Tam ... Tam. .. 

rJ 

• Kadm, doğrulmut etrafı dinliyor. 
Vidal, ııtmanın k~fasını doldurdu· 
hayaletle~den sıyrılmıya çalı§& • 

k azalmış ıdrikiyle soruyor: "Bu 
· rilltil? Bu gürültü nereden geli -
r ? .. Acaba takaklarımı döven kanı 

ı ititiyorum ... Acaba ... " 
İçinde bitkiın bir halde yattığı ara· 
dan dışarı onu katan nasıl bir ku
ttir? 
Tabiati dramatik bir mor kefene 
rmakta olan meşum karanlık için· 
, çılgınca haykırıyor: 
-İNSANLAR! 
Ve hemen, ıilihını kaldırarak, ip
t makamında ateş ediyor. 
Hızlı akıntıyla sürüklenerek, için-

de ışıklar yanıp sönen küçük bir va
pur kar.uıbğa dalmıftır. 
Artık makinelerinin homurtuıu bi· 

le i§itilmiyor. 
Vidal: "Y eti9in J.. Yetiıin 1.. İm

dat!. .. " Diye haykıra dursun, her fCY 
nafiledir. 

O zaman, bir el daha •tef ediyor, 
ıonra bir el daha.-

Fakat ıemlnill 19ıkları yatmurun 
sık perdeei arkuında ıilimnittir. 
Artık karanlıktan b&fka bir IC1 IÖ

rünmliyor. 
Yakınlarından lnunlar ıeçmiftir. 

.tlem de o kadar yakınlarından ki, e· 
ğer aıtma nöbeti ıçinde luvrmacak 
yerde daha önce makine 1UrUltüaUnU 
i9itmit olaalardı, dereye dotru kota
rak, belki ıealerini ifittirebilirlerdL 

Fakat Vidal •tct ettiii zaman ıemi 
çok u.zaklafDUf bulunuyordu. Uetelik 
yagmur da, silah aeslerini örtmUftUr. 

Bununla beraber, olmıyacak bir ih
timale ümit bağlıyarak, kendilerini 
ar.amıya aekn bir undaluı aeaiai iti
tiriz diye, saatlerce müddet karanlığı 
dinlediler. Fakat karanlıklarm kapı
sı açılmadL 

Evcli hayat ritminin ıon derece 
hızlanmış olduğu ve ıözlerin, hatti 
teLgrafla teati edildili zamanlar bi
le, filler tarafmdan geride bırakıl
dığı bir dünya moduı geçmi9 dip
lomatik ueullerin tadili icap eder. 
l~iliz, bqvekili B. Çembcrlayn, 
Führe~ e dog_ru uçmak için tayya
reye bınmemış olaaydı, dünya bar
bı patıanu, olacaktı; her fCYİn ,aıı
hl temaslarla ve hava yolları aaye • 
ıinde halledilmit olduğu müteakip 
günlerde de vaziyet aynı olmuttur. 
. Sonra enternasyonal dürüıtlilğe, 
ımzaya ve verilm" ıöze hürmet e • 
aaılarına dönlif lbımdır. Bir mem
leket, dünyanın önünde imzalamıt 

Kader onları mabkWıı etmittir. 
Ne sa.ret 
Vidal brar veriyor: "İtte ölJDC'k 

zamanı çattı." 

Bir kurıunu kalmıttır. 
Vapurdaki adamların dikkatini çek· 

mek makNdiyle ateı ederken, hidiec • 
nin büyük ehemiyetine ratmcn, tam 
son kurıunu aıkacap anda, parmağı 
tetikte tatlafmıttı. 

İ§&J'etini i§itmedikleri, kurtulut 
ümidinin bir serap &ibi uzakla tıiı hia
ai, aon sclimet çareaini ona tasarruf 
ettirmitti. 

lıte ölüm aaati gelip çatmıgtır .. 
Y ajmur bir müddetten beri yavaş· 

lamıttır. Şiddetli bir rUsıtr bulutları 
.UrUklemekte ve a&te mUpbem ıuret• 
te aydmhk delilder açmaktadır. Her 
halde ıökte ay olmalı ki, saman sa • 
man, rilzc'nn lnceltdli buhar twıeri 
arumdan lmılmtırak bir aydınlık aı -
zryor .. 

İtte ölüm uatı ıellp çatqtır .. 
Vldal, yerinde dolrulup arabanın 

baıme.tne dayanarak, bir lahsa dalgın 
duruyor. VUcudunu kamp kavuran 
artma, dimapu tahrik ediyor, n bir 
dril hayaller arHmda, mllhendis, 
gençHğinln ıtıkh anlannı hatırlıyor. 
Bu hayat ıeridinin üzerinde beyaz aaç
h bir kadın yüsU huin bir tatlılıkla 

ona durmadan tebeuUm ediyor. 
ICaranlıklann maveraaından ebeal 

sükQna kavupnuı için oaa ıebberlik 

etmi.Y.:e mi geli1on 

·---Yazan:---· 
General 

Pol Azan 
olduğu bütün muahedclerini üıt üs
U: çiğner, ve buna mukabil protetı
todao bafka bir hareketle karıılq
mazaa muahedeler ne i e yarar? Bu 
bakımdan riyakarlık o kadar inki -
~af etmiıtir ki tatırtıcı bir kolay -
Irkla halkın itiyatları aruına girme 
yolundadır. HilkUmetlerin ahl5hnı 
yükıeltmek lizımdır. İleride r · :
muı muhtemel müfkilatın ıulh 

yolundan halledilmeıi huıusunda 

şa'maz bir azim de ıarttır. 

Nihayet ıulhu korumak istiyen 
milletler araıında - ki en büyük 
ekseriyettirler - önceden yapıl

mış sarih bir anlatmıya ihtiyaç var
dır. Dünya git gide daralıyor, rad
yonun, tayyarenin, enternaıyonal 

mübadelelerin çokluğu ve ıürati 
bunda amil oluyor. Her hangi bir 
bölgede zuhur eden bir hadise dl -
ğerleri Uıtünde tesir yapmaktan ha
li kalınıyor. Hitler'in bir ültimato
mu Nevyork boraaaını aarım19tır ve 
Münib anla9muındatı sonca vazi -
yet düzclmittir. 

B irle9ik devletler, Avrupa'ya 
karIJmamak huıusundaki 

arzusuna rağmen, artık dünya ha
di•elerinin dı9ıncia ya1ıyamaz. Hiç 
bir muahedeyle bağlanmasa, kin ve 
garez hislerine kapılmaaa da, her 
saatin aayılı olduğu anlarda, tera
zinin kefeıine, manevi milzaharet
lcrirıden, müstakbel bir müdahale 
ümidinden daha fazluını atabile -
cek mevkide olmalıdır. Amerika 
bugünkü anaynaaı ve kanunlariy
le, kıunoyunun tedrici iıtlhalai aa
yeainde adileti müdafaa eden'ere 
bir barbı kuanmak için yardım ~ 
de bilir; Amerika'nın böyle bir 
harpten ~mması pek güçtür, B. 
Çemberlayn'in ipret ettiii ıibi •· 
sıl meaele de budur. Cumhur reiai 
Ruzvelt'in mütehassia edici teşeb
büslerine rağmen, B. Musolini'nin 
n: dahalesi olmasaydı harp muhak
kaktı. Halbuki Franaa'nın Roma'da 
hala elçisi yoktur ... 

Bu son haftaların dersleri pek 
çoktur ve hatırda tutulmak lazım
dır. Eusen her fey bitıni9 deiildir. 
İtilafın fili tatbikat sahasında her 
halde güçlükler çıkacaktıc. Fakat 
ÇekOfilovakya, mağlup olmadan 
takdire pyan bir feragat ve vekar~ 
la, dünya ıulhunU kurtarmak için 
p~rçalanmasını kabul etmiıtir. Yir
mı ıenedenberi, memleketlerini ye
niden teıise çalışmış olan çekoalo
vak vatanpervorleriain, general Si
rovi gibi enerjik bir şefin emri altın. 
da çalışmış olan o cesur askerle
rin, milli topraklarının &enit bir 
parçaaını, harpsız ve hattl milnaka
pau: terketmek mecburiyetinde 
kaldıkları zaman hangi haleti ruhi
ye içinde olduklarını tuavvur et • 
mek mümkün müdür? 

Çekoslovakya tarafından terkedi-

Elveda, hayat J 
Bu hareketi onu uzun bir ihtizann 

bütiin zahmetlerinden kurtaracaktır 
EıJdai gibi, alçak aeıle, "Anne I'' diy~ 
mınldanıyor. Sonra, hafU ay ıtılında 
yerde yatan kadına dolru etiliyor. 
belki uyuıyor, fakat teneffUıü ıae., aık 
ve boluktur. 

Onu affediyor mu?-

Vidal, o zaman dolrularak yap
raklar araaında ıaJdaımı olduiu ta • 
bancayı çıkrıyor ve ıüçlUkle pkağına 
dayıyor. Sillh atırdır ve llıol o kadar 
mecalalz, o kadM zayıftır kl .. 

Kadın tellfla dotruluyor. Her hal
de hareketini ıö.ıetliyor olmalıydı. 

Yalvarıyor ı 

- Bırakın.. yanalımı yanaiını
aa dayayayım. .. Sonra ateı edin ı 

Vida! anlıyor kıl .kadın, aynı kurtu
nun kendi kafumı delip seçtikten eon
ra onun da beynine uptanmumı •e bu 
MUetle kurtulmayı ietiyor. Kadın, tek 
bqma kalarak, •tır •tır ölüme "1ıilk· 
lenmekten korkuyor. 

Fakat Vidal kati bir aeale : 
- Hayır 1 diyor. 

. Tabancayı ,akalına dayamıf, teti
ğı çekmek Uzeredlr. Fakat kadın aynı 
lahzada ileri atılarak kolunu yakalı· 
yor. Namluyu kendine çevirmek iıti
yor. Erkek mukaYemet ediyor. 

Sillh patlıyor. 
Seyri değifen lrurpn Vidal'in o

muzuna aaplanıyor. 
Xan eôpitne :v~ kolıına doiru n-

len topraklarm taıhliyeai ,artlarını 
tanzim için bir enternuyonal ko -
mieyonun tCfkili ve plebisit yapıla
cak bölıelerin enternasyonal kıta· 
lar tarafmdan i,.ali bu nniden bl
diae lerde baından bayle takip edil
meıi lizım ıelen yolu i,aret etmek
tedir. Artık hep ıillhh kalacata 
benziyen bir Almanya'yla iatirabı 
ve ümitaizlili pek acıklı olaıı bir 
Çekoılovakya aruında entemaeyo
nal bir asker! mania konulmaaı, u
fukta bili mevcut olan bulutlara 
rağmen yarının ıulhu ~in mühim 
bir garanti tetkil eder. 
Artık tarihi olan bu 30 eyHil gii-

nü, ıulhun daha iyi garanti edilece
ği yeni bir devrin baflangıcı olma
lıdır; barin ilin edecek çan ve dU
dük ıeslerini pnlerdenberi endi,e 
içinde beklcmit olan PranN, timdi 
nete ve ıevinç içindedir. 

ıs;;:- cinayeti tahkikatı 

Bütün ıayretlerimia iatikh+ ma • 
tuftur. "Benden IOftl'll tuful'' demit 
olan fraıuız kıralım tarih silli i-enhk 
ta affedemiyecek ve yalnız "-dilerini 
düıünealerin korkunçluiuna misal 
olarak zikredip ıiclecektir. Ylll'tMYer • 
Jik, maziden kuvet alan iıtikMI qloclır, 
demeliyiz: Hakiki yurtseveri• iatik • 
bUi temine uirafanlardır. ilim " aa • 
nat ---'--=-=- __ _.,__ - 11-- li • 

Iatanbul, 5 (Telefonla) - Şile ci- ......-nıı<uuut ..... ~ 7_..., 
manlann, _ .. ; bütün varlık -----leri· 

varında bir köyde yanmda çobanlık ı- __.., 

yaptığı Hakkı'nın km Hamide ile ev- nİn, •e fakat hepsinin fevkinde • onla
lenmek iatiyen Aziz adında biri, bu nn yarabc111 olan - irfanın banileri ve 
arzuıuna red cevabı verilince Hami- hadimleri örnek tutulacak yurtMYeT • 
deyi tabanca ile yaralamıttı. Aziz'in lercir. 
muhakemesine dün atır ceza mahke- Türkler yurtsnerliji daiım böyle 
meainde bakıllDlftır. Dünkü celsede anı-tlardır. Uzak muiclan bqünle
mUddeiumumt iddianameıini okuya- re kadar intikal elmit çetmelen, med· 
rak maznun Asiz'in, Hamide'yi baba- reaeleıe. camilere, köprülere blıtka ne 
11ndan iıtedili, red cevabı alınca hid- mina vwilebilir? Fakat, bir .atan ku· 
detlenerek köy yolunda arkadaılariy- ran en büyük vatanperv• de tirktür. 
le beraber &itmekte olan Hamide'ye Yurtseverlik anan...WO kudretine bi
tabanca ile iki el ateı ettili ve kur- :ıı:i yalna O inanclırabilircli. O'nun yo
ıunlardan biriyle Hamide'yi karnın- handan yürüyenlerimiz İM türlderdeki 
dan tehlikeli ıurette yaraladılı ubit bu sUael hiılİn devamlıhjlm her gıin 
oldu tundan öldürmele tCfebbllı fiili, bir Mtka miaal ile miijcleliyorj r: 
tam tetebbU. halinde kaldıiı cihetle Zonplclak'ta, yiiz yirmi bin lira hnr • 
ceza kanununun 62 inci ve vaka nna- ayanık bir liM binuı yapbnll Meh-
11nda 18 y.,mı da ikmal etmemiı ol- met ç.a.ı bu clnamlıhjla • yeni 
muı ıas önünde tutularak .A.lls'ln phidiclil'. Bu liMcle okuyaaık olan 
türk cua anununuıı 448 inci madde- pnç1er daiım Çelikel'i diifiaecek ve 
ıine ,are ceulandırılmaaını iıtemit- ha ile . ı d" k b' d" vi onu yır anark• süıriin llirinde 
tır. d ıanameyc &r§t ır . ıycccg birer Çelikel olmak a reti le çalı • 
olup olmadığı ıoru1unca Azız : aaklardır. 1 

Y Y '8 
- Benim bir diyecelim yoktur. Y--..&----'!L L!-~ L:-

Ben Hamide'ye tabanca atmedım. Bu • ~ ne ~ ___, • uu-
iştcn de haberim yoktur. Vaka glinü tieaı:et metaı, ne ~ıtika ~u, ne 
ben orada değildim. Bana iftira edi- ~ bir smıfa, veya bir kavme munhaur 
yorlar ... demiıtir. bir duypdur. Onu cephede can veren 

Evrak tetkik edilerek karar yerli- neler aibi, memleketinin nammı yük • 
mek Uzere muhakeme batka gilne selten ilim, milletinin saadeti için y~ 
bırakılmıştır. rulan devlet adamı, çocuğunu muhab

betle yetittiren ana, yannm bqtinclen 

ihrlClf 
ceza 

fikcarına 

ıerildl 
İstanbul, 5 (Tc:lefoola) - İktıaat 

V e-kaletl btanbul kon trol daireai 
kontrolörleri tarafmden bir çıok defa 
yapılan kontrol ıonunda nizamlara 
aykırı hareketleri görükiilğil için 
haklarında zabıt tutulan tüccarlardan 
i1ç tanesinin •UÇU sabit görüldüğün
den mahkeme karariyle mahkfim e
dilmiflerdir. 

Bunlardan iki tanesinin iki defa 
ha>kkmda sabıt tutulduğundan teker
rürü halinde kanun mucibince ihracat 
veaikaları ellerinden alınacak, h~bir 
ıuretle ve hiçbir emtia için ihracat 
yapmaına katiyen müsaade edilmi-

zarıken Vldal: 
- Kaltak, diye haykırıyor. 
Dıpnda lı:alın bir bulut karaıılı&ı 

koyulaftırıyor. 
Ve ıökten boplan yağmur, zifiri 

karanlıkta, uçlar üzerinde çıkardığı 
ıürültUyle, kadının haykırıılariyle 
yaralının inleyitlerini boğuyor. 

Fasıl xıx 

Ya kadın ölmüşse 
Uıtüne doiru bir gölge eğilmitti. 
Bir müddetten beri onu hisaediyor, 

fakat ,aremiyordu. Çünkü ağır göz 
lı:apaldarı kapalıydı. Gözlerini açmak 
için büyük blr gayret sarfetmiye mec-
bur kalıyor. · 

Bu esnada ıölge ortadan kaybol
muıtur. Gaslerini açtığı .zaman kim
ıeyi ı&medi. 

Fakat bit' aeein, bir kadın aesinin 
lncillsce .. lthink he la wakin.g up I" 
(~) d'"1iğini müphem bir ıekilde ifit
tı. 

O zaman bu .azıerin geldiği tarafa 
dönmek için yanına dotru bir hareket 
yaptı. Fı'kıt omu.ıunda bl11ettiği şid
detli bir acıyle haykırdı. Ve aırt üstU 
yatağına dilıtü. 

İkiıi de beyular glylnmif bir ka· 
dınla bir erkek yaktaftılar. 

Vidal, fllfkm, kekeledi: .. Nerede? .. 

iyi olmasını dü9ünen vatandq bi
lir. - N. Baydar 

ye«k, çok ağır para cezalarına da 
çarptırılacaklardır. 
Aynı fekilde haklarında zibıt tutu

lup mahkemeye verilen 8 tüccar daha 
bulunmaktadır. 

lstanbul kontrolörlerinin memle
ket ihracatının tanzimi için göster
dikleri bu hassasiyetin çok yerinde ve 
isabetli olduğu mahkemenin verdiği 
ceza kararlarmdan da pek açık bir 9e
kilde anl1t9ılmaktMlır. 

GerC'k fındık gerekae yumu.rta ih
racat maddelerine ıon zamanlarda vL 
ki olan fazla talepler de kontrolun 
~ok iyi yapıldığına bir delil sayıl
maktadır. 

Nerede? .• Nerede? .. ,, 
Herhalde nerede bulunduğunu ıor

mak iıtiyordu. Adam, ıuımaıını ip
re-t etti. 

Vidal, ancak bir yatakta yattığmı 

v.; bir penceresi açık bir odada bulun
dugunu farkedecek kadar vakit bula
bildi. 

Bir baygmlrk hissiyle g8zlerini ka
padı ve yeniden tuurunu kaybetti. 

Cl .$ ... 

