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Cumhur başkanhğı genel 
sekreterliğinden tebliğ : 

f taııbul~ 28 (A.A.) - Cumhur Ba::kanlığı kanununun tebdili mahiyetindeki yazılar ve in-
Genc] ckrcterliğirulerı tebliğ edilmiştir: tihabatın yenilenmesine aid rivayetler, hiç bir 

.. Ha~Yckil İsmet İnöııii'ııiin mezunİyt't alma- e"'asa istinad etmiyen haberlerdir. 
sı iizcrinc bazı gazetelerde rivayet şeklinde çı- Bazı gazetelerin memleketimizin esaslı i~le
kan Ye hakikate uygun olmıyan şa}ialar, içerde riyle alakadar rivayetleri, hiç bir kontrola tabi 
Ye dışarda yanlı~ akislcre meydan verecek hir tutmak ızm ''e mesul '\'C !"Blahiyctli mercilerdc.·n 
nıalıi) (•t ulmaktadır. tahkik t'lmcden herhangi uzak ve ya hancı bir 

Ba 'ekil lsnwt İrıönii mezuniyet alnu~tır. mcmlt•kcttc ~cçiyormuş gibi ve laiihali bir tarz
V c nıecJi~ toplandığı vakit Cdal Bayar'm Baş- da ne~retmclcri, milletimizin yük ·ek mcnfaat
vekfılct makamına getirilmesi tekarriir t•tnıi~tir. leriyle hiç bir vakit kahili telif de6rildir. ,.c tiirk 

Şayialar namı alımda '•Tan'' gazete~inin 28 cfkan uınumiyesinin böyle hareketleri tasvib 
cylfıl tarihli niisha.,.nula çıkan teşkilatı e!iiasiye c•tmiyeccğine şüı>he yoktur." 

Konya vapuru dün lstanbuldan lskenderuna hareket ederken 
İstanbul, 28 (Telefonla) - ilk Hatay postasını yapacak olan de

niz yollarının Konya vapuru bugün hareket etti. İskelede kalabalık 
bir halk kütlesi tarafından uğurlandı. Alınan haberlere göre Konya 
vapuru lskenderunda büyük tezahüratla karşılanacaktır. 

~b.ık., ,. ITan gazetesi on 
Başvekalette gün müddetle Ecnebi profesörler dün 

Alacahöyük'e gittiler 
Mareşal 
Çakmak 
Geliyor 

Falih Rıfkı ATAY 
. Bugünkü nüshamızda neşretti- k t ld 

~tnıiz reımi tebliğ, dinlenmek ih- apa 1 1 
tıyqcını hiuederek Atatürk'ten 
İzin iıtiyen lımet lnönü'nün yeri
Be, Kamutay açıldığı vakit, Celal 
Gyarın BCJ§vekillik makamına 

ıetirilmesi takarrür ettiğini bildir
mektedir. 

Bu deği1meyi cumhuriyet hükü
metinin dı§ ve iç politikcuı bakı
mı.ndan herhangi bir tefsire mü
•aıd telakki edenler, en kııa za
m.anda aldandıklarını görecekler
tır · Esasen salahiyeclerin bizzat 
aynağından gelen resmi tebliğ 

her türlü şayiacılığın önüne geçe
cek mahiyettedir. 

Şahsiyetlerden bahsetmeye ih
t• 
ı>'aç var mı? Kurtulu§ harbında 
~~e kumandanı lanet, Lozan 
"'VJ\teransında yeni türk devleti 
';J:tahhas heyetinin reisi ismet, 
1 

cumhuriyet 8CJ§vekili ve on iki 
~ıldanberi hükümet reisliğinde 
h ulunan ismet, bir kelime ile, 
. arbta ve sulhta, Atatürk'ün em
~nde ve Atatürk'ün evlad, arka
I Of.ve yoldQ§ı İsmet! O, pek az 
anıye nasib olan §anlı hayatının 

en büyük şeref ini, Atatürk' e hiz
?net etmis olmakta bulmuRtur. Ata-t.. ~ :ı 

b~~~ adı, milli kurtulu§u ve onun 
b ~tU.n neticelerini izah eder: ve 

1 
ır tiirk inkılabçısının en iyi vas-

1 •da Atatürk'e hizmet kelimeleriy
le hulasa olunabilir. Bu memleket
. ~ hakiki iktidar mevkii, Atatürk- · 
İ" kalbidir. ismet o kalbte yer bu-
4anlcırın, ve bu sevgiden daha mu
.. ~ddes mükafat olmadığını bize 
0ıretenlerin bCJ§ında gelir. 
A. Yeni Baıvekil Celal Bayar, 
A. "~olu ihtilalinin ilk günlerinde 
d taturk davasının ön salına katıl
)' 

1 ve bir an lcuıla vermeksizin, ha
,;tını onun idealine vakfetti. Ata.,;k. kendiıine daha kuvayi milli
'-ı nın pek nazik ve buhranlı an
)' nda yüksek vazife ve memli
)':ıı~ vermiştir. Zaferden ıonra 
)' 'il devlet mekanizmcuı kurulma
lia b"laJığı vakit memlekette ma
ı· Ve ıktııadi alem yabancıların e:;je idi. Milleti maliyece ve ikh
lt ca kurtarmak, yeni rejimin a
l ',:j'!:zilelerinin bQ§ında geliyor. 
,:,, ab türklerinin bu İ§te muval
d olacağına hiç kimsenin inan
~f' ?,e bizi ümidlendirdiği yoktu. 
)1 ~tu~k bu sırada ilk milli banka
& esıa etmek meauliyetini Celal 
rtt ~ara verdi. Eıeri ve eserleri 
li;:'cırtdadır. Yeni Türkiyenin ma
~e iktııad inkiıalının tarihini 
hl h .. ak olcınlar, Celal Bayar iımi
lttrd urmetle anmayı unutmıyacak-
'iil. }::. O~ yal.nız J, Bank'!sını de
~d urkıyede modern mılli ban
"• .4ık hayatını kurmu§ ve maliye 
ltc.cİ tı1ıad ate.minin türk unsuru ile 

ro an • • • 
rna81nı temın etmıştir. 

.;~ A.tGtürk ve l•met lnönü kendi
me.:'?~ ~konomi Bakanlığına gel
'"Cllt ·~ı 1•tedihleri vakit cihan buh-

t crrııtında memleket ıartları-

Ankara, 28 (A.A.) - 28 eylul 
1937 tarihli Tan gazetesinde çıkan 
teşkilatı esasiye kanununun tadil e
dileceğine, intihabatın yenilenece
ğine dair haberler ve Devlet vesi~ 
kasını tahrif derek vaki nefriyat 
memleketin umumi siya.setine do
kunacak mahiyette bulunduğun
dan matbuat kanununun ellinci 
maddesi mucibince bu gazetenin 
on gün müddetle kapatılmasına 
Vekiller Heyetince karar verilmiı
tir. 

Kültür Bakanı B. Saffet 
Arıkan dün geldi 

İkinci Türk Tarih Kongresi münase
betiyle bir rrA'dettenberi İstanbulda bU
lunmakta olan Kültür Bakam B. Saffet 

Ecnebi profesörlerin Alacahöyük'Ehareketinden evel alınmıı resimlerl 

Arıkan dün şehrimize dönmüş ve garda 
istikbal edilmiştir . 

ikinci Türk Tarih Kurultayına iıtirak eden ve evvelki eün ıehrimize gelen ec· 
nebi profesörler dün ıehrimizden Y erköye gitmişler, oradan otomobillerle Alaca. 
höyüğe hareket etmiılerdir. Profesörler dün geceyi Alacahöyükte geçirmişlerdir. 
Ecnebi alimler bugün Alacahöyük ve Pazarlı kazı yerlerinde tetkikat yapacaklardır. 

Türkkuıu lüom Ankaradan hareket etme·· n evel 

Tiirkkuşu filosu bugün 
ft_nkaraya dönüyor 

Elaziz, 28 (A.A.) - Bugün 14,50 de Diyarbekirde~ .kalkarak 
15,30 da Elazizin 10 kilometre uzunluğundaki meydana ındık Elaziz
lilerin sevinç ve alakasını anlatacak kelime bulamıyonım. 

nın ne kadar çetin olduğunu hatır
lanz. V atandCJ§ların her an maddi 
bütün daval.arına temcu eden eko
nomi iılerinin tanzim edilmesin
de ve inkiıal bulmasında Celal 
Bayar, bir kelime ile, muvaffak ol
muıtur. 

Yeni vazilesini dahi ıerelle 
bQ§aracağından §Üphe edilir mi? 
ismet lnönü gibi onu da, hizmetin
de yetiştiren ve devlet adamı va-
6ıllarını keşfeden Atatürk'tür. O 
da, şimdiye kadar olduğu gibi mu
vaffak olmakta ve inkılôb Türki-
yesinin nesiller yıpratacak olan 
muazzam inşa eserini tamamla
makta devam edecektir. 

Atatürk'ü seven herkes, Celal 
Bayar'ın yardımctııdır. 

Vali vekili belediye reisi em
niyet müdürü ve tayyareciler tara
fından karşılandık. Gökçen'in ha
va kahramanlıklarrna çok yakın
dan şahit olan Elazizliler şehre 
girinciye kadar onu candan se
limladılar, alkıtladılar. 

(Sonu 4 Dncü sayfada) 

Ankaralılar! 
BCJ§tehrin selam ve •evgile

rini yurdun şark ve cenub ta
raflarına götürmüş olan Türk
kıqu liloau bugün saat on beı
te dönüyor. Seyahatini büyük 
bir muvallakıyetle bitirmiı o
lan filomuzu karıılamak vazi
le•ini unutmayınız. 

Metaksas 
geliyor 

Atina, 28 (A.A.) - Resmi olarak bil
dirildiğine göre, başvekil B. Metaksas, 
Makedonyada yapılacak sonbahar manev
ralarından sonra, Ankara'yı ziyaret ede
cek ve orada cumhuriyet hUkUmeti ile 
enternasyonal siyaset ve Balkan mese • 
leleri üzerinde ehcmiyetli görüşmelerde 
bulunacaktır. 

T ürl- • Yunan İf birliii 

Atina, 28 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: Katimerini gazetesi, başvekil 
Metaksas'm Ankaraya yakında yapacağı 
ziyareti bahis mevzuu ederek Yunania
tanm, Yugoslavyarun, TUrkiyenin ve 
Romanya'run son müzakerelere vahdet 
halinde iştirak ettiklerini ve Balkan an
tantı devletlerinden her birinin menfaat
leri mucibince sulhun nefine olarak hl. 
diseler üzerinde müessir olduklarını kay
dettikten sonra diyor ki: 

"- Bu neticeden memnun olabiliriz. 
Çünkü Balkan milJetlerinin tesanüdü 
müşterek menfaatleri ve işbirliği hak
kında söylenen sözleri bu netice fiiller 
ile tesbit etmiştir. İşte, bu muslihane an-
layış havası içindedir ki, yunan başve
kilinin teşrinievvelin sonlarına doğru ya-. 
pacağı seyahatı vukubulacaktır. O se . 

yahat ki, türk dostlarımız tarafından te

menni edilmekte ve başvekil Metaksas 

da müttefikler arasında yapılacak bu te

masların dostluktan tarsin, bağları tak· 

viye edeceği kanaatiyle gerçekleştire -

cektir. Yunan hükümetinin reisi tara · 

fından yapılacak bu seyahat iki devlet 

arasında daha sıkı bir iş birliğine doğru 

hareket noktasını teşkil eyliyecektir. 

Bu iki devlet arasında hudud mevcut 

değildir. 

Belgrad, 28 (A.A.) - Yugoslav ma. 
nevralarında bulunmuş olan Türkiye 
Genel Kurmay Başkanı Mareşal Çakmak 
ve türk askeri heyeti azası bugün Bet -
grad'dan ayrılmışlardır. Mareşal Çak • 
mak istasyonda yugoslav kurmay başka
nı general Nediç, mevki kumandanı To
miç, bir çok generaller ve yüksek rut

bcli subaylar tarafından selamlanmıştır. 
Bir bölilk asker, selam resmini yapttl9-
tır. 

B. Hitlerve 
B. Musolininin 

nutukları 
Berlinden D. N. B. ajansının bildir

diğine göre, dün Musolini'nin Berlio 
ziyareti münasebetiyle B erlinde büyük 
bayram yapılmıştır. Bütün fabrikalar 
ve mağıızalar kapanmıştır. Dün B. Hit
ler ve Musolini büyük bir kalabalık ö
nünde birer nutuk sr liyerek ayrı ay
rı sulh arzusundan ve iki hükümet ara
sındaki işbirliğinden bahsetmişlerdir. 
Bu iki nutka aid tafsilat beşinci sayfa
mızdadır . 

29 Birinci Teırin Cumhuriyet bay. 
ramından itibaren yeni makinesin

de ve büyük hacimJe çık.mala 
baılıyor 

29 Birinci teşrinde 
28 büyük sayfa 

Ve sonra hergün 
12 büyük sayfa 

Her pazar günü memleket meM

lelerine dair ayrı bir ilave 

ULUS 
1 

Yeni tekil ve kadrosiyle yabıaa 
devlet merkezinin değil bütün 

Türkiyenin haber ve fikir 
gazetesidir 

• Her gün bir hikaye, kültür, uker-
lik, tayyarecilik, havacılık, deniz
cilik, ekonomi, sanat ve edebiyat, 
Her gün köy sütunu, sihi bahisler, 

küçük ilanlar ve saire .• 

En iyi teknik 
En büyük hacim 
En j?jizel yazılar 
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DlŞ lCMAL 1 
« İnsani » H arb 

H arb, devletler hukukuna göre, kamı
na mugayir bir harekettir. Fakat bir 

defa ilan edildikten sonra, aynı devletler 
hukukuna göre, kanuni bir vaziyet olur. 
Harb o kadar kanunidir ki, devletler hu.. 
kuku ahkamının büyük bir kısmı, deniz
de ve karada harb kaidelerine aiddir. Bu 
kaidelerin bazısı orta çağdan beri sürüp 
gelmektedir. Ve §Övalyelerin düellolan
nı andırır. Harb o zamanlar pek centil• 
tncnce bir d<iğüş imiı. Fakat garib teceL 
ll olmak üzere, medeniyet ilerledikçe har
bın vahşiliği arlb. O kadar ki bugün 
harb, hiç bir kayda tabi olmaksızın kar
§ıamdaki düımanı imha şeklini almıtbr• 

Gerçi devletler hukukunun harb ila
nına ve ilan edildikten sonra tabi olaca. 
lı kayıdlara aid bükümleri henüz mev• 
cuddur. Fakat hiç bir devlet bunlara ria
yet etmiyor. 

