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Telgraf aörest : Kunın • lstanl:iul 
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Yazısı 2 nci sayıfada 

Bugün .Münihte konferans toplanıyor 
Çember !ayn, Hit !er, MussOlinl Daladiije suih 

için son bir gô·~üşme ljapacaklar 
ALMANYA, MUSSOLiNiNiN TAVASŞUTU CZERiNE 

Düılril v c§l (p c§l ~c§l ğ o lUI lfTfil l\ıJI lfi1il ô ~efe rr CI 

[b) <® lr o Ü ğ ö. fil Ü [b)lUl<SIÜfil<e [b)orcakto 
günleri Ruzvelt Hitler, Südet mıntakasının sullıen 

ŞÜ ••tırıarı ::;m:.::: ~,: H tlere ikinci bir teslimi yolunda son bir f/lllJTel lJUPllJOT 
Avrupa vaziyetinin harbe gidip git- • • • d d • 
miyeceği henüz kat'i surette nnlnşılmış mvea<ıi~.sgtoan,J28g(Ao.A.)n- Be. Rruzvel.t . A l ı değildi. Vfikıa Çekoslovakya eyliılün :ıı .. 
28 inci çarşamba günü saat 14 e kadar şimdiki anlaşmazlıkta alakadar olan l 
Südet mıntakasmı tahliyeye başlamaz devletler için derhal yapılmasını tek-
ise Almanyanın umumi seferberlik i· lif ettiği toplantının Avrupanın bi. 
lan edeceğine dair olan haberler Der taraf bir memleket:nde yapılmasını tel-
linden tekzip edildi. Fakat bu tekzibin 
ameli bakımdan büyük bir ehemmiye-
ti yoktur. Almanlar bir taraf tan böy
le bir tekzip neşretmekle beraber umu· 
r.1i seferberlik tedbiri de almış olabilir· 
ler. 

Di6o1 t.ı:ı.uüt.o.n -Çch:a;,lu va.ltya.ya. ille• 

teşrinin birine kadar verilen mühlette 
şimdiye kadar bir değişiklik te yapma· 
dılar. 

Nihayet yarınki cuma günü Alman 
orduları Çekoslovakyanın Südetlcr hu
dudundan içeriye gidecektir. Eğer Çek 
ordusu bu harekete mukavemet eder· 
se fiilen harbe başlamış demektir. 

Sonra Fransa ve İngilterede bir 
harp için icap eden askeri tedbirler a
lmıyor. Bilhassa hava ve deniz kuvvet
leri seferber ediliyor. Esasen Orta Av
rupada hemen her devlet seferber hale 
girmi§tir. Almanyada ve Çekoslovak· 
yada bulunan ecnebi kolonileri bu 
memleketleri terketmektedir. Hattfı 
Fransamn payitaht ahalisinden bir 
çoğu Parisi tahliye ile meşguldür. On 
ikişer sayfa olarak basılmakta olan 
};"'ransız gündelik gazeteleri sayfalan
nın sayısını altıya indirmişlerdir. Bü
tün bu hadiseler vaziyetteki vehameti 
göstermeğe kafi gelir. 

Bununla beraber Çemberlayn henüz 
sulh Un mubaf a?.a.Sından ilmidU:i kes
memiştir. Son dakikada Çekoslovakya· 
nm Südct mıntaka.sını en kıs& bir müd
d~t za:rrnda tahliye etmek vaadi ile 
Hıtlerın 1 ilkteşrin mühletini biraz u
zatmasını teklif etmiştir. Acaba Hitıer 
İngiliz Başvekilinin bu teşebbüsünü 
nasıl karşılıyacaktır? Hadiselerin son 
ink~şafı bu teşebbüse karşı Bcrlindcn 
venlecek cevap ile Jrat'i istikametini 
alacaktır. Her halde harp patlayacak 
olursa insanlık ve medeniyet namına 
büyük bir felaket olacaktır. 

kin eylemektedir. 

B. Ruzveltin telgrafının metni şu

dur: 
26 eylül tarihli telgrafıma eksclan

(Sonu: Sa. 2. SU. 4) 

-faşvek ll \1e lJahlllye 
Vekili dün ~eld ·ler 
Bir mü.ddettenberi Yalovada istira.. 

hat etmekte bulunan Başvekilimiz Ce

m Bayarla Dahiliye Vekili ve Parti 

Genel Sekreteri Şükrü Kaya, dün ak-

şam şehrimize dönmüşlerdir. 

Roma, 28 (A.A.) - lnglltere bU. 

yUk elçisinin bugUn M:ussoliniye 

Ingiliz donanması 
seferber edildi 

• 

Fransada 1Jeniden bazı 
ılıtıqatlar çağırıldı 

~ 7iı tr ;ı 

{Yazısı 2 inci .a~ fo-:!ı:ı) 

Bir haf ta evvele gelinci ye kadar Av
rupacia hiçbir memleket harp istemi· 
yordu. Şimdi ise Almanyanın Çekoslo-

vakyaya karşı aldığı son vaziyet üzeri- \ .-------·-------------------~ 
ne harbin önüne geçilmez bir zaruret • K u R u N ı olduğunu iddia e·' nler görülmektedir. 1 
Bu tahmin ve iddiada bulunanların is-
tinat ettikleri mülahaza şudur: 1918 
sulbü ile Almanyanm cenup hudutla· ı 
rmdan irerive do;;.z.u soıcuımuş olan 
Çek mem1e1·eti l"'ıılıteMel bir harp cep· 
besidir. Fransa bu ce~lıevi r;~bir va. 
kit elinden çıkarmak istemez. Zira bu 
cephenin ortadan kalktığı giin Ah~an
yanm doğrudan doğruya hücumuna 
maruz kalacağım düşünür. Su halde ı 
Almanya ile iki ay sonra dah gayri· 

(Sonu: Sa. 2. Sil. 3) 

Varın dan sonra sav
nı c.r t t ırıv c r l 1 r 

biılikfe ıeıgün . 
.... 

ılavelerle 

12, 16, 24 sayfa 

Hit1erle Musolini bir tamda 

Çemberlayn tarafından tevdi ettiği 
mesaj üzerine, Mussollni, Hltlerle 
uzun bir telefon muhaveresi yaıı
mıştır. 

Mussolini, Bitler nezdinde tavas. 
sutta bulunmuştur. 

Roma, 28 (A.A.) - "Havas ajan. 
sı muhabirinden": 

İngiliz sefiri Lord Pört, bu sabah 
Kont Clano tarafından kabul edil
miştir. Resmf bir tebliğe göre İngl. 
liz sefiri, ltalynn hariciye nazırına 
hUkümetl namına Alman - Çek lh. 
tillifı ile ala.kadar mUhim tebligatta 
bulunmuştur. 

Bcrlln, 28 (A.A.) - İngiliz sefiri 
B. Henderson, ziyaretini mUteaklp 
saat 12,35 te B. Bitler tarafından 

kabul edilmiştir. Görüşme bir saat
ten fazla devam etmiştir. 

(Sonu: Sa. 2. S\1.ı) 

--... 
Leh izciler Birliği Reisi 

Reger, hududu ge
cerken öldürüldü 

"Slyezio'l kurtarmak istiyoruz,, 
Yazısı 4 üncü Bay/ amızda) 

ij)üftletüı peşinden-: 
-= ~ ,_.. ,,_, - ~ ,_ --

Tahliye davası 
Kiralık bir odniz , ·nr. Günün birinde bir ndnnı gelmiş, bu eve gtr_ 

miş, oturmuştur. link snhlbl sıfntflc mahkemeye <lnnı ecliyorsu. 
nuz. Hdklm şlkliyctlerinizl dinliyol'. Hay ''eriyor. E ,·de oturan yaban.. 
CJ)"l çıkarmak kararını ,·eriyor. J\nrnrını ill\m halinde elinize \'eri_ 
yor. 

l•'aknt sizin dn,·acln. nnznri olnrnk hnklı oldui;','"llnuzn dnlr bir ka
ra~ almış olmnnız ktıfi değil. Şimdi bu Jrnrnn icrrı ettirmek lft. 
zımdır. Acaba C'\"'de oturan n.dn.m bu knrarn. knrşı ne diyecektir? Kn. 
rnrı knbnl etmiş olsa bile evi knç günde tnhliyo edecektir? ... 

İşte. Almnnynnm Südetler meselesi şimdi böyle bir ev tahliye dn\'a
sı manzarasını aldı. Davacı Hltlerdir. lngiliz Başvekili Çembcrlayn da_ 
vacının şikAyctJndc haklı olduğunu kabnl etmiştir. Faknt Kitler bA. 
k imin karanın alch kt.an sonra derhnl bunun tatbikini, yani ilktcş. 
riııin bfHnci gününden itibaren Sütlctlcr mıntaknsmm t.ahliye&ini isti_ 
yor . Ilencş ise b n mıntnkndn oturan ndn.ın sıfnt:ı ile itirnz ediyor. 
Her halde f • • •• re için lılr wmnn \"erilmesini istiyor. ATrnpııyı harbe 

~· :;'kesi gösteren knl'gn da buı•ndnn çıkıyor! 
~ \ta llASAN KUMÇAYI 





o .. 
lJö.cü,, VüşündüAçe 
~ ~1- ,.,_~ rn- --

1 s tan bu I, asfalt 
ve ekmek! .. 
Yapı işlerine aklim ermez. Yol in. 

şaatı hakkında da bilgim yoktur. Dfr 
caddenin, bir ara sokağın parke dö. 
şenmesile, asfalt yapılması arasında ne 
gibi farklar olur'! Bunu da kestire
mem. Fakat bütün şu bilgisizliklerimlc 
b •rabcr, İstanbul sokaklarının hepsini 
asfalt yapmak, bana claha faydalı, da
ha iktısadi, daha güzel bir iş gibi gö. 
rünüyor. 

istanbulu yeditepc üstünde kuran. 
lar, herşeydcn önce iki dava peşinde 

koşmuşlardır: 1 • Şehri güzel göster
mek; 2 - şehirliyi, güzelliği kavra
yacak, bütün genişliğilc kucaklayacak 
bir yere yükseltmek. Onilnde Marma. 
ra, Boğaz, Haliç gibi dünyanın en gU. 
zel manzaraları serili duran bir top
rak paı'çasında hiçk:mse, tepe durur
ken, çukuru seçemezdi. Bu yU:ıdend:r, 
ki İstanbul tepelere tırmanın §, kıyı. 

lardan başlayarak, ta dağların sırtına 

kadar evler sıralanmıştır. 
Gerek Bizansta, gerekse eski tstan. 

bulda yol, patii:adan başka birşey de
ğil. Anacaddderin bile ölçilsü, bir 
"ekmek; i bcyghi,, nin gcçeb:ıc-ceği 

genişı :ı~ te. Çamur, batak, sel, yağmur 
gibi ş~yler, gö~;:tcıı inme belilar gibi 
sineye çe!:ilirdi. Bodrumu su do~ 
lan, b1h'"e d~varmı seller Götüren za.. 
vaılılar pc:ça1arı sıvarlar, başlannın ça. 
relerine bakarhrdı. 

Bı.:günkü inanış mızda böyle miskin 
bir tc\·ekkül yoktur. Sokakta çamur 
görünce, bekdiyeye sinirleniyoruz, Jra. 
ranlı'kta k::ıldık mı, avazımız çıktığı 

kadar ba~ırıyoruz: 
- Temizlik parası veriyoruz, yol

iar neden kirli ve çamurlu? 
- Işık parası veriyoruz, sokaklar 

niçin karanlık? .. 
Fakat Istanbulun tepeler üstünde 

yapılış•, tabii hadiseleri felaket hali. 
ne koyuyor. Yağmur heryerde yağar, 
düz, bnlık s ırt cad<leler i.!stUnde a!i:ar 
sıider Y;. rll'ni:z,._ döktiliir. ya e-cnis 
0valara yayılıp kendini toprağa emdi~ 
rir. 

Burada şiddetli bir yağmur, yokug
larla beslenerek, felaket olur. Seller 
ç2ğlayanla kaldmmları .söker, parkele
ri denize silrilklcr. Fındıklı, Tophane, 
Boğaz:tesen yolları §imdiye 'kadar kaç 
kere anacaddeye devrildi. Kaç bin a. 
raba kum ve çakılı seller denize sil. 
rUk1edil. 
Eğer bunlar hesap edilirse, istanbul

da "asfalt,, ın ne kadar l!z•m, hattl 
ne vazgeçilmez bir§ey olduğu kendi· 
liğinden anlaşılır. Asfalt, kaldırım.dan 
beş kere daha pahalı olsa bile, yine 
her şiddetli yağmurda söklilecck ve 
tekrar yapılacak bir parkeden daha 
ucuz: dur. 

Otomobil lastikleri, makasları, kal. 
dırrmlarda yanyanya fazla kaybe. 
elerler. Bütün öteki ta§ıma vasıtalan 
da, bu lmy:ptan kurtulmuı değillerdir. 
İkidebir bozulup onarılan yol masrafla. 
nna bir de bu görünmez ziyanları ek· 
lersek, asfaltın lüzumu bir kere da
ha anlaşılmış olur. Belediyemiz par .. 
ça parça başanlacak büyük bir asfalt 
i§ine g~rişemez mi?, Ekmek kadar as
falta da muhtaç olan bir §ehir, kendi 
belediyesinden bunu isterse, çok gö
tiUmez sanırım. 

• 

lktısat Vekili 
i\nkara, 28 (Telefonla) - lktuat 

Vekilinin cumaya İstanbula giderek 
bir iki gün kaldıktan sonra, tekrar 
Ankaraya döneceği haber verilmekteM 
dir. 

Metresini yaraladı 
Yeni şehir. ·:: Tevfik sokağında otu, 

r.ın tütün arn::le3inden Huriye Gül. 

s~n. boyacı Müminle beraber oturma
sına rağmen. Mustafa isminde birisilc 
alillrndar olmuş, evlenmeye karar ver. 
mi~lerd:r. 

Boyacı l'ı' ümin, bunu haber alınca, 

!en:ı t alde k zmış, bıçağını çeke,.ek 
Huriyeyi ~llerinde.n yaralamı~trr, Ya. 

-

Himaye Birliği 
Bugün Valinin Başkanlr~ 

ğında toplanıyor 
1lkokullarda okuyan yoksul ve gı· 

daaıı çocuktan korumak maksadile 
part:ye bağlı olarak kurulan hinıaye 

hey.etleri birliği bugün saat 15 te fır
ka vilayet merkezinde senelik top. 
lantısını yapacaktır. 