Ancak bir kaç gün sonradır ki iyi 
bir tedavi aayeainde kendine geldi ve 
konupbildi. İlk •özleri, omuzundaki 
yarayla bu hastane odaaın<la iti ne ol
du&unu kendine izah etmelerini iste
mek oldu. 
Çagınnası üzerine karyolaya yak

laşan hasta bakıcı her halde fransız
ca bilmiyordu ki "Wait a moment, 
please !" dedi ve dışarı çıktı. 
Almancayı ve ruıçayı iyi bilen Vi

dal ingilizceye pek vakıf değildir, fa. 
kat basit ıözlerlc konupbilecek ka
dar bilmektedir. 
Kızı çağırmak istiyor. Fakat o dışa

rı çıkmı,tır bile. 
He~en ardından, beyaz qçlı, ihti

yar bır adamla içeri girdi. 
Ve adam, bir ingiliz aksaniyle fran

sızca olarak diyor ki: 
-. Eh, kurtuldunuz artık, Mösyö 

Dorıyel 

Vidal, ismi yani §işittiğini sandı. 
- Neredeyim? 

-Sonu var-
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YURTTAN RESİMLER 

BOLU'DA BAHAR 

Çalkara köyünde bir gün ! 

"Soku,, başında bulgur döven neşeli, 
saf ve çahşkan köy kızları 

Kınhrma~'ı arkada bırakalı tok •ldu; •xelkit" in 
,Uınlarmdan pçiyorus. Onlmlbde, Jti11e çalan bir 
ova n bq1111ısda mor kanatlı dallar ve pm1ar ve 
binbir tabiat cüzelllfi- TA Çorum'dan, Amaya',. 
ve oradan Erbaa'ya bclar, hep bu bava, hep bu koku 
ft hep ba dekor-

Çalbra kaytinde akpıiıhyorus.. Ortamdan ince 
terlt libi. bir çay ıeçlyor. Çayın uandıiı aabada 11· 
ra, ııra aöiütler var- Tavuk, kas, &rdek baykırııtarı 
ve toprak ııvalı, toprak damlı. toprak evler .. 

Bizi. mubwm oclaama aldılar. Altımua. kat kat, 
d ö ı e k eerdiler. Yorpnluk kahveei usattılar. Ya
aımua çevrelendiler. Şehirden kaye. haber cetiren 
•efendilere• 11cak 11c:ak. börekler iknm ettiler: 

- Dünya cldiptı nuıl? diye aordular-. 
- Bb, iyiyiz, dedik, demir cibi bvetliyis. 

Kavruk yiblerinde bir hilDç. prur dalcuı pey 
dahlanarak yayıldı, tnkle dile aeldiler. 

Biru aonra, renk renk elbieeli, köy kızları belir· 
dl Bilyilk ve yayvan bir taflll etrafında dbildiler. 

Bulpr döpceklermit- Soku ı.,. Alemi varmıt
Baidayı kaynatıyorlar. Güneıte kurutup, içi o · 

yuk taıın ortama dolduruy rlar, halka halka, hal -
kalanıyorlar. Sonra, dibeklerle vura vura. esiyor, bul-

pr yapıyorlar. Bu oyuk tap (ıoku) -------
diyorlar. Neşeli 

Manzara barikullde güzeldi. Slf •• 
temiz memleket kısları durmadan ça
lıpyorlardı. Sakarya'da. Dumlupmar
da. cülle ta91yıp, can verenlerin lnsla
nydı bunlar .• 

Dibeklerin biri kalkıp, biri ialyor .• 
Neteli bir kabkaba usaklarda aaedi
yor ve maniler baflıyor: 

bir 

köy kızı 

Bııt.aılal mo• IMlll. 
y ., ... etti• ... ,,.,,;, 
Na1l Nl'ftD "'-7""• 
&ll•ı, Alqot • ..... 

Bahçe pesilt delU mil 
YOrelt nilt delil mil 
Beıı andlm eller altlı, 
Baaa ,aik delU ml1.,. 

ULUS 

\ 

Trakya'da sonbahar at yar1şlar1 
Çok heyecanlı ve 

neıeli geçti 
Edime (Huıuıl) - Trakya'da dolmut ve Trakya

da yetiflllit yarım ve halla kan arap at, k•rak ve tay
larına mabauı olmak üzere bütün Trakya'ya pmil 
eonbehar M kotuları Edime'de eak":» _ ___ __ _ 

kıfla önündeki aahada çok ka•abahk Yulıanla ae)'ir
bir halk kütleıi busunmda yapılmıı - eiler, ortattla 6i
tır. rind •elen eo. 

Bu kotulara havanın letafeti ve ilk lıe7'enlen 6iri 
defa olmak Uare zabitan manialı ya- altta 6i • • ' 
rqlarınm da katılmuı her nnea •• 
fula alaka uyandumııtır. Bqta U len .miili:ıim B. 
mum! Müfettit IC.bmı Dirik, bq mU Nan ile atı. 
pvir Hayri Oney, 
vili Niyui ve ku
mandanlar olduiu 
halde Edime hal • 
kmc:lan mAdl, Kırk
lareli, B a b a e ı -
ki, LWeburcu, ve 
Uzunköprü &ibi ya
kın villyet ve kasa 
merkezleriyle ci -
var köylerden de 
yiblerce meraklı 
tribünleri doldu • 
ruyordu. 

Kofular büyük 
bir intiam dahi -
linde yepılmıt ve 
heyecanla takip e • 
dilmit n hele en 
aonra yapılllll sa -
biıtana mabauı mi- . 
nialı yarıflar ae -
yircilerde aon de -
rece büyük bir aıa
ka ve heyecm yaratmııbr. 

Sivillere meheua kotUılarda birinci, 
lldacl .. lglllOO ....... 1000 Un 
m8lrUat teni. edilmit. menialı ~ 
IU'da derece alan Abitlere de dilrbln, 
tllbmıca.. cibi kıymetli hediyeler ve -
rilmiftir 

Ege' de 
tütün 

-
Miislahsllln ellne 
22 milyon 1111cek 

Kavun karpuz diyarı ola 
Birecikte çahşmalar 

ı..ır, (Hmml)-Yeni tetlbl _.. 
Rltl lıraüM w mUrbr itlaarlyle tok 
IJldlr. ~ lltlblal mmtakalarmda 
pncHden bllyak bir f..U7et göze 
çarpmaktadır. 

Amerikan kumpanyalarmm ve ln
biunn teknik memurları tiltün böl
FleriDde tMkikata batJam•flardır. 
llelroke lserbıdeki çaıı,..ıarm ııeti
c..ı lllmmıftlr· Piyaunm ikinci tq
rill &)'llUD IODlarm& cloiJ'u açıbmema 
intiar olunuyor. 

1937 yılı tütün rekolteei bitiln Tilr
kiye'de 73 milyon kilo idi. Bunun 19 
milyonu lsmir'de, 12 milyonu Manl
•'cla. 6 milyonu lluila'cla, 2 milyonu 
Aydm'da olmak Usere l&tılmı9tır. 41 
milyona varan Ege tiltiln rekolteainin 
39 milyonu utıbnııtır. Kalan iki mil
yon ihrakıyelik olarak ayrılmıttır. 

73 milyon rekolteden 6 milyon ıtok 
vardır ki bu tiltilnler Samlun ve Tra
kya mıntakalarmdadır. 

1938 Tilrkiye tiltiin rekolteai 61 
milyon olarak tahmin olunmaktadır. 
Bunun 15 mllyoou bmir, 11 milyonu 
llaniu. 5 milyonu lluila. 1soo.ooo 
kUoea Aydm'dadır. Rekoltenba kati 
nkwnlan mcak bir ay eonra almabi
lecektir. Bu ıene tOtiln mamulünden 
Bce milltahaili.ılin eline ~ para 22 
milyon tilrk lir•ıdır ki bu bir rekor
dur. 

Fuaı'tan Birecif• 6U,,..., 
Birecik (Hususi) - Kazamız Urfa'nm en hüyük w m --• 

katehalanndan biridir. On binden fula bir nüfusa malik 
kaaaha her sahada büyük bir inldpf 1CS1termekteclir. 

Maaril ifleri lınan mU.Ude tlsedne 
1935 nüfua tahririne göre, ya11ıu bir orta okul bimlı yapmak için 

kaza merkezinde ilk tahlil çağında· zırhklara baılaıumftır •. Zencin. f 
ki çocukların uy111 USOO dilr. ikisi berkea elinden pldiii ı.dar bu 
tam devreli, biri de üç llDlflı olmak yardım etmektedir. Orta olnala 
üzere ilç ilk okul vardır. •utma tetebbeatl aebebiyle 

büyük bir aninç havuı yaı~ıut1~ 
Bu okullardan çıkan çocuklarm bir 

knmı Urfa'ya orta okula citmekıte, 
mühim bir kllmı da rençperlik yap
maktadır. 

Geçenlerde Maarif vekaletinden a-

imar İfl.-İ 

Denizli'de lrelediye seçimi 

Fırat nehrinin kartı uhilinin a 
landmknıUı için etütlere bqlan 
tır. Yakın bir zamanda faaliyete c 
lecektir. Şehrin miiltalıl>el pllnı 
bin Hrıya bir mlltehamıa lbale ed 
mittir. Elektrik vıe ıu itleri için be 
diye ve buıual idare allkadulat 
müsakere halindedir. Senelerden 
ri zaman uman ortaya ablan bu p 
jelerın bir an cıvel tahakkukuna 
ıiinlerde kati bir hız vıerilm*te 

llıfı.,,Ji """"" 
Kabye adını vcrdi"imia lamm 

pwı bolltanlarından bu 11ne çok 
•• iyi mabeul alınmıftU'. Bu bavali 
çok deleri olan kavun ve karpuz 
muı Sok wıaklara ihraç edemediğ 
için yok pabaına utılmaktıackrtar. 

Tadma doyum olmıyan bu bql 
ihraç maddelerimis o kadar boldur 
kavunun kilosu 60, karpuzun kil 
20 paraya utılmaktadır. 

ıc.J«leıı lııdll'itleı, 

Paytom bindirlrleı. 
K6mlr 6'ZJi Seb«i. .,_. ,,,,..._ 

Şıı .,,., oı--7'11 

Çlçeli •-7flı
Ollııt Tun'aıa elllll 

X8yde bulpr davme bu suretle bir o..; .. ı, ( a..- ) _..._.iye ..p.i ;çm partide 'bir tıopllıab ya ....... 
yorcunluk, beqinlik ip delil bir ne- ~ wkili Wr lllııbıılE ~- "ıtir. a. toplanbda 1MDimi h ...... ,._ p • 
te .. erriDç aynalı olurdu. 

Hububat, aebse ve meyvalarnııuill 
baılılatı bu yıl her yıldan fula bir 
kGna balil olmaıktadır. Tafrada 
f19tılı adı verileıı Bireci ld11t1 
bilbula Swiye'ye Sok aıiktKda 
lııedHaWttııtls. 

..... _._._ _...._ . rrlMııllepUrı • 

~---..... 



A nkara'nrn ikinci ve üçüncü 
garlarmdayız. Gar deyince 

tabii istasyondaki modern binayı 
hatırladınız. Burada yolcuların bü
tün ihtiyaçları, en küçük tefarrua
tma kadar göz önünde tutulmuştur, 
Sade yolcuların mz, karşılayıcıla
rın ve uğurlayıcıların bile istirahat
ları temin edilmiştir. Mermer dö
şeli salonlar, maroken koltuklar, 
kristal masalar hep uğurlayıcılar 

için buraya konmuştur. 

Fakat aldanıyorsunuz... Modern 
garı anlatacak değiliz .• Ankara'nın 

ikinci ve üçüncü garlarmdayız ... 
"Buraları da neresi mi?" diyorsu-

nuz ... Bundan a
şağıdaki satır
lar da öğrene
ceksiniz ... Anka
ra'yı Konya'ya, 
Kırşehir'e, Kay
seri'ye, Hayma
na'ya, Bursa'ya, 
Afyon'a, Çankı
rı'ya ve Kasta
nu'ya bağlryan 
garlardayız ... 
Denıiryolu şe

bekemizin her 
Yıl biraz daha 
genişleyişi, de
miryollarındaki 
yolcu hacminin 
her sene bir kat 
daha artışı ile a
deta müvazi ola
rak yurt içinde 
otobüs ve kam
yonla seyahat da 
çoğalıyor.. İşte 
bu ikinci ve ü-
çüncü garlar Ankara'yı civar viHl.
yet ve kazalara bağlıyan otobüsle· 
rin kalkış ve varış yerleridir ... 

Birinci gar! 

Yeni Belediyeler Bankasının 

sağ tarafından İtfaiye mey
danına doğru ilerleyiniz .. Çamurlu 
bir meydandan geçtikten sonra bir 
sahaya varırsınız. Burada çeşitli o
tobüsler, kamyonetler yolcu bekler· 
ler. Güzel havalarda buradan gündt 
40-50 otobüs kalkar, bir bu kadar o
tobüs te yolcu taşır .. Yani aşağı yu
karı günde bin yolcunun indiği ve 
bindiği bir saha .. Artr.k buraya An
kara'nm ikinci garı demekte tered
düt eder misiniz? 

OtohUslerin beklediği yere var
dık. Oradaki kahvenin önünde beş 
on kişi oturuyordu. 

- Merhaba. dedik. Bu otobüslere 
1sias balcıyor f 

- Kahraman, kahraman t.. Diye 
seslendiler. 

Kahraman, geniş omuzlu iri ya
pılı levent endam bir adamdı... Ha
kikaten kahraman bir şey 1 Bizim 
yolcu olmadığımızı anlayınca iza
hat vermeğe başladı: 

- Güzel havalarda, hele yaz gün
leri burayı görseniz hakiki istas
yon gibi kaynaşır .. Yolcular, onla
rın akraba ve ahbapları burayı dol
durur!. •• 

Eliyle kahveyi gösterdi. Burada 
dört beş masa paketli heybeli yol-

Garlardan birinin berberi 

Otobüsün lüks mevkii, ıolöTiin 
yam 

Ankara'nın 
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ 

Garlannda! 
NELER ................................................ 

gördüm! 
.................................................. 
- Ene olur? Yolcular ne yapar? 
- Hiç ne yapacak? .. Yiyecek pa-

ke.tlerini açarlar. Karrniarını doyu
rurlar .. Ut keman varsa çalıp şar
kı söylerler ... 

- Peki böyle ne kadar bekler si
ni? 

- Belli olmazsa, hazan yakın bir 
köye kadar gideriz! 

- Köyde ne yapar srnrz? 
- Ne olacak beyim ... Bizim köy-

Ankara'nın üçüncü garından bir görünüş 

lü çok rııısaı.Mperverdir. Yolcuları 
alıp yatırı. ıar ... 

Fazla israrın manası yoktu. Va· 
ziyet anlaşılmıştı. Çamurun kuru
masını beklemekten başka çare yok
tu!... 
Şoförün birisi ilave etti: 
- Eğer yol güzel olsa valla!ıi 

dört saatte Konya'ya varırız .. Ama 
ne yapalım ... 

- Yolcular sekiz dokuz saat sar· 
sıntıya, benzin kokusuna nasıl da
yanırlar.. Hele kadınlar ... 

- Hiç bir şey olmaz... Kadınlar 
daha cesur oluyor vallahi.. Bizim 
ecza dolabımız vardır. İçinde ten
dirdiyot, oksijen, pamuk limon her 
şey vardır .. Bayılan ayılan olursa 
limon koklatırız .. 

Yolcu arabaları 

Gara gelen yolcular arabalardan eşyalarını indiriyorlar l• kinci gardaki arabaların ço
ğu yeni ve güzel.. Üstlerin

de (22 kişiliktir) levhası var. 
cularla işgal edilmişti. Bunlar kal
kacak otobüsü bekliyorlardı .. 

Otobüs şoförlerinden biri atıldı: 
- Kahraman buranın müdürü gi

bi bir şeydir. Bizim yolcuları o te
min eder. Konya'ya veya her hangi 
bir yere gitmek istiyen yolcu Kah
ramaiı'a müracaat eder. Admz yaz
dırır .. Bir de pey verir .. O herkesin 
nereye gideceğini, hangi arabada, 
arabanın hangi mevkiinde yer ala
cağını bilir ... Onun için biz onunla 
iyi geçinmek mecb;ıtriyetindeyizdir. 

Kahraman güldü ve laubali bir 
tavurla: 

- Ben de sizinle arayı bozamam 
ya, dedi... Siz de bana otel müşte
risi getirirsiniz ... 

Onların arasında karşılıklı bir 
anlaşma vardı. Yolcu ve otel müş
terisi mübadelesi gibi bir şey ... 
Kahraman'a Ankara'nın ikinci ga
rının müdürü demek her halde ye
rinde bir tevcihti. Böyle hitap etti
ğim zaman güldü: 

- Aman beyim, dedi.. Estağfu-
rullah ... 

_ o halde sana münakalat mü-
dürü demeli 1... ~ 

_ Bu ıah hiç anlamadım dogru-

su ... 

Otobüslerde mevkiler! 

D 
emiryollarında olduğu. gibi 

otobüslerde de mevkı farkı 
varmış. . . . . 

_ İşte şoförün yanı_ndakı ıkı kı-
şilik yer ... Lüks mevkı...: . . 

Arkadaki iki sıra da bırıncı mev
ki ... Lüks mevkide oturan yolcu ra
hata kondu demektir.. Karşıdan 
bol hava gelir .. Sarsıntr azd.~r· .. A~~ 
kada tekerlek üstüne düşen uçuncu 
mevki yolcusunun halini de siz ta-
savvur edersiniz artık... .. .. .. 

_ Konya'ya kaç paraya goturu-

yorsunuz? . .. 
_ Üç lira ... Ama lüks ~evkı dort, 

birinci mevki üç buçuk lıra l... 

yolculuk nasıl geçer? 

A
caba yolculuk nasıl geçer? 
Her halde pek rahat olmasa 

aerek. Şoför anlatıyor: 
b __ Çok iyi .. Mesela Konya'ya gi-
diyoruz diyelim .. Ankara ile K~~ya 
arası 260 kilometredir. Yolda guzel 
su başlarında, şairane ( 1) yerlerd_e 
konak veririrz. İstirahat ta dahıl 
sekiz dokuz saatte Konya'ya varı· 

rrz 1 .• 
- Ya hava bozuk olursa .. 
- Orasını hiç sorma ... 
_ Mesela on saatte mi gidersi-

niz ... 
_ Kestiremem 
_ On iki, on dört saat 
_ Kestiremem dedim a ... 