Büyük harb baıladıktan sonra her iki 
taraf da kendini devletler hukukunun 
harba aid hükümlerile mukayyet addet
ınedi. Almanya, denizde harb kaideleri. 
ne mugayir olarak denizaltı gemileriyle 
düşman ve tarafsız ticaret gemilerini ba· 
brdı. İngilizlerin de Almanya hakkında 
tatbik ettikleri abloka, harb kaidelerine 
uygun değildi. Bundan batka İngilizler 
tarafsız devletlerin ticaretini baltaladı -
lar. Her iki taraf da biribirinin açık te
hirlerini bombardıman etti. Velhasıl 
harb devam ederken harb kaideleri ba
his mevzuu olmadı. 

Fakat müstakbel harbm geçmif harb
lardan daha müthiş olacağını anlamak 
için bugün "ilanı harbsız'' devam eden 
rnuharebelere bakmak kafidir. lspanya'
da her iki taraf hiç bir kayıd ile mukay· 
Yed olmıyarak biribirini boğazlıyor. Ki
rne aid oldukları hala belli olmıyan de
nizaltı gemilerinin bir haf talık faaliyeti, 
bu harb vasıtasınm müstakbel harbta 
neler yapabileceği hakkında bir fikir 
vermeğe kafidir. Fakat Japonya'nın bü
yük Çin ıehirlerini bombardmıanı ıüp

hesiz, müstakbel harbın dehıetine en 
korkunç örnektir. Üç bet günden beri 
Uzak Şark'tan gelen haberler, bu bom.. 
bardımanın tüyler ürpertici tafıilibm 
vermektedir. Birkaç gün evvel neıredi· 
len resmi bir japon tebliğinde deniliyor 
ki: Kanton hemen hemen tamamiyle ha
"ab olmuştur. Kanton'un harb sahnesin· 
den çok uzakta ve milyonlarla nüfusu 
olan büyük bir şehir olduğu göz önüne 
getirilecek olursa, bu dört kelimelik ja. 
l>on tebliğinin ifade ettiği korkunç ma

na anlaşılır. 
Kanton - Nankin gibi büyük şehir· 

lerin bombardımanını lngiltere ve Ame. 
rika protesto etmişlerdir. Fakat Japonya 
japon a:.kerlerinden asla hata aadir ol -
rnıyacağını ifade eden baştan savma bir 
ccvab vermiş ve bildiği gibi hareket et
mekten vaz geçmemiştir. Denizaltı ge. 
misi ve tayyare harbına kartı en hassas 
rnevkide bulunan devlet İngilteredir. 

Büyük harb içinde almanlar tarafından 
Yapılan denizaltı harbımn deniz sathın
daki hakimiyetlerini sarstığını gören İn
gilizler, harbtan sonra deniz~ltı geıni1e
.. inin büsbütün ilgasına çalıştılar. Muvaf. 
fak olamayınca bunları diğer harb gemi
lerinin tabi olduğu kayıdlar ve şartlar 
ile takyid ettiler. 

Nyon konferansı bu ahkamı teyid et
rni~tir. Diğer taraftan harbı insanileş -
tirnıek bahanesiyle tayyare ile muhare. 
be de bir takım kayıdlarla takyid edildi. 
Mesela muharib olmıyan halle üzerine 
bomba atmak devletler hukukuna muga
Yİrdir. Fakat devletlerin müstakbel harb
la bu kayıdlar ile mukayyed olacağına 
kimse ihtimal venniyor. Hele harb 1914 
harbı gibi umumi olursa. Kayıdsız ıart. 
• 1.z harba taraftar olan1ar, "en insani te
lı:ıldeki harb, çabuk nihayetlenen harb
tı .. '' diyorlar. Bunun için dü§fl\8Da kuv• 
"etli bir yumruk vurmalı, ve yere seril
lll~se bu yumruklar tevali etmeli. Fil
hakika son zamanlarda harb telakkisi 
değişmiştir. Modern harb, ordular ara -
•

1nda bi .. çarpışma değil, milletler ara -
•

1nda bir boğuşma olacaktır. 
. Böyle bir harbı kaybeden millet, geç

~1f zamanlarda olduğu gibi, sahih oldu
gu nıemleket parçasınm bir cüzünü ver
~e kurtulmıyacak. Uzun seneler ga. 

b devletin esiri olacak. Belki de daha 
ttıü • . 
h thış akıbete maruz kalacak. Yani 

,:U-bta rnağlub olmanın maddi ve mane
~ cezası eskisine nisbetle çok ağırla§tı. 
tir ~ç da o nisbette fazlalaştı demek .. 
al· Bı~~naleyh devletler, kati neticeyi 

ki~ •çın her vasıtaya müracaattan çe.. 1 
d llrnıyeceklerdir. Döğüşmeyi takyid e· 
en kayıdJara ve ~artlara rağmen, istik-

ULUS 

Tayyare bombardımanları neticesinde harab olan Şanghaydan bir görünüş 
o 

30 Japon tayyaresi 

Tekrar Nankin şehrini 
bombardıman etti 

Londra, (Hususi) - Japon kaynaklarından alman haberlere göre 
otuz japon tayyaresinin Na·nkin tehrlne kısa bir akın yaparak tayyare 
meydanını bombardıman ettikleri bildirilmektedir. Bir japon zırhlı ko
lu, Pekin· Hankov demiryohma hücum etmiştir. Japonlar Şantung 
hududuna otuz mil mesafede Fençiyaku'yu elde etmişlerdir. Bu cephe 
üzerinde Çin hatlan yarılL.-~t:ır. 

Çin hükümeti, Honkong' daki 
İngiliz tezgahlarına iki topçeker 
siparif etmiştir. 

Tokyo hükümeti Çin ile harbın u.. 
zun müddet devam etmesinden doğabL 
lecek zorluklara karşı koymak üzere, 
harb bakanlığı, bu sabah faal ve ihtiyat 
ordudaki kıtalara mensub zabit ve ef
radın askeri hizmetleri müddetlerini 
uzatmıştır. 

Çin kaynaklarından gelen haberlere 
göre, çin kuvvetleri ve bilhassa seki
zinci orduya mensub kuvvetler, Şang
hayın şimalinde bulunan yollardan iler. 
lemektedirler. Bu kuvvetlerin hedefi, 
japonların iŞ:gc:.li altında bulunan Ko
gan şehridir. Çekilmekte olan japon 
kıtalarr, çinin şimalindeki hareketleri 
ile şöhret bulan Suşuki müfrezelerine 
mensuptur. 

On beş kadar japon tayyaresi bu sa
bah Yangseyu dan hareket ederek Nan.. 
kin istikametinde uçmuşlardır. Japon 
ordusu namına söz söylemiye salahi
yetli bir zat şunları söylemiştir:: 

"- Dün Lotien tnıntakasrnda 500 
metre kadar ilerledik. Çinlilerin aded 
itibariyle çoklukları çabuk ilerlememL 
ze mani oluyor.,, 

Çarşamba ve perşembe günü, tayya
re faaliyetleri sırasında Kantonda bin 
sivilin öldüğüne dair verilen haberler, 
dış bakanlıkça yalanlanmıştır. 

Tokyodaki kanaatlara göre, Cenev
re komitesinin kararları vaziyeti dü
zeltecek mahiyette değildir. Japon tay
yareleri askert müesseseleri bombardı
man etmekte ve hiç bir zaman mücade. 
le etmiyen çinlilere taarruz etmemek
tedirler. 

Fıansanın 
Müdafaa 
Hazırlıkları 

Paris, 28 (A.A.) - İngiliz harbiye 
bakam, Parisi terketmeden önce kısa. 
ca beyanatta bulunarak Fransanın miL 
11 müdafaa teşkilatını insan dehasının 
varabileceği mükemmellik derecesinde 
bulmuş olmaktan dolayı memnuniyeti
ni bildirmiştir. 

Mumaileyh, Fransamn çatısını ter 
kil etmekte olan fransız askerlerinin 
vatanseverliklerinden, manevi kuvvet- · 
lerinden ve mukavemet kuvvetlerinden 
pek mütehassis olduğunu beyan etmiş
tir. 

İngiliz harb nazırı, Fransayı onun 
alın yazısı h.akmda sarsılmaz bir gü
vene sahih olarak terketmekte olduğu
nu söylemiştir. 

halin harbı, kayıdsız olarak her nevi si
lahla. her vasıta ile, diıle tırnakla bir 
boğutma teklini alacaktır. 

A. Ş. ESMER 

Şehinşah Tahran sigara 
fabrikasını büyük 

törenle açtı 
Tahran, 28 (A.A.) - Şehinşah, ya· 

mnda veliahd bulunduğu halde, kurul
ması bitmiş olan tütün ve sigara fabri
kasını açmıştır. 

Şehinşah, fabrikaya gelişinde, hükü.. 
met azbı tarafından karşılanmış ve ma
liye vezirinin fabrika hakkında izahatı 

muhtevi nutkunu dinledikten sonra İran 
renklerini havi kordelayı keserek fabri
kayı işlemiye açmıştır. 

Şehinşah, fabrikanın bütün aksamını 
gezdikten sonra, yanında veliahd olduğu 

· halde, orada bulunan kalabalık halk küt
lesinin alkışları arasında fabrikadan ha. 

reket etmiştir. 
1936 haziranında yap1lmasına başla

nan bu fabrika, 48.250 kare metre bina 
olmak üzere 95.389 karemetre üzerine 
yapılmıştır. Yapıya, 26 milyon rial har
canmıştır. Ayrıca, fabrikada.ki borulara 
ve fabrika civarındaki yol inşaatına 4 
milyon 900 bin rial sarfedilmiştir. Fab
rika, sekiz saathk iş ile, 12,5 milyon sı. 
gara, 22 bin kilo tütün ve 8 bin kilo tön
beki çıkaracaktır. 

Londra - İstanbul asfalt yolunun İs
tanbul • Lüleburgaz kısmının inşası bit
miş ve evelki gün Bayındırlık Bakanı

mız B. Ali Çetinkaya tarafından törenle 
açılmıştı. Törenden İstanbula dönen 

Belçika 
Kons~ye 
seçildi 

Cenevre, 28 (A.A.) - Belçika, reye 
iştirak eden 52 azadan 47 sinin reyile 
Milletler Cemiyeti konseyine seçilmiştir. 

Milletler Cemiyetinin yeni sarayı 

Cenevre, 28 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti asamblesi, bu sabah Larina sara
yındaki yeni görüşmeler salonu ile müş. 
temilatına resmen ve katiyen yerleşmiş
tir. 

Yeryüzündeki en güzel t>alon olan bu 
salona asamblenin yerleşmesini Reis A
ğa Han Milletler Cemiyetinin hayatının 
ve emellerindeki devamın tarihinde bir 
durak olarak göstermiştir. 

Asamble, hemen Belçika'nın konseye 
seçilmesine girişmiş ve Belçika rakibsiz 
olarak seçilmiştir. 

Bundan sonra asamble, tekrar Millet
ler Cemiyetinin faaliyetleri hakkında u. 
mumi görüşmelere girişmiştir. 

verilen ziya/etler 

Cenevre, 28 (A.A.) - B. Delbos ile 
B. Eryo ve B. Pol Bonkur, bugün öğle 
yemeğinde yugoslav delegeleri B. Pu
riç ile B. Suboviç'in misafiri olmuşlar -
dır. B. Antonesko ile B. Politis ve B. 
Krofta da bu yemekte hazır bulunmuş -
!ardır. 

BB. Şuşnig
Hodza görüşmesi 

Viyana, 28 (A.A.) - Başvekil B. 
Şuşnig dün Viyana yakınında Ba
den' de Çekoslovakya başvekili B. Hod
za ile görüşmüştür. 

Tarihi birkaç zamandanberi tesbit 
edilmiş bulunan bu görü~me, B. Hod.. 
za Avusturyadaki fasılalı ikametleri 
sırasında iki başvekilin yapmış olduk.. 
Iarr temaslar çerçevesine dahil bulun
maktadır. 

Her ne kadar bu görüşmenin yapıL 
mış olduğu an, dikkati çekmekte ise de 
iyi malfımat almakta olan Avusturya 
mahfilleri, bu konuşmanın asla heye
can uyandıracak mahiyette olmadığını 
beyan ve başvekilin B. Hodza'ya bu se
nenin ilkbaharındaki ziyaretini iade 
etmi~ olduğunu sarihlendirmektedir. 

Baden görüşmelerinin mevzuuna ge
lince bunun daha ziyade iktisadi oldu
ğu söylenmektedir. 

Bayındırlık Bakanımız bugün 1stanbuL 
dan şehrimize hareket edecektir. 

Resimlerimiz açılma töreni yapılan 

asfalt Lüleburgaz caddesini, ve cadde. 
nin açılışını göstermektedir. 

1 B A S 1 N· 1 C M A L ı I 

Milletler Arası Disiplini 
CUMHURIYET'te Peyami Sa.fa 1 

" Bir zorba, her hangi bir evin ka.. 
pısını kırar,içerİye dalar ve önüne ge.. 
lenin üstüne saldırırsa, ergeç onun en
sesine yapışacak bir adalet pençesi 
vardır: Polis yakalar, müddei umwni 
ceza ister, mahkeme karar verir ve 

zorba hap&e tıkılır. Ferdler ara.ar hu
kukunun mutad ve tabii seyri budur. 