Toplantıda birliğin bir yd içinde 
yaptığı yardım, ve bugünkü bulundu. 
ğu vaziyet etrafın.da konuşmalar yapı
lacak, çalışma raporu okunacaktır. 

Rapordan sonra bu yıl birliğ:n yar
drm sahasının genişletilmesi için alt. 
nacak tedbirler de görüşülecektir. 

Hazulanan şekillere göre, vali Mu. 
hittin Ustündağm himmetile bu yıl 
yard m mikdarı bir misli daha arttın· 
lacaktır. 

---0---
öğretmenler ara-
sındn yeni tayinler 
Sanat ve ekalliyet okulları 

kadroları geldi 
istaı1bul Akşam Sanat okulu ev ida· 

resi stajiyeri Hayriye Beyoğlu ak§aın 
sanat okuluna, erkek sanat okulu tes. 
viye öğretmeni Kamil Istanbul yUk. 
sek sanat okuluna, İstanbul Akşam er· 
kek sanat okulu do"küm atelyesi şefi 

Hüseyin İstanbul bölge sanat okuluna, 
İstanbul akşam erkek sanat okulu mo
da atelyeıi stajiyeri Orhan İstanbul 
bölge sanat okuluna, İstanbul Akşam 
erkek ıanat okulu elektrik stajiyeri 
İsmail İstanbul bölge ~anat okuluna, 
Üsküdar Ak§8111 sanat okulu nakı~ 

öğretmeni Adile Usküdar krı enstitü. 
aüne, İstanbul Aktam sanat okulu 
diki§ öğretmeni İkbal Selçuk sanat o. 
kuluna, İstanbul Akşam kız sanat o
kulu bicki dik.is öğr.etme.ni Lat~ Sel
çuk sanat okuluna, Kütahya lisesi ta.. 
bilye muallimi Fitnat Beykoz ort.aya, 
İstanbul Selçuk kız enstitüsü evidare. 
si öğretmenliğine Leman, Adana er· 
kek lisesi idare memurluğuna Hüse
yin, Erenköy kız lisesi türk~e öğret: 
mcnliğine Türkan, İstanbul Kadıköy 

kız enstitüsU biçkı stajiyerliğine Nebi. 
le, Selçuk sanat :>kulu moda öğretmen
liğine Meliha. Kadıköy kız enstitü
sü çamaşır stajiyerliğine Bedriye ta. 
yin edilmişlerdir. 

O!<ul kitapları 
Hepisi satışa çıkarıldı 
Okulların Killtür Bakanlığınc..a türk· 

çe terimlerle hazırlatılan k:taplannrn 
bu yıl daha den yılı başlamadan he. 
men hepsi denece'k kacar en uzak 
yerlere yet:ştirilebildiğini geçenlerde 
yazmıJ ve bu güç işin artık bu yıl ta. 
bii halini · aldığından öğrenci, öğret

men ve ana baba, berkesin müsterih 
olacağını bildirmiştik. 

Bakanlık yayım direlttörlUğünüıı ga. 
zctemiz ktittiphanesinc hediye ett:ği 

&On eserlerle son kalan eks:klerin do 
tamam olduğunu memn:.ıniyetle gör. 
dük. 

Takdirlerimizi tekrarhyor ve Dev
let Basımcvinin gerek kendisi b:ısma!<, 
gerek ba~ka basımevlerine bastırmak 

suretile satışa çıkardığr k:tapların 

adlannı yazıyoruz: 

İlkokullara: Tabiat bilgisi ve geo. 
mctri 4 ve 5, 

Ortaokullara: Tabiat bilgisi ve !L 
zile 1 ve 2, geometri 1, 2, 3. 

Aritmetik 1, aritmetik ve cebir 1 
ve 3. kimyaya giriş 3. 

L'selere: 1 ve 2 aritmetik ve ceb'. r, 
fizik, biyoloj~ geooetri, 1, 2 ve 3 kim
ya. 

---o--
Merdiven lf'n rlüşeo ç:>cu!' öJıfü 

A 1 '"mdarJa Emı '""Uil.1 mahallesinde 
Silahtar ,;ok<ığında cturan Fatman.n 
iki yaşınricıki oğiu Salahattin b:r 
hafta evvel kapıönUnde oynarken mer. 
divenden dü;.milş. başın:lan yaralan
mıııtır. Çocuk dün sabah fenalaş:nış, 

hastaneye kald nlmışs::ı da b~raz ton. 

3-KURUN 29 EYLOL 1938 

mu E' -Atatürk' ün 
Valinin telgrafına cevabı 

Uarba.ros ihtifali mUnasebetlle, 
vull ve belcdlyc reisi Muhittin Us. 
tünd:ığ t:ırafındnn halkrmızın derin 
duyguinrını bildirmel( üzere Ulu 
Şefimiz Atatürk'e çekllen telgrafa 
Btiytik Ön eler şu cevabı vermişlerdir: 

"BilyUk Türk amirali Barbaros 
için yapılar. törende sayın halk ta. 
rafından hakkımda izhar edildiğini 
bllc.llrdlğlnlz samımı hislerden çolc 
duygulandım. Teı;;ekkilr ederim. 

K. ATATURI\.,, 

Hı.ırharos lhllfalt 
nıüonsebetlle 

Başvekiiimizin 
Vaiıye telgrafı 
Barbaros ihtifali milnasebetile, 

Barbaros giinU komitesi ndına ts.. 
tanbul rn!l ,·e belediye reisi Muhit.. 
tin üstUndnğ, Başvckllimlze aşağı. 
daki telgrafı çekmiştir: 

"IlUyUlt TUrk amirali Barba. 
ros için emir ve tenslblnlzle yapılan 
tören.rJ.e sayın DıışveklUmizl hUrmet 
\'e teşekkUrle andık. Merasime iş. 

tira:t ult?n halkın ve heyetlerin ta
zhıı r e şUkrnıılarrnı arzederlm.,. 

Hnşveldllmiz şu cevabı vermişler_ 

dlr: 
"llnrbaros ihtHall mUnasebetile 

çel<tlğin'z telgrafı bUyük memnuni
yetle alrtrm. Bnrbarosun bUtun el. 
han itibarile en büyük am!ral oldu
ğıına şüphe yoktur. Vatanına ve 
milletine karşı yüksek feragatlo yap 
tığı büyük hizmetler Türk gencliği_ 
ne her zaman için tlrnek olacak kıy. 
met ,.e mahiyettedir. Ba~ta ekse. 
Unslnrı olduğu halde tertip heyeti
ne ve ihtifale iştirak edenlere de. 
terli teşobbUs ve hizmetlerinden do. 
layı teşekkUr1erlml sunarım .. ,, 

nuıııımınıın.,,••-------

Arabalaı· 
Yayh için verilen mühlet 

uzatıldı 

Yenı Şehir Meclisi 
Aza intihabi Cumartesi 

günü başlıyor 
Şehir mr.clisine aza intihabı <:umar. 

tesi gUnii başlayacakt: r. 

O sa.1a1', şehrin muhtdif mıntaka
lannca sandıklar bulundurulacak, h:ılk 
b•traiara gi.derek reylerini atacaklar

dır. 

1\. yni gün lstanbul vilayetine bağlı 

k.'.!alar<la ca belediye m~<:.lislerine a
za :-cçımı ba~layacaktır. Ancak ka. 
zalardan İnanbul şeh:r meclisine ge. 
le:ek ol;;n azaları:l seçimi belediye mec-
lisleri mtihabı bittikten sonra bir 
günclc ;•apılacaktır. 

-o--· .. -· 

Pazarlıksız Satış izahı 
Devam Ediyor 

Paz;ırhksız satış kanununun tatbika. 
tı etrafında alakadarlan tenvir et
mek üzere yapılmakta olan toplantıla
ra dün de öevam olunmuştur. 

Dün, sabah Ticaret Odasında An
kara belediyesi iktısat müdürü B. Şev. 
ket. Süreyyanm riyaseti altında antika
cılar, tespihçiler, kehribarcılar, öğle • 
den sonra da ayakkabıcılar, terlikçi -
lcr, l'istikçiler toplanmışlar, kanunun 
kendilerini, alakadar eden maddeleri U. 
zerinde izahat ve malumat atmıılar
<lır. 

Bugün son olarak mahrukatçılar da 
bir toplantı yaparak pazarlıksız satış 

işinde kendilerine düşen vazif cle.ri öğ
rena:eklerdir. 

Kanunun tatblkatrna 1 teşrinievvel 

gününden itibaren başlanacaktır. 
--o._ __ 

Kontrplak Nizamnamesi 
Kontrplak ııanayiinin standardizesi i

çin iktısat Vekaleti sanayi umum mU
dürlüğü tarafından yapılmış olan ni
zamnamenin t~diline karar verilmiş

tir. 
K or.trptak sanayicileri, bu maksat. 

la bu.gün Milli Sanayi Birliğinde bir 
topıantı yaparak değişmesi veya i. 
lavesi lılzımgelen maddeleri tesbit e
decekler, bu hususta vekalete bir ra
por hazırlayarak göndereceklerdir. 

~-

istanbulun Kurtuluşu 
6 teşrinievvel İstanbulun kurtuluşu 

Hayvanla çekilen arabaların ~ehir her sene olcluğu gibi, bu sene de bü. 
dahilindeki asfalt ve beton yollarda yük merasimle kutlanacaktır. 
tabi olacakları ahkama dair hazırlanan Bunun için bir program hazı:-lan. 
talimatname de eylti1 nihayetine ka· . maktadır. Diğer taraftan cümhuriyetin 
dar biltiln arabaların yaylıya tahvil e. on beş'nci yıldönümü programı hazır-
dilmeleri mecburiyeti konmuştu. lıkla;ı da ilerlemektedir. 

istanbulda mevcut 4200 kadar ara. 
ban.n verilen mühlet zarfında yay-
lıya çevrilmeleri kabil olamamı~tır. 

Bu itibarla arabaların yaylıya tah· 
vil edilmeleri mecburiyeti 939 senesi. 
nin ikincik~nununun sonuncu gününe 
kadar uzatılmıştır. 

---o----
Ecnebi ve Ekalliyet Okulları 

Arasında 

Ecnebi ve ekalliyet okullarının yeni 
ders yılı ka.drolan Bakanlık taraf m -

dan hazırlanmağa başlamıştır. llk ha
zırlanan liste dün kültür direktörlüğü-
ne göndcrilmi~tir. 

Bu listeye göre: 

Mus~i lisesi yardirektörü Orhan 
Elyan lisesi türkçe öğretmenliğine, 

musevi lisesi yardirektörlüğüne Ame. 
rikan l:ollejinden Sa~m Eren, Ameri. 
ka"l l:ol•eji türkçe öğretmenliğine Ga-

latas:ı. ay lisesi türkçe öğretmenlerin • 
den Ecd::i, İngiliz kız lisesi tar-L1t coğ. 
rafya öğretmenl:ğine Senplilşeriden 

füdia. Ser!lül:?eriye ttal:·~"l kiz H::.~. 
sinden Nilüfer. Alman lisesi ilk kı· 

ı sım öğret:ncnliğlı1e 1ctikla1 lisesi ilk 
kısı:n başöğretmeni ismet, Japon kız 
lisesi edebiyat öğretmenliğine Be· 

zezyan :i9~inden Nihat, Alman lise. 
s!nd;n Zeki Cemal İtalyan lisesi tarih 
coğrafya Sğretmenliğine, Alman lise. 
si tarih öi;retmenliğ:ne Pcrtevntyal li· 
scs:nc!en E;:rem, Alman lisesi tarih 
coğra!'ya öğretmenliğine Kadıköy 3 
tindi orti.ldaıi Mediha tayin edilmi§ler· 

l>Un sn balı saat altıda CibaHde 
,- :~pur is !rnlesl cadesinde Ali Kemal 
1.imitet ~irkctine ait fındık Ye su. 

snru fabrikasında yangın çıkmış, 

itfaiye yetişinceye kadar bu fabri
kanın Ust kısmı tamamen yanm1ş, 

yaa"ıtn'laki 110 nuruıursa kırnatbnne . .ı c gmı~ 
, .. 

1 
.. w •\ar", . A.rka sokak. 

. u~ 
~· !aralı binalar 

lişacetf ec: ---- - --
Harb:n sebebi 

Yazan : Sadri Erit.Anı 
Harp bir şeamettlr. Bu ~ea.-neti kah. 

ramanlar mı, beyaz yakalı'dı, daima 
sulhtan bahseden, kana~sız melekler 
mi hazırl.tr? Silah tacirleri mi? 

Bazan bir fabrm .. bacasından tüten 
dumanda, öten bir dücükte baykuş 

şeameti sezilir , bazan bir diplomat 
hatlıin h:ıliki sayılır, hazan bir top ta
cirinin gözlerinde muhareb~nin şim

şekleri seyredilir. 
Harp patladıktan , kan ufku, ölüm 

şehirleri ve hudutları sardıktan son. 
ra 6ebep aramaktan ne çıkar? Kan 
bir kere ufku kaplamasın 1 

Fakat insanlar için harbin sebebini 
düşünmekte harpten evvel ve sonra 
büyük bir teselli vardır. 

Biz şimdi hem bir harbi arkada bı. 
rakmış hem de karşımızda gören in
sanlarız. Hem onun geri dönmemesini 
istiyoruz, hem de onun yolumuza bir 
da.'ıa çıkmamasını ... 

Harpten bu kadar samimiyetle nef· 
ret edildiği zamanlarda ona bir sebep 
aramak makul olur. 

Harbi hazrrlayan şüphesiz insanlar
dır. İnsanlar olmasaydı harpler ol. 
mazdr. Fakat harbi filan veya falan 
zaman zaruri kılan yalnız insan de
ğildir. 

Tarihin, coşrafyanm kısa bir tabir
le geopolitik sebeplerin harp mesuli.. 
yetinde hiss~i diplomatlardan, galip 
veya mağlilp kumandanlardan çok da.. 

ha büyüktür. 
Euglinkü Avrupa bünyesinde harbi 

isteyenkr yok değildir. Fakat bunlar 
bir yeis içinde harbi son çare saymak
tadırlar. Halbuki geopolitik se<bepler 
yine onlara harp etmenin bir cinnet 
olduğunu anlatmaktadır. 

Kısa sUrecek bir harpten medet u
manlara mukabiJ, uzun sürecek harp. 
!erin bütün kazancını kendilerine has. 
redecek mevkide bulunanlar da var
dir, 

Bu hak~katlerin gözönUnde bulun
masıdr:- kı yürek hoplatacak birçok 
haberlere, müthiş olması iktiza eden 
sef erberJik havadislerine rağmen ha.. 
vada '!'Ar nev: nikbinlik dola$tırmakta. 
dır. 