- Peki ka_ç saatte varırsınız ... 
- Üzerime düşme beyim, belli 

olmaz .. Yoldaki çamura bakar .. Ba
zan da saplanır olduğumuz yerde 
kalırız ... 

Şoförler kendi zevklerine göre 
bazı yazılar da yazdırmışlar .. Me
sela: "Yolver Şirin'e !" Ve bir ka
nat resmi... Şirin her halde kabına 
sığmıyan ve mütemadi yol istiyen 

Kastamonu otobüsü hareketinden evel 

Ankara'nın ikinci garından bir görünüş 

- - - - - - ---·------

ikinci garın yolculan hareket saatini bekliyorlar 

Konya otobüslerinden 

bir araba olacak ... 

birinin içi 

Oçüncü gar! 
Bir diğerinin i<Jinde "Bu da ge

çer yahu! .. " levhası. Her halde yol
da birkaç kere çamura saplanmış o
lacak 1.. 

Arabaların üstünde yolcuların 
yüklerini koyacak bir yer var .. Bu
raya heybe, sepet, denk, paketler 
bağlanıyor .. Bu garda ayrıca bagaj 
parası almıyorlarmış!... 

Arabaların içleri bizim eski An
kara otobüslerini andırıyor ... 
Arabaların çoğu böyle iyi ve gü

zel... Fakat öyleleri de var ki.. Der

hal seyahattan menedilmeleri ıa -
zım.. Mesela bir kamyonet bozma
sı bir otobüsün önünde durduk .. İ
çinde dört beş yolcuyla yorgan, 
heybe, sandık sepet gibi eşyalar 

bir araya istif edilmişler. Tıbkı es
ki vapurun anbarlarındaki yolcu
ların hali!... Kamyonetin içinde 
yolcunun oturması için koltuk fi · 
rn.n hak getire.. Arabanın ortasına 
bir yaylı arabanın gövdesi oturtul
muş .. Yüklerle yolcular balık isti
fi vaziyetinde ... Bu yolcuların toz 
ve benzin kokusu içinde eşyalarla 
toslaşa toslaşa sekiz dokuz saatlik 
yolculuğa büyük bir tevekkülle ta
hammül edişlerini düşününüz bir 
kere ... 
Şoförlerden birisi de hu hale is-

yan etti: 
_ Bizim arabalar içinde böylesi 

yoktur, dedi. Hatta Konya'nm bir 
Kulu köyü vardır. Bu köyün sekiz 
arabası vardır. Hepsi de bundan 
güzeldir ... 

Ayrılık zamanı! 

O
tobüs tamamen dolmuştu. Es· 
ki bir büyük hanım ilk de

fa gurbete gönderdiği kızma nasi
hat ediyordu: 

_ Aman kızım .. Gider gitmez 
mektup beklerim.. Ha, beni dinle 
yolda filan arabadan ineyim deme!. 
Araba kalkar gider de dağ başla
rında kalırsın sonra ... 
Şoför sabırsızlanıyor, mütemadi· 

yen gaza basıyordu. Nihayet: 
- Hadi sohbeti bırak artık .. Di· 

ye bağırdı .. Büyük hanım: 
- Hu, dedi.. Ne taş kalpli adam

larsınız yahu .. İki çift lafım var ... 
Ağzıma tıkadın .. 

Biribirini takibedecek cümleleri 
ağzında tıkalı kaldı.. Otobüs yol· 
}anıverdi .. Beş on uğurlayıcı men
dil sallıyordu .. Meğer, otobüs yol
cularının uğurlanışı da pek tatsız 
oluyormuş .. Bir trenin istasyondan 
kalkışım, bir vapurun rıhtımdan u
zaklaşışını bir düşünün hele ..• " 

Ş
imdi üçüncü gardayız .. Ku-

. tamonu otelinin önündeki 
meydanda... Açık kahvelerden ge
len gramofon sesleri, burada pazar 
kuran satıcıların haykırışmalarma 

karışıyor. Otelin önünde bir oto
büs yolcu alıyor.. Şoför her yeni 
geleni yerleştiriyor ... 

Buradan kalkan otobüsler Çan
kırı'ya beş saatte, Kastamonu'ya on 
on iki saatte varıyorlarmış. Şoför 
diyor ki: 

- Çankırı'ya kadar olan yol iyi
dir .. Jlgaz'ı aşmak biraz zorca ... He
le artık bu mevsimde yol sık sık 
bozulur .. Fakat hükümet yol işiyle 
çok yakından alakadar oluyor .. Il
gaz yolunda üç yere tamir karako
lu koydu .. Amele tetikte bekliyor. 
Yol bozulur bozulmaz derhal ta~ 

(S:ınu 8 inci sayfada) 
\ 

Garlardan birinin büleıi 

Bazı otobi1sle~n "t:v tle oturul,;.... 
yacak halde 
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ispanya işinde üçler 
anlaşmasına doğru ! . 

Lord Pört müzakereler yopıyor 
(Ba§ı J. inci sayfada) 

hava içinde cereyan ettiği ve B. Mu
solini tarafından Münih konferansın
dan evvel ve konferanı 'esnasında oy
nanmıt olan rol sayesinde kolaylat -
mıı olduğu bildirilmektedir. 

MalGmdur ki, ltalya'nın Habeşistan 
üzerindeki hakimiyetinin tanınması 
lspanya'da yabançı müdahalesi uıese
lesinin hiç olmazsa kısmi bir suret
te halline bağlı bulunmaktadır. Bu 
,artlar içinde, diplomatik mahfiller 
de beslenen limitler, general Franko
nun hizmetindeki italyan muhariple
rinden mühim bir kısmının geri alma 
cağına delilet etmektedir. 

Bundan baıka, aynı mahfillerin, İs
panya meslesi için bir anlaşmanın 
derdeıt bulunduğu hakkında Evening 
Standard gazetesi tarafından verilen 
haberi tekzip etmemeleri de manidar
dır. Bu mahfiller sadece yukardaki 
malGmata her hangi bir ıey ilavesin
den imtina etmektedirler. 

lapanya hakkında üç taraflı 
anla§ma 

Londra, 5 a.a. - Evening Standard 
gazetesi, Ispanya hakkında pek ya -
kında ~ taraflı bir anlaşmaya varı
lacaktır. İngiltere, Fransa ve İtalya 
tarafı.ndan imza edilecek olan bu an
laşma Münih'te BB. Çemberlayn, Da
ladiye ve Muıolini arasında yapılan 
göril!Jnelerin neticesidir. Anlaşma, 
üç esasa dayanmaktadır. Bu esaslar 
arasında yabancı gönülliilerin geri 
alınması en mühim olanıdır. 

İki tarafa asker, silah ve mühim
mat 'Verilmesi ıuretiyle yapılan her 
türlü yardnn derhal keaileceiktir. :B. 
Musolini Fransa yalnız Pirene hu
dutlarını kapamakla kalmıyarak Mar
silya veya diğer Akdeniz limanları 
vasıtaaiyle her türlü silah nakliyatı
nın da önün~ geçmeyi kabul ettiği 
takrirde, bir miktar İtalyan gönüllü
sünü derhal geri almıya imade oldu-

ğunu bildirmektedir. 

I ngili:ı gcuetelerinin ym/dıkları 
Londra, 5 a.a. - İngiliz matbuau, 

bilhasaa Roma'daki ingilia bü'Yilk el
çiai lort Perth ile İtalya hariciye na
zırı Kont Ciano araaınıda yapılma~ 
olan müzakerelerle me9gul olmakta
dır. Matbuat, diler taraftan, ltalya'ya 
yeni bir franaız büyUık elçisinin ya
kında tayin edileceği keyfiyetine de 
büyük bir e-hemiyet vermektedir. 

Taymi• gazetesi, ingiliz - italyan 
mUzakerelerinin tekrar alınmaıı için 
en münasip zamanın geldiği mUtalea
ımdadır. 

Daily Telegraph gazetesi, ltalya'
nın İspanya itlerine karı9mazhk me
selesinde İngiltere'niri aarfettiği gay
retlere samimi bir alaka göıtermiye 
başladığını kay.dctmcktedir. 

Gene bu gazete, Franaa'nın Roma 
büyük elçiliğine Berlin'delri fransız 
elçisi B. Franauva Ponse'nin tayin e
dileceğini haber vermektelit. 

Daily Ekspres, lspanya'daki İtal
yan gönüllülerinden derhal on bin 
ıkifinin geri alınarak bu meselenin 
lhallinde mühim bir adım atılmasını 

beklemektedir. 
Deyli Mcyl Pört ile Ciano arasın

ıda henüz bir anlaşma aktedilmemiş 
ıolmakla beraber bir çok noktalarda 
mutabık kalındığını ve önümüzdeki 
on beş gün içinde Çemberlayn ile Mu
eolini'nin Akdeniz'de bir yatta bulu
şarak in.giliz - italyan · meıelelerini 
lgörü§Dlelerinin muhtemel olduğunu 

ıyazmaktadır. 

Musolini'ye tefekkür 
Paris, 5 a.a. - Meclis koridorların

lda dolapn bazı ,ayialara göre Hari
ciye nazırı Bone İtalya maslahatgü
zarına, alman çek buhranı esnasında

ki tarzı hareketinden dolayı M uso
Uni'ye fransız parlamentosu tarafın
ldan tefOkkUr etmesini rica etmittir. 

Beneş dün istifa etti 
(Ba~ı ı. inci sayfada) 1 Çekoslovakya'ya 10 milyon 

mUatakar bir hükümetin tC§kilinden at.erllng 
ao~aya talik ettiğini kayde~!tir. Londra, 5 a.a. _ Çekoılovakya'ya 

Harptan sonr~ ku~l~ ~utun Av- verilen 10 milyon sterlinglik krediden 
rupa muvaze°:e sıstemı gıttikçe zayıf- bahseden Taymis gazetesi, bunun Çe
lamrı ve aon üç yıl zarfında Çekoslo - koslovakya'ya para yardımı sahasında 
v~a ve dostlanw~a.ra~:na olarak esas- ilk adını olduğunu ve diğer devlotle
h bır surette degışıklıge uğramıştı. rin de bu yardıma i§tirak etmelerinin 
Hidiseler görülmemiş bir çabuklukla Londra'ca beklendiğini yazmaktadır. 
biribirini takip etti. Nasyonaliteler 
meselesinde tavizlerin en son haddine 
kadar gittik. Fakat dı§ politikaıun in
kipfı bizi hudutlapmızı korumaya 
mecbur eden vahim bir beynelmilel 
ihtilafa müncer oldu. Bize zorla kabul 
ettirilen fedakarlıklar haksızdır. Ben 
müfrit bir demokratım ve istifa et -
mekle iyi hareket ettiğimi zannediyo -
rum. Çek devleti de milletine yeni bir 
muhitte huzur ile inki§<Lf ını ve yeni 
vaziyete uymasını temin edecek bir 
yol aramak lazımdır. 

Yani eski dostları muhafaza ve ye
ni dostlar tedarik etmelidir. Çeklerin 
milli bir devleti olacaktır. Bilyük 
devletlerinkine müsavi ki.ıltüre malik 
bir millet olacağız. Tehliıke altında o
lan slovaklarla anlaşmaklığımız icap 
edecektir. Bugün artı.le şu veya bu ta
viz bahis mevzuu değildir. İhtiyaç 
kendini gösterdiği yerde karşılrklı 
tavizde bulunmak zaruretindeyiz. He
pinizin sağlam, salim, birlef1I1i§ ve ce
sur kalmanızı dilerim.,, 

Yeni kabine 
Prag, 5 a.a. - Yeni Çekoslovakya 

hükümeti apğıda'ci zevattan mi.ırek -
keptir : 
Başvekil ve müdafaa nazırı: Gene -

ral Sirovi 
Hariciye nazırı: Şimdi Roma sefiri 

olan Frantiıek. 
Dahiliye nazırı: Cemi. 
Maliye nazırı: Kalfuss 
Adliye nazırı: Fajnor. 
Diğer cihetten bildirildiğine göre, 

yakında Slovakya için hususi bir ne
zaret ihdas edilecektir. 

Hükümeıin programı 

General Sirovi radyodaki nutkunda 
devlet dairelerinin halkın bütün un
surlarının müzaharetinden istifade e
decek şekilde tensik edileceğini bil
dirmittir. Bilhassa Slovakya ve Kar
pat Ruıyasında müessir bir ademi 
merkeziyet teıkilitı yapılacaktır. 

Program ıudur: 

Herkese ekmek ve it ve yeni en -
düıtri 'ubeleri ihdas edilecektir. 

General bundan ıonra, B. Beneı'in 
kendisine yazdığı mektubu okumuş -
tur. B. Bene§ bu mektubunda son ha
di'ıeler üzerine vazifeden çekilmeyi 
Ulzumlu addettiğini bildirmektedir. 

Çek - alman ikıısmli 
münasebetleri 

Bedin, 5 a.a. - Hariciye nezareti 
ile yakından temasta bulunan bir or• 
gan olan Danziger Voq>09tecı. südct 
mıntakasınm Almanya'ya ıeçmesinin 
iktisadi akislerini tetkik ederek "Al
manya ile yeni Çekoslovakya arasında 
iktisadi münasebetlerin çok daha sıkı 
şekiller alabileceği " mütaleasını 
serdetmektedir. Daha ıimdiden bir çok 
yerlerde cihandaki iktisadi meselele
rin muslihane bir tarzda hallooilmesi 
şeklinde ileri sürülmekte olan fikrin 
Münib itilifından sonra tahakkuk sa -
hasına girmiye yaklatmıt olduğun • 
dan bahsolunmaktadır. 

Gene bu vidide bu müşkül mesele -
}erin beynelmilel hallinin gazetelerce 
adeta bir menteıesi gibi telikki edilmit 
olan bütün mesail derpi§ olunabilir. 
Müstemlekeler, para meseleleri, bey -
nelmilel borçlar, memleketler arasııı -
da uzun vadeli krediler tesisi. 

1-Ioelniıe Çaytung "Siyasi sulhtan 
sonra iktisadi sulh,, den bahsetmek -
tedir.' 

Konı Ciano çek hariciye 
nazıriyle gifriifecek 

Prag, 5 a.a. - Kont Ciano bugün, 
Çekoslovakya hariciye nazırı Şvalkovs
ki'yi kabul edecektir. Nazır Kont Cia
no ile İtalya - Çekoslovakya münase -
betleri hakkında görilıecoktir. 

Kudüs hükümet dairesini 
· iıgal etmek istediler 

Kudüs, 5 a.a. - Galillenin fimalin -
de askeri hareketler yapılmaktadır: 
Asilerden 12 kiti ölmüıtür. Diğer ta -
raftan bir kısım biler Kudüs bükü -
met dairesini işgal ederek binayı yak
mak istemişlerse de kaçmıya mecbur 
kalmıJlardır. 

Almanya'da hr casus 
idam edildi 

Berlin, 5 a.a. - Caaualuk cürmün -
den dolayı ölüme mahkQm olan Sa -
rumelfi Sarumerfield'in balta ile kafa
sının kesildiği alman iıtihbarat büro • 
su tarafından bildirilmektedir. 

ar amen o ve sena 

Daladiye hükümeline 

itimadını gösterdi 
(Başı 1 inci sayfada) 

relerin talikine muvafakat etmekten
se istifa etmeği tercih edeceğini tas
rih eylemiştir. 

Daladiye'ye itimat 
Parlamento B. Marşando'nun ver -

miş olduğu izahattan sonra B. Da
Jadiye'ye, bütün mali müşkülatm ye
gane aebebi olan beynelmilel buhra
nı halletmek: için tahrik etmek tasav
vurunda bulunduğunu fransız enerji
lerinin bir hamle yapacağını ümit et
mekte olduğunu beyan etmiştir. 
Başvekil, eshamın mecburi tahvili

ne ve sermayelerin kaçmasına ıebebi
yet vennit olan kambiyoların lı::ontro
luna şiddetle muhalif olduğunu söy
lemiştir. Yalnız altın sukutuna ye -
niden kıymet takdir edilmesinin hü
kümetin yarınki i§lerinden biri olaca
ğı miltaleasındadır. 

B. DaJadiye, içtimai kanunlarıl ka
tiyen dokunmıyacağını fakat bu ka
nunların ancak herkesin sarfedeceği 
gayret sayesinde beka bulabileceğini 
tasrih etmiştir. 

Başvekil, milli istihsalin zaruri o
lan tezayüdünü temin için amele sı
nıfının vicdanına hitap etmiştir, 

B. Daladiye'nin nutkundan sonra 
meclis, tek maddeyi 78 reye karşı 331 
reyle kabul etmiştir. 

Paris, 5 a.a. - Saat 9.15 den 11 e ka
dar devam eden senato Maliye encü
meninin içtimaı esnasında Maliye na
zırı Marşando, başvekil Daladiye'nin 
müzaharetiyle ,hükümetin meclisten 
saUihiyet isteme1>inin •ebeplerini an
latmıştır. 

Komiserlerin bir çok sualler sor
muş olmalarına rağmen Daladiye tat
bikini tasavvur ettiği plan barkın-da 
pek ketum davranmı§tır. Yalnız par
lamentonun Maliye encümeninde söy
lediği gibi hUkümetin kırk saatlik 
hafta kanununu ihlal etmek tasavvu
runda bulunmadığını tekrar etmiftir. 
Nazırlar Meclis'ten ayrıldıktan 

sonra raportör Abel Gardey bir nutuk 
söyllyerek hükümetin paranın kıyme
tini dütllrmek ve kambiyoyu müraka
be etmek niyetinıde olmadıiını mem
nuniyetle beyan etmiş, fakat fransız 
bankasındaki altınlara yeniden kıy
met takdiri ckeyfiyetinin yap~ağı te
sir hakkında ihtirazi kayıtlar derme-
yan eylemittir. ı 

Raportör neticede, bUkDmetln lya'Wı 
mecli•inin Maliye encümeni tarafın
dan daima teklif edilmiş olan metodu 
kabul etmesinden dolayı memnuniye
tini beyan etmiştir. Encümen evelce 
fedakarlıklara katlanılmasının metot 
olarak kabulünü ileri sürmüştür. U
yihanın yegane madldesi deği1tirilme
den reyine iştirak eden 23 azanın it· 
tifakiyle ıkabul edilmiftir. Uç ha 
müstenkif kalmıştır. 

Senato ve hükümete geni1 aalihi
yetler veren bnunu 4 reye karfl 286 
reyle kabul etmiftlr. 