Fakat zorba bir millet, her hangl 
bir memleketin kapılarını kırar, içeri. 
ye dalar, ve önüne gelenin üstüı:e aaL 
dırırsa, ergeç onun ense&İne yapıfa
cak hiç bir ad8.Jet pençesi yoktur.,, 

Dedikten sonra, her emperyalizm 
hamlesi karşısında milletler arası hu
kukun kollarını kavuşturup kaldığı
nı, çünkü bu hukukun hiç bir müe,.. 
yidesi hiç bir kuvveti olmadığını be • 
lirtmektedir. Muharrir, bugünkü ce
miyetin de milletlerin bu aczini tah.. 
1i1 etmektedir. 

Türkkuşu filosunun 
:urnesindeki mana 
AKŞAM'da Akp.mcı, Bundan bb 

kaç sene evveline gelinceye kadıu 

bizde sivil havacılığın ihmal edildi
ğini, hatta Avrupa ve Amerikadald 
hava rekoru kıranlara meseli met
hur tayyareci Llndberg'e gö&terilea 
büyiik alakanın bizde aivri akıllılık 
telakki edildiğini anlattıktan aonra 
diyor ki : 

Anadolunun muhtelif ıehWerind. 

halkın spor bayramlarına kartı aö•ter. 
diği rağbeti yakından gördükten •onn, 
bizde de bu yeni ruhun esasen cloğduğa.. 
nu anlamak lazım gelir. Fakat hakika
ten, sivil havacılık sal.asında bir eluiji. 
miz hissediliyordu. "Tiirkkutu" DllD İboo 

dası, Atatürk kızı Sabiha Gökçen'in bir 
filoyla Anadoluya gezmeğe çılmw•r, ı .. 
met lnönünün oğlu Omere: .. seninle 
ben de tayyareci olacağız(" demesi, öni
müzde yepyeni bir alem açıyor: ~ 
kimseden geri kalmıyacağızl ileri .,. 
yiikseklerel bundan emin olabiliriz: ta. 
biatla beteriyet arasındaki ulvi mücade
lenin büyük kahramanlan bizden de ça .. 
kacaktO"!. 

Hitler - Musolini 
konuşmaları 

TAN'da Ömer Rıza Doğru) Hider. 
Musolini l.onu§maları etrafında talinıin
lerde bulunmakta. iki faşist devletin bir 
ademi tecavüz paktı imzalamaları ihti -
malinden bahsetmekte, bu takdirde ba 
devletlerin Avusturya, Macaristan, Bul
garistan ve Yugoslavya ile de birere L 

demi tecavüz paktı imzalamalannm mW.. 
temel olduğunu anlatmaktadır. Böyle bir 
anlaşmanın küçük itilafı bozmak pye • 
siyle yapılacağını, Fransa ile küçük iti. 
lafın münasebetlerinin kesilmesine ~ 
§ılacağını, Roma - Berlin mihverinin ge
nişletileceğini uman muharrir diyor kiı 

" Küçük itilaf devletleri bunlan b. 
bul edecekler mi? Ve ıimdiye kadar mu
hafaza ettikleri vahdeti bu yeni cereyaa 

karşısında bırakıverecekler mi? Bütüa 
bu noktalar henüz tetkik ve münakaşa 
edilecek mahiyettedir. Hakikat ıüpbe 

yok ki yakında anlaşılacaktır.-' 

ispanya işi ve 
karışmazlık 

Cenevre, 28 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti asamblesinin siyasi komitesinde 
bugün İspanya meselesinin müzakere
sine devam edilmiştir. 

Fransa murahhası Delboa hükümetl 
namına yaptığı beyanatta karışmazlık 

politikasının bazı noksanlarına rağmeıı 

sulhu kurtarmış olduğunu söylemi' ve 
ispanyol meselesinin vahim bir hal al
mış olduğunu ve"bunun süratle halledil,. 
mesi lazımgeldiğini bildirerek asamb
ledeki devletlerden bu yolda yapılacak 
gayretlere müzaharet edilmesini iste
miştir. 

İngiliz delegesi de fransız murab

hasmm beyanatına iştirak eylemiştir. 
Sovyet hariciye komiseri Litvinof 

ise, karışmazlık işinin enternasyonal 
bir kanunsuzluk olduğunu söyledikten 
sonra bu siyasetin sulhu kurtarmı' ol
duğu hakkındaki sözlere ittirak etmo
miştir. 
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1 IZlllll ROPOJrr AJLAltl 1 Tii.rlclcıışa #los11 
Anlca.raga 
bugün dönügor 

...,.1711,et onser vatuvanm 
bu yıl alınaatk talebe kayıt zmlr çarş sı ve 

tatlı kavunlar (Bap ı. illOi ..,, ... ) 

Burwl•n yana erkenden harelııet • 
deceliz. Bqinldl yok:uJak c1a çok stl
.el ~ Din .... , tli Diyaıbe
kir ftJi Jııonatr btrl;e-inde .nl,etin 
büyllderi .. tayyarecilerle beraber çok 
....... ceçtL Umumi Mlfetdt Abidia 
Ozmen n belediye rem m. .ayın 
verdiler. BanJara filo 1q 1e., -

kabele etti. 

ve kabul prtlan 
un - 1138 llndm yılı lçia Ankara Dnlet 1ııomer'l8t\lftn (Ti

,atro w opera) kmaluma kıs ve erkek talebe alınacaktır. Okul 
parmu )'atdeılrr Tal-,. ller ay bir mikdlr da barslık "Mrilecektir. 

1 - Anulm pml nmO. f\UllaJdu: 
Tnınlmb tsmir istasyonuna vardıtı 

_.., bmla1 ft klfeci IU1cumuna ... 
ıu bkcapmn zan etmiftim. Fakat 
dlflncem ymllf çıktı. Ortada wü 
Wr bç 1-1 .ardı. Onlar da atik ...,_ 
mmı yolcular tarafmdan derhal anp
Je edildi. Besbelli iizlm ft incir ...... 
mi olmak ..un.ebetiyle lmDallıja ~ 
M iltifat emiJOr. Tam yann saat bek
ledim. .,,_ tafitlıCÜ ..... hahnw. .... 

Kamlık peede, Jııara topraklar ü
-ı-. lrara kara cWfiinürlr.en hir dell-
1-11 ~ pk1ap: 

- Gltıllnliım illi Ba,.ma1 
- Gadir! 
- Nereye ptcpJm.iniz? 
- En yakın en temiz otel ha,..W 

... oraya. 
Otıehleld olama girdiifm swwn, i

timde bir ferahlık duydum. Odanın bir 
................. Kadife kaleai· 
M Jaldu' uaun llrt kıfmmm elektrik· 
ler ip.de pmJdacblz &lrllliyor. O. 
w pN'C"W ... çqicl setid çipk labı
lldJle dolu aenit bir tnuya açılıyor. 

• • • 
t 'riD ea mi w •'" O Pffl-

8'. n· • et lmmıit &t..._ byr;m, 
._ rl ı• S1lıpp ~Wr 
lmlmü cibi kıvrıla kıvrıla usmıp ... ._••lir ılk. Bir Pl'fl ki. prk puar-
IM ...... ~tlflYOr· 

....... kk'n••• ~da mıudfa. 
tura i - .. afÇI ile k-.ı .... . 
p, ..... la,.., ... _.. ..... bi-
tifils ., • • •• ç.r,..aa ..mnnda 
dllrldnJar W.. eeqiyi wlmJ«: Gu 
•slreleriadm +......,. t.Oplanm. w-

wk clcıDetlaüaıiea ....... --
..... •bua lrabp,__.• ,..a w 
....... ,. kadar ber f11Y-. 

Vsun milddet nemli tutularak dem
lelM1lrilen acem t&nbekiıine iri bir ta
• iDclr biçimi ftrilerek doldunılmat 
.. n • bir llle.... Bmnm altında, b
-... blce lllr dadrle kilçldk bir ... 

tadı wı ilr tepU.... ıaı. mtullv• 
...,.1mıa1rlıl1Ue Jr91ı..-..blr .... ........._un .. llrftludlm a-
:-.Mr ....... 't lılr WM- itte bet 

,., •• ,alda Wr puk blyikıtifln-
.. .. • ,, .... htr ki, aadece 9e7-
.. bar ıı ... k ftriyor. ... 
.. ._ ... p1en lnınetU bir c1ep

~.-ma tetılıl)te mte et atıımı Ta
- on iki, ,... yemek zamanı ••• m 

8nüme çıkan etki tertib bir qçı dük
ktnma daldan Burada yedilim Me
nemen kaVUDWl tadım ula unutamıya
capn. Onlme 1ragnhm kocaman dili
min aathı, bal 1anmmda bir alda ile 
•ıvanDUf· Xabupna kadar koyu turun
cuclan baflayarak açık yqilde karar kı· 
lan bir rengi, mideden yOrefe doğru 

yayılan ferah verici bir lezzeti, hiç bir 
eaansm rekabet edemiyecefi enfes bir 
kokusu var • 

Rahmetli Ahmet Hatim. vaktiyle 
lmnm için cO.zel bir fıkra yumıfb; 
fllbt ben eminim ki, lrrJ!DCtli edibin 
mlftıem oldala kavun dttimi bu dere· 
ce nefis delildi. Bier Hafim, bahsetti
llm bvımdim t&taJ., her halde daha 
lmnetll bir me6iye ,..abWrdi ... ... 

lmıirde im ph Wr ..._ mıiyeti 

-- çaap•t•cbr:. En a,..se ı• 11 1 i'et 
verilm k--, birinci lamlonla ....... 
huıe iataayonu aramda fUb doiru a
- J•lısrdir. hhn41ı Yellif"brin 
1mnaldllP .... ba •h• c1a ,..ı .,. 
modem bir !-m ricllda pdrilmekte
dir. Bu mmtakada 20 - 40 metre aenif
liğinde parke w Mhlt d8feH caddeler 
ıçdnut. bunlarm etnflllda ller dkl& ... 
fora haiz maballeler Jmna1mai8 ..,.._ 
mıpır. Caddelerin Ud tarafına beledi
ye fidanlıimdaa temia edilen çmar. 
aJııuya, te9bih ağlçlm dtJrilmittir. Ba
zı bilyWr caddeleria orta1an palmiye
lerle ıiialenmittir. Bu ataçıar, lzmiria 
ucak ve mOsaid ikliminde u umanda 
btlyiiyerek etrafa dal budak aalmlflar
dır. Belediye seiai Behçet Us, bamretll 
bir ağaç aflbdD'· BUtOn t.niri bat
tan bata aıas1anctmmyı kendine pye 

Pari9, 28 (A.A.) - Po1i9, IU1Ul -
........ ıberi Belçllra, eoııanıcı.. nncıc 
iacilb ye fm.u zabtmlı tarafından a
nımlmakta olan pMaport w "kıymetli 

nrak aahteklrlanm yakalamıttır. Bu 
çete, 31 ldfiden lbarettılr. Bunlar, 500 
franktan 2500 fnnp kadar bir Ucret 
lraıJıbfmda aahtelifi belli oJmıyacÜ 
derec4=de mlfıkeaael paupoıt yapıyor· 
lardı. 

Bunlarc1an. dördi rus, lçtl &anau. 
aeki.zi polonyab, lJdai ltalyaıı. biri bol
landalı, bld tmıuaJu, biri .. Çektir. 
Dll:ı ı1ısrinla hakiki tabiyederi twbit e
dll-uniftlr. 

Alman ki1irink hesablan 
Aabra,. (A.A.) - Aı- ld1irİDI 

hes ...... 31..,. l9S7 tarihiDe ka-

dar fts'" 1 c t 9et --- .... 
..................... lledel-
lerillia fillM • W'lltiJle l i ı fi .• 

ne t ;' •.' • Ye bu tarilllılm ıa•relrf 
tecJiJ ... ria wM kMpblt • b .. 
mecıısı4 oW.lsp mra De ,..,dleapm 
~llaberal ......... 

Bu Abalı 9 dan 12 ,. ..... w1i ft 
B. Abidin Osmenle bidibe ....aa lra
pılanm yeni yapılma bi•ha Dide lııe
ııarmda!d brpU ~ 1l8J8k ca
miyi pank belediye ft ' !! D t & 
irelerini a,aıet «tik. Olle J" tmi 
vali onıamnde .entl. Bew,e bldln 
filo arkadaflanDa babra olarak birer 
tayyare 'tpe.l, ~ Yıtclu w Ha
dyeye de birer tane çok gtl.zel altm bi
lezik hediye etti. s.,.. ...... 
daha bUyUk bir cofkunlakta onda ay
nldık. 

Müddei mnanıi ve 
hakimler arasında 

Adliye bllre1ıtz. • acıa .... ili Wr 
kararla bul miidcleiumamı n balrimler 
i5iıı bir terfi liıtınl buırlamıttır. Bun.. 
larıa adlarmJ bildiriJel'U: 

80 liraya terfi e4enlerı lltanbul 
ildJld ticaret •bkıemeai reWijiııe ter
fian o yer ticaret mahkemal reisi ı... 
mail Hakkı Tur, lmıir tesa 1-lrimlili
ne terfim o yer cua MJdml Ba1ll ti
dar, Si,_ bakak hakimliikıe terfian 
o yer hukuk balrhnl Cem Anlanol· 
lu, Tekirdal mudckh•.....Utiine tıer• 
fian o yer milddehdmmili Salih 11111-
bra, 

40 liraya terfi edenler: Alrçakoca 
aulh bı!dmJlline terfian o yer sulh ha
kimi AbcJaıllab Ani, Bo.zdoian haJrlmJI 
pıe terfian o yer batriml ~ki Yıl-
mas. 

35 Ura,a terfi edelalerı Aydm mld-
dei....,., muavbılii1ne ~ nkl 
mlddelumuml muavbıl Badl Xıı:Sir. 

S0 llaya terfi edenler: LJdphlr 
bakim marrinliiim 1mbık meWJUI 

llefbaret Er~ tımtwıl .. muaw... 
lifine ı.abk mes111111 laJdr Zira Ka.. 
raçay. 