Bdki de bu nikbinlik silahını pat-
1atmaC'an önce insanın son tefelslifil· 
dür. 

---o·---
Hayvan Sergisi 

Cumartesi günü Silivride hayvan 
sergisi açılacaktır." Sergiye belediye 
reis muavini Bay Rauf bir nutukla a
çacaktır. 

Sergide, civar köylerin iyi beslen.. 
miş hayvanları t~r edilecektir. 

depoları ile ahşap evler yanmaktan 
müşkU!At!a kurtulmuştur. Yangın 

8,4 G tc söndUrUlmüı;ıtür. Fabrlkamn 

elll beş bin liraya sigortalı olduğu 
anlaşılmıştır. Tahkikata adliye ta.. 
rafından elko'nmıışG.,ur. 

Bundan başka Heybcliadadıı Ay
yıldız caddesinde Abdull hm otur
duğu odadan yangm tık ı• kısmen 



ehlike 
Sıdney Horlar -35- f]evnen: H. MOn_ır 

Nat Hartnel birdenbire silkindi. 
b dakika içinde dU ündükJerinl 

rhal bir yana bırakarak, yeniden 
od ki 1 lerle me gul olmağa baş. 

böyl .. On b ene fasılasız_ 
bütün gayr~imJe çalıştım. Fakat 

mdl biraz dinleneceğim. 
Bu sözleri sö~ llyen Stefan Bran

d l di. Kar ısında dinllyen adam da 
ll Jarden'di. Her ikisi de yine 
voy" ot linin b rında idiler. 

Jarden sempatik bir yUzle ona 
baktı. 

- Fakat, dedi. lyi bir vakit ge
ç medi ·inlze göre, Avrupaya neye 
g idi in ize hayret etmiyor m usu
n uz? 

- \ahu, sen ne kadar da halden 
anlı~ an bir adamsın?. Evet, çok 
do ru .... Bur da iyi vakit geçirme. 
le h \es etmeli ama, pek fazla 
da dikkat etmeli .. Fakat bllir misi_ 
n ? Dünya her yerde bir .. Bir zen
gın adam - senden sakhyacak de_ 
ğllim ya, b n h yatımda kazanmış 
bir adamım - evet, bir zengin adam 
nerede olsa, bir dolandırıcının ell
ne düşebiliyor. Dolandırıcı dedim de 
hatırıma geldi. Senin ve benim gi_ 
bl masumları tuzağına dUşUrmek 

için b kieylp duran şu meşhur şan. 
taJcıdan haberin var mı? 

Stefan Brandel, bu sualine karşı 
aldığı cevaptan müthiş hayrete düş. 
tU, çünkü Jarden öyle demişti: 

- B n o adamı ı itmekle kalma. 
dım, ayni zamanda tanıyorum! 

Brandel vakit kazanmak için iç. 
kisini onuna kadar içti. Acaba bu 
adam blöf mu ~ apıyordu? 

- 11 r halde, dedi. Yanlış ani~ 
madın sanırım. Benim kastetti. 
ğlm ad m "Tehlike" dir. 

- Tamam, 1 te ben de onu kas. 
lediyoı um. 

nıyorsunuz öyle mi? 

, ,..,r11n tarpsın. 

da, meseleye alAkatımı sakiıyamaz 
bir hal almı tı. 

- Fakat, dedi. Bu adamın kim 
olduğunu bilmek biraz tehlikeli bir 
bilgi değil midir? 

- Tehlike il mi? Niçin tehlikeli 
ol un? Amerikalı milyoner sesini, 
adeta fısıltı derecesinde yavaşlata. 
rak: 

- Vallahi bilmem senin tmperan. 

tor Tran:Jatlan'tiğlnde geçen vaka. 
dan haberin 'ar mı? 

- Ne olmuş? 
- Ben kaptanın arkadaşıyım. 

Yoksa benim o vakadan haberim ol. 

mıyacaktı. Bir gece diğer Uç adam
la briç oynu,Yordum. Bunlardan bi. 

rl Sir Metlyu Dark idi. Slr Me
tıyu'ya bir telgraf geldi. Telgrafı 

okurken, yUzUnUn ifadesinin değiş. 
tlğlni gördüm. Sonra dışarı çıktı. 

Arkasından gittim. Kamarasında 

ölürken buldum. Ancak ölürken ba. 
na bir 'cümle söyledi. Çok entere

san. O cümlenin ne olduğunu tahmin 

edeblllr misin? 
- Nereden tahmin edeceğim?. 

- Azizim. "Tehllke" nin adım 
zikretti. Slr Metiyu tehlike denen 
müthiş haydudun devamlı tehdidi 
altındaymış. Düştüğil heyecandan 
kalbi durup gitti ... Şimdi sana so. 
rarım. Eğer "tehlike" denen herif, 
senin, kendisini tanıdığını bilse sa
na ne yapmaz? 

- Fakat ben budala değilim 

Brandel! 
- Belki değilsin! Zaten ytızllnden 

anlaşılıyor. Sen kolay kolay faka 

basacaklara benzemiyorsun. Fakat 
senin bildiğin bu maınmat Adeta ce. 
binde bir bomba taşımak nevinden 
bir şeydir. Şaka etmiyorsun ya •• Ha
kikaten bu adamı tanıyor muunt 

- Evet, canım, "tehlike" nln kim 
olduğ,nu biliyorum. 

- PekA.lA öyle lse ben de sana bir 
sır tevdi edeceğim. Ben, Amerika. 

dan gelirken, şu Skotland Yard'ın 
meşhur şeflerinden Slr Harkort 
Drus ne arka.dat olmuttum. 

Brandel söylediği bu mtıhlm s6. 
zün karşısındaki üzerinde nasıl in-

tiba bıraktığını anlamak Uzere Jar. 
den'ln yUznn, bakU Fakat .Tarden 
g6zllnU bile kırpmıyordu. Brandel 
devam etti: 

- Şimdi şu bildiğin mal6matı, ge. 
tip Sir Harkort Brus'a anlatsan na
sıl olur? 

Jarden "hayır" makamında ba. 
şını salhyarak: 

- Olamaz, dedi. 
- Niçin? 

(Devamı var) 

Selini~ ve 
giden 

Belgrad panayırına 
heyet döndü 

Ticaret odası heyeti Selanikte Atatürlcün evinin halkon'..ln 'a 

Dir müddet evvel, İstanbul Ticaret 
Odası namına Selanik ve Belgrat pa. 

nifı'rlanna davet edilmiı olan heyet, 
dun şehrimize dönmüştür. 

Heyet, malum olduğu üzere, oda i
kinci reisi B. Ziya Taner, oda umuıni 
katibi Bay Cevat Nizami, ticaret ve 

zal ire borsası ko:niseri Feridun Man. 
yasi ve idare heyetinden B. Murat 
F ,.. ndan mürekkeptir. 

lI y timiz, gerek Selanikte, gerekse 
Belgratta son derece iyi 'karşılanmış. 

bütun i' tısadi daire amirleri ve tanın
mış iktrsatç lar tarafından gezd~rilmiş
tir. 

Aldıwnruz mal.Umata göre, Selinik 
ve B 1 rad sergilerinde nıe:nleketimiz 
namına yapılmıs olan pavyonlar ıon 

derece beğenilmiştir. Bilhassa, ıı!eko-

f rasyon tekniği itibarile çok iyi bulun
muıtur. 

Gerek Selanikte, gerekse Belgrad 
sergilerinc!e halk büyük bir sanat kıy
meti ta;ıyan el sanatlarımıza alaka 
göstermişler, pavyonlarımızı ıüaleycn 

bu güzel işleri hayranlıkla seyretmiş. 
terdir. 

Bunu gözönünde tutan hükUnıeti • 
m:z, gelecek yıl her iki sergide daha 
geniş mikyasta mallarımızın teJhiri i- , 
çin şimJiden tedbirler alınmasına 

karar vermiı bulunmaktadır. 
Heyetimiz, Selanikte bulunduğu ıı

salarda Büyük önder Atatürkün evini 
de ziyartt ctm:şlerdir. 

Yukarıdaki reıimc1e, heyetimiz Ata. 
türkün !i~Y&'L•Tkonunda ~~1.;- ·ıı 
konıoto~ ~ ~ maktc..t.k..ır an fa. e 

yimizle ~~ ~ .. 
~"ıit (. 

Memleket haberleri: 

t~irde Bir Tren Kazası 
lzmir, (Hususi) - Dtln öğle vak. 

tl Mersinli istasyonu clvannda mn. 
essif bir tren - oto direzin mUsade. 
mesl olmuş bir memurun ağır su. 
rette yaralanarak hayata gözlerini 
yummaslle netlcelenmlştlr. HAdlse 
tahkikatına nöbetçi mUddeiumuml 
Kemal elkoymuş ve hldise yerinde 
keşif yapılmıştır. HA.dlse etrafında 
elde ettiğim malümat şöyledir: 

ıı 71 sayılı lzmir - Turan kurs 
treni Hileye doğru, saat 11,37 de 
Basmahane istasyonundan hareketle 
Turana petrol almağa gidiyordu. 
Katar. talimatı mucibince Mersinli 
istasyonunda tevakkuf etmeksizin 
Turana doğru ağaçlıklı yolu takl. 
ben giderken katarın makinisti, tak_ 
riben 130 metre mesafeden bir oto
direzlnla Uzerlerlne doğru gelmek. 
te olduğunu görmUştilr. Vaziyet cld. 
den nazik ve tehllkell idi. Tren ma
kinisti B. Abidin Yayla derhal fren 
yaptığı gibi, vagonların freni kendi. 
slnde olmadığı için yapılması hu. 
susunda arkadaşlarına tehlike işa
reti vermiştir. 

Maalesef ki aradaki mesafe .ga. 
yet cüz'l tdl. Bu sırada fren yapıl. 
masına ve trenin yavaşlamasına 

rağmen katarla dlrezlnln mUSade
meslnln önUne geçilememiştir. 

Dlrezlnde bulunan Uç memurdan 
lklsl mbademenln gayri kablll le;. 
tinap bir hale geldlğlnl anla.dıkları 
saniyede mak!neyl terkederek atla. 
mışlar ve hayatlarını kurtarmışlar-
dır. 

Fakat tıçtlncO. memur, athyacak 
fırsat bulamamış ve mUsademe va. 
kl olmuştur. tlçüncO. memur Mehmet 
başından yaralar alarak hayata 
gözlerini yummuştur. 

IU.dlse zabıtaca adliyeye haber 
verlllnce nöbetçi nıUddelumumt B. 
Kemal. refakatinde adliye doktoru 
ve belediye makine mühendisi bu. 
lunduğu halde hldlse yerine glderk 
tetkikler yapmış ve akşam beri hl
disenin şahitlerinin ifadelerini al. 

m~ kiml eevam ohtnm•kta"ır. 

Uıta Bahçıvanlar Kurıu 
Bitti 

bmit, (Hususi) - Vilayet ziraat 
fidanhğmcla uıta bahçıvanlar kursu -
nun açıbmı olduğunu evvelce yanmı. 
tmı. 

V'ıliyet köy bUanma hareketleri· 
nin gilzel bir varlığını tıetkil eden lbu 
hareket, yurdun her tarafında all
ka uyandmnııtır. tki aylık bir tedris 
devresinden :sonra, kurs bitmiı ve 30 
talebeye ehliyetname verilmittir. 
· Bu münaıebetle yapılan meraıimde 
vali, mezun talebeye güul sözler aöy. 
lemiı ve öğrendiklerini diğer 'köylü. 
ler.e de öğretmelerini, bunun memle· 
kete bir hizmet olduğunu anlatım" 
hepsine muvaffakıyetler temenni et
miıtir. 

Talebeden Atıf Aksoy Hamit Oaka.. 
ya cevap vermiı ve nasihatlerinin tutu
lacağını söyliyerek teıekkUr etmiı· 

tir. 
Mezun olan uıta bahçıvanlara, bah· 

çıvanlık levazımı hediye olarak veril. 
miştir. 

C. Y. 

Tahakkuk ve Tahsil itleri 
Aynldı 

Belediye tahakkuk ve tahsil itleri 
mevcut 26 şubede müıtereken yapılı. 
yordu. Birinciteşrinden itibaren tahak
kuk ve tahsil itleri aynlmııtrr. 

Bunlann memurlan da ayni tekilde 
tasnif edilmiştir. Yalnız tahakkuk me.. 
murları, tahakkuk zamanı geçtikten 
sonra boı kalmamak için tabıil işle. 

rine kısmen yardım edeceklerdir. 

Leh izciler Birliği Reisi 

Reger, hududu ge
eerkeo öldürüldtt 

"Sl1ezln'J kurtarmak istiyoruz,, 
Varşova, 28 (A.A.) - Pat ajansı 

dün Slyezln'de bir takım hA.dlselerin 
vukubulduğunu bildiriyor. Leh iz
cileri birliğinin reisi Reger Lehlsta. 
na Utlca etmek üzere hutludu geçer. 
ken Çekler tarafından mitralyöz a
teşlle öldUrülmilştUr. Gazeta Polska. 
nın Slyezln'e husust surette gönder
diği muhabirine göre, Çekler Frysztat 
istasyonuna bombalarla taarruz et. 
mlşlerdlr. 

Varşova, 28 (A.A.) - Prag'dan 
Pat ajansına verilen malQmata göre, 
Çekler Almanya ile sadece Alman 
hudutlarına mUnhasır kalan bir lh. 
tila.f tevlit etmek ve bunu temin 1. 
çln de Lehlstana ve Macaristana t~ 
vlzde bulunmak istiyorlar. Bu pl!n 
Sovyetlerln yardımına dayanmakta. 
dır .. Şimdiden her gUn Çekoslovak. 
yaya bir çok Sovyet tayyaresi gel
mektedir. 

Varşova, 28 (A.A.) - Pat ajansı 
btıdlrtyor: 

Sfyezin Slllzyasının kurtarılması 
için teşekkül eden gönUllU taburları 
bugün ilk toplantılannı yapmışlar. 
dır. 

Gönüllüler geçit esnasında "yUrll. 
mek ve Slyezlnl kurtarmak istiyo
ruz" diye bağırmışlardır. 

J 
Varşova, 28 (A.A.) - Pat aJann 

bildiriyor: 

Lehistanın toprak isteklerin! tu. 
rlh eden yeni notası ve cllmhur b&f. 
kanının B. Beneş'e cevabmı netre
den gazeteler, Slyezln Sllezyumııı 

derhal Lehlstana iadesini istemek.. 
te müttefiktirler. 