Saat 16.30 da B. Şotan senatoda 
parı.ncnto devresinin kapandığını 
bildiren kararnameyi okumuştur. 

Fransı:ı gazetelerinin 
yudıklan 

Paris, 5 a.a. - Gazeteler, mütalca • 
laruıı h~en hemen münhasıran mec
lis müzakerelerine haeretmektedirler • 

Figaro gazetesinden Dermesson, 
yazıyor : . 

B. Daladiye'nin nutku, ağır bir eda 
ile hitama ermiştir. Sulh, ıon bir tea -
viye suretiyle kurtarılabilmiftir. bu 
tesviye sureti, Çekoeılovakya için ne 
kadar elim olursa olsun galip ve mağ
lup bütün dünyanın nefesi tükcnmiı 
bir halde içinden çıkacağı bir ibtilifa 
her halde müreccah idi. Fakat bqveıkil 
bu defa harbin önütıe geçmiı olmakla 
beraber hakiki ıulhun, kuvetlerin ha -
kiki müvazeneainden kendiliğinden 
doğan sulhun ancak Fransa kuvetinin 
münakaşasından azade olması ve mü
nakap edilebilmemesi sayesinde milın
kün olacağını gizlememi§ ve böyle 
yapmakla çok doğru hareket etmit • 
tir. 

Lö J ur yazıyor: 
Komünist fırkası, ilk defa olarak 

mantıki hareket ederek kabine aley
hinde rey vermiştir. Enternasyonalle -
rin az çok milli hissin tesiri altında ha
reket eden kimselerin yapauı oldukla
n pek çirkin ittifak, iıte timdi o itti • 
fakı iatiamar etmif olanlar tarafından 
f eshedilmittir. 

PopWer, diyor ki: 
"Sosyalist grup reisinin kürsüde 

söyledikleri hakiki bir icraat plirudır. 
Mumaileyh a.z çok endiıe içinde bulu
nan mecliain na.zari dikkatini celbe li
yık bir basiretle yarının bu programı 
nm eu1 hatlıannı çizmİt ve zaruri o -
lan hal auretlerine i§Uet etmiıtir. Fır
kamızı yeni ve muazzam bir it bekli • 
yor. Fırkaımz, bu iti bqaracaktır. 

Ob gazetesinden : 
"Şimdi yeni eaulara istinaden Av

rupa'ya ve Franaanm Avrupa'da mu -
hafaza edeceği mevkie yeniden pan • 
mman yapmak iktiza ediyor. 

şehrimize geliyor 
(Ba~ı ı. incl :ıa.yfada) ıehrimizde 

11.SO da mihmandarlariyle birlikte vi- (Baıı ı. iaci sayfada) 
liyete gelerek vali 'Ostündağ'ı .ziyaret muhterem doktor Funk, gerçi 
etmişlerdir. pek kısa müddet kalıyorsa da, 

Alman iktisat nazırı Dr. Fwık, milı- Türkiye'mizde temelinden ve le· 
mandarlariyle birlikte Dolmabahçe melli bir kalkınmanın ıahidi ~ 
sarayına giderek defteri rnarbsusu im-
zalam!Jlrr. Saat 12.30 da vali Uıtün- lacaktır. Kendisinin vaa:iyetinde 
dağ Perapalas'ta alman iktıut nazırı- olan bir tahsiyet kadar pek az 
na iadei ziyaret etmiştir. kimse, böyle umumi bir kalkın-

Alman misafirler öğle vakti alman ma ve inkişafın tam kı~etini 
ıeiiriıhn Tarabya'daki yubk i.kamct- verebilir. Türkiye kendi r49jimi
gihına gttmi9ler ,ve bir müddet iıti- nin devam, aalibet ve iatikrarm
rahatten aonra öğle ycmefinıi Tr~ da ticari, ımat ve iktıaadi inlci • 
ya'daki Toütliyan otelinde yaniı- pflarmın müıpet tesirine kani 
!erdir. olduiu kadar milletler araamda 

A.nkara'ya hareke& hakiki ıulh ve doetluk münue-
Alman iktıat nazırı Dr. Funk, refi- betlerinin devam, ali.bet ve ıİ• 

kuı vıc müprvirleri Knote ve Walter tikrannda aynı amillerin meautı 
bu ak,am Bertin büyük elçimiz ve müdahaleıine inanmaktadll'. 
mibmandarlariyle birlikte ıaat 19.10 Şimdiye kadar doet Almanya 
~ eksprese bağlanan vagonla Ankara· l 
ya hareket ctmi,lerdir. İ e aramızda vaziyet daima bu 

Dr. Funk ve maiyeti Perapalaa'tan tartlara aadık kalmıı ve iki ta
Deniz yolları rı'htımına gıelmitler w rafm karıılddı menfaatlerinin 
oradan Şirketi Hayriye'nin 76 numa- kuvet bulmaaına hizmet etmi,tir. 
ralı vapuru ile Haydarpap.'ya geç- Muhterem miaafir doktor F unk' • 
miflcrdir. un Ankara' daki temaaları ve 
Ha~ .iMMyonu tUrlıt ve al- memleketimizdeki ziyaret 'Ye 

man bayraJdariyle don.-tılmıttı. Mi- mütahedeleri mevcut f'U'llarm 
uf1:1~~· iatasyonda. vali, emniyet di- tekamül etmeaine ve daha iyi 
rektoru: alman bqkoneoloıu, ve kon- neticeler vermeaine hizmet ede
s~losu ~le konaoloune erkinı, ıehri- ceiinden eminiz. 
mızdeıkı alman mGteberanı, matbuat M" f · · · k 
mümessilleri tarafından uğurlanmıı- ısa ırımıze: .eııne ve ar a-
lardır. Bir polis kıtaıı selam ı-e11tıini dat_laı:ına ıehrın_ıı~de ve memle
yapmış ve istasyon civarında biriken ketımızde hot bır ıkamet temen
halk misafirleri tiddetle alkıtlamıf- ni eder ve dönerken kendi mem
lardır. leketine Türkiye halkının aevgi 

Yalansiya bombardımanı 
Valanaiya, 5 a.a. - Şehir bugün 

saat 15,30 da on tayyare tarafmdan 
bombardımn edilmittir. iki ölü •• 11 
yarah vardır. 

ve aamimiyet ıelimlarım götür
meaini dileriz. 

F. R. ATAY 

Gazi Köprüsünün 

dubalara yerleJtiriliyor 

ü~üncü garlarmcll 
(Başı 7 inci sayfamızda) 

mir ediliyor. 
Otobüs iyice yükünü almak 8'I 

re... Her taraf dolnıUf gibi ... 
nu toför yerinin yanındaki 1 
mevkilerden ( 1) birisi henüz bOt 
Kısa boylu, tıknazca, seyrek .. 

kallı bir adam yanaştı .. Şoför y 
ne doğru ilerledi.. 
Şoför onu önledi ..• 
- Yolcu musun? dedi .. O, a 

r11 etmeden lüks mcvkie tırrnd 
mağa ba§ladı. Şoförle yolcu ar .. 
da bir mücadele b&§lamIJtI .. Yo 
güçlil çıktı ve şoförün elinden 
rılarak lilka mevkie kunıldu. Şof 

- Buraya otururaan Uç b~ 
lira verirsin .. 

H 

, 

- Ne diye verecdtmi§im ... H-..ı<AC>.- · 
Jreı gibi ben de üç lira veririm ... 

- Oruı toför yanı 1-
Kavga büyüyiiverdi .. Zoclu m' 

tıeri: 
- Ben diva vekiliyim, ıeni fi,_,__, __ 

di mefbut ıuçlar mahkeme11ine 
rirlm ı.. dedi ... 

Şoför de okumuı yazmış & 
bir hayat adamı idi. Gayet ser 
konuıuyordu: 

- Kim olursan ol._ A~lını 
na topla,, daf batında deiilis .. s.-----ı 
trende elinde ikinci mevki bileti 
ile birinci mevkie oturabili miaiofponet, 
Şoförün suali diva vekilini bir~uresi 

sindirdi, bir mazeret ge>.termeL- Ah, 
böbürlenmek için olacak: lim b 

- Ben de 12.000 liralrk divaytll ne k 
yetiJeceğim haberin var mı ıeninh ede 

Şoför çok pişkindi: Uzun 
- Senin gibi böyle büyük par•:arak 

işleriyle uğratan adama otobüı•ı Pon 
binmek yar3f1IlU. Elli lira ver d• .k ; he 
bir tenezzUh tut... > kızı 

Biraz sonra bir yolcu deha geldi.ima g 
Lüks mevkiin sahibi olduğunu, bit a 0 
gün evetinden buraemı peylediğini rece 
söyledi. Zorlu yolcu yerini deiit- E 

Filis\in f evkalide komiseri 
lngiltere'ye gidiyor 

İstanbul, 5 (Telefonla) _ Gazi tirmek mecburiyetinde kaldı.. rınd 
köprüsünün Unkapanı batından iti- Ankara'nın üçüncü garında da ıyor 
baren konacak dubaların biribirlerine Kahraman gibi bir istasyon mildU-ln ve 
bailanmaaı ifi tamamlanmııtır. Köp- rü ( !) olsa her halde bu kavgaı.t aba 
rüniin bu Jumıma konan dubalar on olmıyacaktı. tnez. 
tanedir. BUDdmı 90nra Anplrapı ci- Artık yokular aabnızlamJIOri9' i ha 
betinden kon.:ak dubalar blrlbirine dı: J ya 

Londra, 5 a.a. - Bu aabah tayya -
re ile Kudüa'ten hareket eden Filiatin 
yübek kıomiaeri Sir Harlıon Macml -
chaelin lngiltere'ye PlH9tiıı maeleal 
hakkında müzakerelerde bulunmak 
üzere hükümet tarafından davet edil • 
miş olduğu haber verilmektedir . 

bağlanacaktır. Bu iş yirmi güne ka- - Bir .. t oldu_ bili bX ·•~u 
dar bitecektir. Bu kısma konulacak dı- a 
dubalar daon tanedir. - Bir müşterilik YflC kalııl ... O-aııa 

Köprünün ortasına konacak duba- nu bekliyoruz... da-o 

...... ,. ı•lfllllir't'!~:ı:·;:;:ıı~~=-aktık.':'.'r .... M~"n~t:evl:h:'.ar;:·r:;f;:k~d;:~:";":··~lar-:;L;•da~·;"t=ıtıi~aki~;~u.. t;ı~·~ t~n 
kanunusani başına kadar yerlerine vakit kazanmak için araban• 111t- Ula 
konacaktır. Dubaların bu suretle yer- tiklerini yoklamaia, öteeini beriei• r d" 
lerine konması ile köprünün iskeleti- ni kurcalamağa bqladı- r h 
ne ait inşaat tamamlanacaktır. Bun- Kahvedeki grmıafon plağı. Sarı- >rd 
dan sonra köprünün diğer kısımları, kordelayı haykırıyor, yolcularm et• Ge 
döşemeleri in,.a edil«ektir. rafındaki saucılar mide bulantııı· ık 

İstanbul, 5 (Telefonla) - lstan
bul'un kurtuluş bayramı yarın (bu
gün) törenle tesit olunacaktır. Bu 
münaıebetle Talaıim meydanmda bü
yük bir geçit recni yaıpılacak, Akpm 
ordu terefine bir ziyafet ..erilecektir. 

Vnivenitede dersler ayın 
15 inde batJıyor 

latanbul, (Telefonla) - Lise ol
gunluk imtihanlarının geç bitmeei ve 
talebe müracaatlarının bili ckvam 
etmesi yüzünden 'Oniıvenite'de ders
lere 15 birinci teırinde baflanacaktır. 

lstanbulda cümhuriyet 
bayramı hazırhklan 

İstanbul, 5 (Telefonla) - CUmhu
riyetin on beşinci yıldönümüne yetiş
mek üzere Sarayburnu ve Şemsipaşa'
da yapılan havuzların inpaı bitmiş
tir. Buraların elektrikle tenviri işi 
bugün ihale edilecektir. 

Galta ve Bayazıt kulelerinin de ten
vir tesisatı arttırılacaıktu. 

İstanbul ünivenitesinde ilk 
kadın doçent 

lstanbul, 5 (Tclıefonla.) - 'Oniver
site tabiiye 9ubeai hayvanat: doçenti 
Fahire Battaigil dün, ilk deneme der
sini Univerıite profeaörleri ve kala
balık bir dinleyici ldltleli huzurunda 
vermi,tir. Doçıcnt, ilk deninde (bakir 
tenaaül) mevzuu U-rine konupnuş
tur. 

lstanbul'a gelen seyyahlar 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Dün sa
bah ingiliz bandıralı Arandora Stor 
vepuru 210 seyyahla İırtanbw'a gel -
mittir. Vapurda seyahat eden bet yilz 
kadar yolcu mevcutken birdenbire si
yaat vaziyetin bozulmaeı üzerine harp 
endiıeıiyle iki yüz yetmiı lr:iti Pire 
ve Malta'da vapuru terketmiflerdir. 
Vapur dün gece İzmir'e hareket etmit
tir. 

Meyva ve sebze kabzımalla
nnm vaziyeti 

1.tani>ul, 5 (Telefonla) - Meyva 
ve le'bze kabzımalları belediyeye mü
racaat ederek Anadolu yakuından 

ıehre gönderilen aebze ve mcyvala
rm hale girmeden Xadıkay ve Hay
darpaşa'da satışa çıkarılmaması için 
tedbir alınmasını istemişlerdir. 

İstanbul' da belediye Silim 
faaliyeti 

İatanbul, 5 (Telefonla) - Gerek 
lstanbul'da ve gerek mülhakatta yeni 
Belediye seçimi devam etmektedir. 
Sesim cumartesi günü ak,amı: her ta
rafta bitecek ve reyler taanif edile
cektir. Bu gün de Adalar kazasında 
Heybeliada, Eyüb'dc Cezirkasım, 
Abdülvedud, Fatih, Çelebi, Nişancı 
mahalleleri; Fatih'te Kazlıçeşme, 
Mirahorilyubey, Hacıevhad, Hacı
hamza, Hacıhüseyinağa mahalleleri, 
Kadıköy'de Göztepe mahallesi, Sarı
yer'de Maden, Sa:rıycr, Yenimahalle, 
Oıküdar'da Rumimchmetpap. Sclma
nağa, Hacıhasnahatun, İnkılap, So
laksinan, Durbali, Tembelhacımeh
met, Gülfemhatun mahalleleri, Be
yoğlunda Halaskargazi ve Meşrutiyet 
mahalleleri, Beşiktat'ta Arnavutköy, 
Kuruçeşme mahalleleri, Beykoz'da 
Anadolukavağı, Mirşah mahalleleri, 
Eminönünde Hocagıyaaettin, Hacı ka
dın, Yavuzsinan mahalleleri, Bakır

köyünde de Köyiçi, Şevketiye, Umra
niye, Kalitarya mahalleleri rey vere
ceklerdir. 

iki firmanın cezalandınlması 
istendi 

ı.tanbul, 5 (Telefonla) - İstanbul 
ticaret odası borsa harici alını satım 

yapan iki firmanın tecziyesini tasvip 
etmitti.r. 

İstanbul' da· pazarlık yasağı 
tathikab 

İstanbul, 5 (Telefonla.) - Pazar
lıksız satış kanununun tatbikatı etra
fında Belediye tcılı::iliu tarafından 
yapılmakta olan sııkı kontrollar de
vam etmektedir. Bu kontrollar neti
cesindıe lbilh..a Beyoğlu .e Eminö
nü kazaları dahilinde bir kıaım esnaf 
hakkında etiketsiz mal bulundurduk
larından dolayı ceza zabıtları kesil
miştir. Kaymakamlar tarafından tan
zim edilmekte olan bu ceza zabıtları 
bugün, yarın Belediye riyuetine gön
deril-erek Daimi encümenin tasdikine 
iktiran ettirildikten eonra cezalar 
tahsil olunacaktır. 

na, karın ağr•ma feker ta~~ lkk 
diyorlardı L ln 

Dörcliincü, bqinci earlar I 
ıyi 

Bu iki gardan b8fka. ~ t 
miyetsiz derecede dÖC"düocil ve be
şinci garlar da var. Bütün garların lill 

hususiyetleri şurada: ti 
Garlarm hepsi bir otel yanında, o 

bir kahve önünde, civar~ muhalı::- tn 
kak bir ahçı dükkinı ve bir berber an 
var 1- Yolcuların çoğuouıı Cf}'M• da 
birbirine benziyor. 

Koyun poatu. heJbe, dağarcık, 
deeti, yorgan bağı ve ıepct gibi 
fCyler-

Fakat öyle dudak büküp geçme
yin. Avrupa otellerinin etiketini 
tapyan bavullu milftcriler de 
var.. Radyosunu kucalma alan, 
ppka bavulunu elinde tatıyan. golf 
pantalonlu fotoğraf makineli 1'0l
cular da var 1-

MaraJ'ta Cümhuriyet 

Bayramı haz1rhklar1 
Marq, 5 a.a. - Cümburiyet bay • 

ramr için büyük hazırlıklar yapı~ .. 
tadır. Şehrin muhtelif yerlerinde halka 
cümhuriyet hakkında nutuklar verile• 
cektir. Bütün balkm verilecek müaa -
merelere girebilmesi için gcnit bir sa· 
hada büyük bir aahne yaptmlmakta • 
dır. 

Yoıgat'ta belediye Sl(İllli 

Yozgat, S a.a. - Yozgat viliyetine 
bağlı Sorgun ve Akdağ kazalariyle 
Çayırtcyhi nahiyesinin belediye inti • 
babatı neticelenmittir. C.H.P. nam -
zetleri ittifakla belediye meclisi aza
bldarma aeçilmi§lerdir. 