A1dm Halkerinde çatqma'-
Aydm. (Hueu9l) - Ha1lrmmb 

bacünlerde yeni faaliyet devre91ne P.. 
mit bulunuyor. Bu itibarla bUtOıı komi
teler çahpNI proıramJarmı tesbit eL 
mekteclirler. Bu Ekfte balkevlmlaae 
bir "motorlu vautaıa-,. kursu eçrJ.cak 
w sihl mibenin eklikleri _...,ı-...+ 
ft yeniden açılacaktır. 

Bulgar -
devam ediyor 

w,.. • (A.A.) - A.llld F> .................. ~-
•' ';tk. "- Ud .... .. ......... 
ı t; w ; • c• atr41m'Meıleri .._ 
1lal ellıılifth. Buctm, iki taraf lı:ad ilk 
n t r ekje PrifKClderdir· 

a) Asa w 'l'8clldu ...__.olmak. 
b) ae.ı..-ı--. 
c) iyi blap -1ik butamnak (ifittili sesleri taıumak ft ~ 

imci aymaz tekrarıa,.bilmek). 
d) lralaı' için en apiJ ,at lG, erkekler için 18 clir • 
e) Ba a orta okuldan diplomalı bulnmnak (opera kısmı içia 

pek iyi _. malik olanlarc1aD bu tart aranmu)~ 
f) ~ ft Y8cadu aalme,e mlisaid bulunmak, 

II - t8teldiler anamda bir seçme sınavı yapılacaktır. 
A -Tt,mo bmı içia pa1ar aranılacaktır. 
a) IJ8i&8a .. aedlwt luoe+ •· görtltiiil veya -ı....a..ı... teYi • la.- ı.lnti, --...... 

b) Olaadula "7a a&dUil bir tiyatııo piyesi i~riainden acpe 
--.. ıolli ,........_k. 

c) -.r lleJetiwe ftrilecek bir roltı yapablimelr, 
B - O,.. .._ içia tanlar anndacalmr. 
•) s-.fi •;uııli ,bilditl bir .-rkıyı ıöylemelr, 
b) Setleri ve melodileri tektarlayabilmık. 
c) .RIWika,_,, ...... bdreti. 

III -
1 

Sınavlar, 5.10.937 aalı gflnlnden 9.10.937 cumartni gilDllM 
kadar •tanbmNa lelıir tiyatro9u rejtlar!llpnde, Ankara'da ıı.ıo. 
917 paarteai dndden 15.10.937 cama glıılne lııat1ar ller sin ..e 
Ut .. Cebeci'• INzik 8fretmen olada• Mr lleyet mırifıedtle. 
yapılacaktır. 

İlteklller, pullu dilekçeleri ile 1.-nml'cla 1eJ1ir tiyatrmu re
t'1'1fliilne ve Anlrara'da lftsik llr'etmen okula direlrt&'lqiine 

·~-iV - Dileiıgelele f'llll• batlı 1ııuhmmahdır: 
a) .Nilfas teskeresi veyı bunun twlildi bir 8Weti. 
b) Orta okul diploması veya mdildi bir a.Nti. ., ... ~ 
d) lllanlhaJ mbsı. (3255) ~5 

•• • 
KOM UR 

KömiiriİDİİllİİ timdiden ahım 

.TÜRK ANTRASİTİ ~oırtJcoKt 
8allf Jedı 88tıf yeriı 
M mıulw ••opetatifi thtmtl Velabi Kas licaNt .n 
Teldan: la'/, 1-4a r.ı.ı.: '450. MJL 

( Sakary.a Bczane ) .1aıc11a ~ a- ....... 
tlnla yeril ve Anupa lllCJan balam. 9 ı \ ...._. ... , .. 
&ati uaml kolaylık KllReıBk. V... lllıllr .-wı .. ..... 
Telefon· !Ot8 

--------

ladı ve liuı ,..._.sesi lmıldı. cmı almalr _için, bahçede uyurken zehirleni- bwnmftl edememiı, birdenbire batalaadl
JUI' ve ıaumns, ... dan çok zaman g~ ğmı bahane ederek mabiyetbıdekilere tflk-
den ~ile l_erioiyor. lanrodan~amu emretmit ve hemen ti,m-

Bu tem•il veriJiıbıı kendisine hazırla- n ayıffmıftı. 
•~-c,._,_ ...... 
llce.ıtfıt ART MI 

Bam'«. bmMlma yüzlerce sene önce öldii
riilmlt bir laralDı ıstırabım çeken bir lmali
çe Helmba'nm tasvirini yapar ve ona dair 
hayali ....... liJlerkea bıçlancak kadar 
bıeJecm•andığı halde, u.Ninin babaamı 
'-ada ildiiıene lmrp tllpdliı imir•n duy-

nan tunlrtm haberi olmıyan imal, lmali.çe. Kıra1, kalkıp gidince o,ımı da tatil ~ 
ai ve bütiill aray haHm ne birlikte hazır ba- mllft& Arttk, Hamlet, hayaletin tıayledik
lmıuycria- ~et çebawini tetkik, eclebil- terinin aydmma n efaa1ıe o1madliım. ~ 

LET ••• 11111.,....banlamt9" mc af
lllil•lllMlld. l ı !'.. ·--- 9e7redealer 
----ıt .... dı'•ııetdili '111iıiai - bir btilin llen
... 1:1 ei•Nli·ill ....,re fimiDcle ._ı;. .... rııım..,.·---.. m;;•ıu itiraf edehUeceii

dlll.-& ...... aıktıldere •'MM?T-illltillllllle'•-----· Hi ..... 

mek ipı keWJisme P'9t yakm Mr ,...e o- katin ta kendisi ol bana ta-
tu1••11• mamiyle kanaat ~ 

O,. Gomago ile bnl1 aramda yapı- Art* genç pren8; • • mı bir 
im bir kı " ... ile bqlıyordu. Kadm, bu- fliphenin gerçek! c1aydufu .. 
rada be s JM brp elan ae•giainden bahae- ~le te* içinde i · qratioya lmya1etlD 
m,.. •len ayn bina bir g6n bile ya- aöyledifi sözlerin lira edecek cJe
pjW,...C .... eğer o, AD8h g6eteımesin, lerde old•iuU. y 
ilk.ık alls• Itır bafb kocaya •mmıye- -dm bu • .u. m· ti1ıı11 
cwtwa" YJ1e ltareket eden. kadm1sm ilk cmaı: 
.....,_ amrten bayağı kadmlar ol~- ™ vennedea &lce 
- ..,.,.. .... Hamlet, ba OJ'IDll le7lı' • ...... g&adennk 
._ .- F .... ım renkten ıenle ginfilini g&tilmek istediğini bil.finnil1ti. 
ı&.,_... Bu temail hem onun, hem de Hamletin yaptıp bU itin kan koca her 
annaııi içia içlerini kmtkeıa bir kurt oJmuı ikiliai de ne kadar Jmdlrdıimı anJ..,a • 
....;~ :..a.: e-ıı- ftln- :a_ t- • ..a_ 1 • • L.. :.......: ___ , ~~~ __.__ 
•--. cu; -1- ucr•JJP ııı;m -•"PMUI, prr- vu ..-• .-.....,.. .. _..._ --
tıpkı .-Jr.ardeti naıa JaPbiı aibi, ctilldi malt Uwe ba tıaıplentıfi kırat illtemifli. .,_, 
hahçede uymken selıirleyince 1anl o im- Irat 1maliçe, m de oı.a ma idi. Çowimaa 
c1ar sarmbmltr ki daha fada 1e71etaıaeie ta- {Son\l var) 



~ 29-9-1937 

B. Musolini v.e B. Bitlerin bıiyük 
ULUS 

bir kcilabalık önündeki nutukları 
\ 

B. Bitler ve B. Musolini iki devletin 
dai a sulh istediklerini söylediler 

ai1i Sertin, 28 (A.A.) - General Göring'i!l Karinhall'daki davetine 
'Un en Masolini, saat 4,30 da Berlin e dönmüş ve saat 6 da da yanında 
'l>oran nazın Fra:nık o duğu halde nasyonal sosyalist partisinin alman 

sahasınd tertib ettiği mitinge gitmiştir. 

D. N. B. Ajansımn bildirdiği- İtalya bugün kudretli bir imparatorltık 
he göre, 28 ey ~ günu resmen m 1- olmuştur. Ve siz Musolini nasyona1 

tii hayraın mahiyetini almıştır. Bü- :sosyalist Almanyasmdaki ikametiniz es-
" 11 fabrikalar u..ti dir. Bu .. n ma- nasında Almanyanm da tam bir mıllet 
taıalar ka gı0bi hattı hareketi ve askeri kuvveti sa. 

U 
p . 

'ı Ç ılyon tahmin edilen mu- yesinde tehrar büyük bir devlet halini 
d ıaıtı bi1' halk kütlesi y lan dol- aldığını görmek fırsatını bulmuşsunuz -
biUrınuş ve geçenler olduğu gi- dur. İki imparatorluğumuzun kuvveti 
,
1
/8.!ist İtalyanın reisini çılgınca bugün har ıru muhafaza etmekte olan 
IQflaınıştır. ve tahrib kuvvetlerine kurban gitmek 

r .lvtusolini Hitlerle ayni zamanda mi- istemiycn şimdiki Avrupanın idamesinde 
~~ mahalline gelmiştır. Burada bir bir gara.ıti teşkil eder. 

11Yondan fazla nsan toplanmış bulu- .Burada hazır bulunan ve bütün dün-
:;ordu. Evvelu, Hitlern muhafız kı- yada bu tezahürü takib eden sizler, şu-
ııa ını teftiş ettikten sonra propaganda nu kabul ediniz ki, iki ımilli ve otoriter 

ıırı Gobbels tarafından halkın sonu rejim birlik yolunu bulmuşlardır. Hem 
&tlniyen "ya•a sesleri arasında tribü- öyle bir anda ki, demokra• ve marksist 
llt . .. ... " 

goturülmüşlerdir. enternasyonali fikirleri ancak garaz ve 
~VveJa söz alan Göbbels, mitingi a- infisah tezahürleriyle kendilerini göster-
~ İtalyan ve alman 115 milyon ki- mekte bulunuyorlar. İki milletin bu 

n bedenen veya kalben burada ha- birliğine entrikalar veya iftiralarla halel 
lrr bulunduğunu kaydetmiş ve bütün getirmek husu undaki her teşebbüs 115 
~n nıilleti namına Musoliniyi se- milyon halkın azmi ve keza şu anda si -

Clnı.ıştır. zin önünüzde bulunan ve size hıtab eden 
B. Hitlerin nutku iki adanun azmi sayesinde tamamiyle 

Müteakiben Hitler ayağa kalkarak akim kalacaktır. 
1~ nutk ·· ı · · B •1" ı· ., · t'---u soy em ıştır: • ,,.. uso ını nın nu RU 

h·- Şu anda öyle bir tarihi hadiseye şa- Bitlerin bu nutkunu müteakib ital-
~I oluyoruz ki, şimdi.ye ~adar b~ ş~- yan milli marşları çalınmış ve Musolini 

de ve bu şekilde hıç hır emsalı go- şiddetli alkışlar arasında ayağa kalka-
l'tilrne · · f l • tnıştır. Bir mılyondan az a ın- rak ve almanca olarak demiştir ki: 
:: tezahürde bulunmak üzere bur.aya "- Almanya'ya ve onun şefine yap-
~ la~ış bulunuyor. Bu tezahürü iki tığım ziyaret ve sizin önünüzde söyliye-

letitnizin 115 milyon insanı heye. ceğim nutuk iki milletimizin hayatında 
~a ve dünyanın diğer kısımlarında ve bizzat benim kendi hayatımda mühim 
~ ~OO _ınilyonlarca kişi az çok bir ala- bir an teşkil etmektedir. Benim bu ziya-

ıle ıştirak ediyor veya dinliyorlar. retim, mutad siyasi ve dimplomatik zi-
r l3u anda bizi en ziyade heyecana ge- yaretlerle kıyas edilemez. Bugün sizi se-
a~en :ırey, bizzat kendileri t arih yapan lamlarnak üzere buraya gelmiş olmakh. 
ar iltnlarddn b~rınin misafirimiz olarak ğım yarın başka bir yere gideceğim de-
diCltnrzda bulunmas dır. Hepimiz hisse- mele değildir." 
ı/0tuz ki, bu tezahür her daim yapı- Musolini Berlin'de yalnız italyan hü. 
tt:ı~ toplantılardan değildir. Bu, 115 kümetinin reisi sıfatiyle değil aynı za-
~il~ kişinin hey.ecanlı bir ruhla te. manda milli bir ihtilfüin reisi sıfatiyle 
bir ~ fikir ve menfaat birliğinin de bulunduğunu ehemiyetle kaydettik -

ı ad ""d. . .. l d . /k• .... ır, ten sonra, sö.,.lerine şoy e evam etmış-

~.'11illetin beraberlik tezahürü tir: 

topı:;aenaleyh, bu toplantı bir halk 
tın b tts-ından daha yuksek, iki mille
tın cra rlik tezaluirudtir. Bu toplan-

ın. en d · ı·kı· ·11 tın. ~ cnn manası mı e 
hu llılck:etlerimize sulhu temin etmek 

Stı!b.-d k " . A d F k t oyı -~ı a ı samımı arzusu ur, a a 
de-~ hır sulh ki, o aczin bir semeresi 
ı.._ gu, fakat bütün maddi mı:ınevi ve 
"iltg• 
'ai ~ kıyrnetleri koruyan şuurlu bir me-
lti ~~n neticesidir, Yine bunun içindir 
td ız, bütün Avrupanın da olması icab 
t~tı lllenfaatlara ayni zamanda hizmet 
t\i ekte olduğumuz kanaatindeyiz, Bu 

~~burada bu tezahür.Ü tertib edebil
lerı c ~~n seneler zarfında ortaya ge. 
bir d~gı'ik:liği ölçebiliriz, Dünyada hiç 
iati lllillet alman mı""'!leti kadar sullıun 
ı~r ettiğini görmek arzusunda o. 
itti!~ '. Dünyada h,iç bir millet alman 
~1ka.dar ~-aaf~n elim neticelerini 
lıatli-· f~, Çünkü, nasyomı.l sosya
'""'cıgtn Jktidar mevkiine gelmesinden 
ladtlt 0~ beş senelik öyle bir devre ya
lıtd . ki, o devre mütemadi bir tazyik, 
ltt ~lttisabı ve maddi ve manevi sefa. 
~ Clfrcsi olmuştur, 

l\~ralist ve demokrath!: ckideleri 
t{i ~- Yayı tasavvıtr edilebilecek en kö

~c.."·· ?t tızlerden koruyamamıştır. 
~ '-~onaı sosyalistlik alınan milleti-
1 OQ 1ki 1 • ~ . 
ı)t ~ ene csırgenen umumı msan-

lıi ~nı yeniden vermek vazifesi. 