Gazetelerin politik mahflllerden 
aldıkları ma16mata göre, Lehlstam11 
lst~klerinln haklı oldutu tngtllz ve 
Fransız hUk6metlerl tarafmdan tea. 
llm edllmlştlr. 

Ekspres Porann7 gazetesi, OJza' 
nın ötesinde vukubulan kanii hldl
selerin, Lehistan metallbatınm der. 

hal tatminini istilzam etmekte ol. 
duğunu yazıyor ve diyor ki: 

Prag, Leh mllletlnln mUttehft hat 
tı hareketi karşısmda vazlyeU lyl 

anlamalıdır. Olza'nın ötesinde Leh 
milletine yapılan zulnm nihayet bul
malıdır. Leh efkArıumumlyesl, Çek 

asker, jandarma ve polisini Slyezln 
Slllzyasından derhal geri çekllmesl. 
nf, askere çağırılan Lehlllerin ma. 
nevl işkencelerine nihayet verilme.. 
sini ve Lehli mahpusların tahliye e.. 
dilmesini Prag'dan lstemelldlr. 

Ankara tel~fono 

Liseler için 
Yabancı dil öğretmeni 

yetiştirilecek 

Jürnal dö Mos
kunun makalesi 

Ankara, 28 (Telefonla) - Liıeler 

için ya batıcı dil 8ğretmeni yetiıtirmek 
il2'Ct'e İstanbul Univeniteaine bağlı 
profesör Averbancbin idaresinde yeni 
bir ıubeuiıı ııiılmasma brar veril 
miıtlr. 

Tedrisata bu yıl baılamak U.ıere her 
türlü huırlıklar ikmal edilmiıtir. 
Bu 'kısma İltanbuldaki ecnebi mektep. 
lerinden wya yerli liselerden ve mu. 
allim mekteplerinden mezun olanlar 
imtihanla alınacaktır. Kurs bir ıene 

devam edecek ve bu mUddet zarfında 
talebeye 30 lira aylık verilecek
tir. 

Denler sabahtan akıama kadar ıü· 
recektir. Ders senesinin hitamında her 
talebe dilini öğrendiği memlekete 
giderek bir aene de orada dil tedrisa.. 
tile mqgul olacaklardır. 

Bu tekilde mektebi ikmal eden ta. 
lehe, liselerde dört yıl mecburi hizme
te tabi olacaklardır. 

Ankara Şehir Meclisi 
azalar. 

Ankara, 28 (Telefonla) - Beledi· 
ye eeçimi için Partinin Ankarada gös. 
tereceği namzetler bugUn kazarl•t
tı. AıU ha namzetlerinin otuzu eski 
belediye azalandrr. Diğer dört nam
zet, ıunlardır : 

Sadi Batur tı Ban.kur merkez mU· 
dürü, Vehbi Koç ticaret odası reisi, 
Nuuhi Baydar Parti ilyönkurul bası, 
Osman Saydam Kızılay mubuebe mu.. 
dürü • Seçime cumartesi günü batla. 
nacaktır. 

Amasyayı sel basil 
Ankara, 28 (Telefonla) - Şehri. 

mize gelen haberlere göre, .on ya. 
ğan yağmurlardan dolayı Amasyayı 
ıel basmıı, sel hastane binasına ka. 
dar yübelmittir. Bu arada bazı bina· 
lar da sular altında 'kalmııtır. Nüfuı
ça zayiat olrnamııtrr. 

Moskova, 28 (A.A.) - Tas ajan. 
sı bildlrlyor: 

Jurnal de Moscou, B. Çember
layn'ln Godesbergl zlyaretlnden son. 
ra vaziyetin Berşteagaden ziyareti 
ile hasıl olandan farklı olduğunu kar 
dederek dlyor ki: 

PrAg'dakl h•vstyı tH~~z:•"t1 
dlm olan kat'l Amil. Hodza-tab'\na. 
sinin istifa edere yerine Siravl 
hllk6metlnln geçmesi ve parlak bir 
surette neticelenerek mllteamllil 
plAnlarına hlssedlllr bir darbe lndL 
ren umumi seferberlik oımuttur. Ye. 
nl Çek hllkimetl tarafmdan lttthu 
edilen enerjik hattı hareket, demot.. 
rat memleketlerin ve bllhassa tim. 
diye kadar Alman fatlzminln taar
ruz plAnlanna mukavemet lçln te.. 
reddüt etmlt otan kUçUk devletlerin 
hUkQmet mahfillerinde mat16p tesl. 
rl yapmıştır. 

Gazete daha aşafıda tu ıatırl&l'J 
yazıyor: 

Bant T8 benelmllel taahhltlere 
sadakat polltlkasmı tld4etle Te sis. 
temll bir surette tatbik edea Scrr7et. 
ler Blrllll, mtıteamzlara ihtar tef. 
kll ecıen bir demart 7apmıttır. Boy. 
yetler Birliği htlkillnetl, Le1ıilt&n c;e
kostovakyaya kartı bir tecavb ha. 
raketi Yapbfı takdirde kendlıtntn 
Sovyet - Leh ademi tecavtız paktl
nı feshe mecbur kalacatmı Leh hU. 
k6mettne haber Termtttır. Leh hU. 
k6metlnln mlltecaalrane bir nrette 
verdiği cevap gDaterlFGl' ki, Val'fOo 
va dlrtJanlan metlıut CUrlm tsa. 
rinde yakalanmı#fcbr: Çekoalcwak. 
yaya kartı BerlllHD emrlle bir ta. 
arruz hareketi huırlamaktadırlu 
LehlstBıD h11tmetlnln ııuıl J>lr JuL 
va içinde hareket ettlllnl c&lteren 
diler bir v&kıa da Leh htıktmet 
matbuatında l'raııaa7a kartı açdQ 
kampanyadır. So'YJ'et htlktmetlldD 
demareı. bu vahim *8Dlercle Sol',.a 
hUk6metlnl veclbelerlııdeıı nniİ 
mat için vesile aradıtt hat 
faşizm aJanlan tarafmcJ&D o 
atılan iftiraları bir Wıw dalla. r•- Bu hafta SAKARYA Sinemasında 

Programa nave olarak 
Çemberlayn • Hlllt-r PlrDşmelerl 

Ve 2 mflatesoa film: 
DENiZ KURTLARI 

GARY COOPEB • G. RAFr 



T İ M~D==E~.y 
Bi8 YAPRAK 

A ay ı v ~ ihtisas 
Yazan : Niyazı Ahmet 

Türkçe tabirler arasında artık ta· 
rlhe karışmak üzere bulunan bir keli
me var: Alaylı ... 

Bugün bütün gençlik çağları harca
narak erişilebilen makamlar, vnktile 
billütuf, yahut beceriklilik ve yahut u
zun mümn.reselerlc elde edilirdi. Alaylı 
demek, biraz da sahibine gurur verir 
di. Fakat Osmanlı tarihinde böyle bir 
isim almadan en büyük makamlara ge
çen simalara rastlıyoruz. Mesela sad
razam isimleri arasında §Unlara rast
lıyoruz: 

Yemişçi Hasan Paşa, nalbant Mch· 
met pa.sa. aşc;ıbaşı Hüseyin paşa, ara
bacı Ali paşa ..• 

lşbaşma geçtikten sonra da (Öküz), 
(Kalaylı göz), (kaba kulak) gibi ta
birler taşıyanları da vardı. 

Sadrazamların hayatları hayli ente
resandır. Osmanlı imparatorluğunda 

200 küsur sadrazamdan altmışı hadım 
ağası, elli dördü köle idi. Elli altı sad· 
razam padişahların emirleri ile idam 

edilmiş, yedisi halk tarafından parça· 
lanmış, ancak altısı harpte ölmüştü. 
Yemişçi ve nalbanttan sadra.zam o

lunca, diğer devlet memuriyetlerinde 
nasıl insanların iş gördüklerini, düşü
nün! 

2o inci asrın ihtisası alayhyı tarihe 
gömüyor. En basit iş bile .. alaylı,, yı 
kendine yaklaştırıyor--Meşrutiyet devrinde Avrupaya tah· 
sile giden bir Türk talebesi, oturdu~u 
pansiyonun her nedense kopan perde

sini yerine ill;tirirken pansiyon sahibi 
madam gelmiş, kıyameti koparmış. Tn 
lehe hayretle yüzüne bakmış: 

- Korkmayınız, madam, bir yan
Jıelrk yapmıyorum, demiş. 

Alchğı cevap §U olmuş: 
- Onu yetine takacak usta vardır. 

Senin bilmediğin, ihtisasın olmıy~i
§e bumunu sokman onu ekmeğinden c-ı 
der. 

Orkestra için eleman J 
aranıyor 

Eminönü Halkevinden: 
Evimiz orkestra kadrosunu tevsi 

etmiştir. Muhtelif sazlar için yeni ele. 
1 
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~lYınün meselelerı : 
-----------.-----.-----.---..--....... ___ ._ __________ _ 

Esna,fın muayeneşinde sıkı 
bir dikkat lazım 

Bundan, zannederim iki ay kadar 
evvel gazetelerde esnafın muayenesine 
dair havadisler çıkmıştı. Bu yazılarda, 
mevcut 38 bin esnaftan 23 bininin mu
ayene edilerek kendilerine cüzdan ve
rildiği, geri kalan on beş bin kişinin 
de sıkı bir şekilde kontrol edilerek mu
ayeneye sevk ve aksi halde sanat ic· 
rasından menedilecekleri söyleniyor
du. 

Bu on beş bin kişinin muayene edi
lip edilmediği hakkında bir haber gör
medim. Maamafih biz, bu işin takip 
edilerek sari hastalıklı kimselerin te· 
davi ettirilmeden işe b~layabilecekle
ri kaygusunu duymuyor, yiyecek ve i
çeceklerimizi müsterih bir kalple satın 
alıyoruz. 

Ancak, son günlerde kulağımıza ka
dar gelen bir iki haberden, muayene 
cUzdanr almağa mecbur esnaftan bazr 
larmın sari hastalıklarla mallll olduk
ları görülerek işten menedildiklerini 
ve tedavi altına alındıklarını öğrendik. 
V~kıa otuz sekiz bin kişi içinden çıka
cak iki hastalıklı adamın kaygı ~rara
tacak bir fazlalık teşkil ctmiyecekleri 
söylenebilir. Fakat ne de olsa bu hal 
insanı endişeye sevkcdiyor. Mademki 
arada, bu şekilde gözden kaçanlar o· 
luyor, belki bu rakam daha fazladrr 
ve sıkı bir kontrol bu gibilerin daha 
kabarık bir yekun tuttuğunu bize gös· 
terecektir. 

Esas olarak, muayene edilmiş bir a
damda bulaşıcı hastalık bulunmaması 
lazımdır. Zira, bulaşıcı hastalıklar u
mumiyetle bariz bir takım arazı ihti" 
va etmeleri dolayısile teşhisleri diğer 
hastalıklara nisbctle daha ko!aydır. 
Ayrıca, bulaşıcı hastalıklardan bir 
kısmının zuhuruna mani olmak için de 
senenin muayyen zamanlarında esnafa 
aşılar tatbik ediliyor ve hastalık mey
dana çıkmadan önlenebiliyor. 

Muayene edilmemiş veya üstün kö-
rü muayeneye tabi tutulmu~ esnafin 
-bir hastalık zuhurunda - halk için 
ne kadar tehlikeli vaziyetler ihdasına 
sebep olabileceği düşünülürse, mesele
nin ehemmiyeti meydana çıkar. 

Bir frengilinin, bir tifolunun, bir J 
egzemahnın elinde imal olunmuş her
hangi bir yiyecek, bu gibi bir hastalık
la maliil şahsın yıkayacağı bardaktan 
içilecek bir su pckalii. bizi de bu has
talıklardan birile malUl edebilir. 

latılanları yazıyoruz. Eğer doğru ise 
derhal sıkı bir kontrolla, böyle, kayıt· 
sızhklardan doğan naho3 halleri düzelt 
mek lfizımdır. 

Bire anlatılan vaka iki tanedir ve 
ikisi de ayni sınıftan iki işçi arasmda 
görülmüştür: 

"Bir mıntakada muayene edilmekte 

Kandıra 
Memleketin koten 
saoayllnde mevki 

alıyor 
İzmit, (Husust) - lzmltln ~Uzel 

ve verimli bir kaza merkezi olan 
Kandıra Türkiycnin keten istihsal 
merkezi olmaktadır. Burada, bu. 
ğünkü iptldat ve geri vesaitle bile, 
çok mükemmel keten bezleri imal 
edilmektedir. Vilft.yetln teşebbbUsU 

ile ketenlerin ıslnhı çareleri Uzerin. 
de yapılan tetkikler mUsbet netice
ler vermiş bulunuyor. lktısat Vek~. 
letf, ketencilik mütehassısı tarafın. 
dan yapılan tetkikat, bu bavallde 
dünyanın en güzel ketenlerinln is-

tihsal edileceği kanaatini göstermiş. 
tir. lktısat VckA.letl, Kandıradaki 

keten istihsal eden mıntakaya ve. 
ri:uıek üzere geniş tahsisat yollamış. 
tır. Bu tahsisatla, bugün iptldat şe. 
kU"Io bulunan tezglblar otomatik 
t'ı hale koQulacak ve hiç değilse 
n rvcut tezgA.tı.Jardan daha çok ve. 

r!ı"Tt temin etme1' imkAnları hasıl o
.-acaktır. Aynı za'll'anda, ketenlerin 
ıevacmr arttun..ak "Ç"e harlc piyasa. 
lara göndermek Jcin teşklla.t yapı. 
lacaktır. 