Marat, S a.a. - Belediye seçimi 
pazartesi günü sabahtan bqlıyarak 
akpma kadar devam etmİ§ Ye parti 
namzetleri ittifakla scçllmiflerdir. Bü
tiin müntehipler medeni haklarını kuJ. 
laıımltlardu. 
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lfone~ -~li~emiş olduğu yüksek bar 1 tim. Akşama kadar evde oturup dü · 

al,,uresı ustun de sallanarak: şündüm. 
1~ Ah, Bretanya sahillerinde geçir- Saat altıya doğru aklıma bir fikir 
tım bu on beş gün zarfında başun· geldi. Hem de yaman bir fikir, dinle· 

:Y'n ne komik bir macera geçti, tasav· yin göreceksiniz! 
1r edemezsıniz... Kalktım, giyındim, kendime çekı 
Uzun bacaklarım IUzumundan faz.n düzen verdim, ve dogruca ga..:ınoya 

ta.arak yerındc sallanıyordu. Fakcit gittim. Orada H. Maksim Dlibroy'ie 
'ı Ponet'in bacaklarına bakmıyor - görüşmek istediğimı söyledim. Benı 
'.k; hepimiz onu tanıyorduk. Bu ga· holde oturttular. Biraz sonra hırsızım 
• > kızın, küçük, daima hummalı ve çıka geldi. Gelişimden biç hayrette 
_1·ıma gülen yüzüne bakıyorduk. Bil- görünmüyordu. Memnun bir tebes -
~asa o akşam. Onu hiç bir zaman bu sümle beni selamladı ve: 
'rece neşeli görmemiştik. - Geleceğinizi biliyordum! Dedi. 
- Evet, diye devam etti. Deniz ke- Yanımda oturdu. Ben yarı çapkın 
rında oturan teyzemin yanından bir edayla: 

aliyorum. Yı.izü kıllı bir ihtiyar kız - Başka türlü hareket edebilir 
ln ve beni çok seven teyzem yegane miydim? Dedim. 
l'abamdır. Hiç bir zaman bir şey is- Devam etti: 
~ez. Onun evi~de canımın istediği - Tabii prtlarımı kabul ediyorsu-
bı hareket ederım. Esasen orada bir nuz: Burada portomuzu içeceğiz, ye
)' yapmam, sadece istirahat ederim. meği birlikte yiyeceğiz, geceyi bir -
Bu sen-c de, oraya, her zamanki gi- likte geçireceğiz ve-.. 
•aynı maksatla gitmittim. Halbuki -Tabii değil mi yal 
aha g~er gitmez benimle çok ala ~ O zaman bana gülünç aşıkane söz-
.ı- görünen iri yapılı bir herife ler söyledi. Açıldıkça açıldı. Kendi -
t~mı: ~•farı çıkmamı gözetliyor, mi gülmekten güç beli alı.koyuyor · 
ızıntıle~ım~e beni takip ediyor, ve dum. Ve ·pek masum bir edayla: 
aha .?cn~c ılk girdiğim gün, elinde - Size itimat edebilmem için, eve
r durbUnlc plajda dikilerek, acaip li gömleği bana iade etmelisiniz, de -
r hayvanmışım gibi beni acyredi - diın. 
>rdu. - Çok doğru söylüyorsunuz 1 Bu • 

Gerçi gençti ı Zarif ve oldukça ya
fıklı bir delikanlıydı, bu da mu -
lkkak 1 Fakat kendinden o kadar e · 
in bir hali vardı ki 1 Hem tatil tatil
ır, değil mi? Kıaacaeı, ben hiç bir 
Yin farkında değilmişim gibi hare
tt ettim ve canımın istediği gibi ya
lbıakta devam ettim. Fakat, bu ha
in iırarı nihayet beni o de .. t'ce bizar 
ti ki, bilhassa banyo sa;ı• .. rinde. 

Onun için, bir sabat. mayomu ve 
nivuarımı koltuğuma alarak, plaj-

uzaklaştım ve etrafı kayalarla 
vrili küçük bir koya gittim. Orada 
r kaya kovuğunda soyundum ve 
P 1 Suya 1 Yüzdüm, oynadım, suda 
ka üstü yattım, artık hiç bir şey 
· ŞÜnmüyordum. 

Nihayet yalnızdım 1 Bu ne tat
bir rahatlıktır. Fakat insan bü-

n ömrünce gökle su arasında kala · 
z ya 1 Sahile doğru yüzdüm, kara-

~çıktır:ı, elbiselerimi bıraktığım ko
ga gittim: Şapkam, elbisem, ço · 
_Pl.arıın, her şey yerindeydi, fakat 
mleğiıni bulmak bir türlü mümkün 

yorduı 'Gömleğim ortadan ıır ol
ftu 1 Bir müddet daha aradım. Yok. 
lbuki, gelirken üıtümde bir göm · 
olduğuna emindim. 

Nihayet, etrafı ararken, bir kaya 
.~tünde, görülecek f~!:ilde yer · 
~rılmiş bir kartvizit buldum. U • 
ınde "Maksim Dübröy" ismi mat· 

yurunl 
İnce kağıda sarılmış bir kadın göm

leği fazla yer tutmaz. Adam onu ce
binde taşıyormuş. Çıkardı ve dizimin 
üstüne koydu. Ben de alıp çantama 
yerleştirdim, itinayla kapadım ve aaf 
bir edayla: 

- Mersi mösyö 1 Dedim. Onu sizin 
tarafınızdan teyzeme iade edeceğim. 
Şaşkın bir tavırla: 
- Nasıl? Diye kekeledi. 
- Ya 1 Bu gömlek benim değildir. 

Teyzem o günlük bana vermışt., tey
zemi bilirsiniz, şu bıyıklı ihtiyar kız ... 
Şartları bizzat siz tespit etmiştiniz: 

Hemen gidip teyzeme bildireceğim. 

Kendisinı porto almak, yemek yımek 
ve geceyi birlikte geçirmek üzere bu
rada beklediğinizi ona söyliyeceğim. 
Belki biraz hayret edecektir, fakat 
bilmez mi? 

Bunun üzerine kalktım ve hiç boz -
madan uzaklaştım. Dürbünlü çapkı · 
nım ne hale geldi, bilmiyorum, fakat 
bundan sonra deniz kenarında kaldı· 
ğım sekiz gün zarfında onu bir dahd 
hiç görmedim. 

Hikiiyeci 

ESKi OSMANLI iMPARATOR -
LUCUNUN T AKSiME UCRAMIŞ 
DUYUNU UMUMiYE MECUSi : 

Parj•, 26 Eylül 1938 

Yüzde 7,5 faizli Türk borcu 

Ankara - lstanbul arasında 
Pazardan maada hergün: 
Yeşilköy'den hareket : 8.30 
Ankara'dan hareket : 8.30 

Nöbetçi Eczaneler 
Paıar 
Paıartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe: 

: Ege ve Çankaya eczaneleri 
: Sebat ve Yeniıehir 
: İstanbul ecıaneıı 
: Meıkez 
: Ankara ., 

Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakaıya 

ACELE İMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek için 
belediyeler hastanesine (2257) numara ile 
telefon edilir. 

Lüzu;r.Ju Telefon Numaralan 
Yangın ihbarı: (1521). - Telefon müra

~aat, şehir: (1023-1024). - Sehirlerara
sı: ı2341-Z342) . - Elcktfık ve fhva 
.:ıızı arıza memurluğu: ( 1846). - Me
ı;,a i .. ri Şehir anb:ııı: (3705). - Taksı 
telf'lon n~maraları: Ziı. ·ırlicaını civa
rı: (Z645-1050-I 196). • Samanpaz.ırı ci
varı: (2806-3259). - Yenişehir, Havuz. 
başı Bizim taksi: (2323). - Havuz başı, 
Güven taksi: (3848). - Birlik t .. ksi: 
(2333), • Çankırı caddesi, Ulus taksi: 
(1291 ), - İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

Sabah Akıam 
İlk Son 

sefer sefer 
Ulus M. dan K. dcrc'ye 6.45 23.00 
K. derc'dcn Uluıı M. na 7.15 23.20 

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

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

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

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

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

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişebir'e 7.10 23.00 

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

~ U. Meydanı'ylc İstasyon araaında her 
beı dakikada bir sefer olup tren za
manlan seferler daha sıktır. 

* U. Meydanı'yle Yeni$ehir, Bakanlık
lar, Cebeci, Samanpaıarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beı daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; aaat 7 den 8 e n 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
mantaııam seferler vardır. 

§ Akp.mları Uluı Meydanı'ndan saat 23 
deki ıon seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların da~ılıi 
saatlerine tabidirler. 

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

Tren Saatleri 
HayJarpap'ya : Her aabah 8.20. Her 

akıam l!US ve 19.50 
de (Pazartesi, Per
ıembe, Cumartesi 
Toroı •Ürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayıe
ri, Sıvaa. Amasya bu 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergüa 9.35 
Zonguldak hattı : 15.00 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Şaban: 11 

S. D. 
Güneı: 6 00 

Rumi - 1354 
Eylül: 23 

S. D. 
Akıam: 17 44 

Japonya'nın Cenup 

denizindeki adaları 
Tokyo, 5 a.a. - Hariciye nezareti 

tarafından bildirildiğine göre, Ja -
ponya'nın Mılletler Cemiyeti teşek -j 
külleriyle olan bütün alakasının ke • 
silmesi, Japonya'nın cenup denizi a -
daları üzerindeki mandasını katiyen 
mütee~ir etmiyecektir. Çünkü bu a -
dalar japon idaresine Milletler Cemi
yeti tarafından değil 1919 da Paris'te 
toplanan beşler konferansı tarafından 
verilmiştir. 

Berat gecesi 
Diyanet işleri Rei•liğinden 

1938 senesi birinci tetrinin 9 uncu 
pazar günü şabanın on dördüne tesa
düf etmekle pazar aktamı (yani pa· 
zartesi gecesi) leylei berat olduğu i· 
ıan olunur. ( 4162) 7346 

~u. Ve altında kurşun kalemle şu 
ı.ımeler karalanmıştı: "Sahibi oları 
ıf bayan bir akşam benim oturdu 
rn otelin gazinosunda bir porto al 
>:a geldiği takdirde, gömleğini ken· 
ıne iade edeceğim." 

Ah! Bir lahza bile tereddüt etme 

Duyunu umumiye meclisi, bir 9u • 
maralı ve 25 ikinci teşrin 1933 v?.deli 
kuponu henüz tahsil etmemiş olan 
% 7 1/2 faizli türk borcu tahvilleri 
hamillerine işbu kuponun 26 ikinci
teşrin tarihinden itibaren müruruza -
mana uğrıyacağmı bildirir. 

..11111111111111111111111111111111111ı111 L. l - -
: Ben yüzerken bu oyunu band 
amı, olan sersem, dürbünlü adam· 

5 Kazanç vergisi 5 - ---bafkaaı olamazdı. Eğer orada ol
dı yüzüne bir tokat aşketmekten 

Bu vesile ile % 7 1/2 faizli türk bor
cu kesir makbuzları hamillerine işbu 
makbuzları. İstanbul'da Osmanlı Ban
kası nezdinde ve meclis hesabına ola
rak, ya satmak ve yahut 500 franklık 
bir tahvil elde etmek icap eden küsu
ru almak selihiyetini haiz olduklarını 
alakadarlara bildirilir. 

ve - -- --
e zevk duyacaktım ki. Fakat alçatt 
mişti, ve onu buluncaya kadaı. 
mlcksiz giyinmiye razı olmak la 
dı. Ne de olsa, bir gömlek o kadaı 
umlu bir şey değildir 1 
ayomu büküp koltuğumun altına 

ıştırarak, sinirli bir halde eve dön· 
m. İlk düşüncem, teyzeme bu badi· 
i anlatmak ve ona fikir danışmak· 

Fakat zavallı ihtiyar kız maceram
bir şey anlamıyacak ve ne söyli

eğini bilemiyecekti. Susmayı ve ı · 
endi başıma halletml"Yl tercih et· 

- -
§ Tatbikatı § - -
: 3470 numaralı kanunu da ihtiva : - -: etmek üzere en aon hükümlere : - -: göre yazdmııtır. : - -- -Bu muamelatın 26 ikinci teşrinden : Yazan : : 

evel icra edilmesi alakadar hamillere : : 
tavsiye edilir, zira bu tarihten sonra, : Nihat Ali Üçüncü : 
ve 25 ikinciteşrin 1933 tarihli vadenin : : 
müruru zamandan dolayı, kesir mak- : 616 büyük sayfa, fiatı 3 liradır. : 
buzlarının temsil eylediği resülmale : Akba ve Haşet ıubelerinde satılır. E 
müteallik faizi kaybedeceklerdir ;lllllllllllllllllllllllllllllllllllHli° 

7359 

,,.-

.. -

1939 Nevyork dünya fuvarında ta."71 ti.irk Ü•· 
lubunda yapılacak olan türk pavyo; •.. mun in
fa•ına vallit gecilltirilmch•izin bar!anacaklır. 
Mimar S. H. Elden, bu binanın ne modern, ne 
bizans tarzında olmıyacağını, ta Etiler zamanın 
dan başlıyan h::ıllik.i türk mimaris"nin biitün 
inkişaflarını temsil cdcceiiini aöylcmektedir. 

Sağdcılli esas binanın içinde bir lollan:a ile 

Türkiye'nin 5000 •enelik inkiıalını göater· 
melı üzere 1939 Nevyork luvarında Türkiye 
pavyonu için tutulacak arazinin kontratı im
zalanırken. Soldan sağa doğru Türkiyenin 
Amerika Büyük Elçisi Bay Münir Ertegun, 
luvar komitesi reisi Bay Grover A. Whalen, 
sergi ıunumi komiaeri Bay Suat Şakir Kabac. 

b;r kahve; geniş saça'.lı üst katta da bir kü
tiip:ıne bulur.aca.~tır. Sol tara,ttaki kıaımda 

türll diihkiinlarını ihtiva eden bir pı:ızar lıuru
lacakCır. Esa~ bina ta1tan yapılacah ve renkli 
tuğlalar ve ~ ·n ·1erlc süsleneccktir. Pavyonun 
ba=lıca renkleri mavi, Ye§il ve altın rengi olo
calıtır. 

Fuvartlaki türk pavyonunun pliinr komite 
tarafından kabul edildikten •onra türk mühen
tli• ve mimarına luvar komiaeri B. Edwartl F. 

1 

Rooıevelt, sergi binalannın modelini gösteri
yor • 

Merkezde mühendia H. Sermet, aolunda mi· 
mar S. H. Eldem görülmektedir. 

iŞGAL EDİLEN SÜ DET MINTAKALARINDA 

Alman ahali südet gönüllülerini selamlıyor 

t ~~ ..... 
Hen/ayn aüdet gönüllülerini tefti§ ediyor 

Siıdet gö ıüllülerini takip eden genç kız.lar 

Egcr' J:! nauonal aoayaliat bayraklariJ.• d 

•Üslenen .akaklar 
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ESMI iLANLAR 
Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 

gün nafıa dairesinde görebilirler. 
(4119) 7210 

Türbe tamir ettirilecek 

. '~ ·. : 

· · .. ·· arı!". Bakanhoı 

lseş takım kuyu burgusu 

alınacak 
Ziraat V eka.leti Merkez Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - Ziraat vekaleti Akkol direktör

lüğü için satın alınacak beş takım ku
yu burgusu ve teferruatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 7 birinciteşrin 1938 
cuma günü saat on birde vekilet bina
sında yapılacaktır. 

3 - Muhammen kıymeti yedi bin 
lira ve muvakat teminatı beş yüz yir
mi beş liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün Akkol direktörlüğüne mü
racaatlan ve isteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle ve 2490 
No.lu kanunun hükümleri mucibince 
ve şartnamesinde yazılı vesikalan ile 
beraber ihale günü ihale saatmdan en 
az bir saat eveline kadar teklif mek
tuplannı komisyona vermeleri lazım
dır. 

5 - Teklif mektup şeklinde posta 
ile gönderildiği takdirde postada va
ki gecikmeler kabul edilmez. 

(3714) 6697 

· f~ o~ Bakanlığı . · __ ,. ....... . 

Elbise yaptırılacak 
Maliye Vekaletinden : 
1 - Vekalet müstahdemini için ku

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

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

3 - Şartnamesi levazrm müdürlü
ğünde görülebilir. 

4 - Eksiltme 7. 10. 938 cuma günü 
saat on beşte levazım müdürlüğünde 
müteşekkil eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

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

(3878) 6862 

Bayındırhk Bakanhğı 

Çadır olanacak 
Nafia Vekaletinden : 
13 birinciteşrin 938 perşembe gUnü 

saat 15 de Ankara'da Vekalet bina
sında malzeme müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda 1880 lira muhammen bedelli 
10 adet mühendis, ve 12 adet mahruti 
çadırın açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 141 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

bedelsiz olarak Ankara'da malzeme 
müdürlüğünden alınabilir. 

İsteklilerin, şartnamesinde yazılı 

vesaik ile birlikte aynx gün ve aynı 
saatte mezkur komisyonda bulunma
ları lazımdır. (3984) 7035 

~ 

~ Asker1 Fabrikalar 

Kırıkkalede 36 metre 

yüksekliğinde baca 
. 
ınşası 

Askeri fabrikalar U ••• ..ı.u Müdürlü. 
ğü Merkez Satın Alma Komisyonun • 
dan: 

Keşif bedeli (4500) lira olan yuka· 
rıda yazılı inşaat askeri fabrikalar u· 
mum müdürlüğü merkez satın cL~ma 
kr,ıııisyonunca 19.10.938 çarşamba gü
n:.: saat 14.30 da açık eksiltme ile i
h.ıl c edilecektir. Şartname (23) kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(337) lira (50) kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
yazılı vesaikle muayyen gün ve saat· 
te komisyona müracaatları. 

(4685) 7207 

Su yolu yaptırılacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - İzmir - Bornova banliyö şimen-

difer hattı üzerindeki Çıgılı istasyo
nundan idaremizin Çamaltı tuzlasına 
şartname ve projesi mucibince yapı
lacak su isalesi ameliyesi kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

lI - Keşif bdc!i 20325 lira 13 ku-

j ruş ve muvakkat teminatı 1524,39 li
radır. 

III - Eksiltme 14/X/938 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 15 de Kaba
taşta Levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 102 ku
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar U
mum Müdürlüğü Levazım ve müba
yaat şubesiyle Ankara ve İzmir Baş
müdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
bilhassa on bin liralık bu gibi işleri 
muvaffakiyetle yapmış olduklarını 
gösterir vesikayı ihale gününden 3 
gün evveline kadar İnhisarlar İnşaat 
şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet 
ve eksiltmeye iştirak vesikası alma
ları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile 5 inci maddede ya
zılı inşaat şubemizden alınacak ek -
siltmeye iştirak vesikası ve muvakkat 
güvenme parası makbuzu veya banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek o
lan kapalı zarflarının eksiltme günü 
en geç saat 14 de kadar yukarda adı 
geçen alım komisyonu başkanlığına 

makbuz mukabilinde verilmesi lazım-
dır. (6893-4066) 7143 

! 
............................................. ~ 
P. T. ve Telefon .................................................... 

Benzin at.nacak 
P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için açık eksiltme ile 

20.000 litre benzin alxnacaktır. 
Muhammen bedeli 3540 lira mu

vakkat teminat 266 lira 50 kuruştur. 
Bu işe ait şartname ve mukavelena

me her gün müdürlük kaleminde gö
rülebilir. 