ıtıiıı~ . fttr. Şu anda, bütün alman 
tı{il\d nın önünde ve bütün dünya Ö-

'-~ IÖyliyorum ki, ltaly.a ve bilhas
te İttir t İtalya bize yaptlan hakaretle
~)( ~k etınenıi"tir. Faşist İtalya bu
l'tf~uıavatı istiy n ve hayat ve ŞC
)Ulc bi hafka bir fCY gözetmiyen bü
l&a Jt. r nıilletin bu .zaruri ihtiy.açları--:1 lllllayış göstermiştir. 
ta b~ ~.cyh, faşist İtalya'nın bu hat
dut.__ etini hatırlamak imkinmı bul -
du~ f\in çok derin bir memnuniyet 
hunu 

1 
.ı:.. 'ıl e öyle zannediyorum ki, 

t11. • a~ıst 
""'llllcr· ~ ve nasyonal - sosyalist ih-
tl ının ın·· )'le h uşterek olduğu münasebe-

~lcr~~rla~ı~. Bugün bu iştirak yalruz 
l>urıya dcgıl hareketlerde mevcu'1dur. 
ta nın bu ·· . ~end· . gun aşağı yukarı her taraf-
ı,.· •nı g .. 
ı1tıdc b oster l'n tahrib t emayülleri 

u birlik b" 1 · F · ır lahtıyarlıktır aşıst 

Sulh arzum 
" - Almanyaya ziyaretim gerisinde 

gizli düşünceler saklı bulunmuyor. Esa
sen icabında fazla ayrılığa uğramış Av
rupa'nm bugünkü ihtilafına iliive edile
cek hiç bir şey hazırlanmıyor. Bedin -
Roma mi.hv erir.· :l mevcudiyeti ve sağ

lamhğırun burnda resmen ve alenen te
yid ve beyan olunması diğ r devletler 
aleyhine müteveccih değildir. Biz, naS
yonal sosyalist ve faşistler sulh istiyo -
ruz. Ve daima, bu sulh için çalışmaya 

amade bulunacağız. Fakat öyle bir sulh 
ki, halci.ki ve müessir olduğu kadar mil
letlerin beraber yaşaması zaruretinden 
doğan meseleleri örtbas ctmiyen ve fa
kz.t milletlere bu meseleler bir sureti tes
viye etmin eyliyen bir sulh istiyoruz. 
Eğer dünya alaka ile Bcrlin mülakatının 
neticesi ne olac~ jı, harb mı sulh mu? di
ye sorarsa biz ikimiz, Hitler ve ben yük
sele sesle cevab veriyoruz: Sulh. 

Şu anda her zamanfü:.n ziyade kani
im ki, yeni Almanya bütün kuvvetiyle ve 
bütün sulh aşkiyle Avrupa sulhunun e -
saslı bir unsuru bulunuyor. 

Bugün rnvcud olan süite: h'hü.mlcr
den bir çoğunun ve iti.madsızlığm da 
büyük bir kısmının sebebi, mesul dev
let adamlarının bugün vücud bulmak
ta olan yeni hakikati anlıyamamalan
dır. Milletlerin hayatı tıpkı fcrdlerin 
hayatı gibi değişme7. değildir. Millet
erin hayatı da mütemadi bir değişikli
ğe tabidir. Bir milaleti bundan yirmi 
veya elli sene evveli nkamlar.a. tasvir_ 
!ere veya edebiyata istinaden muhake· 
me etmek çok vahim neticeler doğura
bilecek bir hatadır. Bu bata kesretle 
1ta1yaya brşı yapılmIJtır. 

Almuıya ve İtalyadaki miili ihti
W daha derin bir tarzda bilinmiş ol
saydı bir takım dü,ünceler zail olur ve 
bir çok ihtiliflı noktaler da halledil

mi' Olurdu. 
1ki milletimlziıı dtiJttncelerinde bir 

çok müşterek bağlar vardır. 
N:ısyonal osyalizm ve faşizm her 

tarafta aynı efendiye hizmet eden ay
nı düşmanlarla karşılaşıyor. Üçüncü 

enternasyonal. 
Her iki mi!lete de hayat ve tarih 

telakkileri aynıdır: Her ikisi de kani
dir ki, milletlerin hayatmda en mües
sir kuvvet ve tarihlerinin en kuvvetli 
yürütüciisü onlann azmidir. Bunun i
çindir ki, onlar, tarihi materyalistik 
akidesini ve bu akidenir. siyesi ve felse
fi mamolatmı reddederler. 

Her iki millet de, disiplin, cesaret, 
mukavemet kudreti ve vatan aşkı için
de yetişen gençliklerine istin.ad eder-
ler. 

Yeni Roma imparatorluğu ftalyaya 
bakim olan bu yeni zihniyetin mahsu
lüdür. Yeni Almanya da yine bu zih· 
niyetin esendir. 

Ekonomik istiklal 
İktisad ota.rşi sahasında da Alman

ya ve İtalya aym hedefi güdüyorlar : 
tktisaai istiklal olmadan bir milletin 
siyasi istiklali ciddi surette tehlikeye 

düşer, ve büyük bir askeri kuvvete ma
lik bir millet bir iktisadi ablokanm 
kurl>anı olabilir. Biz bu tehlikeyi Cenev
rede elli iki millet İtalyaya karşı cko
noniik sanksitonlara karar verdiği va

kit bütün şümulü ile hissettik. Bu 
sanksiyonlar bütün liddetiyle tatbik e
dildi. Fakat lhedeflerini bulamadı. Al-
manya bütün :tazyiklere rağmen bu 
sanksiyonlara iştirakten imtina etti. 
Bunu asHi unutmıyacağız. Ve işte, 
bu nokta üzerindedir ki, nasyona1 sos
yalist Almanya ile faşist !talya ar.asın
da ilk defa olarak işbirliği zarureti bü
tün çıplaklığiyle kendisini gösterdi. 
Bütün dünyanm Roma - Berlin mihve
ri diye tanıdığı şey 1935 sonbaharmda 
vücud bulmuş ve son ;ki sene .zarfında 
da iki milletimiz arasında mütemadiyen 
artan bir mukarenet ve Avrupa sul· 
hunun mütezayit bir istikrarı ile teza
hür eylemiştir.,, 

Musolini bu fikir birliğinin Alman
ya ve İtalyada bilhassa kendisini bol
şevikliğe karşı milcadelede gösterdiği
ni tebarüz ettirdikten sonra bolşevildi
ğe hücum eylemiş ve demiştir ki -

••- Faşistlik bolşevikliğe sözle ve 

eli silahlı olarak karşı koymuştur. Çiin· 
kü, eğer söz kafi gelmezse silah kul· 
lanmak lazrmdrr. İşte. biz, İspanyada 
bu suretle hareket ettik. İspanyada bin
lerce gönüllü faşist vardır. Onlar., Av
rupa kültürünü kurtarmak iç.in orada 
can vermişlerdir.,, 

Yarınki Avrupa 
Musolini yarınki Avrupanın faşist 

olacağını ve İtalya ile Alınanyamn u

yandtklannı söyledikten ve - Avrupa

da ne zaman uyanacaktır - diye sorduk_ 

tan sonra sözlerini şöyle bitirmiştir.: 

"- Geçenlerde Nurenberg kongre

sinde de söylendiği gibi çok iyi bildi

ğiniz bir takım gizli kuvvetler Vardır-. 

ki, dahili bir harbı bir dünya lharbına 
tahvil etmek isiyorlar. Binaenaleyh, 
115 mily.onluk iki büyük milletin sarsıl
maz bir kaurda birleşik kalmaları za
ruridir. Bugünkü muazzam tezahür dün_ 
yaya onun bir delilini vermektedir ... 

Musolininin bu sözleri git gide ar-
tarak bir uğvltu halini alan şiddetli 
alkislarla karşılanmıştır. 

Toplantı geceleyin ordunun otuz 
bandosunun iştirakiyle sahada verilen 
büyük bir konterle nihayet bulmuştur. 

Musolini ve maiyeti yarın şerefine 
tertib edilen askeri gcçid resminde ha. 
zır bulunduktan sonra akşam üzeri Al_ 

manyadan ayrılacaktır. 

Krup'un ltalyaya yaptığı toplar 
Berlin, 28 (A.A.) - İtalyan mah

fillerinde söylendiğine göre, Musoli
ninin Krup fabrikalarını ziyaretinin se. 
beblerinden biri bu fabrikaların haliha
zırda bilhassa 420 lik toplar için ital
ya.n bahriyesinin siparişlerini kabul et

mclcte olduklarıdır. 

/ngili:z ~Jeri..Ie alrialer 
Londra, 28 (A.A.) - Gazeteler, Mu-

aolini'ye Bertinde yapılan kabulü ve 
Führer ile Duçe arasında teati edilen 
nutuklan ehemiyetle aıevı:uu bahscylc
mekte ve bilb•pa pterilen kabulün 

fevkal&deliğini belirtmektedir. 
Tay mis diyor ki: 
"Berlinlilert Musolini'yi o kadar sa

mimi bir dostluk tezahürü ile alkışla • 
mışlar ve karşılamı§lardır ki, Duçe, Bcr. 
lin _ Roma mihverinin bütün alman mil

leti tarafından tasvib edilmekte olduğu. 
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na muhakkak surette kani olmuştur. 
Hitler - Musolini görüşmelerine gelin

ce iki devlet adamının biltün işlerde an
la~mış olduğu hissi gittikçe daha ziyade 

fazlalaşmaktadır.'' 
Deyli Telcgraf diyor ki: 
"İtalyan hükiimeti reisini, 500 bin 

ık 1 .. 
berlinli dün heyecanla a 1§ amışur. 

Morning Post diyor ki: 

" Bayrakları, donanması, çiçekleri 
ve zengin tezyinatı ile, Berlin, Münih'i 
geçmiştir. Tarihte ilk defa olarak, bir 
yabancı devlet adamına, muhteşem ol -
ması istenen bir kabul hazırlamak için 
modem bir Avrupa hükümet merkezinin 

hayatı durdurulmuştur." 

Mareşal Badoglio Hamburk'ta 
Hamburg, 28 (A.A.) - İtalya büyük 

kurmay reisi Mareşal Badogliyo, maiye· 
ti ile beraber, dün öğleden sonra bura. 

ya gelmiştir. 

Badogliyo Peşteye gidiyor 
Peşte. 28 (A.A.) - İtalyan mareşa

li Badogliyo Almanyadan dönüşünde 

Budapeşteyi ziyaret edecektir. Bu z i· 
yareti hususi mahiyettedir. 

Samuel Hor 
Çeviren: Hikmet TUNA 

"- Aıçı kadrn kendi ihtiyariy
le evi ~rketti. Bir defa evden çıktı
mı, ondan sonra artık geri dönmek 
hakkını hl'li:t değildir." dedi. 

Kadının çıkıp gitmesine ne suret
le muvaffak olduğunu anlamağa lü
zum görmiyerek, muvaffakiyetle ne
ticelenmiş olan müdahalesinden dola_ 
yı kendisine teşekkür etmek için ace
le ediyordum. 

''- Efendim, size nasıl teşekkür c

decefimi bilmiyorum. Ancak, hiç ol
mazsa, masraflannızı bttmin etmeme 
müsaAdenizi rica edeceğim.,, dedim,. 

O, bu smıda elini uzatmıştı. Yir
mi rahle srlo~hrdmı. Hizmetine mu
kabil pa1·a a1amıyacağım ifade eden 
bir tavur takındıktan 60nra, bir su
baydan ve hususiyle itilaf devletleri
ne mensup bir subaydan hiç bir şey 
kabul edemiyeceğini ilave ederek, ban
konotu cebine yerleştirdi ve evden çı
kıp gitti. 

Bu acaib ka'rğaphk içinde çalışan 
Petrogr:ıd polisinin metodları içın de 
çok dikkate değer bir devre, işte ba r.ı
retle sona ermiş oldu. 

l 916 da da Cogo!'un kalemine el
verişli gelecek olan bir çok sahne ve 
knrekterlerİn mevcud olduğu muhak
kaktı. 

Ev ve ikametgah bulmanın zorluk· 
larmdan, hizmetçi meselelerinden u. 

zun uzadıya bnh3ettim. iaşe darlığı , 
çok deha ciddi bir tekil almıştı. Bu 
mesele, bi1im istinıhatnnız gibi buit 
bir dava ile kıyu kabul eder bir me
sele değildi. Buna rağmen bizler gc· 
ne bir derece,..e kadar iyi vaziyette İ
dik. Para harcamak kudrtinde olduğu 
muzdan bir çok ihtiyaçlarımızı temin 
edebiliyorduk. Bundan mada genel 
kurmaydan da iaşe istihkakımızı alı
yorduk. 

Pctrograddaki Fortunum ve Ma
son fırmasından temin edilebilen bir 
paket pisküi için dört İngiliz lirası ö
dediğimizi hala hatırlarım. Buna mu
kabil, rus ordusuna yahud itilaf d ev
letlerine mensub bir subayın, içinde 
un, treyağı, §eker olan ve kahve ren
ği kağıda sarılmış bir paketi kış mey
danındaki depodan alıp koltuğunun 
al tma yerleıtirerek geri döndüğü ha-
1 a E"Ö:ZÜmün önünde canlanmaktadır. 