Kandıra k"ltcnlerlm'ıen 11ofra ve 
yntnk takımıtt":'', p~çeteler, gömlek
lik bezler imal ejl!cliğl .gibi yazlık 

ketf'nll kumaşlar da dokunmakta. 
dır. Bu kumaşlara olan rağbet son 

seneler zarfında o kadar çok artmış_ 
tır ki, metresi tlncelerl 20-25 ku

ruş iken bugiln 100 kuruşa kadar 
yUkselmlştir. Yeni tezgft.hlarda en. 
lerl 70 santim Uzertne imal edile. 

cek ketenli kumaşlara. rağbet da.
ha çok olacaktır. Hükilmetfn keten 
müstahslllerlne verdiği ehemmiyet 
halkı ve köylllyil minnet vo şükran 
içinde bırakmıştır. 

olan bir §ekerci, günün birinde kendi· 
sinde &örülen gayritabii haller üzerine 
arkadaşları taraf mdan bir doktora gö
tilrülüyor. Yapılan muayenede kendi
sinin frengi illetile musap olduğu an· 
laşılıyor ve tedavisi için icap eden ted
birlere başvurularak işine nihayet ve
riliyor. Sonra da yapılan tetkik netice 
sinde bu adamın belediye tabibliği ta
rafından muayene edildiği ve kendisi· 
ne (sağlam) kaydını ihtiva eden bir 
muayene cüzdanı verildiği öğrenili

yor.,. 
lkinci hft.dise ŞU: 
41Aldığı muayene cüzdanında, hiçbir 

hastalıkla malul olmadığı ve kendisine 
tifo aşısı yapıldığı yazılan bir §ekerci 
de iğne yapıldığı iddia edilen tarihten 
kısa bir zaman sonra hastalanıyor, ko
nulan teşhiste de kendisinin tifodan ra 
hatsız olduğu anlaşılıyor.,, 

Bu i§te - eğer varsa - mevcut ih
malleri, bu adamlarr muayene eden 
doktorlara yüklemek doğru olmaz. Zi· 
ra binlerce kişiyi muayyen bir zaman
da iyice muay~e etmek her halde im
kfuısız değilse bile kolay da değildir. 
Esnafın muayene ~anlarında. bu iş
le uğraşan doktorlara ya yardımcı ar· 
kadar temin etmek, yahut da esnafı 
kısım kısım ayırarak iyice muayene e
dilebilmelerini imkan dahiline sokmak 
16.zımdır. Yoksa, sık sık ayni akıbetle 
karşılaşmamız mümkündür. 

A.N. 

Bir Şeririn Vücudü Ortadan 
Kaldırıldı 

:Kayseri - KaUl suçun.dan dolayı 
ec•;:tz senelik mahkilmiyetlnl ikmal 
e1r·rek ceza evinden çıkan Hasan 
Baba adındaki altmışlık bir şerir 

yıllardanberl tasarlayıp kararlaştır 

dığı mellnetıerlnl tatbike başlamış 
mah"mlyetinde şehadette bulunan 

lncesuyun bir k6ylüsUnU blr ay ön
ce l:Hdilrerek firar etmiştir. O tarih. 
tonberl de soygunculuğa başlamış, 
diğer şahitleri de öldürmek fırsatı. 
na koyulmuştur. Son defa naht. 

ye karakol komutanı Mahmut Er. 
gunun kumandasındaki müfrezenin 
pususuna dUşmüş, yapılan mUsade. 
mede Mahmut Ergunun yaralanma.. 
sına rağmen kahramanane savleti , 
ile şerir ölU yakalanmıştır. 

gibi hal almıştır. Altıkadarların 

dikkatine arzedlyoruz. 

( Kısa haberler 
• Dir kaç gün evvel şehrimizden ayr 

mış olan beynelmilel ticaret odası he) 
tinden dün Türkiye milli komitesine bi 
mektup selmiş, memleketimizde gösterile 
hUsnfikabulden son derece mütehassis ol 
duğu bildirilmiştir. 

• Türk Ticaret Bankası umum müdür 
B. Sait B:ışnk dün Ankarndan şehrimize 
gelmiştir. 

• Bursa Merinos fabrikası müdürü B 
Nihnt Alpar dün, lstonbula gelmiş, lifti 
,.e yopnJ;ı firmal:ırı ile b:ızı temaslar ynp 
mağ:ı başlamıştır. 

• Gümrük Ye inhisarlar Vekaleti güm
rük teşkllatınn bir tamim g6ndererc · 
canh lı:ıyvnn ihracııtcılıırı birliEıinin mm 
tnknsı haricindeki iskelelere lhrac olun. 
mak üzere getirtilecek hayvanların men_ 
şelerinin lıirlik mıntakası dahilinde olup 
olmadığını tayin hususunda baytar idare
lerinin vermekte olduğu s:ığlık şehadet. 
namclerinin esas tutulması bildirilmiştir. 

• Ağustos ayında şehrimizde 85 ev, 17 
np:ırlıın:ın, 3 düktm yapılmış, 347 bin:ı 
yapılmış, 347 bina tamir edilmiştir. 

* Gecen ay mezbahada 19.808 karaman, 
7.744 da~lıc, 10.488 kıvırcık, 9.794 kuzu, 
204 keçi, 3 oğlak, 1.775 öküz, 255 inek, 
215 dana, 3 bolla, 460 manda, 248 malak 
kesilmiştir. 

• Murgul bakır madeninin fşletilmesl 
için Eti Bnnk bir lnsiliz şirketi lle teşri. 
ki mesai etmiştir. İngiliz şirketi mü. 
hendisleri lngillereden şehrimize gele. 
rek, Murgula hareket etmiştir. Bakır ma. 
deninin yakında işlenmesine bnşlanacak
tır. 

• Gümrük Ye İnhisarlar Vekili n. Ali 
Rann Tnrhon dün de tetkiklerine devam 
etmiş, sabnh öğleye kadar lnhlsnrl:ı.r idn_ 
resinde sntış işleri ile meşgul olmuş; öğ_ 
leden sonrn gümrük ve inhisarlann muh
telif şubelerinde teftişlerde bulunmuş_ 

tur. 
• Narin Yekületi Trabzon - İran tran_ 

sil yolunun çok rağbet gördüğünü n:ızıın 
itibara alarak bu hatta çalışan otobüs a. 
dedini iki misline çıknrmağa knrnr ver. 
miştir. 

• Gümrük ve 1ıılıisarlar Yektueti, İran 
yolu üzerinde Gfireübulan mevkiinde bü_ 
yük bir gümrük binası yapmana karar 
vermiştir. Bina için Narin \'ekMetine 200 
bin Iirnlık tahsisat Yerilmiştir. 

• Şehrimizde bulunan gümrükler umum 
mlldllrll B. Mahmut Nedim, dün lstan. 
bul gümrüklerinin muhtelif şubeleri b:ış_ 
müdilrü B. Mustafa Nuri Altınla birlikte 
tetkik ve teftişlerde bulunmuştur. 

BUGON KALKACAK VAPURLAR 
(Erzurum - 12 Knrndenizc), (Uğur -

O.SO tzmitc), (Trnk - 15 Mudanyaya)~ 
knlkncnktır. 

GELECEK V APURLR 
(Ege - 15 Karadenizden), (Trok -

11,35 Mudnnyndnn) gelecektir. 

DONKOHAVA 
Yurtta hava cenup ve cenup doğusu ile, 

Karadcnizin şark kısmında cok bulutlu 
,.e ynğışlı, Tr.ık)•n, Ege Ye cenubi Anndo. 
ludn nz bulutlu, diğer bölgelerde bulut
lu seçmiş, rüzs!'ırlar şimall istikametten 
orta kuvvette esmiştir. manlar alınacaktır. Orkestramızd~ 

lışmak isteyen musiki sever arkadaşla- , 
nmızın (piyano, armabyum, keman, 
çello, flüt, klarnet, tromba) her gün 
Cağaloğlurıdaki halkevi bürosuna mil
racaatlan rica olunur. 

Bizi bu gibi endi~lere düşüren va
kayı kendilerine inanmakta tereddüt 
edemiyeceğimiz kimselerden duyduk. 
1nşallar meselede - yalan diyemiyece· 

' ğiz - bir yanlışlık vardır ve bizim te-

• lzmltte dllcnıcllerln <:oğaldığı g6. 
rClmektedlr. Hemen her cadde ve 
yol üzerinde bunlardan blr kaç ta. 
nesine rastgelmek insanı UzUyor. 
Şehir dilencilerin lstilA.sına ul:;Tamış 

• tzmlt posta ve telgraf merkez 
mUdürU B. Kenan posta Ye telgraf 
mUfeUşliğtnc, yerine de lstanbuldan 
B. Şükrü tayin olunarak gelmiş, vn. 

tstanbuldn hava ekseri)•elle btilutlu 
geçmiş, rüzgar şimali şnrkiden saniyede 
4-6 metre hızla esmiştir. Snnt 14 le lın. 
,.a tnzyiki 768,G milimetre idi. Suhunet 
en yüksek, güneşle 55, gölgede 20,6 ve en 
düşük 9,3 santigrat kaydedilmiştir. 

Hi.şnnız beyhudedir. Maamafih alaka
darların malllmu olmak üzere bize an- zifesine başlamıştır. 

~l!ii!!!!~~~~~==~~~~~~~~~~~~~!li!!!!!53!!!!1!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~-,~ 
- Eğer hakikaten öldürmüş 1 olsa 

bile, bu adamı da niçin idam etr.JllCJi, 
A~ yüzünden adam öldürenler, t.eJıJi
keli katil sayılmazlar. Siz bu işe karış. 
mayınız! 

Dize şimdilik şunlan bilmek yeter: 
1 - Bir futbol delisi olan Darnley, 

bir yandan profesör Hikeyin müstah. 
zarı, bir yan.elan da Vestmut üniversi. 
tesinin yaman antrenörü ··:.ovejoy,, 
un muavini idi. 

2 - Vestmut ordusunun oyunları, 

her sene futbol mevsiminin en kaynak 
merkezini teşkil ederdi. 

3 - Bu ~ene "V est - Puvan,, lılann 
takımları, bizimkilerin çok fevkinde i. 
diler. 

4 - "V est Puvan,, hların en usta. 
ca hamleleri, en ince oyunları, muci. 
.ze kabilinden akim bırakıldı. 

5 - Bizim üniversite takımı, hasım
dan kudretçe pek aşağı olduğu halde bil 
tün mütehassısların, bütün münekkit. 
lerin hayretleri k:ırşısında ı 5 puvana 
karşı 27 puvanla maçı kazandı. 

6 - Vestmut antrenörü, maçtan 
sonra, Hikeyin önünde tedbirsizce bir. 
kaç cümle konuştu ve yahut bunları 

istemiyerek ağzından kaçırdı. 
7 - Bunun üzerine Hikey tahkika. 

ta girişerek öğreneli, ki hasım "Vest 
Puvan,, takımı kaptan•nın oturduğu 

otel odasına, Darnl~y marifetile bir 
psikoğı·"f kur l • ı. 

8 - Bu m le 1' · ., ı • 

ter Spenserin kula..,ına k .. 'ar gitti ve 
namuslu adam. maçın hemen tekrar 
edilmesini istedi. 

9 - Bu suretle meydan alan eledi. 

Düşünceleri Okuqan ·Makine 
Yazan: Andre 'Vloruva 
kodu blitün Amerikan spor gazete ve 
mecmualarını üç haf ta meşgul etti. 

10 - Ve nihayet o zamana kadar 
ancak ilim muhitleri ve bir1caç fizik 
mütehassısı tarafından tanınan profe. 
sör Hikey, bir günde bir boksör veya 
bir haydut kadar meşhur olmuştu. 

işte bu sebepledir, ki Süzanla ben, 
o kadar sessiz ve tenha olan cadde.. 
mizin gazete muhabirlerile dolup taş. 
tığını gördük. ''Nevyork,, un en meş. 
hur gazetecileri, bu "Hikey meselesi. 
ni,, şişirmekle tavzif edildiler. 

Komşum "Hi'key,, artık gazetelerin 
birinci sahife havadisi olmuştu. Ve a. 
janslar şu psikoğrafın keşif ve icadI 
işine benim de karıştığımı öğrenince, 
bana da telgraflar yağmağa başladı. 

Bunların hepsi, "Düşünceleri Okuyan 
M11-ine., hakkında benden makaleler 
i fvrırhrdı. 

(,; ·v~ ::; 0 te v I· 1'11 .. ' h~··.., 'le 
rimle lekelememek iç"n bütün bu te'lc. 
lifleri büyük bir sebatla reddettim. 
Fak<ıt bazı arkac!aşlar bu hususta be
nim gibi düşünmediler. Bu ıuretle 
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Vestmut hSdisesi gazetelere geçti. Ve 
hoşa gitmeyecek neşriyat yapıldı. 

Yukarda işaret ettiğim ikinci vaka 
ya da işte bu neşriyat sebep oldu. 
"Ladislas Kogacz., davasından bahset
mek istiyorum. Sevdiği kadının koca. 
sını öldürme1cle maznunen muhakeme 
edilen bu meşhur avukatın macerası 

henüz unutulmamıştır. Bu şöhretli 

avukatla hakimler arasındaki hitabet 
çarpışmaları, fikirleri alevlendirmiş ve 
davayı "Dreyfils17 meselesi kadar mC§

hur etmişti. Suçlu, hüküm giydikten 
sonra, valiye binlerce telgraf çekilerek 
bu masum adamın affı istenmişti. 

Hükmün infaz edileceği üç kere i
lan edildiği halde, içine §Uphe gir~n. 

adli bir yanlışlı'ktan kuşkulanan vali, 
üç kere de tehiri için bahaneler bul

muştu. işte tam bu sıralarda V estmut
ta 1:i hadiseler de gazetelere geçmiş, 
ve d"" ":ıcc:leri ok-•yan bir makirenin 

icat edilmit olduğunu herkeı öğren. 

mişti. Pek tabii olarak adliye ve hapi
sane müdürlüğü, Hikeyden "'La.disla 
Kogacz., in hücresine konmak Uzer 

Çeviren: H. S. O. 
bir psikoğraf istedi. 

Bu isteğin profesöre tebliğ edildiği 
akşamki münalı::aşamızı, hal~ unutma
mışımdır. · Karilarnnız da yamrmzda 
idiler ve münakaşaya onlar da karış. 

tılar. Hikcy, "Pensylvanie,, adliyesi
nin isteğine karşı no cevap vereceği· 
ni kestiremlyordu. 

Firikçi: 

- Bir mahpusun srrlannı müdafaa 
edemiyeceği bir tarzda çalmak, bana 
pek de mertçe bir hareket gibi göriin
mUyor. Bunu yapmakla, hakimleri, 
uvallının kafasının içine sokacağız. 

Mahkftmiyet vasıtalarını çoğaltaca.. 

ğrz, Diyordu. 
Ona: 
- Ben, sizin fikrinizde değilim ..• 

dedim. Çünkü eğer Laclislas Kogcz, 
masum ise, icat ettiğiniz makine, bu 
suçsuzluğu, reddedilmez bir şekilde 
ortaya 'koyacak. Yok eğCT suçlu ise, 
oholıun meluna... Bir katilin akibc-

plUTsa olsun benim 

Diyorlardı. 
Hikey, uzun uzadıya düşündükten 

sonra, nihayet benim fikrimi kabul et. 
ti. Daha doğrusu, artık herkesin bil
diği icadından içinde yaşadığı Ameri
ka adliyesinin, istifade etmesini haklı 
bulmuştu. Müstahzarı "Darnley,, i dü. 
şünccleri okuyan bir makine ile bir
likte "Pensylvanie., ye gönderdi. 