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

Daktilo olanacak 
P. T. T. Umwn Müdürlüğünden : 
İdaremize imtihanla 50-60 lira üc

retli (4) erkek daktilo alınacaktır. 
Doğru ve seri yazabilenlerin dilek

çeleriyle birlikte 8.10.1938 tarihine 
kadar muamelllt mildürlUğüne mUra· 
caatlarz. {4157) 7345 

! 
................... . 

Ankara Levazım Amirliği .................................................... 
Et ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komir.yonuıw:lan : 

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

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

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

4 - Şartnameler parasız olarak 
tabur levazımından alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 249 
No.Iu kanunun 2 ve 3. ncü maddele
rinde yazılı vesikalarla beraber tek· 
lif mektuplarını eksiltme saaatından 
'ıir saat evet tabur satın alma komis
yonuna vermeleri. (3908) 6877 

Hayvan ol.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al · 

ma Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

olan ve olmıyan birlikler namına ko
misyonda mevcut evı;afı dahilinde bi
nek nakliye koşumu makineli tüfek 
koşumu ve mekkarı hayvanı pazarlık
la satın alınacaktır. Hayvan sahiple
rinin hayvanlariyle birlikte Fındık· 
lıda komutanlık satın alma komiıs · 
yonuna gelmeleri. (4121) 7209 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

ma Komisyonundan: 
1 - Milas, Küllük, Bodrum garni

zonlarının senelik ihtiyacı olan 13650 
kilo sade yağı 29-25-938 günü teklif 
edilen fiat gali görüldüğünden kapa
lı zarf usuliyle 14-10-938 günü saat 
16 da eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

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

5 - Milas, Bodrwn sade yağları 

ayrı ayrı şartname ile ihale edileceği 

gibi Milas, Bodrum sade yağları bir 
istekliye ihale edilecektir. 

6 - Arzu edenler komisyondan 
parasız şartname alabilirler. 

(3982) 7034 

Saman ahnacok 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu hayvanat ihtiyacı 

olan 270 ton samanın pazarhğmda ta
lıp çıkmadığından tekrar pazarlıkla 
eksiltmesi 15 I. ci teşrin 1938 saat 11 
de Ankaıa levazım amirliği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4725 lira, 
ilk teminatı 354 liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülür. Kanuni vesika 
ve teminatla belli vakitte komisyon-
da bulunulması (4123) 7341 

Yulaf olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konya'daki kıtaatın senelik ih

tiyacı olan 400.000 kilo yulafın 22.9. 
938 günü yapılan kapah zarfla eksilt
mesinde teklif edilen fiat komisyon
ca pahalı görüldüğünden 28.9.938 çar
şamba gününden itibaren bir ay için
de pazarhğa bırakılmıştır. 

2 - İlk pazarlık 10.10.938 pazarte
si günü saat 9 da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Konya'da V. Kor ve 
Ankara, İstanbul Lv. amirlikleri Sa. 
Al. komisyonundadır. İstekliler şart
nameyi komisyonda görebilirler. 
4- Muhammen tutarı 17000 lira

dır. 

5 - İlk teminatı 1275 liradır. 
6 - İsteklilerin 10.10.938 pazarte

si günü saat 9 da V. kor satın alma ko
misyonunda bulunmaları. (4136) 7342 -

Helva" Kü~rumu · ·-
• 1 T' • 1 • 

Yol tamir ettirilecek 
Türkkuıu Genel Direktörlüğünden : 
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. 

Bu işe ait fenni ve hususi şartna -
me keşif cetvelleri ve sils.'ilei 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 

Tayyare molorü ahnacak 
Türkku§u Genel Direktörlüğünden : 
Türkkuşu okulunda tedrisat mak • 

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

Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 
1870.- türk lirası, ilk teminatı 140.20 
liradır. 

Buna ait fenni ve idari sartname 
her gün Türkkuşu levazım bürosun 
dan alınabilir. 

İhalesi 17 tcşrinievel 1938 pazarte
si günü saat 15 de yapılacaktır. İs -
teklilerin muayyen gün ve saatte ka
taloğ vesaik ve teminatlar'iyle birlik· 
te hazır bulunmaları. 7215 

Muhtelif civata ve somun 
alınacak 

Türkkuşu 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. evel 938 
tarihine kadar tekliflerini yapmaları 
ilan olunur. 7216 

.. ~nkara Valiliği 

Kum ihzarotı 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (2748) liradan ibaret 
bulunan Ankara İstanbul yolunun 
39+000-51 +ooo inci kilometreleri 
arasında yaptırılacak kum ihzaratı 
17.10.938 pazartesi günü saat on beş
te vilayet binasında daimi encümen -
de pazarlıkla ihalesi yapılmak üzere 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (206) lira (10) 
kuruştur. 

İstekliler teminat mektubu veya 
makbuzu ve ticaret odası vesikasiyle 
birlikte sözü geçen gün ve saatte da 
imi encümene müracaattan. 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif ~li 3132 lira 80 kuruştan 

ibaret bulunan Ankara'da Cenap Ah
metpaşa türbesinin onarılmas işi 17.10 
1938 pazartesi günü saat 15 de vilayet 
nafiasında kurulacak komisyonda i· 
hal~si yapılmak üzere açık eksiltme
ye konulmuştur. 

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

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her
gün nafıa dairesinde görebilirler. 

(4099) 7191 

Muhtelif erzak ahnacak 
AnkarC: Valiliğinden : 
Etimesğut yatı okulu talebesinin 

iaşeleri için muktazi erzak (8912) li· 
ra (5) kuruş muhammen bedel üzerin
den kapalı zarfla eksiltmeye konul . 
muş vakti muayyeninde encümencl~ 

hiç bir talip zuhur etmediğinden 249 ... 
sayılı kanunun 40 ıncı maddesinin 2 
inci fıkrasına tevfikan bir ay müddet
le pazarlığa konulmuştur. İstekliler 
her pazartesi ve perşembe günleri sa
at 15 de vilayet daimi encümenine ve 
teminat akçelerini muhasebei hususi
ye müdürlüğü veznesine yatırmaları. 

(3957) 6971 

Emniyet karakolu inşası 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara Bahçeli evler kooperatifi 
mahallesinde yapdacak emniyet ka
rakolu inşaatı 17.10.1938 pazartesi gü· 
nü saat 15 de vilayet binasında Nafia 
komisyonunda ihalesi yapılmak üze
zere açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 5999 lira 90 kuruştur. 

Muvakkat teminatı 449 lira 50 ku
ruştur. İstekliler teminatı nektup ve
ya makbuz ve ticaret odası vesikasiy
le birlikte sözü geçen gün ve saatte 
Nafıa komisyonuna gelmeleri. 

Bu işe ait keşif şartname her gün 
Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

(4100) 7192 

Kazalar 
Hükümet konetı yeptmıllCClll 

Hizan Kaymakamlığından : 
Son tip plana göre 18300 lira bedel 

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

(3989) 7040 

Elektrik tesisatı 

Gerze Belediye Riya!:etinden : 
7-9-938 tarihinden itibaren yirmi 

gün müddetle ve 26-9-938 pazartesi 
günü saat on altıya kadar eksiltmeye 
konulan (23933) lira bedeli keşifli 

Gerze kasabası elektrik tesisine talip 
çıkmadığından 6-10-938 perşembe gü
nü saat on altıya kadar on gün uzatıl
mıştır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapı
lacaktır. Talip olmak istiyenlerin bu 
baptaki keşif ve şartnamesini • parasız 
olarak Gerze belediyesinden alabilir -
Jet . 

Talip olacakların yirmi günliik ilan 
daki şeraiti haiz olmaları lazımdır. 

7360 

Seferihisar kasahası İ(me 
suyu eksiltme ilim 

Seferihisar Belediyesinden : 
1 - Seferihisar kasabasına getiri -

lecek içme suyu işi kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konulmuştur. Yapıla -
cak iş: Suyun 9 kilometre mesafeden 
isalesi, depo ve kabtaj inşasiyle tevzi 
şebekesidir. 

2 - Bu işin muhammen keşif bedeli 
"59672,60,. liradır. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Fenni şartname 
C - Mukavele projesi 
D - Bayındırlık işleri genel şart -

namesi 
E - Vahidi fiyat cetveli 
F - Keşif cetveli 
G- Projeler 
İstekliler bu şartname ve evrakı 

"2" lira "98,, kuruş mukabilinde Se -
ferihisar belediyesinden alabilirler. 

:4 - Eksiltme 28-10-938 cuma günü 

saat 15 de ScferihİAMU" belediye daire
sinde yapxlacaktır. 

5 - Eksiltmeye g.U-ebi.lmek ıçın 
türk tabiiyetinde olmak ve aşağıdaki 
vesaiki ibraz etmek J.azmıdır : 

A - Bu iş için "4238,13,, lira mu -
vakkat teminat makbuz veya mektu -
bu 

B - Nafia vekaletinin 12.8.938 ta
rih ve 67-11624 sayılı emirlerine göre 
bu iş için alınmış ehliyet vesikası ve 
ticaret odası vesikası. 

6 - Teklif mektuplarının dördün
cü maddede yazılı saatten bir saat e -
veline kadar belediye eksiltme komis 
yonu reisliğine makbuz mukabili veril
mesi lazımdır. (7093-4149) 7344 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has
talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmanı No. 1 

Ankara Defterdarlığı 

Münhal memuriyet 
Ankara Defterdarlığından : 

Varidat servisimizde 16 lira maaşla 
münhal bulunan varidat memur mua
vinliği için 7 - 10 - 938 cuma günü sa
bah saat 9 da defterdarlık binasında 
imtihan yapxlacağından en az orta 
mektep mezunu bulunan ve memurin 
kanununun dördüncü maddesinde ya· . 
zılı şeraiti haiz taliplerin gerekli evrak 
ve dilekçeleriyle defterdarlığa mü
racaatları ilan olunur. 

(4141) 7302 

Muayenehane n 
Dahiliye müteha~~ 

Dr. İzzet Kanternır 
Muayenehanesini Yenişebl 
vuzbaşı Kazım Ozalp caı 
tlgar Rifat Apt. nakle~ 
Tel. 3062 

Kadastrosu 

yerler n 

Ankara Kada.tro Müd.,t.i 
den : s 

Kadastrosuna başlangıç tiş 
22 - 10 - 1938 

Askeri Fabrikalar ileri.sindeış 
man Çiftliğine giden asfalt y\ğ 
nup tarafından bahçeli evler 
operatifinin yaptırmakta old 
lerin bulunduğu saha ile bu 
bitişiğindeki Abdipaşa çi~tl~;p 
len arazinin kadastrosuna baŞ" ı 
tır. ü 

Bu sahalarda bulunan gayri 
malların sınırları tahdit ve da 
hakları tesbit edileceği gibi 1\ 
menkullere taalluk etmiş m~ 
gayri ayni haklar varsa onlar Ôa 
sırasında resmi evrak üzer~ 
terilecektir. a 

Mülk sahiplerinin malları e 
bulunarak beyannamelerini taba 
tesbit ile meşgul posta meın 
vermeleri ve mülklerinin hud 
göstermeleri ve mülkleri hJI 
posta memurlarına izahatta b ll 
ları lazımdır. Sahipleri başın~ 
lunmryan mülkler hakkında pt> 
nmda bulunan resmi vukuf 
vereceği izahata göre muamele 
lacağı ilan olunur. 

(4170) 

Muhtelif binalar yıktırılacak .. 

Ankara Defterdarlığından: 
Muhammen bedeli Def 

Ada Parseller L. K. L. 

321 13, 14, 15, 16, 17 1890 141 
321 7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 1302 97 
321 1, 28, 27, 3, 4, 5, 6 1106 82 
322 1, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 1781 50 133 
325 8, 23, 10, 11, 31 1540 115 
326 ı. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 25 1641 50 123 
327 ı. 2, 3, 4, 5, 6, 25 1344 100 
327 17, 18, 19, 20, 21 1197 89 
327 7. 8, 9, 26, 22, 23, 24 1414 106 
327 10, 11, 12, 32, 34 1106 82 
.... a. .t-00& l3~ 
331 4, 5 1036 77 
331 ıo. ıı, ız 1610 120 
340 ada dahilindeki bilmum 1910 143 

mebani 
l - Tıp fakültesi inşa edilmek üzere Sıhhat Vekaletince istimla 

nan Nümune hastanesi civarında kain ve yukarda ada, parsel ve ın 
men keşif bedellerile depozitoları yazılı bilumum ev, dükkan, barJ 
bahçe duvarlarının hedmi ve enkazlarının belediyece gösterilecek d 
le nakli ve yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir 
de tesviyesi işi 15-10-938 tarihine müsadif cumartesi günü saat ıo da 
1ı zarf usuliyle artırması yapılacaktır. 

2 - Artırmaya girebileceklerin Nafıa Müdürlüğünden alacakları 
ehliyet vesikaları ve depozito makbuzlarile birlikte sözü geçen günÖ 
ayyen saatten bir saat evvel teklif mektuplarının komisyona verilm 

3 - Talipler fenni şartname ve keşif raporlarını ve haritasmı g'ô 
üzere Milli Emlak Müdürlüğüne ve Nafıa Müdürlüğüne müracaat t 
lirler. (4124) 7233 

Et a ınacak 
Emniyet Umum Mü·Jürlüğünden: 

Miktarı Muhammen %7,5 ilk Münakasanııt 

bedeli teminatı 
Erzakın cinsi Kilo Kuruş Li K. Tarih Günü 

Koyun eti 
Kuzu eti 
Dana eti 
Sığır eti 

10000 
2000 
2000 
2000 

40 
40 
35 
30 

485 o 24-10-938 Pazartesi 

1 - Ankara Polis Enstitüsü ihtiyacı için cins, mikdar, muhammen tıl 
!eriyle ilk teminatları ihale gün ve saatları yukarıda yazılı erzak 25-l 
pazartesi günü tam saat 11 de kapalı zarf usuliyle münakasaya konulrnu 

2 - Bu işe ait şartnameyi almak istiyenlerin umum müdürlük satın 
komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin muvakkat teminat makbuz veyıı 
ka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 numaralı kanuntl 
cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 10 na i" 
komisyona teslim etmeleri ilan olunur. ( 4176) 

Odun ve kömür alınacak 
Emniyet Umum Mü.Jüı lüğünden: 

Miktarı 
Mahrukatın nevi Kilo 

Muhammen 
bedeli 
kuruş 

Sömikok kömürü ton 250 2600 ) 

% 7,5 ilk 
Teminatı 

Li. K. 
Münakasanıl' 

Tarihi Günü si 

Mangal ,, kilo 1000 6 ) 534 19 24-10-938 pazartesi 
Meşe odunu ,, 25000 2,25) 

1 - Ankara polis enstitüsü ihtiyacı için satın alınmasına lüzum hasıl 
yukarıdaki cins ve miktarları ile muhammen bedelleri ve ihale gün ve 
ları yazılı mahrukat 24--10-938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 1 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnameyi almak istiyenlerin umum müdürlük satın 
komisyonuna müracatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin muvakkat teminat makbuz veya 
ka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanunun ı 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme giinü saat 14 de kadar 
misyona teslim etmeleri ilan olunur. (4178) 7~ 



en 

~:!':Uhtelif ~elik ve saire alınacak 
~nişeb' D. D. Yollan Satın Alma Kornis. 
alp ctıund.ın : 
ıakleı/duhammen bedeli 2490S lira olan 

:lSO Kg. muhtelif cins çelik ile 800 
.-.t bandaj çene torna kalemi 19-12-
__...-18 pazartesi günü saat 15,30 da ka

ılı zarf usulli ile Ankara'da idare 
'puııasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1867,88 
alık muvakkat teminat ile kanu. 

•
- ;;.,.1! !ayin et:iği vesikaları ve teklif
üd •ını aynı gun saat 14,30 a kadar ko

syon reisliğine vermeleri lazımdır. 
~ç tİŞartnameler parasız olarak Anlta. 
$ 'da malzeme dairesinden, Haydar • 
!sindltşa'da Tesellüm ve sevk şefliğinden 
iılt ~ğıtılmaktadır. (4116) 7255 

rıer 1 K""" 1 k ı oıd agı Ye arlon ahnacak 
.fb~. D. D. Yolları Satın Alma Komis
ı~undan: 

!-1uh~men bedel ve muvakkat te-
. unat mıktan aşağıda gösterilen yer

yrı veya ecnebi malı olmak üzere 39 
e. dalem kliğıt ve karton 14. ıı. 938 pa

ı ~rt~si günü saat 15,30 da kapalı zarf 
m .t ulıyle Ankara'da idare binasında 
ar "atın ahnacaktır. 
rinÔ Bu işe girmek istiyenlerin muvak

at. teminat ile kanunun tayin ettiği 
ı esıkalan ve teklı.flerı·n· .. taba ı ay:ıı gun 

at 14•30 a kadar komisyon reisliği
enı e vermeleri lazımdır 
hud Şartnameler 232 ku

0

ruşa Ankara ve 
hllaydarpaşa veznelerinde satılmakta
b~ır. Alınacak kağıt karton nümuncle

ınM Haydarpaşa'da Tesellüm şefliğinde 
P0~ A~kara'da malzeme dairesinde gö· 

ulebılir. 
ele Muhammen Muvakkat 

bedel teminat 
Lira Lira 

erli malı olduğu 
akdirde 67Sl3 4625,75 
i':cnebi malı olduğu 
akdirde 4643S 3482,63 

er 
7063 

Makine deposu inşa 

ettirilecek 

O. D. Yolları Sabn Alma Komisyo• 
'ıundan : 

. Kapa~ı zarf usulü ile Uzunköprü'de 
bır makıne deposu inşası münaka~aya 
•orunuştur. Münakasa 17.10.1938 pa • 
•artesi gUnU saat ıs de Sirkecide g iş
letme binasında yapılacaktır. 

:l:\.eşff bcôi:ll 35.000 ve muvakkat te
minat 2625 liradır. 
\ İste~lilerin teklif ve teminat mek
uplarıyle kanuni vesikalarını ihtiva 
e~ecek olan kapalı zarflarını aynı 

~ gun saat 14 e kadar komisyona ver
l3lmcleri lazımdır. Şartnameler ı 75 ku • 
ı>ruş mukabilinde Ankara, Sirkeci ve 

rJ'l.zmir veznelerinde satılmaktadır. 
d (69S2/4068) 7203 

a Lokomotif lavaj fesisah 

malzemesi ahnacak 
d D. D. Yolları Satın Alma Komis • 
el)'onundan : 

Muhammen bedeli 20000 lira olan 5 
tadet lokomotif lavaj tesisatına lü

zumlu malzeme 21.11.1938 pazart~i 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliy· 
le Ankara'da idare binasında satın a-
lınacaktır. 