-Sonu var -

R A D Y O 

ANKARA Öğle n~riyatı: - 12.30 
- 12.50 Muhtelif plak neşiyaı. 22.50 -
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar
kılan. 13.lS - 13.30 Dahili ve harici ha· 

herler. 
Aqam neşriyatı: - 18.30 - 19.00 

Muhtelif plil: neşriyatı. 19.00 - 19.30 
Türk musikisi ve halk ,arkıları (Fah
riye ve arkadaşları). 19.30 - 19.45 Saat 
ayan ve arabça neşriyat. 19.45 - 20.15 
Tilrk musikisi ve halk şarkıları (Mah
mut Karındaş ve arkadaşları). 20.15 -
21.00 Plakla dans musikisi. 21.00 - 21.15 
A jans haberler i. 21.15 - 21.55 Stüdyo 
sa lon orkestrası. 21.55 - 22.00 Yarınki 
program ve t stil;Hll m.ı 'l'ı 



Ankaranın canlı bir 
hareket kaynağı 

ANKARA 

HAILK~Vü 
Ankara Halkevi her akşam binlerce halkı 

içinde tophyan kıymetli bir kurumdur 

F azla değil. Aramızdan birkaç 
sene ayrılmış olanlar, memleke

te döndükleri zaman daima şu sözü tek
rarlarlar: 

"- Çok değişiyoruz, çok .... Hem de 

kökten değişiyoruz ..•. " 

Yurda bir müddet için hasret kalmış o 
lan böyle bir arkadaşla geçen gün hal
kevine giden caddeden geçiyorduk. 
Yolda, üstü başı eski de olsa temiz, yü
zü gözü pak yavrulara rastladık. Hep
sinin elinde birer gazete veya dergi. 
vardı. 

"- Bak şunlara, dedi dostum. Ya· 
kın zamanlara kadar elinde gazete ve· 
ya dergi taşıyan çocuk hüviyeti, hele 
böyle temiz, düzgün giyinmiş çocuk ti· 
pi bizim bir hasretimizdi." 

Ve onlardan birisine sordu: 

"- Nereden geliyorsun çocuğum? 

"- Halkevinden! 

"- Sen nereye gidiyorsun? 

"- Halkevine .•• .'' 

S iz, yavrularımızın akın ettiği bu 
koca taş binanın içinde sessı.z 

ve .takat devamlı neler yapıldığını bel· 
ki pek iyi bilmezsiniz. Aramı.zdan bir 
müddet için ayrılanların derhal üze

rindl ıurdukları bu değişikliğin nere

lerden geldiğini hiç düşündünüz mli? 
Senelerdenberi; yerinde durduğunu 

sandığınız dönen dünyanın seyri kadar 
süratli olan bir inkilab içinde yaşa.ıra
nın vermiş olduğu bir itiyada bizde l~ 

çinde olduğumuz inkilabları tabii gör• 
düren bir his yarattı. Bu belki de hal· 
kevleri adı verilen inkilabın ta kendisi 
olan müesseselerin iş ahlakından ileri 

geliyor. 

G ünü; asgari uyku saatleri hariç 
olarak taksim ediniz ve her han

gi bir saatte AnKara halkevine uğrayı
nız. 

Her saat başka bir yığının karşısın
dasınız: Çocuk, büyük, kadm, erkek, 
münevver, cahil ve sonra bazan bunla
rın hepsi bir arada ..•• 

Halk neden hoşlanır, halk ne isti· 
yor, halka neler öğretmek lazımdır? 3ir 
çok yerlerde hala hal edilmemiş birer 
mevzu olarak münakaşa edilmekte olan 

bu meselelerin Ankara balkevinde bir 

yirmi dört saatlik program içinde nasıl 
hal edilmiş olduğunu görmek insana rı~ 
kadar huzur ve zevk veriyor. 

B ütün bir yaz, açık havada halk 
konserleri verilmiştir. Biı yan

dan halkevi, bir yandan musiki mual-

lim mektebi iki taraflı olarak Ankara 
halkında musiki ahlakını nasıl yerleş-

tirdiklerini bu konserlerde bir yer bul

manın ne demek olduğunu tecrübe e-

Ankara Halkevi okuma 
salonundan bir kö~e 

denler biliyor. Saat beşten radyo zama
nına kadar devarr eden bu konserler, 
her gün ankaralılann en güezl bir zev
ki olmuştur. Halkevi amatörleri türk 
sazlariyle milli musikiyi bir yandan ya
ratmışlar, bir yandan ona aşık yığınlar 
meydana getirmişlerdir. İki başlı iş 

Ankara ha kevi bu yaz, bakanlıkla
rın ve milli kültür kurumlarının ha
zırladığı filimlerden en geniş ölçüde 
faydalanmıştır. Ekonomi bakanlığı, zi
raat bakanlığı . spor kurumu, türk l.a
va kurumu ve diğer milli teşekküllerin 
hazırladığı filimler Ankara halkevinin 
bahçesinde binlerce ankaralı tarafından 
seyredilmiştir 

B urada Ankara halkevinin bir di
riltmesinden bahsedeceğiz. An

kara halkevi, bizden bir önceki neslın 

kalbinde yaşayan bir tipi yeniden bize 

hediye ettirmiştir: Karagöz ...• 

Asırlrk hayatı; hassas bir fotoğraf 

objektifi gibi, yaşadrğr her devrin ka: 

rakterine uyduran emekdar Karagöz'ün, 

hiç bir enteresan tarafını kaybetmeden 

halk terbiyesi emrinde seferber edilme

si, Ankara halkevinin bir başarısıdır. 

Karagözün bugün yaşayan üstadlarrn

dan biri olan Küçük Ali, Ankara halke

vinin direktifleriyle, bu ihtiyar halk 

dostuna bir yeni zamanlar hüviyeti v<.r

miştir. Bu tip o kadar rağbet bulmuş

tur ki, otuz ağuswsda Ankara halkevi 

salonunu dolduranların sayısı 5000 i 

çok aşmıştı. Hopc:1rlörier, iyi bir salon

da, tam konfor şartları altında eğlen

mek imkanını bulan ankaralıya, Kara
gözü rahatça dinletmiştir. 

A nkaıa halkevinin, bu sene gü 
zeı bir tecrübesini daha kaydeı 

meden geçemiyeceğiz: Bilhassa mekteb 
tatili aylarında, başı bo; ve avare dola
şan çocukların bir yandan bilgilerini 

arttıracak, diğer tarafdan onlara rlü
zenli ve iyi vakit geçirecek okuma :.a
lonları kurulmuştur. Kültür bakanlığr 
vasıtasiyle seçilen 300 - 40Q. cild kita
bı, yavrularımız zevkle okumaktadırlar. 

Burada çoculclarda, ,v bir vatandaş ol
manın bütün ~artlar:,ıın ahliik haline 
gelmesine gayret edilmiştir. 

Ankara halkevi
nın bahçesinde 
oynatılan Kara
göz halt<.ıda iki 
gece binlerce 
ankaralınm top

lanmasına vesüe 
olmaktadır. 

Çocuklarımız için böyle saloniar ku
rulurken; büyükler unutulmuş ve ih
mal edilmiş değildir. Yazın sicak gün
lerınde vatandaşın daha rahat şartlar 
altında okuma ihtiyacın: temin etmesi 
için, açık hava kütüphaneleri kurul
muştur. Burada bütün günlük gazete 
ve mecmualarla okunacak kitablar bu
lundurulmuştur. Saat on beşte açılan 
ve yirmide kapanan bu açık hava kü
tüphaneleri çok büyük bir alaka gör
müştür. 

Ankara halkevinin toplantı salonu, 
her sene olduğu gibi bu sene de top
luluk hayatmm en canlı yeri olmuştur. 

Burada halka çok ucuz maliyet fiyatı
na meşrubat verilmiş ve güzel geceler 
geçirtilmiştir. Düğünler ve toplantılar 
için Ankarada ilk akla gelen bu güzel 
salon oluyor. 

Üzerinde çalışılmakta olan kukla işi 
de hal edilirse ankaraltlar yeni bir eğ
lenceye kavuşacaklardır. 

A nkara halkevinin, Karagöz lcl' 
dar üzerinde çalıştığı bir ınevııl 

da av'dır. Avcılık bir halkevi sporu O' 

larak yapılmaktaoır. Grup halinde bel 
hafta ava gidilmektedir. 

Ankara halkevine hususiyet verefl 
çalışmalardan biri de ıcöycülük faaliYC" 
tidir. Bu sene 12 kişilik bir otobüs ge-
tirilmektedir. Bu otobüs sayesinde kÔı 
tetkik gezileri daha kolaylıkla ve sı 
sık yapılacaktır. 

Ankara halkevi, kültür bakanlığıll'11 

köy kalkınma davasını ellerine verı11elı 
üzere yetiştirdiği eğitmenlerle, iş bİC' 
!iği yapmak için geniş bir program 11" 

zırlamıştu. Şehir içindeki vatandaşll' 
rm husui hayatına kadar girerek G? 

. ~~~ 
rejimin istediği vasıflarda yetiştırıır~ 

için büt~n müsbet çarelerden en gril 

ölçüde taydalanan Ankara halkevi. tfl 
programı ile. hayırlı eserini köy sı ır" 
lan na kadaı uzatacak ur. 

Ankara halkevinin çocuk okuma salonuna devam eden yavrular 

Ankara halkevi avcıları her halta şehir civarrr..Jl1 j~ 
' lanmakta ve kendi aralarında müsabakalar tertıb e 

rek çok güzel bir vakit geçirmektedirler. 



Ankara Levazım Amiıliği Satmalma 11 
-~------..:Komisyonu ilanları --llliz iLAN 

-.lfl\..ı...ız .birliklerinin ihtiyacı için 270017 kilo arpa &atın alınacak-
~ edilen bedeli 14850 lira 93 kun&f. 

tQı ~- 14/ 1 ci TŞ 937 perşembe günü saat 10 Bliziz tüm sa
~ komieyonunda yapılacaktır. tan.!tme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
ti . kkat teminatı 1113 lira 82 kunıştur . 

..... tklif mektubları ihale günü saat 9 kadar satın alma komisyo • 
a:rihniş olacaktır. Bundan sonrakiler alınmaz. 

~ko lltmeYe girecekler istenilen v.esikalarını muvakkat temina-
Yduğu za f içerisine koymuş olacaklardır. (3602) 3-5318 

İLAN 
~llanyada.ki kıtaatın senelik ihtiyacı için 500000 kilo yulafın 
lllsı 37 de kapalı zarfla eksiltmesinde teklif edilen fiyat pahalı 
~ d~ğünden 21.9.937 den itibaren bir ay için pazarlıkla müba-

edılecektir. 
'!tela~ Pazarlığı 30.9.937 perfCmbe günü saat 15.30 dadır. Mubam· 
~bedeli 22250 lira ilk teminatı 4085 lira 94 kuruştur. lsteklile
' belli gün ve saatta pazarlığa ittirak etmek üzer Konya le· 

( 
inıirliği satın alma komisyonunda bulunmaları 

3603) 3---5319 

l LAN 
~nya kıtaatımn senelik ihtiyacı olan 400000 kilo yulafa teklif 
~ fiyat pahalı görüldüğünden ıı.9.937 den itibaren bir ay i· 
liıı...: P8zarlıkla alınacaktır. İlk pazarlığı 30.9.937 perş.embe günü 
~ıs tedir. Muhammen bedeli 17800 lira ilk teminatı 166Ş lira 75 
~tur. İsteklilerin pazarlığa iştirak etmek üzere belli gün ve 
lıtıi: konya levazım amirliği satın alma komisyonunda bulunma-

(3604) 3-5320 

t L A N 
~ atonya lataatının ,enelik ihtiyacı olan 400000 kilo arpaya tek· 
~~ fiyat pahalı görüldüğünden 21.9.937 den itibaren bir ay 
'l Pazarlıkla alınacaktır. tık pazarlığı 30.9.937 perşembe gü· 
6t "tt 15 tedir. Muhammen bedeli 16800 lira ilk teminatı 1575 lira
~ teklilerin pazarlığa işmak etmek üzere belli gün ve saatta 

n( levazım amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. 
36o5) 3-5321 

1 L A N 
,..:.ozat birlıklennın ı.ntiyacı için 270982 kilo kuru ot aatm alma
~· Tahmin edilen fiyatı 14904 lira 1 kuruı. Eksi!tme 14/1. nci 
lllıl ı..!_9~7 perşembe günü saat 15,30 da EJ.tziz tüm hınaaı aatı.n al-

a;:ı.yonunda yapılacaktır. 
t( itme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Uvakkat teminatı 1117 lira 80 kuruştuır. 
ın.:eklif mektubları 14.30 kadar tüm aatm alma komisyonuna ve

~bnaııdır ~e bu saattan sonra verilen mektublar kabul ed.i~z. 
'-ıı itmeye gırecekler istenilen vesikalannı muvakkat tıemina

koyduğu zarf içerisine koymuş hulunacalmr. (3606) 3-5322 

iLAN 
llt 1,!_ozat birliklerinin ihtiyacı için 270900 kilo arpa eatm alınacak-

• ~ahnıin edilen bedeli 16931 lira 25 kuruştur. 
'&biıtme 14/ 1 ci TŞ/937 perteJDbe günü eaat 10.30 da Elhlz 

.:ın alma komisyonunda yapılacaktır. 
it iltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
~t teminatı 1269 lira 84 kurufttır. 