Bu psikoğraf rn oraya varmasile ''La
dislas Kagocz,, in idam edilmesi bir 
oldu. Alet, onun yalnız bu meselede
ki suçunu ortaya koymakla kalmamış, 
bu cinayetten ba'1ca daha iki kanı bu. 

lunduğunu da meydana çı:'karmıştı. Bun. 
lar anlaşılınca, avukat doğruca elek
trikli idam sandalyesine götürüldü ve 
Hikey, gazetecilerin en büyük velini
meti oldu. 

Zavallı fizik filimi, bu şöhretten pek 
muztaripti. Bu ıztırabın verdiği rahat. 
sızlıkla V estmuttan kaçmak, İngil. 

terenin ıssız bir köşesine sığınmak is
tiyordu. Fakat bu .da artık akıntıya 

kürek ç.ckmek olurdu. Çünkü dü§ün
celeri okuyan makine, Amerika hudut
larından dışarıya taşmış ve Hikey 
bütün dünyada §Öhrete mahkum edil. 
mi§ti. (Arkaaı var) 
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1' J',•' ----------------·r 
r Columbianın son yenilikleri 

Cenl-z ·Levazım .~ satınaıma ... 
- · Komisyon·u ilanıa· rı · 

'firgüplü Refik Başaran 
17474 Tellocan 

Mehmet Bt>y türkfisü 

ürgüp1ü aşık Mehmet 
17478 lia't~İ~Pm 

Habıbım 

rfah Mehmet Şenses 
1746 7 Döob~ri (~öoberi 

Yar yureğım 

Erzincanh Esat Ertürk 
/, 174. 68 Harkimi patladım 

wyJan 

174 7 7 Kaş1arıo başka başka 
Şu dağa aşaı.11 dedim 

Bav Rasih Beşerin 
17 4 7 3 Niğde milli .halk prkılan 

Beo mi dedım 8ana 
Niğde karami 

17480 

17481 

Güzel olasın 
Annem hf'ni t>vfendir 
Al Sı.lim türküsü 

Hatay ıarkısı 
Ay gelin 

Bayan Suzan 
17475 Geçen akşam 

Aşkım o derin hasreti 

Bayan Sultan 
17479 ~emberi 

Cemale 

Cinsi 
Kuzu eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

Miktarı 

6000 kilo 
8000 kilo 
1100'.) kilo 

Tahmin bedeli 
268.5.60 
3320.80 
3814.80 

Muvakkat teminatı 

9821.20 736.56 lira 
1 - Cins, miktar, tahmin bedellerile muvakkat teminatı yukarda yazıtı 

üç kalem et & 1. teşrin • 938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14,30 da 
kapalı zarfla alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi hergiln komisyondan parasız olarak alınabilir. 
3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 

kapalı teklif mektuplannı en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon haclr:ını.~ma vermeleri. (6537) 

Cinsi 
Kuru eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

Miktan 
30.000 kilo 
40.000 kilo 
50.UOO kilo 

· ı aıımin bedeli 
13428.00 
16604.00 
17340.00 

47372.00 

?.fuvakkatteminatr 

3552.90 Lira 

1 - Cins, miktar, tahmin bcdcllerile muvakkat teminatı yukarda yazılı Uç 
·alem et 6-1. tcşrin-938 tarihine raslayan perıembe gilnil saat 11.30 da kapalı 
::ırfla alınmak üzere münakasaya konulmuıtur. 

1 2 - Şartnamesi her gün komisyondan 231 kurut bedel muka.~ilinde alınabi. 
----------------•••••••••••••••••••••••~ lir. 

lslonbul K tıltUr Dlrektör.OğUnde11: 
Nloantqmda Te§Vikiye caddesinde 160, 162 sayılarda bulunan ve Sait Pa· 

p. konağı adı ile anılan bina ve arsaların müştemilatile birlikte tamamının 
KWtür Bakanlığı adına istimlaki için vilayet idare heyetince umumi menfaat 
bran verilmig ve belediye daimi encU meninden seçilen komisyon tarafm· 
dan bunlardan Vehbinin uhtesindeki 162 sayılı yerin bina ve arsasına llaimen 
38 bin ve esas binanm mUştemilatm dan iken prof es5r İbrahim Ali'nln uhte· 
alııe geçen 160 numaralı kısmınm be her metre karesine de 12 lira kıymet 
takdir edJlmi§, istim!Ak baritasile tak diri kıymet komisyonu raporunun bi· 
rer benz.eri Beşiktaş belediye dairesin ~ ve birer benzeri de istimlAk edilen 
millkUn mllna.aip bir yerine asılmıştır. 

Keyfiyet 1295 tarihli kararnamen in 8 inci maddesine tevfikan ilan olunur 
(6985) 

.Jandarma genel komutaolıgı Ankara 
satın alma homtsyonundan: 

1 - A§ağlda cins ve miktarı tahmin bedeli ve ilk teminat miktarı yazılı 

• çeılt harp techizat ~yasına toptan ve her çeşide ayrı ayn en ucuz fiat 
r.etlit edene ihale edilmek kaydile kapa h zarf usulü ile eksiltmeye konulmu1-
ıır. Eksiltmesi 10-10-938 pazartesi günü saat (10) da komisyonda yapıla. 
Uktır. 

2 - Buna ait prtnameler komJsyondan parasız olarak almabillr. MU. 
~Ul örnekleri komisyondadır. 

b a - Ekailtmee.lne girmek isteyenlerin almak istedikleri çeşide ait hfiala'.' 
ı& pterilen Uk teminat vezne makbuzu veya banka mektubu ve p'ttna •' 

.ede yazılı diğer belgeleri muhtevi teklif mektuplarını belli gUn saat do • 
kadar komisyona vermiş olmaları. (3876) (6737) 

Mikdan Cinsi nk teminat tahmin bedeli tutan 
Lira ku. lira k u. lira ku. 

600 Altı ktltUklU pal~ka 247 50 5 50 3300 00 
takımı 

&100 ,. 
" omuz kaYI§ı 302 25 1 30 4030 00 

~ ,. " bel .. aş 50 1 20 1140 00 
1:50 .. •• silngUIU 5 62 50 75 00 ! tı:.1 

:ı;' 
900 OçIU bir kUtük 81 00 l 20 1080 00 m .... -2000 Nevresim palaska takımı 675 00 4 50 9000 00 ! i 1000 CD bel kayışı 105 00 1 40 1400 00 " .. t.o.) r+ 

1000 " omuz kayışı 123 75 1 65 1650 00 

001 ~ ooo 
" .. sUngUIUğil 26 25 o 35 350 00 

-1200 TUtek tayı§! 255 75 o 55 3410 00 
Yekt\n 190:r 62 25435 00 

..... .. .... . .. . . ... 

8Umerbank Umumi Müdür•ilğilndeo: 
llankamızca ecnebi memleketlerinde tahsile gönde· 

rilecek talebenin İmtihanları 4 Birinciteırin 1938 de 
lstanbulda yapılacaktır. 
Lazım gelen evsafı haiz olup imtihanlara gİrebile

~eklere Bankaca. tebligat yapılmışbr. 
Tebligatı alanlann 3 Birinciteşrin 1938 Pazartesi sa

bahı saat onda Sürner Bank İstanbul Şubesine müra-
,,,. - - .. ,.... .. _....,... ı ""' ... ; . 

p Mekt·e 
kitaplarınızı 

VAKiT YURDU 
Kitap evinden tedarik edebilirsiniz 

411 IJOKTf)R ÇIPHUT-. •••••• ııwww~=~-~;-m11n;m• .. •al 
Dr. Hafız Cemal 

B .yoğlu Yerli M3llar l'azan Dahiliye rnütehasaısı. İstanbul 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifaa dahilinde tanzim ececek:leri ka· 
Halk Dersaneleri Açılıyor palı teklif mektuplamı en geç belli giln ve saatten bir saat evveline kadar Ka
Beyoflu Halkevinden: 
1 - Evimizin halk dersanelerl ve kurs. 

lar şube'ilne kayıt muamelesi tıaşlamıştır. 
30-9-938 tarihine kadar devam ede. 
cektir. 

2 - (Pazar baric) her giln saat 18,30 
dan 20 ye kadar, cumar.tesl günleri H 
ten 18 e kadar kayıt yapılmaktadır. 

3 - Yeni kaydolunacaklar nüfus cüz_ 
danı ve iki vesika foto~rarile, eski mO. 
davlmler evimizden evvelce almış olduk 
lan hüviyet varakalarlle müracaat etme. 
lerl lbımdır. 

4 - Slmdllllc tOrkçe, fngilizce, alman. 
ea, fransızca tercnme usulil, fransızca 
UteraUlr ve diksiyon, dlkJş, şapka 

ve çiçekclllk dersleri verilmektedir • 

RADYO 
29 - EYL'OL - 938 - PERŞEMBE 

A,KŞAJI PROGRAM/: 

Saat 18,30 Dans musikisi. (pllk). 19 
Spor musahabeleri: Eşref !)erik tanıfandan. 
19,30 Karışık musıki (plak). 19,55 Hona 
haberleri. 20 Saat o)arı, Nihal Asım ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
ıtarkılan. 20,40 Ajans hoberlen. 20,47 0-
mer flıza DöArul tarafından arapça söylev. 
ı2l Saat aya.rı, orkestra: l - Ofenbah: La 
Belle Helene. 2 - Defossen: Bercense. 3 -
Ponssc: ldyllc. 21,30 Rıfat ve arkadaşları 
tarafınıtan Türk musiki:ııi ve halk şarkıları. 
22,10 Hava raporu. 22,13 Muhittin Sadak: 
Viyolonsel kon eri, piyano refakatiyle. 22, 
50 Son haberler ve erle 1 gfiniın programı. 
23 Saat ayan, htiklAI mnrşı, son. 

30 - EYLÜL - 938 - CUMA 

AKŞAM PROGRAM/: 

Saat 18,30 Dans musikisi (pl6k). 19 Kon
ferans: Selim Sırrı Tercan: (Koylu kardeş
lerimiz). ı 9,30 Sivas gecesi ve havaları: 

Tanburl Omer ve Aşık Osman. 19,55 Bor
sa haberleri. 20 Saoat ayan, Vedia Rıza 
ve arkadaşları tarafından Türk muslkl:ııl ve 
halk ıtarkıları. 20,40 Ajans haberleri. 20,47 
Ömer Rıza Doğrul tarafından arapca söy • 
lev. 21 Saat ayarı, Orkestra: 1 - Padonk: 
Para11ırase. 2 - R:ınger: Groııımütehem. 
3 - Siede: Antrak. 21,30 Suat Giln ve saz 
eserleri: Refik Şemsettin ve arkaaıtşl:ırı. 

22,IO Hava rııporu. 22,13 Darüttalim mu
siki heyeU: Pahrl Kopuz ve arkadaşları 

tarafından. 22,55 Son haberler ve ertesi «fi· 
nün programı. 23 Saat ayarı, lstiklaI mar
, •• son. 

Kestanekarası Şiddetli 
Geçti 

Bartın - Sayıh fırtma'ardan kes. 
tane karası fırtınası epeyce şiddetli 
olmuştur. G~en cuma gllD4l yağmur. 
la başlıyan fırtma Uç gUn sUrmUş ve 
ancak pazartesi gUnU hava kısmen dil. 
zelmiştir. Fırtına Karadenlzde epey 
kazalara sebep olmuı; hatıl limanı.. 
mıza mensup ve İneboludan kereste 
yUkUyle yola çıkmış olan bir mot8r. 
den iki giln haber ahnamamıştır. Ni. 
hayet. motöriln Kefken adasına sr. 
ğmabildfği anlaşılmıştır. 

B:r Şehr:ıı 
Ruhu 

Küçük hikayeler -
'Y uan: Sadri Ertem 

-

sımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri, (6538) 

Nafıa Veka etinden: 
4 Teşrinisni 938 cuma günfi saat 15 de Ankarada vek!let binasındaki 

Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 
17 300 lira muhammen bedelli 2 adet seyyar taşkıran makinesi ile 2 adet bi· 
tüm teshin ve püskürme tertibatını haiz kazan tadil edilmiş hususi ~namesi 
dahilinde yeniden !rnpa•ı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak VekAlet Malzeme Mü· 
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1297.50 liradır. 
1steklilerin teklif mektuplarını, şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte ar 

ni gün saat 14 e kadar makbuz mukabilinde mezkQr komisyon reisliğine verı 
meleri. (3768) (6549) 

lnhisarlar(u~·Mudürlüğünden: 
- • ' • ' ' t ~ 

l - !da.remizin Edirne başmüdür ıugune bag1ı liabaeskide §artname ve 
p~si mucibince yaptırılacak ba.rut deposu ve bekçi evi lneaatı her iki it 
bb\iea açık eksiltmeye konmuştur. 

U - Keşif bedeli barut deposunun 3142.27 lira ve bekçi evinin 2162.08 il· 
ra ki, ceman 5304.35 lire. ve muvakkat teminatı 397.83 liradn'. 

rn - Eksiltme 14-lC>-938 tarihi ne rastlıyan cuma günU saat 14 de Ka
bata~ta levazım ve mubayaat şubesin deki alnn JrtSmisyonunda yapıtae!kt!Y." 

rv - Şartname ve projeler 27 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar'""'Umuin. 
mUdürIUğü levazım ve mubayaat eube sile Edirne ba§mlldUrlUğUnden ve Baba· 
eski memurluğundan alınabilir. 

V - İsteklilerin kanunen kendilerin den aranılan vesaik ve yüzde 7.S gtlven• 
me paralarile bırlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı ge
çen komisyona gelmeleri ili.o olumır. <6891) 

I - Şartname ve projeleri mucıbı ııce idaremizin Kayseri balDlildilrlüğü 
binasında yaptırılacak kalorifer, tesisatı, septik, çukuru B&rniç ve dinamo llo 
bina arasında yapılacak ispirto satın deposu ve sundurma inşa&b bir kül ha
linde açık eksiltmeye konmuştur. 

ll - Heyeti umumiyesinin keşif be deli 7660.43 lira ve nıuvakkat teminatı 
574-53 liradrr. 

m - Eksiltme 14-10-938 tarihi ne rastlıyan cuma ,onu saat 16 da Ka· 
bataşta levazım ve mubayaat şu besin deki alım komlsyosıunda yapılacaktır • 

iV - Şartname ve projeler 39 kuruş bedel mukabUJııde inhisarlar umum 
mUdUrIUğU levazım ve mubayaat §Ube sile Kayseri bdlllildUrIUğUnden alma· 
bilir. 