Bu ife girmek istiyenlerin 1500 li
ralrk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Hizımlır. 
Şartnameler parasız olarak Anka· 

ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 

dağıtılacaktır. ( 4115) 7340 

ı---.... - ............................. 1 
I Vilôyetler .................................................... 

4 bina yaptırılacak 
Urr.ı harın ı.~uuu.·ıugun-.c.ın : 
Urfa vilayetinin cenup hududu ü • 

zerinde Güzclyat ve Anabekuyu güm
rük muhafaza iki adet süvari karakol
ları ile Nustel ve Gocarın şimali şar
kisinde A mevkiinde inşa edilecek iki 
adet piyade karakol binalarıki ceman 
dort bina inşaatı 71288 lira 5S kuruş 
bedeli keşif üzerinden kapalı zarf u -
suliyle eksiltmeye konulmuş:t~r • .. 
l - Eksiltme 22-10-938 tarihınc mu· 

sadif cumartesi günü saat 11 de Urfa 
nafıa müdıirlügü odasında toplanacak 
komisyon marifetiyle yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait evrakı fenniye: pro
je, mukavelename projesi, eksiltme 
şartnamesi, fenni şartname, hülasai 
keşfıye ve bayındırlık işleri genel 
şartnamesinden ibarettir. 

3 - Dört binanın muvakkat teminat 
miktarı S346 lira 64 kuruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarına 
aşagıdaki evrakı bağlamaları şarttır : 

A - Yukarıda miktarı yazılı temi· 
nat akçasının mal sandığına yatırıldı· 
ğına dair sandık makbuzu, veya mute
ber bir bankadan alınacak teminat 
mektubu. 

B - }!4ı az sekiz gün evci vilayete 

ULUS -11 -

müracaat ederek bu ite airebilmek i-
çin alınmış ehliyet vesik:Sı. 1 "") 

c - Telqif sahiplerinin mensup ol- Şu rayı Devlet 
duklan ticaret odasından aldıkları ,,.. ___ ,,,_ __ ,,,_ ______ _, 

1938 senesine ait vesika veya musad • 
dak sureti. 

D - İsteklilerin mühendis veya fen 
memuru olması veya bunlardan birinin 
bu işin mesuliyetini deruhte edeceği
ne dair alacağı teahhüt senedi . 

5 - İsteklilerin arttırma, eksiltme 
kanununun umumt hükümleriyle ka • 
palı zarf uauliyle ekıiltmeye dair o -
lan maddeleri veya eksiltme prtname· 
si ahkamına ve yukarıda yazılı mad • 
delerin icabatına riayet eylemeleri 
şarttır. Aksi halde hiç bir mazeret ka
bul edilmez. 

6 - İstekliler bu iJe ait evrakı fen
niyeyi ve şartnameleri Urfa nafıa mü
dürlüğünden istiyerek görebilirler. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının ihale saatından bir sa· 
at evetine kadar eksiltme komisyo • 

Sömikok kömürü ahnacak 
Ş\ı.rayıdevlet Mübayaa Komisyo • 

nundan: 
Şurayıdevlet dairesi için satın alı· 

nacak 6S ton sömikok kömürünün a
çık eksiltme suretiyle alınması ve 3 
teşrinievel 1938 tarihinde ihale edil
mesi Ulus gazetesiyle ilin edilmi~ti. 

Mezkur günde eksiltmeye istekli 
kimse gelmediğinden ihale müddeti 
ilan tarihinden itibaren 10 gün tem
dit edilmiştir. İstekli1erin §eraiti an
lamak üzere her gün öğleden aonra 
Şurayı devlet mübayaa komisyonuna 
müracaatları ilin olunur. 7357 

I " ................................................ .. 
ı..~~~~~ .... ~~~~~~ ..... ~~~~.ı.~~~ ... I nuna varması şarttır. 

Postada vuku bulacak geçikmeler- E k d 1 
den dolayı komisyon mesuliyet kabul rot un urası a ınacak 
etmez . 

(7092-4148) 

Halk Evi binası 

yaptınlacak 

7343 

Kayseri Cümhuriyet Halk Parti
si llyönkurul Ba~kanlığından: 

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. 7276 

Elektrik tesisatı 
Bolu Belediye Riyaaetinden : 
Belediyemizce kapah .zarf usuliyle 

eksiltmiye konulan elektrik tesisatı
na inşaat müddetinin noksanlığı hase
biyle talip bulunmadığı valıi müraca
attan anlaşılmı' olduğundan genı: ay~ 
ni şerait ve bedel dairesinde olmak 
üzere müddet 12 aya iblağ edilmiştir. 
İhalesi 13. 10. 938 perşembe günü sa
at ıs te Bolu belediyesinde yapıla

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

Köprü tamiri 

Zonguldak Nafıa Müclürlüjünclen : 
Eksiltmeye çıkarıbpta 26-9-938 pa· 

zartesi günü saat 11 de ihalesi mu
karrer bulunan Beycuma - Çaycuma 
yolunun 26+000 ıncı kilometreleri a· 
rasınd~ki 28135 lira 50 kurut ketif be
delli ahşap Çaycuma köprüsü tamiri 
ve sedde inpatı işinin ihalesi 7-1(). 
938 cuma günü aaat 15 e bırakılmıt
trr. 

İsteklilerin 2111 liralrk muvakkat 
teminatlariyle birlikte Zonguldak vi
layet makamından yalnız bu it için 
alınmış müteahhitlik ehliyet vesika
sı ve ticaret odasından bu yıl için 
alınmış vesika ile birlikte teklif mek
tuplarım ihale saatinden bir saat ev-· 
veline kadar Zonguldak Nafıa Mü· 
dürlüğü odasında toplanacak komis • 
yon reisliğine vermeleri ilan olunur. 

(7005-4074) 7146 

Su tesisatı 
Kara Daimi t:ncümeaindea : 
l - Borluk suyu şehir tesisatı ka

palı zarf usuliyle 15 gün müddetle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 17.10.1938 pazarte&i gü
nü saat 14 de Kars hükümet konağı 
içindeki daimi encümen odasında ic· 
ra olunacaktır. 

3 - Keşif ve eksiltmesi şartname· 
si sureti komisyonda ve Nafıa direk
törlüğünde görülebilir. 

4 - Keşif bedeli 22936 lira 31 ku· 
ruftur. 

S - Muvakkat teminat 1761 liradır. 
6 - Taliplerin teklif mektuplarını 

mühür mumu ile iyice kapatdmış ola· 
rak saat 14 de kadar daimi encümen 
komisyonu riyasetine vermiş olmala· 

rı. 

Postada vuku bulacak gecikmeler 
kabul edilmez. (7186-4174) 7351 

Dalyan müzayedesi 

Seyhan Defterdarbfından : 
1 - Mukavelesi fesholunan yeni • 

den arttırmıya §rkarılan ve 28.9.938 ta 
rilıinde ihalesi yapılacağı ilin edilen 
Karat.at dalyanının ,artnmeye muv • 
fık ve mutedil bedel ile tla.ibi çıkmdı • 
ğmdan 2490 nwnarah kanunun 40 m
cı maddesi mıı<:ibince 20 -teşrinievel-
938 tarihine mUsadif perşembe günü 
saat 16 da Adana Defterdarlığında 
toplanacak komisyonda ihalesi yapd • 
mak üzere yeniden kapalı zarfla arttır· 
mıya çıkarılmıştır. 

2 - İsteklilerin parasız verilecek 
şartname suretini al.ınaları ve arttır -
mıya esas tutulan mefsuh mukaveled: 
ki bedeli ihale bakiyesi olan 37187 lı
ra ü.ı:cırinden yüzde 7,5 muvaıkkat te
minat vermek suretiyle kanun daire
sindeki kapalı zarfla teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyon reisliiinc ıt•di ct
mdcri il.1u ~lunur. 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko 
misyonundan : 

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

2 - !halesi 10 birinciteırin 938 pa· 
zartesi günü saat (11) on birdedir. 

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

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

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

3 pavyon yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - lzmir'de üç erat pavyonu inşa

sı kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Hepsinin bedeli 68.787 (altmış 
sekiz bin yedi yüz seksen yedi) lira 
olup ilk teminatı (5.160) liradır. 

3 - Eksiltmesi 10 ilkteşrin 938 pa
zartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi 344 kuruş mukabi
linde M.M.V. aatm alı:pa komisyo
nundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
nun 2, ve 3 üncü maddelerinde mu
sarrah vesaikle birlikte teklif ve te
minat mektuplarını ihale saatından 
en geç bir saat eveline kadar M.M.V. 
aatın alma komisyonuna vermeleri. 

(3844) 6858 

Sade yağı alınacak 
M. M. Vekileti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı 90 kurut olan 100.000 kilo aade· 
yağı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 18.10.1938 aalı günü sa
at 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 5700 liradır. 
4 - Evsaf ve p.rtnamesi 4SO kuru7 

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

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ı:ayıh kanunda gösterilen vesaikle te
minat ve teklif mektuplarını ihal~ 
~ı.tinden en az bir saat C'V'el M.M.V. 
s .. tın alma komisyonuna vermeleri. 

(4084) 7184 

Hangar nakli 

M. M. Voki.leti Satın Alma Ko • 
misyonundan : 

l - Eskişehir tayyare alayından 
Eskitehir fabrikuına iki saç hanga· 
rm nakli kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuJtur. Muhammen bedeli (30362) 
lira (19) kuruştur. İlk teminatı 2.277 
lira ıs kuruttur. 

2 - Eksiltmesi 24.10.1938 pazartesi 
günü saat 15 de Vekalet satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameai 152 kuruş mukabi
linde alınabilir. 

4 - Ekliltmeye gireceklerin ka· 
nunda yazdı vesikalariyle birlikte ilk 
teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evetine kadar ko
misyona vermeleri lazımdır. (4169) 

7349 

Bornuz ve pe~temal 

ahnacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko • 
misyonundan : 

l - 1640 adet bornuz'la 1300 adet 
peftmlal kapalı zarf usuliyle müna
kasaya konularak ilk teminatı (447) 
liradır. 

2 - İhalesi 24.10.1938 pazartesi gil
nü saat 11 dedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi bC'delsis o
larak M. M.V. satın almadan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunda gösterilen vesaikle te
minat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saa.t evel M:M. V 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

141671 1348 

KOCOK lLANLA 
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Kiralık: 

Kiralık - Yenişehir Yüksel caddesi 
Özenli sokak köşe başında kardeşler 
apartımarunda beş oda, bir hol, banyo 
ve sair müştemilatı havi birinci kat. 
Telefon: 2935 1219 

Kiralık bir oda - Sıhiye Vekileti 
karşısında Çağatay sokakta Yukarıuç 
apartunanında 1 numarada.. Möble, 
havaga.ıı, elektrik, soba cnbil 20 lira
dır. 

Kiralık ev - Yenişehir Me§rutiye'
caddesi Yeni Kalık sokak 5/7 No. lu 
ı::vde konforlu 4 oda 1 hol garajiyle 

Küçük ilan şartları 
Dört satırlık lrüçilk illnlardan: 

Bir dofa için 30 Kuru' 
İki defa için 50 Kuruş 
Uç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 
ne;ırc:dilecek bir ilin için 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak \lı:ore 
her satır, kelime aralanndaki bo,luk· 
lar mUsteına, 30 harf itibar ed:lmiş
tir. Bir küçük ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört satırdan faııla her uur için BJ'· 
rıca 10 kuruş alınır. 

..&llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
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Kaldırım yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden: 
Şehirde 12000 Jira keşifli muhtelif 

yollara yaptmlacak kaldmm intaatı 
7. 10. 938 cuma günü saat on buçukta 
pazarlıkla verileceğinden isteklilerin 
belediye encümenine müracaatları. 

(4153) 7309 

Ahşap hane müzayedesi 

Ankara Belediyesi imar Müdür-

birlikte kiralıktır. 7014 Kirahk - lki dükkan, iki ve üç oda· lüğünden : 

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

h daireler, tam konforlu, ucuz fiyatlı Cebeci'de kadastronun 5Z2 inci a -
Yenifehir, Demirtepe, Akbay sokağı dasının 12 parselindeki ahşap hane -
7 numara. 7326 nin 20 lira muhammen bedelle 13.10. 

938 günü imar müdürlüğünde ihale e· 

7067 

Kiralık köık - Kavaklıdere Güven 
mahallesi çarşı civan 7 numaralı köşk 
mobilyalı ayda lSO liraya kiralıktır. 

Kiralık mÜstakil odUar ve .ıaire- dilmek üzere müzayedeye konmuştur. 
ler - HavuzbaJI civarında bahçeli ve Taliplerin teminat akçalariyle birlik· 
güzel manzaralı odalar ve daireler te imar mildilrlliğlindeki komisyona 
Çok müsait kiralı Selanik cad. No. 16 müracaatları ilin olunur. 

7327 (4117) 7232 

Kaloriler, telefon 2748 7090 Kiralık - Bir veya iki bay için 
mC>bleli konforlu oda. Müdafaai Hu 
kuk caddesi No. 16 kat 2 M. Ella. 

7329 

Satıhk enkaz 

Belediye İmar Müdürlüğünden ı 
Cebeci'de Siyasal okulu civarmda 

kadastronun 5Z2 inci adasmın 170 nu· 

Kiralık Kat - Çankaya'da okul ya
nında asfalt üzerinde No 5 orta kat ta· 
mamen S oda, salon konforlu ve mu • 
şambalı 50 lira Tel: 126S 71S8 

Kiralık Kat - Bakanlıklar karşısın

da Konur sokak No 9 orta kat tama . 
men 5 oda. salon konforlu 60 lira 
Tel: 1265 7159 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet maralı parselindeki ahşap hanenin 
cad. No. 33 de 6 oda camlı ve açık 2 enkazı muhammen bedeli olan 20 lira 
büyük balkon ve fevkalade nezaretli mukabilinde 19.10.1938 çarşamba gü
geniş bahçeli müstakil hane. 7362 nü imar müdürlüğünde ihale edilmek 

üzere on beş gün müddetle müzaye
deye konulduğu ilin olunur. Kiralık - Y. Ziraat enstitüsü karşı-

Kiralık - Kocatepe Meteoroloji sında yeni mahallede 3 oda mutbak, 
emtitüsü arkasında Anılmış apart1rna- banyo, havagazı bahçeli, asistan Sadri 
nında S büyük oda, 1 hol. Fevkalade evi. İçindekilere müracaat. 7 363 
nezaretli ve konforlu bir daire. İçinde-
kilere. 7195 Kiralık apartn:oan - Bahçe orta -

smda 6 büyük odalı, 2 genit aofalı ka • 
loriferli sıcak sulu umumi Vebolit te • 
sisatlı apartıınan. Yeni§ehir ScUinik 

Kiralık daire - İki oda, bir hol, Ye
nişehir' de, elektrik tirketinin tam ö · 
nünde No. 34 Ekrem Özkan evinde 

7200 
cad. No. 44 Ti: 1535 7364 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so -
kak Asalar apartmıanında s, 6 odalı Satılık : 
daireler, orta kat kapıcıya müracat. 

7217 

Kiralık oda -Yenişehir'de Lozan 
meydanında aile içinde bir bayan için 
möbleli ve möble.siz bir oda kiralıktır. 
Telefon: 2406 7218 

Kiralık - 5 oda 1 aandık odası, ge
niş hol, elektrik, bavaga.ıı, au, Yenişe
hir'de belediye otobüs garajı karpaın· 
da (Telgaz ciheti) İskitler caddcai A • 
tatürk bulvarına ~O metre mesafede 7 
No. apartıman. 7239 

Kiralık orta kat - Mupmbalı 5 o

Sabhk - istasyon arkasmda ve 
jandarma mekt-:bi civarında ve A~~ 
ra'nm her tarafmda infaata clvenfli 
arsalar. Tel: 2406 Neşet Şeren• 6349 

Satılık - Ankara'nm her tarafın • 
da irat getirir beton alıfap ev ve apar
tımanlarla bahçeli evler yapı koopera· 
tifi hiueleri. Tel: %406 Nqet Şeren. 

6350 

Satılık - Ankara'nm her tarafın • 
da ev. apartıman, arsa almak ve sat • 
mak istiyenler. Tch 2406 Nqet Şc • 
ren.. 6351 

da, geniş teras, tam konfor. Ycnitehir Acele satılık_ Ayvalı Tutlu men· 
Kocatepe Meırutiyet caddesi Yeni ba suyu müıtemiUitiyle birlikte uy· 
Kalık sokağı No. 10 alt kata müraca • gun fiatla aatılıktır. Ve kiraya da ve. 
at. 7240 rilecektir. Tl: 2406 6803 

Kiralık zemin kah - 2 büyük od 
1 hol, au, elektrik, havagazı ıeylığı 3'ri Sablık analar - Karanfil sokak ve 
liradır. Kavaklıdere Güven mahalle • Kocatepe'de Blok ve serbest yapıya 
si bakkal karfWllda No. 14 Tl: 3762 elverişli. Hayri Dilman Koç Ap. 4 Ta: 
ye müracaat. 7241 2181 7047 

Kiralık - Meşrutiyet ve Seliinilı: 
caddesi arasında Türe sokak yeni apar
tıman daireleri kiralıktır. İçindekilere 
milracaat. 7242 

Sablık Ev Eıyası - Salon talmru 
kadın bisikleti perdeler ve muhtelif 
eşya Yeniıehir Yunan Sefareti yanın
da No: 3 7179 

Kiralık daire - Bankalar caddesi Sabhk ev - Hacı Seyit mahallesi 
İnhisarlar Müdürlüğü sokağında Cot- Gültekin sokak No. 16 da 6 oda mut • 
kun apartımanında 4 oda, ı hol. Zira • bak bahçesi muntazam. 40 lira kira gc
at Bankasında Sakıp Coıkun'a müra • tirir. Anafartalar caddesinde Kamelya 
caat. 7244 mağazasında Riza Eeen'e müracaat. 

7281 
Kiralık - Bir bay için mobilyalı 

konforlu oda - Yenişehir Karanfil so
kak No. 15 A ya müracaat edilmesi. 