~!~hf mektubları ihale günü saat 9.30 kadar aatm alına komla
• -~ YeriJmiş olacaktır. Bundan sonrakiler alınmaz. 
._ ~tmeye girecekler ieteni~vesik:alarmı muvakkat temina· 

.Jt'IDUUiu zarfın içerisine koymuf bulunacaklardır. 
7) s--.53~ 

iLAN 
a birliklerinin ihtiyacı için 380585 kilo Dıru ot eatm • 

h.::'"· Tahmin edilen fiyat 17126 lira 32 kuruftUr. 
itttıa ~ 14/1 ci TŞ./937pe..,me giaü mt 15 de El&ziz tim 

-::_komiayonuada yapılacaktır. 
)L_~ kapalı u.rf uauli.yle olacaktır. 
i~ temiaatı 1J84 Ura 47 Jaırqtur. 
--~ melırtubları ihale günü -eaat 14 kadar tllm utm alna ko
~. verilmi' olacaktır. V-e bundan aonralıd melmtublaT alın· 

baı ~iltıneye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat tanina-
~duğu zarf içerisine koDlllQf bulunualmtır. (3608) 3-5324 

1 L A N 
~ birlıiJdericin ihtiyacı için 380585 kilo arpa •tm ah
~ Tahmin edilen bedeli 23786 lira 56 kunıftur. 

......: tme 14/lci TŞ/937 per,embe günU aaat ıı de Elbu tüm 
~-- komisyonunda yapılacaktır. 
11,q, itme kapalı zarf aauliyle yapılacaktır. 
.l' :Vakkat teminatı 1783 lira 99 kunı§tur. . 
~ eldif mektubları ihale günü aaat 10 kadar satın alma komıs-~:lmit olacaktır. Bundan tı0nra yerilenler alınmıyacaktır. 
'-at ye girecekler istenilen veailralaruıı muvakkat temina-

lto,duğu zarf içerisine koymu' olacaklardu. (3609) 3-5325 

'.lh... 1 LA 1' 
-....~ birlıiklerinin ihtiyacı için 270017 kilo lwnı ot aatm alı-
~:. Tahmin edilen bedeli 13500 lira 85 kunıttur. 

-------- 14/1 ci TŞ/93'1 perşembe günü saat 16 da Elbiz tüm 
~111,_..ıa. lı:ıomiayonunda yapılacaktır. 
~~ kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
~ ...... teminatı 1012 lira 56 kuruftllr. 
~ if awktubları ihale günü saat 15 kadar aatm alına komisyo
~~f olacaktır ve bu aaatten ao11rald mektublar alınma--

..... ~ll~ye girecekler iatenıilen vesikalarını muvakıkıat te:mina-
. ~~ arf i.çerisiae koymuş olacAkJardu. (3610) 3-5326 

İLAN 

S,~ garnizon birlik ve müesaeaeleri ihtiyacı için 10 ton 
~ J.S.10.937 gün ve saat ıs de açik eksiltme ile mübayaa edile-

~armnen bedeli 2000 lira ilk teminatı 150 liradır. latek
llM:,._~ esini parasa komisyomia görebilirler. Eksiltmeye 
it~n ıtelli gün ve saatta ilk teminat mektuıb ve makbuzla
~ ... la.nuni veaikalariyle Ankaıa levazım iaıirli.ği aatm alma 

-....,Onunda bulurunalan. (3625) 3-5330 

1 iLAN 
~ -.~kıtaatı ihtiyacı için 265.000 kilo yulafın 16 eylül 
_, ~ günü kapalı zarf usum ile yapılan müııakasasına ta• 
"'1ctfai.e&ginden ART. EKS. ve ihale kanununun 40 madde'lli 

ı tıce yeniden münalranyıa konulmuştur. 
~ 4";.. lha1e 16 il~ tıetrin 93'7 cumartesi günü saat 12 de yapılacak· 

a itiıı ve eaat 11 de .zadlarm komiıayona verilme i lazımdır. S- Ta~iblerin Polatlı mal ,aandığma yatmlmıt 805 liralık mu
' ~nat makbuzlariyle mezkilr günde komiayona mtlracaat-

• - ş ~ a~ameyi görmek istiyenler her gün öğleden sonra ko-
ınuracaatıan. (3508) 3-5218 

ı_ iLAN 
tttrııı 93~nkara garnizonu kıtaatı için 9000 i.ilc gu yajı 5 1. ncl 

2 _ lalı günü saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. 
~Gazın tutarı 1935 lira olup mu'laklrat teminatı 145 lira 13 

a _ i~i iter gün kemi&yanda paııaaı& görülür. 
~ .... ~teklilerin kanunun 2, 3 nci maddelerindeki vesika ve te
~ \~~uzlariyle yazılı gün ve saatta levunn &mirliği satın al-

. -•yonuna 2elmeleri. (3459) 3~126 

İLAN 
15.9.m günü kapalı adla ihalesi yapılacak 26400 kilo •de,.. 

ğına talih çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur.'l'abmin edilen bedel 23.7f50 liradır. İlk temimlt l'ltrl liTa
dır. Eksiltme 7 birinci teşrin 937 perşembe günü saat 16 da Erzin
candaki tüm karargihmdaki askeri SA. AL. K0. da yapılacaktır. 
Şartnmneyi prmek iatiy~nler her gün Erzincan tüm karargahın
da AS. SA. AL KO. da parasız alıp görebilirler. latekliler ihale 
günü tecim ve endüs!rl odasında kayıdh bulunduklanna dair vesi· 
ı.a ibraz edeceklerdır. Arttırma eksiltme ve ihale kanununun 32, 
33, 34, maddelerinde eaaaata uygun olarak isteklilerin verecekleri 
teklif m~hları 7.10.937 günü 81'8t 15.5 ~dar Erzincan tü~ ka
rargahındakı A-S. SA. AL KO. na vermelerı veya posta ıle gönde-
rilmiş bulunacaktır. (3452) 3-5123 

t LAN 
- Kor merkez birlileri ihtiyacı için 350.000 kilo ekmeklik un 

kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 
- Muvakkat teminat mikdarı 3413 lira olup ihalesi 4.10.937 pa

zartesi günü saat 16 da Çorl~da kor satın alma KO. da yapılacaktır. 
- Evsaf ve şartnamesını görmek istiyenler Ankarada LV. a

mirliği sa. al. ko. ve İstanbul LV. A. SA. AL. KO ve Çorlu ko sa
tın alma komisyonunda görülebilir. 

- Talihlerin kanunun ikinci ve ücüncü maddelerindeki belge
leriyle birlikte belli gün ve saatte Çorluda KOR SA. ALma ko. 
misyonuna müracaatları. (3455) 3-5124 

t L A ı-_ 
1 _ Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 57600 

kilo makarnanın 7.10.937 per~be günü saat 15 de kapalı zarfla ek. 
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Makarnanın tutarı 13824 lira olup muvakkat teminatı 1036 
lira 80 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda paras z görülür. 

3 - lsteklierin kanunun 2, 3 nci maddelerindeki vesika v t • 
mina.t makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı giin ve s ttsn 
bir saat eveline kadar levazım ilnirliği satın alma komisyonuna ver-
meleri. (3458) 3---5t25 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu J>!rli~Ieri ihtiyacı için 720 ton gürgen. o

dununun 16.10.937 cumarteSi gunü saat ıı de kapalı za la eksılt-
meai yapılacaktır. . . 

2 - Odunun tutarı 15480 lıra olup muvakka\ teminatı 1161 lıra
dır. Şartnamesi her giin komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 nci maddelerindeki vesika ve te
minat makıbuzlannı havi teklif mektublarmı yazılı ve saattan )·r 
saat evetine kadar lovazım amirliği satın alma komisyonuna verme· 
leri. (3506) 3-5219 

1 LAN 
1 - Ankara garnizon kıtaat birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 

mUteahhid nam ve hesabına olmak üzere 8000 kilo taze fasulyanın 
4.10.937 pazartesi günü saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Fasulyanm tutarı 800 lira olup muvakkat teminatı 60 lira
dır. Şartnameei her gün komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te· 
minat makbw;Jariyle yazılı gün ve saatte levazım &mİI ği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (3460) 3--5127 

İLAN 
ı - An.kara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 19200 

kilo tel fChriye 6 birinci teırin 937 çartamba gfiDii aaa.t 15 de açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

z - Şehriyenin tutarı 4608 lira olup muvakkat teminatı 345 li
ra 60 kuruıtur. 

3 - isteklilerin Un.unun 2, 3 cü maddelerindelıııi 'lle&ika ve tct 
minat makbuzlariyle yazılıp •e saatte le.vazım Amirliği Atın al· 
ma komisyonuna gelmeleri. (3461) 3-5128 

?4l'H 
Balıbir kor Wrlik.leriııf~ı ~hı ka~ J18rf!! • ekıiiltmeye 

bllU1Uı 350 ton una:1fali&l~ttaç tcllif :ed!Jitt fnrat gali 
g&rüldüğünden bir ~y ndlddith' püarll(a koıiulmaj Ye paarhk 
gibıü olarak 11/1. TŞ./93'1 peua:ııeal gblf>,att n de yapılacaktır. 
isteklilerin prtnamefi ~ üzere iıer~ Ye eksiltmeye itti· 
Rk edeceklerin de v8kti mu:ııl1Jeniııde teaiıinat maibuzlariyle kor 
tatm alma komisyonuna miracaatlan. (3599) 3-52'l6 

ANKARA UÇUNCU SULH HUIWK HAıKIMI.J(atNDEN: 
Anlraranm lneeau lDOYkıiinde Fidanlık bajlvınde mukim i

ken vefat eden duyQnu umumiye mütekaidlerinden kolcu Raşidin 
terekesine JDlhknnece vuıyed edilıDif olduğundan mirucılan ve 
kefaleti hesabiyle alacaklı ve borçlularının vesaiki resıniyeleriyle 
l>erabu bir ay zarfında Ankara 3 ncü sulh htikuk malikemesine mü
racaatları w alacaklarını: vaktiyle kayıd etti:moYenlerin mirascı
ya ne phaen ve ne de terekeye bafeten ta.kıh edemiyecekleri ve 
ibraz edecekleri vesika için makbuz istiy.ebilecekleri lüzumu ilin 
olunur. 3-5316 

Boluda Dikilecek ATATÜRK ANITI 
projesi müsabaka: ve işin ihalesine 

ait şartlar 
Bolu valiliğiadea : 
1 - Bolunda yeniden inp ve tanZİ111 edilecek Cumhuriyet mey

danına bir Atatürkü anıtı dikilecektir. 
2 - Bu arutm ve kaidesinin ve cuınhuriyet meydanı ile bu mey· 

danda nillayetlenecok yalnız Atatürk bulvannm plin ve prQjeleri, 
anıtın yap~lmasını üzerine alan 1Anatlkii' tarafından hazırlanacaktır. 

-3 - Anıt miisabakaaına ancak giizel sanatlar akademisinden me
zun olan yerli &anatkirlar ittirik edebilirler. Fakat bu aanatkirlar 
kendilerinin intibah edeceği bir yüklek ~!mara kaide projesini çiz
direeekler ve keza bir ,ehir mütehassısı ~k~e~ ~Uhendise de Cum
huriyet meydanı ve Atatürk bulyarı pro1esını çızdireceklerdir. 

4 - 1/25 mikyuı:nda maket ve projeler güzel sanatlar akademi
sinde Bolu Atatürk anıtı jüri heyetine en geç 21 Birinci t('frin 937 
tarihine kadar teslim edilmi, bulunacaklardır. . 

5 - Jüri heyetinin beğendiği maket ve ?ro1eler Dahiliye veki
leti $bideler komisyonunca tasdik edilecektir .. !3u tasdik muamelesi 
tamamlandıktan sonra ihale ifi yapılac;ak ve ~usabakada: birinci ge
len sanatkira 450, ikinciye 150, UçUm:ilye 50 lira verilecektir. 

6 - Fazla tafsitit almak ve fenni hus!1st şartnameyi görmek isti
yenler İstanbulda güzel sanatlar akademısine, Boluda Nafıa mUdilr· 
Hiğüne mUracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. (5783) 3-4804 

Bolvadın Şarbaylı~dan : 
4000 lira bedeli ke,ifli tcuamızcla ~tmişer beygir kuvvetinde 

iki buhar lokomobilli elektrik santral bınası 20 gUn mtiddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 10.9:?37 den başlar. 

1 - İhale 30 eylül 937 pertembe gunil saat 14 de belediye en-
cihneninde yapılacaktır. • 

2 - Talihler ihale saatından evel % 7.5 teminatı muwkkate 
parası: 300 lirayı ya nakden veya mutebe_r bir banka mektubu ile te
diye ve ehliyet vesikasmı ibru etmele~ şar~ır. 

3 - Elektrik aantralı binası beledıyemızde meveud ferınt ve 
hususi ,artname ve plin mucibince yapılacaktır. 

--4 - Mtiteahhid ibale1i ..mütakib mu~ teminat paraauu· 
% 15 şe iblağ ve noterden mukavele. s~nedını .Y•Ptırmağa mecbur· 
dur. Bu hususta f nla izahat almak ıstiyenlerın her gün Bolvadin 
büediye riyasetine mnracaatfim itin olunur. (6145) 3-503!4 

birinei lıuk11k 

Ankararun Dumlupınar mahallesinde Çiçekçi oğlu meaciai ya. 
nında 20 numaralı evde Habib kızı Güzine 
. Kocanı~ Muzaffer Kanaemic tarafından aleyhinize ikame ohınan 
ihtar davasının duruşması 20.9.937 pazartesi güaü saat 14 de icra 
kılınacağından bahisle Ankarada münteşir Ulus gazetesiyle ilanea 
davetiye ti1:>liğ edilmiş ve tayin kılman günde gelmediğiniz gibi 
musaddak bir vekil de göndermediğinizdcn davacının talebile hak
kınızda gıyab kararı ittihazile durutmanın 13.10.937 çarşamba günü 
saat 14 e talikine karar verilmiştir. MezkQr gün ve saatta Ankara aa
liye birinci hukuk mahkemesinde hazırr bulunsnanız ve yahud mu
saddak bir vekil göndermeniz aksi takdirde gıyabınızda muhake
meye- devam olunacağı usulün 401 inci maddesine tevfikan g:ıyab 
kararı makamına kaim olmak üzere usulün 142 inci maddesi muci-
bince ilan olunur. (3620) 3-5329 

Ankara askerlik şubesinden ilan : 
1 - 333 doğumlu ve bunlarla muameleye tabi eratın son yok

lamalarına 1 1. Teşrin 937 de başlanılarak 31 1. teşr·n 937 de ni-
hayet verilecektir. . . 