V - Eksiltmeye i§tirak etmek is tfyenleriıı bir mukavele ile yaptıktan 
iş bedelinin on bin liradan a§ağı oll?la ması ve kendileri bizzat mimar veya mil 
hendis olmadıkları takdirde fenni ehli yet ve Jktidarlan inhisarlar bıp.at 111· 
besince tanınmış bulunması ve eksilt me gUııUDden bir hafta evvel inhisarlar 
inşaat şubesinden fennt ehliyet vesikası aıırıalan lizımdır. 

V1 - isteklilerin kanunen kendile rinde!l &ranılan vesaik ve inşaat oube
mizden alacaklan fennt ehliyet vesikası ve YilZde 7.5 güvenme paral&rile bir 
likte eksiltme için tayin edilen gUn ve sJ.Stte Yukarda adı geçen komisyona 

gelmeleri ilan olunur. (6892) 

• • ~ •• • ~t \. 

fc;tanbôl B.ele.divesi ilanları 
' ' ' 

Beher metre murııbbaına 6 ura kıyrnet biçilen Aksaray yangın yerinde 64 
üncU adada 1672 ve 1859 harita numaralı arsalar arasında 2,60 metre yilzlfl, 
21 metre murabbaı belediye malı ar sa al!kadarları araamda saWmak tize· 
re açık arttırmaya konulmuştur. 

Şartnamesi levazrrn mUdUrlUğUnde görülebilir. İstekliler 9 Ura 4lS kurur 
luk ilk teminat makbuz veya ınektubi le beraber 14-1~38 cuma gOnll sa
at 14 buçukta daimt encnmendf' hnlnn 'Tlalıdırlar. (6979) 

Keşi! bedeli 527 lira 16 kuru§ olan ~irkecfde Ebuasuut caddesinde 11-13-
15 nwnaralJ matbaa binasının tamiri mUteahhit nam ve hesabına açık ekılflt
meye konulmuştur. Keşif evra.klle şart namesi levazım mUdUrlUğllııde gartılebl• 
lir. İstekliler 2490 as.yılı kanunda ya zılı vesikadan başka nafıa mUdtlrlt1iUlt' 
den alacakları fen ehliyet vesikaslle 39 lira 54 kuruşluk ilk teminat mak°b111 
veya mektubile beraber U-10-938 cuma gUnU saat 14 buçukta. dalııd a 
cUmende bulunmalıdırlar. (İ) (6983) 

Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

G mcı kefide: 11 :.Jirlncitqrin G38 dedir 

1 
Cildiye H Zübreviye müt.eha11111 1 
kar\jısmda Postc sokağı köşesinde ! Oivanyolu. ~ ~~ ,~4, Tel: 22398 
~T .. onıeııl!t ap:ı•• · .... ~ 1 ~ ,3353 ı··--~ ~· '%: ~ . .._. I su '"' 

• alr!ı ----------•! V ıııı n • ı• • '1 t ' 
Büyük i~-<ramive 200.0JO lir1dır 

Bundan bapa: 40.UOO. 25.000,, zo.ooo, t&.000, 10.000 liralık 1lcra 
mt1ele e (SO.OOO w 300.000) Jirahk iJct adet mtiklfat vardrT. 



,ta~bul ·Komutanlığ~ 
·dın,"\lnlA Komİgyonu it;,nbrı 

ihale gilnil talibi çıkmadığından i
llalesl 10 gün uzatılan Orhaniye kışla· 
aıda garaj, ahır ve hangarları tamir 
etflrilecektir. Açık ekıiltme iJe ihalesi 
1blrinciteşrln938 cumartesi gUntl sa· 
at 11 de yapılacaktır. Muhammen ke
tlf bedeli 8515 lira 80 kuJ'uttur. tık 
teminatı 639 liradır. Şartname ve aaf. 
ıwi 43 kuı-q mukabilinde ait olduğu 
pbesinden almablllr. lateklllerinin ilk 
teminat makbuz veya mektuplarfle iha 
le gününden sekiz gUn evvel nafıa fen 
mftdilrlUklerinden alacaklan veıdkala· 
rile 2490 sayılı kanunun 2 ve S madde
lerinde yazıtı vesikalarile beraber belli 
.,un ve saatte Fındıklıda komutanlık 
satm alma komif'yonuna gelmeleri. 

(6953) 
• • • 

1- KURUN 

TtJrkfJ~ Cumhuriyet Merkez Bankası 24 19 ı 1988 vaziyeti 

.._. ~KTIF ~\ PASiF 

um ............. l7 1Cl7 7~9 st.ıss:reo,eıs\ ..._,. • • • • • • 
...... • • • SfJ,067.&tlS,- llaU,a& -...aı 
Utuldl. • • e 1.293.165, 61.496.5'71,68 Adi •• rn~ • 

..... 111°1ô ~ ı Hu..wt . 

1"91 ıJna: • • ...................... 
4lU9 ..ıt ldJalnl U OM 6tt 
Al&ma c.a-..w .. eıu ..... ...... 
ma- dt-tsl9 " ..... 
llllrtlll ~ • • • • .............. 

497.842,11 

12.186.038,88 
18.846.~ 

ıı.0'19.494,83 

ı&&.'748.&68. 

49'1.&W,11 
lecla.Wdeta Ben ......... J. 

Dena.bt.e edlleD •"9111 ___,. 

Kanunun H lncl madd• 
ıerute &e•flllıuı ...... c.u.ı.. 

dall ftld t.edi,.a. 
OenaDt.e edil• ............. Dald,.... . . . 
&aı11• ... '9•·- .... ..................... 
at. ..... , eualıllt • ..._ ... 

•• '112.234, ıı 
e.000.000,00 

...,.Ma,00 

Lira 

15.000.000,00 

8. '719.ta-&,U 

.... te ..... 99n.ID .uu,. 

••-''"' 
Kanunun e • 8 inci mad· 

111.0ll7JNll1 ... .-..... 
ı .ı 00.000.00 

...- ~..l!l•!!!:!!I ıoe.890.814,00 
...... ....._ ....... t!S.8'72.~26.8'7 ....-....aaa...-..~ 

..... nkt tedl:r&L .............. , 
• • • 

,.. .. ..,. ... u. ..•••. ....................... 
.,.... l'v''Mlalla 
AIUDll tuwlll .. 1111 dlu-

63,aD.821,6 ı 64.380.821,81 
otfer dltY' 'Af " ..... ... 

"",....ad,.... ... . . ......... . 
Muhabere alayı için beş çeşit yapı ll>erullte ..... 99n.ID ...._ 

malzemesi satm almacaktır. Pazarlığı ' ftl1*dll _,...,, - .. 
3 birincıtcşrin 938 pazartesi gtlrtl •·' tta11.ntt ttnıut lllYIMOI 
at 11 de yapılacaktır. lsteklferinhı , ..,... ...... " t.u.aat 

ao . .uo.ı.&8 

belli gtlıı ve ıaatte Fındıklıda komu- • .......,.. 
tanlık satın alma komisyonuna gelme· Hazineye kısa vadeli avaru 
lerf. (6954) ••1.111 •• "'m •••.,,.. 

••• ,...,,.,., ....... 
-....,... ...... 

'7 ,815().000, 
297.700,86 

0.085.18'7 ,69 18.069.9'78.&l 
4.800.000,00 

Komisyonda mevcut nUmune gibi 
bir tonluk naUık demir ıatm alınacak· 
b:r. Puarlığı 3 blrlncltep'in 938 pazar
tAıılf gUnU saat 10 da Fındıklıda komu· 
tanlık satınalma komisyonunda yapı
Jaca.ktır. İsteklilerinin belli gUn ve n.· 
atte komisyona gelmeleri. (69M) 

• • • 
Bfr valtlık telslzlerill semer, mahfe 

ft teferruatından iki tane yaptırılacak 
tir. pazarlığı 3 birincitepin 938 pazar
tesi günü saat 10,30 da Fındıklıda 

komutanlık satın alma komisyonunda 
J'&pılac~Jr. lsteklilerinin belli gün 
w saatte komisyona r.tmelerl. (~) 

• • • 
!hale gUntı talibi çıkmadığından l· 

)lalesi 10 gün U7.atılan Ayazağadald sil 
Y&ri binlclllk okuluı.ıın ot ve uman 
ambarlarının tamiri ve tranaformatör 
binasmm ln§.laı ve harici elektrik teeı· 
atme,ihalesl l blrincttqrlı& N8 eu· 
martesi gılnü 11.30 da yapıı.eaktJr. 
Muhammen kqif bedeli MM liradir. 
ilk remtnatı 485 llrad.U'. Şartname ve· 
atreeı 33 kurue mukabilinde alt oldu· 
fu şubesinden almabılir. lateklilerlnln 
ilk teminat makbuz veya mektuplarile 
2490 sayılı kac1111un 2 ve 3 tıncU mad· 
deleriııde yazılı veaikalarile beraber 
nafıa mtldUrlüklerinden alacakları ve
aikalarile belli gUn ve saatte Fmdıklı· 
da komutanlık satın alına komlııyo
nuna gel:neleri. (6962) 

• • • 
Deniz harp akademisinde yaptmta· 

cak tamiratm açık eksiltme ile ihalesi 
14 birincitepin 938 cuma gOnU u.at 10 
da ya.pılaeütır. Muhammen ketlf be
delı 250 liradır. tık teminatı 19 lira· 
m Şartnamesi lop.at pbesinden ve
rileb Ur. 

feteklilerinin ilk tembıat makbuz 
veya mektuplarlle 2490 ayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerinde yazılı veeikalart· 
le ihale gUnUnd~ 1ekiz gUn evvel 
Nafıa fen mUdUrlilklerinden alacakta· 
~ ehliyet Veeikalarile beraber belli 
;wnn ve 11a&tte Fmchkhda komutanlık 
latm aı.m.. k~nuna gclmelerL 

(6958) 

• • • 

T .... 

t Temmu 193& tarfhfndea ltlbarea: 

buz wya mekturlarlle 2'90 sayılı ki: 
nunun 2 ve 3 mr..ıidelerir.de yazılı ve
lilal:&rile ihale gilnUDden 1ekla gUn 
evve~ Nafıa fon ınUdUrl'ikleriııden a· 
lacaklan vesikalırlle beraoer belli gün 
ve saatte Fındık' da komutanlık 1&tm 
alma komi170J una gelmeleri. (8960) 

• • • 
aa. tüman askerlik daires1n1n Seli· 

miyede otı.ırd\Je1ı. binayı ı;arçevelerile 
camlan yaptU11acalmdan &çık ebllt' 
me ile ihalesi 11 blrhı •ltefrin 938 pa• 
zartesi g!\nU saat 10 d& )oapılnc 
Muhammen ketif bedeli 1 ~t lln 
nıttur. l!k tem1natı 1' ıınıı .. ...: 

tateıdJerlııiıı ilk temmat 
veya mc!lchıplar:1e 2490 ~-.: 
2 ve 3 ınad<ielericde y&Lı 
ihale gUn~nden Mr hafta enet 
mUdilrhlkJerın<!f!d almnaq tıhliyet ve
llikalar:le bera!>u belli gln ve saatte 
l'mdıklıd.\ komı·tanıık e."tıu ~ma ko
ıııllyonun.ı 1;cım,.!erl. (89'.t) 

• • • 
lataıtul k~ ıtanlıfl Urliklf'ri hay

vaııatl'lr.ı •ht fkC' lçin d00.•·UO kilo 
yulaf aaı:JL d.lm caktrr. Kapah r.s.rf1a 
ihalesi 17 birindteşrin 9JS ruarteai 
gUnU aaat 10.30 da yac>!lııc. .. 1ıt&r. lılu· 
hammcn tutan 4 6800 liradır. tık te • 
mlnatı 3."ilO liradır. Şartnaır.eti 234 
kurut ır.ukebilinae verilebil'.r. 

isteklilerinin ilk teminat makbuz ve 
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yazılı vesikalarile 
beraber ihale gtıııU ihale saatinden en 
az btr aaat evveline kadar teklif mek· 
tuplarmı Fındıklıda komutanlık aa· 
tın alına komisyonuna vermeleri. 

(6963) 

• • • 
33. 'l'Umen birlikleri hayvanatı için 

400.000 kilo yulaf 1atm alınacaktır. 

l :ıpalı zarfla ihalesi 17 birinci teşrin 
938 puarteai gUnU saat 11 de yapıla· 
caktrr. Muhammen tutan 20800 Ura· 
dır. İlk teminatı 1560 liradır. Şartna· 
metıl her gUn komisyonda görWebillr. 
tateklflerinln ilk teminat makbuz ve· 
ya m~ktuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve S. maddelerinde yazılı vesikala • 
rile beraber ihale gUnU ihale aaatinden 
en u bir aaat evveline kadar tekJlf 
mektuplarını Fındıklıda komutanlık 
satmalma komlayonuna vermeleri. 

(69M) 
• • • 

lstanbulda yaptınlacak olan bet 
parça garaj ve bangarm kapalı zarf· 
la ihalesi 19 birlnclte§rln 938 çarşam. 
ba gllnU saat 11 de yapılacaktır. Mu· 
bammen ketif bedelleri mecmuu 
167'071 lira 97 Jnıruıtur. ilk teminatı 
9603 liradır. Şartnamesı 836 kurut 
mukabilinde inşaat ıubeaind~n alma· 
bilir. 

latekll.lerhıln ilk teminat makbuz ve 
ya mektuplarile 2f90 aayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yurh vesiblarile 
lhaıe gllnthıden aekts gOn twel nafıa 
fen m d rlOkleriaden -la~ veal· 
kalarlle berabet lha! .,....n Ullle eaa-
tbuten - .. 

ı 1.838.893.81 
868.470.1'18,U 

Iskonto haddi 9' 4 Altın Cherlne n11a1 4J, 1 

388.4'70.1'18,U 

Yüksel< Ziraat Enistitüsü 
Rektörlüğünden 

& )'il Aııkara Ytlklek Ziraat Jl'Aattttıd ıdraat. veteriner, f&kWtelllne m 
ve erkek. orman fattUtealne yalDD erkek parasız yatılı paralı yatılı ve ya· 
tmız talebe IJmıcaktır Enatlttıye yaml&bllmek lçlD apllc1akl prt1ara UJ· 

mak prektlr. 
ı TUrk tabliftUJMle balmımM " li8e mezmı.lyet fmtlhamnı vererek ba· 
~ "dlplom•unı almıt buJnnmık llzımdır. 