7261 

Kiralık - Dahiliye VekSleti kar • 
tısında tepede Kızılırmak sokak Nr. 4 
her tarafa hakim manzaralı genit 4 0 • 

dalı her bir konforu havi daire. Tl: 
3046 7265 

Kiralık daire - Bankalar caddesi, 
İnhisarlar Baı Müdürlüğü yanı, dok -
tor Salibi Ap.: 4 oda, mutbah, banyo, 
elektrik, havagazı, su. Ti: 1490 7278 

Sablık - Anlrara'nın her tarafında 
parsellenmiş analar beton ahşap ev 
aprtıman ahp satmak iıtiyenlere Tl: 
3563 Ali Cengiz Bayram Cad. No. 1 

690? 

Kelepir arsa - Maltepc'nln en ha -
kim yerinde (90) M1 ana ucuz veri • 
lecek. Hayri Alıcıoğlu Tel: 1538 

7322 

Acele aablık araa - Bahçeli evler 
kooperatifi yanında "1004" M2 arsa 
uygun fiyatla. Hayri Alıcıoğlu Tl 1538 

7323 
Kiralık - Y enitehir Demirtepe U- ' 

runç sokak N o. 3 evin 4 geniş oda, ı Satılık arsalar - istasyon arkaam-
holden ibaret ikinci katı. Ti: 3134 da, jandarma okulu yanında ve Yeni -

7282 şehir'in her sokağında küçülı: çapta ar-

Kiralık - İkinci kat daire. Yenişe· .salar. Hayri Alıcıoğlu Tl: 1S38 
bir, Demirtepc, Akbay sokağı No. 9• 7324 

be§ oda, bir hol, banyo, havagazı. Ala- Satılık ev, apartıman - Ankara' -
turka, alafranga 2 hela. Önde arkad 
b

. • a nm her semtinde irad getirir, beton, 
ıri çok geniı 2 balkon. Bakanlıklann 
f 

• kargir, ahpp ev ve apartıman. Hayri 
as altın yanı başı. Taksimat, nezaret 
hava mükemmel. 

7283 
' Alıcıoğlu Tl: 1538 7 32S 

Sahlık motosiklet - 110 lira, her 
Kiralık bir oda - Bir bay veya ba 

yan için Yenişehir Demirtepe Urun~ gün öğleyin ve tatil günlerinde görüle-
sokak No. 7 içindekilere müracaat. bilir. Hamamlk\il eski kömür depolan 

7286 
karşısında Gediz aokak No. 29 7328 

Kiralık daire - Yenişehir Kazım 
Özalp cad. Ataç sokak Özenç Ap. dülı:
kanlar üstünde 4 oda 1 hol ve banyolu 
bir daire Tl: 33 ı 9 7288 

KirahJr miistMil bir oda - Işıklar 
caddesi Güzeller aokak Onuncu yıl 
apartımanı son kata müracaat. 7291 

Kiralık kat - Rahat geniş nezaret
li ucuz Maltepe Uludağ 10kak yeni bi· 
nanın orta katı 4 oda 1 bol üstündeki 
kat,a mllracaat. 7301 

Kunlar: 

o.ktilo kana - 51 inci devresine 
ilkteırinin ilk baftumda batlıyor. 2 
ayda diploma verilir. Memurlar Koo · 
pcratifi Uatünde katı Tel: 3714 6834 

Steno lrunu - 5 ind devresine ilk
teşrinin ilk haftasında ba§lıyor. 6 ay . 
da diploma verilir. Memurlar Koope . 
ıatlfi tıstibıdo Kat 1 Tel: 3714 683S 

(4175) 7352 

Mühendis Ye fen memuru 
ah nacak 

Ankara Belediye Riyas~tinden 
Su itleri idaresi için bir mühendis

le bir fen memuru alınacaktır. 
Taliplerin apgıda yazılı vesikaları 

Ankara Belediye riyasetine gönder
meleri: 

İstida (fotoğraflı), 
Nüfus cüzdanı sureti 
Tercümeihal, 
D~ploma veya Nafıa vek~letinden 

alınmış ruhsatname sureti. (4164) 
7347 

- Orman Koruma 

Sahhk ~am tomruklar1 
Devlet Orman lşletmeai Karabük 

Revir .Amirliiindea : 
1 - Karabük'te istifte 1884 adet 

muadili 1122 emtre mi kip 707 desi -
metre mik&p damgalı ve numaralı 
çam tomruğu açık arttırma ile satı· 
lacaktır. 

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

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

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

5 - !steklilerin yüzde yedi buçuk 
muvakkat pey akçeleriyle 14-10-938 
cuma günü saat ıs ee Karabük'te Re
vir Merkezine müracaatlarL 

(6974-4070) 7144 

Zayi - İstanbul İthal!t gümrüğü
nün 8881 sayı 1-9-938 glinlU 957 59 
makbuz zayı olmuştur. Yenisini çıka -
racağımdan kaybolanın hükmü yok • 
tur. Konstantin Hristidis. Küçük Ba • 
lıklı Han No. 7 73S8 

Zayi - S-10-938 de İ5tanbul'dan 
hare.ket eden Ankara ekspresiyle ge· 
lirken evrak çantamı kaybettim. Şah· 
suna ait evrak ve diplomamı bulanlar 
qağıdaki adrese bildirdikleri takdirde 
kendileri memnun edileceklerdir. An • 
kara vergi itirazları tetkik komisyonu 
reisi Bay Tevfik vasıtasiyle Şahap Ural 

iş verenler : 

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

Ocretli kız veya erkek bir laborant 
alınacaktır - Orta mektep mezunu ol· 
mak, daktilo bilmek ıar.ttır. Her gün 

9 • 12 ve 14 • 16 saatleri arasında 

Yüksek Ziraat Enstitüsünde Profesör 
Gerngross'a müracaat. 7277 

Aranıyor - Yardımcı büro hizmet· 
cisi. 16 • 17 ya§larında okur yazar er • 
kek yardımcı büro hizmetçisi isteni -
yor. Ulus'ta H. G. rumuzuna ,.... .. ~t·ıpla 
müracaat. 7290 

.\ranıvor 

Aranıyor - Yazıhaneye elvcriıli 
2 o~a veya 1 oda, 1 hol. Yeni~ehir'de 
tercıhan asfaltta ve k,1 :ferli aranı _ 
yor. P. K. 92 Tel. 3102 7280 



Türkkuşuna 15 genç ahnacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 
Türkkuşu teşkilatında motörlü ve motörsüz tayyareler 

üzerinde öğretmen olarak çalışmak maksadile yetiştirile
cek 15 gence ihtiyaç vardır. Aranan belli batlı ıartlar ıun
lardır: 

1. - Türk (soyundan) olmak 
2. - iyi hal ve şöhret sahibi bulunmak 
3. - Sağlık durumu tayyareci olmağa elverişli olmak 
4. - Boyu 1,58 den aşağı olmamak 
5. - En az lisenin onuncu sınıfım bitirmiş olmak 
6. - En az 18, en çok 22 yaşında olmak 
7. - iki vesika fotoğrafı ibraz etmek 

Öğretmen namzedi olmak üzere alınacak gençlerden 
Türkkuşu teşkilatında uçuculuk öğrenmiş bulunan planör
cülük B veya C brövelerile işe başladıkları tarihten, hiç 
uçmamış bulunanlara da planörcülük B brövesi aldıkları 
tarihten itibaren nizamname mucibince yatmak, yemek ve 
giyim masrafları Türkkusuna ait olmak üzere ayda lise 10 
tahsilini görmüşlere 25, liseyi bitirmiş olanlara 30 lira üc
ret verilecektir. 

Gelecek seneler içinde uçuculuk kudretlerinin artış de
recelerine göre görecekleri zamlar hususi bir talimatla tes· 
bit edilmiş bulunmaktadır. 
Türklruşuna bu suretle seçlleceklerin Öğretmen Muavİ· 

rıi oluncaya kadar. normal olarak bes sene evlenmemeyi 
ve hususi bir teahl.ütnameyi imza ederek Türkkuşunun 
vereceği vazifeleri on sene müddetle görmeği kabul ve te· 
flhhiit etmesi ,arttır. 

Bu hususlar hakkında fazla tafgilat almak istiyenler 
Türkkuşu Talim Terbiye Biirosu Direktörlüi!üne doğrudan 
doeruya şahsen veya yazı ile mürııcB.at edebilirler. 

Kayıt muamelesine Cumhuriyet Bayramına kadar de. 
vam olunacağından müracaatların bu tarihe kadar yapıl· 
mMı sarlhr. 6343 

.::!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 
= -
§ TÜRK HAVA KURUMU -

--
--- BÜYÜK PİYANGOSU ---
-----

~ 6 cı Keşide: 11/Birinci Te§rin/938 dedir§ - -! Büyük ikramiye 200.000 liradır: 
§ Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 § 
_ liralık ikramiyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet := 
:= mükafat vardır •.• -:= Dikkat: Bilet alan herkes 7 Birincite§rİn 938 günü ak· ;; = şamrna kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. := -
':illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf(i=" 

Elbise diktirilecek 
Emniyet Müdürlüğünden : 

Cinsi Mikdarı 

Beher takımın resmt 
elbise ile bir adet 
resmi ppkanın diki-
mine tahmin edi- Teminatı 

len fiat 
Lr. Kr. Lr. Kr. 

İhale 
günü 

Belediye Meclisi intihabı 
• 

Belediye Meclisi İntihap En<ümeninden: 
1 - Belediye Meclisi İntihabına 1/teırini evvel/938 cumartesi 

günü sabahleyin saat dokuzda baılanacak ve akpm saat 18 e ka
dar devam edecektir. 

1/teırini evvel/938 cumartesi günü gelecek mahalleler 
lsmetpaşa, Köprüba§ı, Bozkurt, F evzipaşa, inkılap, Öztürk 

Bendderesi, Altıntaı, Tabakhane, Anafartalar, Eğe mahalleleri.' 

2/teşrinievvel/938 pazar günü gelecek mahalleler 
Doğanbey, Misakı Milli, Kızılelma, istiklal, Yeğenbey Yeni-j 

ce, Ölgü, Özkan, Altay, Şakalar, Koyunpazarı, Su tepe, ' 
3/teşrinievvel ı93g pazartesi günü gelecek mahalleler 

lçkale, Kılınç Arslan, Pazar, Akbaş, Uguz, lnönü, Çimentepe, 
Kırkız, Kurtuluş, Dumlupınar, Duatepe, 

4/teşrinievvel/938 ıalı günü 
Sümer, Meydan, Gündoğdu, Erzurum, Turan, Akalar, Nazım. 

bey, Özbekli, Sakarya, Çeşme, Başkır, Yalçınkaya, Demirfırka, 
5/teşrinievvel/938 çarşamba günü 

Necatibey, Şenyurt, Y enituran, Atıf bey, Y enihayat, Demirli 
bahçe, Yeni doğan, Altındağ, Aktaş, istasyon, 

6/teşrinievel/938 perşembe günü 
Cebeci, Kavaklıdere, Cumhuriyet, l\tatürk, Keçiören, Etlik, 

Aktepe, Çoraklık, 
7 /leşrinievvel/938 cuma günü muayyen günlerde gelmemiş O· 

lanlar~a mahalleler haricinde kalan yerlerdeki halkın reylerini 
veremıyenlere tahsis edilmiştir. 

2 - Yukarda yazılı mahallelerin günlerinde reylerini vermek 
üzere Belediyeye gelmeleri ilan olunur. (4038). 7109 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. ---
~ Hari~ten Ankara'ya getirilen memba ~ 
-

--- -
sular1nın sallı fiyallar1 ----

-------:= Belediye Riyasetinden : := 
- Hariçten Ankara'ya getirilen menba sularının satış fiyatları § 
=: aşağıda yazılmıştır. Sayın halka ilan olunur. 

:= Suyun cinsi 

Depoda satış 
fiyatı 

Kş. S. 

= TAŞDELEN = 30 cı. lik şişeler 
= 50 CJ. Jik şi§eler 
:= 3 litrelik galon 

4. 
4.75 
16 = 30 litrelik damacana 95 

=DEFNELİ SUYU: = 30 cı. lik şişeJer = 50 cı. lik şişeJer = 3 litrelik galon 
:= 30 litrelik damacana 
=ÇENE SUYU: 

4.5 
5.25 

16.50 
100 

=: 60 litrelik damacana 140 = 25 litrelik damacana 75 

Lokanta ve Gazino- Bakkallarda =: 
larda ve evlere teslim =: 

Buzsuz Buzlu Fiyatı =: 
Kr. S. Kr. S. Kr. S. :: 

5 5.5 -7 7.5 --17.5 -
105 -----6 6.5 ---7.5 8 -

17.5 -110 -= --150 ---80 = KAPLANLI SUYU: --:= 65 litrelik damacana 100 =: 110 = KARAKULAK SUYU: -
:: 65 litrelik damacana 200 := = KA YIŞDAG SUYU: = := 65 litrelik damacana 200 210 =: 

210 

== (4180) 7356 = - -
-=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(i=" 

...ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

T. C. Z 1 R A A T B A N K A S l 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verece 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hcsaplarınO 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşaf 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 500 .. 2.000 •• 
4 

40 
100 
120 
160 

.. .. .. .. .. 

250 
100 
50 
40 
20 

• 1.000 
" .. 4.000 .. .. 5.000 .. 

" 4.800 
" 

" 3.200 " 
DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 it 

radan afağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/026 
lazlaaiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikanun, ı Mart fi 
l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Muhtelif erzak ahnacak 
Emniyet Umum Minlürlüğünden: 

Muhammen 
Erzakın Miktarı bedeli 
cinsi kilo kuruş 

Kuru soğan 5000 7 ) 
Kuru sannısak 150 30 ) 
Kırmızı biber 75 40 ) 
Kara biber 75 120 ) 
lfuz 1000 7,5) 
Sirke 300 15 ) 
Sl!!sa 750 35 ~ --yıcnı uanar. ıuu 1~ 

Salamura yaprak 500 25 ) 

Kuru üzüm 1000 30 ) 
Kuru kaysı 500 80 ) 
Kuru erik 250 25 ) 

% 7,5 ilk 
Teminatı 

Li. K. 
Münakasanın 

Tarihi Günü sal 

77 58 17. ı 0.938 pazarter..i -' 

Çam fıstık 75 140 ) 
Ceviz içi 75 50 ) 105 75 17.10.938 pazartesi ,S 
Fındık içi 50 80 ) 
Badem içi 50 120 ) 

Limon adet 7500 ~ ) 
Kuş üzümü 50 40 ) 

Çay 25 360 ) 
Kesme şeker 1000 32 ) 77 44 17.10.938 pazartesi 16 
Toz şeker 2000 ıs ) 

Resmi elbise 
• Şapka 

474 takım ) 
474 " ) 

3 50 
125 oo 11-10-938 pa- § D Ba" sı·t u·· rek -== zartesi günü = r. 

saat 
14 

de ~ Cebeci Merkez Hastanesi ~ 

Salep 25 250 ) 
3-10-938 tarihinde açık eksiltme ile münakasaya konulmuş olan yukarı' 

yazılı muhtelif cins erzakın münakasası 10 gün müddetle uzatılmıştır. 'fi 
tiplerin yukarıda yazılı gün ve saatta evvelce istenilen evrakı müsbiteJerii 

Yukarda cinsi ve mikdarı yazılı elbise ve şapkanm dikimi eksiltmeye - -
k 1 İ kl·1 · ·1 : le Hastalıkları mütehassıs• : onu muştur. ste ı erın gösterı en gün ve saatte kanuni belgeleriyle bir· : Her rün hastalarını Yenişehir : 
likte emniyet müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. (4029) 7168 

: Meşrutiyet caddesi Urek apartı· : 
: manında saat 15 ten sonra kabul : 
: eder TeJ: 1694 : 

., .....................................• ,. 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

- -: Nümune hastanesi Fizyoterapi : 
: Müteha11ısı : - -- -: Muayenehanesini Ycnişehir9C : 

1 birlikte komisyona müracaatları ilan olunur. (4177) 7S: 

CEBECİ' de 
Yenidoğan Bahçe sinemasında 

RAMONA Tamamen renkli 

l 
.............. ;;~;~~ .. ~;~;~~~~~········ .... ·ı 

Kulak, Burun, Boğaz Mütehassısı 

ı Dr: ~evket Hüsnü TARAY i 

Harp Okulu Hastanesi 
Asabiye Mütehassısı 

Doktor Halit Ulaı 
: nakletmiştir. Hastalarını saat 15 : 
: den itibaren kabul eder. Tl: 1374 : - ---.....- l 

Adlıye Sarayı köşesi Sarraf 

:.:::.~~:.::.~.:.~!.'.~.~~.'..~'..'. 
Adliye Sarayı köşesi sarraf 
Hakkı Ap. Saat 3-7 Tl : 3912 

7196 

939 Modeli 

= Adres: Yenişehir Atatürk Bul· : --~---.-:;;....,_;..-.-o - -: varı Foto Cemal Apartımanı : 

~ .. ~:.= .. ~::: ................... :~:.~ 1111~ ~l l lllllllllll 11111111111111111111111111111111 !llll l lllll lllll il l llll l l l lll l lllll l l 1111111111111111111111111111111111111111~ 
§il y E N i SiNEMALAR H A L K ~ 

ULUS - 19 uncu yıl. - No.: 6174 

İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 
Umumt Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümta2 Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

~~-:;:::::==::....::...~__;...=-===-~~-=~ 

= • BU GON BU GECE ~ = BU GON BU GECE Sayın Ankara Halkının en çok ~ := Me1hur Fransız artistlerinden Raimu seudiği komedi artistlerinden ~ 
:= ve Michelle Morgan tarafından Stan Lorel - Oliver Hardy'nin ~ 
:= temsil edilen temsil ettikleri ~ 
E; SERSEMLER KIRALI LOREL • HARDI lŞ ARIYOR ~ 
- Seanslar : Türkçe sözlü nefis komedi filmi ~ = 2.45 • 4.45 • 6.45 - Gece 21 de Fiatlar : ~ 
=: Fiatlar : Balkon: 55 - Hususi - Duhuliye 25 ~ = Balkon 55 • Hususi 40 - Duhuliye 25 K u r u ş t ur ~ = Kuruıtur HALK MATiNESi 12.20 DE ~ = KART ACA MUHAREBELERi ~ = BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SiNEMASINDA ~ = KARTACA MUHAREBELERi ~ 
~ Türkçe Sözlü ~ 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Blaupunkt Radyoları geldi Kazım Rüştü 
Ankara Adliye Sarayı caddesi 

Gençağa apartrmam 
No. 6 Ti. 2208 6242 