JMi fakllltesinden naklen gelecek olanlar 
~ile mesmı ve fen faktlltealnde muvaffak 
~lerden iklal kabul edilerek vetaineT 

Ol'm8D' llçbcll l&aeetrlerilıe almırlar. Ancak veteri· 
faktllteaine \,a faktlltenin blrbıcl ve ildDci mömestrealnde olar 

naa anatomi derıdmtfr aJl1C& devam etmelerl ve ziraat fUWte&lne girenle-
rin ziraat stajml ,.,... ... " gerektir. 

a - EDltltlJe .... ta1ebenln Y8ll ıt den aaalı ve 25 ten yukarı ola· 
mu. NBart talebe )'Uk..t Ja1 kaydm a ballı 41tildir. 

f - Param Jatıfl tdbecfm bedeD bblliyetl V6 aailamlıJd&n hakkında 
tam teoekkWli bir but& evi kurulunun raporu llmndır. 

o _ :ır.utltllye JUllaD talebe iki ay içinde yeniden sağlık ve •ilamlık 
muayanealndell geçlrilerek ertlklerinln Ulmm la.terdlit beden kabillyetlnJ 
göstennlyenlerln eutlttıden Wtltl k~ ılllr. 

ı - ırraat faldllteline girecek tnlebe Ankarada orman çifWğinde staj 
drmeP mecburdur. Bu .taj nlhayetınde talebe imtihana tlbl tutulacaktır. 
Stajdan 80nr& talebenin enatıtUde DM arl derslere devam edebilmesi içlu 
yapılacak bu ameliyat lmtibanlllda iP uvattak olınuı prttır. 

Staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir ft yatacak yer paruız o· 
tarak çiftlikte ağlanır. "Stajyer ta1e benin yemeal ve içmeal de eutitUde 
aajlandJfı takdirde kendilerine bu 30 lira verilınes.., 

7 - .Param& yatılı talebellnden staj veya okuma devreal lçlııde her ne an· 
retle oluna olsun kendilljlnden atajml veya tahsillnl bırakanlardan veya 
cezaen çıkanlanlardan btlkbıetçe yapılan masraflan &liyecekleri hakkmdA 
verilecek nUmuneye göre noterlikten taadlldi bir kefaletname almır. 

s _ Enatlttlye girmek ietiyenler yukarda yazılı npordan bqka liH ve ol· 
gunluk diplomasını veya tudikll sUMtlerinl, nUfua klğıdmı, polis veya 
uraylardaıı alacaktan uzgidim ve aşı kağıdını, orta mektep ve liselerde gör 
mUt oldukları stıeı deraler hakkındaki ehliyetnameleri iliftirilerek el yazılarile 
yaacaldan pullu bir dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafla birlikte doğruca Anka· 
rada yüksek ziraat enstitUsU rektörIUğUne baş vururlar. 

Talipler dilekçelerinde hangi fakWteye kaydolunmak istediklerini blldir· 
meli ve çiftçi veya arazi veya orman veya hayvan yetiştirme veya zirai sa· 
natlarla aJAkalı bir aile çocuğu bulunup bulunmadığını da bildirmelidir. 

t - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamıe olan ve 8 inci maddede ya· 
sılı kf.irtlarm lllfik olmadığı dilekc;o ter gelmemig sayılır. 

10 - Birinci ve sekizinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde baş vuranlar 
arasından pek lyl veya iyi dereceli ve fen kolundan olanlar veya çiftçi çocu
fu veya arazi aahibi veya hayvan veya orman ihtlsa.sile ali.kalı yer ve tesisat 

sahibi veya aahlblnln çocuğu olanlar tercih olunur. Edebiyat kolundan pek 
iyi ve iyi dereceliler kabul olunur. Kabul edilecek talebe diploma derecesir.e ve 
baş vurma tarihine göre ~llirler._ 

11 - Zirai staj ve tahsil müddetince okutulan yabancı dil, almanca ve in· 
gilizcedir. FakUlteden mezun olan talebeye ziraat mUhendlsi, veteriner. hekim, 
orman mühendisi unvanları verilir. 

Talebe mealek lmtibanma girme7.den evvel yukarda yazılan yabancı diller
den imtihan edilir. Bu tmtiha.nda iyi ierecede muvaffak ~lmak şarttır. 

ı. 2, 3. UncUIUkle mezun olan talebeye müklfaten Avrupada bir tetkik se
yahati yaptırılır. 

12 - Ziraat faklHteslne 40, veteriner fakUltesine 40, ve orman fakUltesi
ne 40 azami talebe ~acaktır. 

13 - Cevap Jer ayrıca pul göndermelidirler. 
14 - Baş "22 ağustos 938 ten eylülUn 30 uncu gUnU ak• 

p.mma kadardır. an sonraki bq vurmalnr kabul edilmez. (3247) (5677) 

Şartnamesi 5 kuruş mukabilinde alt 
olduğu eubeslnden verilebilir. İstekli· 
!erinin ilk teminat makbuz veya mek-
tuplarile 2490 sayılı ııfun 2 ve 3 
Uncil maddelerinde J veelkalarile 

ihale g(lnllnd iz ,{Urı evvel DL 

nden alaC>lklatJ veeika
lli . 1\1 

29 

Askeri Fabrikalar 
ilanları 

54 7.5 Ura muhammen bedel De 809 
kilo soğan. 170 kilo taze bakla. 27Ö 
ıo aypkadm fasulye, 1420 kilo patatel 
270 kilo dOUı.&tee, 950 kilo ilhana, 270 
kilo tue bamya, 600 adet patlıcU. 
1120 kilo ıspanak, 950 kilo pırasa 
ekailtme ile satm almacaktıı: 
lerin muvakkat teminatı oıaıl 
ranm her hangi bir malmtidUrl 
yatmlarak almacak makbuzla 
nll olan 14-10-93& cuma 
14 de Salıpazannda askeri fatı 
yollamasmdakl satm alma ko 
n.und& bulunmalan, şartname} 
gl1ıı komisyonda görillebilir. (6945) 

• • • 
KIRIKKALE VE KUÇOK YOZGAT 

TA YAPILACAK iNŞAAT 
Ket1f bedeli (466.858) Ura (3') k1L 

1'111 olan Kırıkkale ve KilçUk Yozgat. 
ta yaptırılacak lnpat askeri fabrika. 
lar umum mUdtlrlnfll merkez 1atm al. 
ma komisyonunca 10-l<r-1938 pa. 
zartesl gUnU saat 15 te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname (23) 1i. 
ra (32) kurut mukabilinde komisyon. 
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi. 
nat olan (22.404) lira (34) kuruşu 

havi teklif mektuplanm mezkfır gUn.. 
de saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 sa. 
yıh kanunun 2 ve S maddelerinde ya. 
sılı vesaikle muayyen gUn ve saatte 
Komisyona müracaatları. (6898) 

• • • 
300 Ton llatocl (Elektrolit) balar 

almllcak 
Tahmin edilen bedeli (215,000) lira 

olan 300 ton katod (Elektrolit) balar 
askeri fa!>rikalar umum mUdOrlıüğil 
merkez satmalma komisyonunca 12-
11-938 cumartesi günU saat 11 d 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Şartname (10) Ura (80) kurut 
kabilinde komisyondan verilir. T. 
rin muvakkat teminat olan (12 
rayı havi teklif mektuplarmı 
cUnde aut 1 O na kadar lromf 
melen ve kendilerinin de 24 
rah kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesailrle me.rlrQr gOn ve saatte komiı 
yona mOracaatlan. (6792) 

St::lımıye Askf~ri Satınalma 
Komisyonu ilanları 

l - Karadeııia bofazı birlikleri hay. 
vanatı için ukerl evsaf dahilinde 
15000 kilo saman pazarlıkla satm alr 
nacaktır. 

2 - Pazarlık 3-1()-938 pazartesi 
gllnU aat 14 te Sellmlye tümen asker
lik dairesi binasındaki tUmen satın al· 
ma komiayonunda yapılacaktır. 

3 - Pazarlık sonunda takarrur ede
cek fiyat Uzerlnden y{l7.de 1:5 t•ıtnat 
derhal tümen muhasebe vezneeine ya· 
tırılacaktır. 

4 - Yukarda yazıl! miktar 
def aten alınacaktır. Samana ait 
komisyonumuzda görUlebllir. 

• • • 
ı - Selimiye garnizonu lerl 

hayvanatı için askeri evsaf dabllınde 
40000 kilo yulaf pazarlıkla satın 
caktır. 

2 - Pazarlık 3-lo-938 Pazarte« 
gUnU saat 14,30 da Selimiye tümen 
kerlik dairesi binasındaki tllmen satm 
alına komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Pazarlık sonunda takarrur e
decek fiyat üzerinden yilzde 15 temi· 
nat derhal tümen muhasebe veznesine 
yatırılacaktır. 

4 - Yukarda yazılı miktar yulaf de· 
faten alınacaktır. Yulafa ait evsaf ko
misyonumuzda görillebilir. (6947) 

Beyoğlu birinci hukuk hlikimliAinden: 

Mulılttınln Gilmfişhnncnln Kıılc kö) ünden 
Arif oğlu 1-ikrl • cresclerinden biraderi 
AJcmcl:ı r Pleylılnc açtıA ı alacak da'"ası. 
nın cnrl duruşmıısı sırasındn: 

Mahkemece tnüddeinle)hln 1emindea 
kaçınmış s:ı)ılmasına kıırar verilmiş Te 
sekiz gün ıarhnda bnlslida gelip )emin 
etmediği tnkdirde bu kararın k:ıtllcşece. 

ğinden hahsile ve müddeaale)hin ikamet. 
gAhının meçhullycllne mebni bu kararın 
bir ay milddetle llAnen lebli~lne lulral'! 
verilmiş olduJtundan muh keme silnO o. 
lan 27- 10- 938 sant 14 de mahkemeye 
bizzat veya b'JvekCılc gcJmen·ı 



~ş 0 

'·;§' i; 
1if f~ .. ~ ~' 

Er
~~~ıl~ll ___________ _ 

~ .. - Baş ağnlanna karşı 

Kaıelcrini kullanınız. 

GRIPIN: Bütün ağn, ım ve san

cılan keser. 

GRiPlN: En şiddetli baş ve diş 
rılannı ıüratle din· 

dırir. 

GRIPIN: Ne le, grip ve roma
tı.zmaya kartı çok 
mueuirdir. 

lcabında günde 3 kaşe 
isim ve markaya dik 

alınabılir 
at. 

f 

TAf\LITLERiNtlEN SA.KiNiNiZ 

nr.' 
caktır. 

Yatısız (Eski Feyzlye) 

Faıla ma 

nya Valiliğinden: 
• 0 1].bu .1',,i'nuhasebe bütçesile idare edilmekte olan daire ve müesseselerin 
bir yıl~k ihtiyacı olarak tesbit edilen 8811 lira muhammen bedelli 267 ton 
sömikok maden kom.ürü kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

ı - !hale G-10-938 perşembe günü saat on beşte vilayet daimi encü· 

meni odasında yapılacaktır. 
2 - :Muvakkat teıninat 661 liradır. 
3 - Teklif mektupları 6-10-938 günU saat on dörde kadar vilayet dai· 

mi enciimenine verilmiş bulunacaktır. 
4- Talip olanlar şartn~eyi bedelsiz olarak hususi muhasebe dairesinden 

AADYOL.6111 
TURHİY& VEHİLİ Mi:CİP ERSES c;AıArA sEsLi HAH ruıFARuzı.· 

.. . ... . \ . . . . . ".: 

e lise kı11rnlanna yatıb ve yat11ız, kız ve erkek talebe kaydına baılanmııtır. 
ıı.r~'"en.ır!:re mekto'bin kayıt ıartbrmı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

22534 

Güzel sa am ve neş' eli 

P lis rakolu arkası .Telefon: 

c 

ilan 

D 

lht Biri • bo 
1D11k melenln otm11ı&ran 
fllll 19 • 

.Mile:11man P k r n Mu r._ Mıezn-..JMJ.t 
orludıı ra1 cad4e 
udi.ve Han o. ti. c 

auırbsı Do Soto, modeli 1938 
ı 8'335fO. Motör numarası 

30192, borç miktan 11150 T. lirası, aoter 
adresi Beyozlu Birinci. mukavelenin nu. 
marası 14838, t:ıi'1hl 13 EJlül 1938. 

KUl'f\UI K.lem Füribımda her 
nevi kalem imal ediJmeldedir. 

Milmalil ecnebi kalemleriu Sok 
faiktir. 

Fiatlan ecnebi ~elen 
010 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler ı 
Siıperyor 

Timsahı 

301. 2 
1205 
Not 

1301 

alabilecek! erdir. 
5 - Talip olanların kanU ikanıetgMu bulunması ve hüviyet varakasile l .. llliıı -•tıı11u•& ... lll&• .. l.lll .. lll•-• 

ticaret odasında kayıtlı bulun larına dair vesikayı hamil bulunmaları §art· 

feyzi Toksöt, adresi Adapazar orta ma. 
haHe No. 15, cinsi şasi, markası De Solo, 
1D0deli 1938, ş:ısi numnnrsı 8433539, mo. 
tör vum:ır:ısı T 41 - 30210, borç miktarı 
1950 T. lirns1, noter adresi Beyolln Bi
rinci, Mukavelenin tarihi 26 Eyi~ "1938, 
numa~sı 15592. 
~ukanda yazılı mnrredatlı tıahat mucl. 

blnce $irketim1z ttırafı.ıırdan satılan e 
seneden olnn borcları ödeninceye kı er 
mülki) eti muhafaza k:ıyd artU~ tatılnıış 
buhınduAu v mezkfır otomobil ve kam
yonların şahsı snlis tarafından satın ıh. 
nacnitı zaman şf'rketimizi rıza ve mu. 
vnfakntinln Mths:ıli ı· m geld il bermu 
cibi kanun ilan olunur. 

901 
StabiDi 

tır. 
G - 2'190 sayılı kanun hükiltn ine ve bilhassa 32 inci maddesine uygun 

olm1ynn mektupların sahipleri eksi eye iştirak ettirilemiyeceklerdir. (6606) 

İstanbul Ege Petrol Şirketi 

Şişli hnlkevlnden: 