2 - Sabah saat sekiz buçuktan 12 ye kadar yerlilerin 13.5 tan 
17 ye kadar d~ yabancıların yoklamaları yapılacaktır. 

3 - Her erın fotoğraflı nüfus ciızdanı ve mektebte okuyanların 
okud. kl~m. mek~ebten alacakları tahsil vesikalariyle birlikte ve 
~endılerıne tahsıs edilen günde pamlarına gönderilmiş olan dave
tiyelerle. ~ahalle mümessilleri veya muhtarlariyle beraber asker•. 
lik meclısıne gelmeleri lazımdır. 

4 - Ankarada bulunan ve bu şeraiti haiz olan yabancı erat ta o
turdukları mıntakalar polis amirliklerinden alilcaklan tsdikli ika
metgah kağıdlariyle keza askerlik meclisine gıılmeleri icab eder. 

.. 5 - Yabancılar i~in bu ilin daYcttiye mahlyc!tindedir. 
6 - Asat?rlik meclisi İsmet İnönü mektebi karşısındaki cami-

de toplanacaklardrr. (3626) 3--5335 

Belediye Reisliğinden : 
İlk, orta okul ve lise talebelerinden yüzde elli tenzilatlı otobüs 

pasosu almak istiyenlerin, ad, soyadı, baba adı, sınıfı, numaraaı ve 
meskeni ile mektebe en yakın otobüs durağı yazılı olmak üzere o
kul müdürlüklerinden alacakları mektublar ile birer vesika fo
toğrafisi ve 15 kuruşluk pulu hamilen her gün 15 • 18 de otobüs i.-
daresme muracaat etmeleri bildirilir. (3627) 3-5334 

Turhal şarbayhğından: 
Turhal belediyesi tarafından yaptınlaı:ak 13159 lira 45 kuruş 

bede keş.itli ev ve magazalara talih çıkmadığından bu işin 20.9.937 
pazartesi gününden 20.10.937 çarpmba gününe kadar bir ay müd· 
detle pazarlık suretiyle ihalesine karar verihniftir. (6486/ 3628) 

3-5333 

Bahkesir iskin nriidüı:lüğiiiıden: 
1 - Pazadığa konan it: Balıkesir ve merkez köy.lmıinde ~) 

Dursunbey kazas nda (15) Sındırğıda (25) BalY.:ada (15 ki ceman 
(99) göcpnen haneai kerpiçten yapılmak şam,.ıe ve anahtar talimi 
olup muhammen bedeli beheııi (475) lira (62) lc:üruş 

2 - Bu işe aid dosya muhteviyatı tunlardır. 
A - Paurlık '81'tnamesi. 
-B - Mukavele projesi, 
e - Uıraunt "flı:"tlWne, 
~ - :Fennt • huauat prtname 
F - -Ketif aetveli 
tstiyeriler bu prtname ve keşif dosyasının Balıkesirde iskan 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Pazarlık 13.10.937 tarihine müsadif çar,amba gtinU tekin 

müdüriyetinde mütqellkil Jromis.yon huzu.nında yapılacalrtu:. 
4 - Pazarlığı miıteakib ihale bedeli iberinden % 15 teminatı 

kattye alınacaktır. 
5 - Pazarlığa .gitebilmek için talibin bu ~eri bafarabilcceğine 

dair nafıa daireainden alacajı \JC!Sik&y.ı ibmz otmeai mecburidir. 
(6549/ 3629.) 3-SSS2 

Harita genel d,. e11 : 
1 - Hartalarm bezlenmesinde kullanrlmıık için 17500 metre be

yaz bez kapalı zarfla satın alınacaktır • 
2 - Muhammen bedel 7000 ve muvakkat teminat 525 liınrilı:r. 

Eksiltme 15 teşrinievol 937 cuma günü saat 15 tedir. 
3 - 1s1ıekliler teraiti anlamak bere her giin ve eksiltmeye 

gireceklerin de teklif mektublarını ihale saatından bir saat evel 
Cebecide harta genel direktörlüğU satın alma komisyonuna gelme-
leri. (3634) 3--5931 

Aııkara Vait1i~•clea: 
:wa,w lraseemm leseili .lra,ıtinde iiJ&PJIMak 2259 lira 82 lnarut 

keşif bedelli bir sınıflı ilk okul binası 27.9.937 tarihinden 11.'10:937 
tarihine kadar açık eksiltmeye konulmuttur. 

% 7.5 muvakkat teminat 161 lira 99 kuruştut. İhaleyi müteakib 
% r5 -şe iblağ edilecektir. lbale ıı.ıo.9s7 _pazartesi günü saat 15 de 
Haymana kaymakamlığında müteşekkil komisyon huzurunda ya
pılacaktır. Fenni şartnameyi görmek ve fazla h:ahat almak isti~en· 
lerin Haymana hususi muhasebe memurluğuna 'lllÜracaatları . 

(3619) 3-5328 

POLATLI SULH HUKUK MAHJC.EM,SINDEN: 

Ayaşın Yeregöme kayünden Dervif oilu Jmcrii vekili Pdlath 
da avukat Tahsin 'Gökçenin Polatlının Gilieı Hyünclen Seyit 4>ğlu 
Seyit karısı k. .. rime ve refikalan aleyhine açtjfı: JiCal'llahmet köyü 
sının içinde tülkeri çiftliğindeki emlik ve a.t'Uİniıı hinedadar 
arasında taksimi imkanı bulunmadı:iından bahüile fiıyuun izalal 
hakkındaki davanm icra kılınmakta olan m~emeai .e11mıamda 
dava olunanlardan Seyit karılı kerimenin tebtliata aalib ikameti 
bilinmediği iç;n ilanen tebliğat yapılmaama völıu nbd>Ie muhake
menin 17-11-937 çarşamba gün.ii saat g a bırakjba•ıpa karar :verit. 
diğinden o gün mezhurenin dava oluııım a~le Polatlı sulh hu· 
kuk mahkemesinde hazır bulu)'lmUı ve aksi takdirde gıyabında 
muhakemeye devam edileceği ilin olumır. 3--5337 

Jandarma genel komutanlığı An· 
kara sahnalma komisynmmdan ı 

1 - Bir kil.osuna üç buçuk kurut tahmin bedelli otuz bin kilo
dan elli bin kiloya kadar kuru otla bir kilGlpml altmış para f iaı 
tahmin edınm. saman a_çrk eksiltmeden puarhJa tahvilen 6. 'B. 'tq. 
1937 çarşamba günü saat onda satm alınacaktır. 

2 - §artnamesi paraaız olarak komis.yoıt4dı alınabilece1: otan. 
bu pazarlığa gimıek istiyenlerin yüz aekaen yedi buçuk liralık te• 
minat makbuzu ile belli pn Ye saatte ~,.a bq vurmaları. 

(3436' .S--5114 
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Mektebliler ! .. Bütün Kitablarınız Halil Naci Mıhçıoğlunda 
Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 1 
Müdürli.iğü Satmalma Komisyonu Hanları 

İLAN 
Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlariyle isimleri aşağı

da yazılı üç kalem malzeme 11.10.937 pazartesi günü saat 15 te ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her kalem hizasında yazılı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidJik 
vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

İsmi Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Lira Kr. Lira Kr. 

Muhtelif çiviler 
,, perçinler 

Rakamlı işaret çivisi 
(3496) 

3012, 70 225,95 
32414,65 2431,10 
3750,00 281,25 

3-5223 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 1 
Komisyonu Uanlan 

·---------------- ----------------
B!LİT 

1) Beher metre mikabmı biçilen ederi 395 lira 25 kuruş" olan 40 
metre mikabı ceviz kalas müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme
ye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 1185 lira 75 kuruştur. 
3) İhalesi 2 ikinci teşrin 937 salı günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde 
M.M.V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları (3308) 3-4984 

Ankara Belediye Reisliği ilanları 1 
----------------- ---------------~· 

!LAN 
1 - Yenişehidre 1054 üncü adada 2 parselde 85.50 metre murab

baı belediye malı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konul
mu~tur. 

2 - Muhanunen bedeli 256,5 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (19.23) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gUn yazı iı:,leri ka

lemine ve isteklilerin de 5 teşrini evel 937 salı günü saat on bu-
çukta belediye encümenine müracaatları. (3531) 3-5211 

t LAN 
1 - Yenişehirde Atatürk caddesinde 1048 inci adada 15 parselde 

780 metre murbbaı arsa onbeş gün müddetle kapalı zarfla artırma
ya 1,conulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (23400) liradu. 
3 - Muvakkat teminatı (1750) Iiradrr. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine müracaatları. Ve ihale 1 teşrinievel 937 cuma günü saat on 
birde Belediye encümeninde yapılacağından isteklilerin o gün saat 
ona kadar teminatlarile birlikte teklif mektublarmı belediye encü-
menine vermeleri. (3442) • 3-5085 

!LAN 
Mevkii Cinsi 
Yenişehir Kazım Hane ankazı 

ada Parsel 
1072 7 

paşa caddesi 

muhammen kıy. 
800 lira 

Yukarıda cins ve mevkii ve mikdarı kıymeti yazılı hane ankazı· 
ila talih zuhur etmemesinden dolayı bir ay zarfında pazarlık sure
tiyle 1.10.937 tarihine müsadif cuma günU saat 16 da ihale edilece
ğinden talihlerin yevmi mezkO.rda % 7,5 dipozite paralariyle imar 
müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (3522) 3-5327 

Ankara Valiliğinden 
Ankara İstanbul yolunun 123 üncü kilometresinde yeniden ya

pılacak 6359 lira Ol kuruş keşif bedelli 8.00 metrelik betonarme tah
liyeli ve beton ayaklı köprü pazarlık suretiyle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme: 4.10.937 gününe rastlayan pazartesi _günü aa. 
ta 14.5 da vilayet daimi encümeni odasında yapılacaktır. istekliler 
adı geçen günde 496 lira 92 kuruşluk muvakkat teminat mektub 
veya makbuzları, 937 yılma aid ticaret odası vesikası, nafıa mil· 
dürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikalaııiyle birlikte dalınt 
encümen riysetine müracaatları. İstekliler keı:ıif ve şartnameyi na.. 
fıa müdrlüğünde her gün görebilirler. (3463) 3-5121 
·------~-=--------=--.....::.~------__;,,----------------~--~ 

Anl{ara mektepler mühayaat 
komisyonu reisliğinden: 

Siyasal bilgiler okulu talebesi için satm alınacak 300 • 350 çift 
Jskarpinin açık eksiltmesi 11.10.937 pazartesi saat 16 de Ankara 
mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

Azami mikdara göre tahmin edilen bedel 1732 lira 50 kuruştur. 
İlk teminat 130 liradır, İskarpin nUmuneai ve p..rtnameai her gün 
mektebte göriilebilir. (3536) 3-5221 

Bir tetkik mem uru aranıyor 
Hava Yolları Devlet İşletme İdaresinden : 

idaremiz mubaeebesinde münhal bulunan 100 lira Ucrıetli tet
ın memurluğuna maliy• meslek mektebinden iyi derecede mezun 
olan veya mal sandıklarında veya vek!let muhasebelerinin merkez 
'ft tafra sarfiyatı kıannlarmda çal1'Jlll'f bulunan bir memur alı· 
nacaktır. 

Bu evsafta olanların vesaikle birlikte 15 teşrini evet 1937 tari-
jlne kadar idareye milracaatlan ilan olunur. (3551) 3-5230 

Bolvadm Şarbaylığmdan : 
22800 lira bedeli keşifli yetmişer beygir ta.katında buhar loko

pxııbilli kazamız elektrik tesiatı 20 gün müddetle kapalı zarf usu
Uyle 10.9.937 tarUıj.nden itibaren eksiltmeye lwnulmuştur. 

1 - İhale 30 eylül 937 perşembe gilnü saat 16 da belediye en
ollmeainde yapılacaktır. 

2 - Talihlerin ihale aaatmdan evel % 7,5 muvakkat teminat pa
fUı 1710 lirayı ya nakden veya muteber bir banka mektubu ile tek
lif mektubunu belediye encümeni riyasetine vermelerl şarttır. 

ı - Ekt>iltmeye iştirak eden müteahhidilerin bu gibi elektrik 
teeial işlerini muvaffakıyetle başardıklarına dair ehliyet vesikala
ı-uu ibraz etmeleri şarttır. 

4 - Nafıa vektletinden musaddak elektrik ve tesiatı fenni şart
name ve projesi belediyemizde mevcud olduğundan bu hususta 
izahat almak istiyen talihler her giln belediyeye müracaatla öğre
nilebilir. 

5 - Müteahhid ihaleyi müteakib muvakkat teminat parasını 
% 15 şe iblağa ve hususi ve umui ve fenni şartname hakkında no· 
ter mukavele senedi vereceği ve bilfimwn masarifi sairesinin müte-
ahhide aid olduğu ilan olunur. (6144) 3-5033 

-

Aktii 
Cumhuriyet Merkez Bankasıwo 

eyltil 1937 Vaziyeti 

-1 
Pas il 

Kaıa ı 
Altın safi kilogram 19.617,247 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler ı 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altm safi kilogram 6.482,909 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edilen evrakı nak
tiye karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı : 

A naktiyenin karşılığı es-l 
Deruhte edilen evrakı 

ham ve tahviHit (itiba
ri kıymetle) 

B Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar ı 

Altın ve döviz Uzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar ' 
Muhtelif ı 

LiRA -

27 .593.227 ,28 
16.502.215,-

920.409,10 

786.237,35 

9.118.729,56 

46.358,50 

- 29.833.044,0~ 

158.748.563,-

13.496.827 .---
3.000.000,-

38.544.4(}4, 76 

38.111.923.02 ı 
3.796.039,85 

85.035,96 
8.547 .946,08 

Yekun 

LiRA 

45.015.851,38 

786.237,35 

38.998.132,09 

145.251. 736,-

41.544.404, 76 

41.907 .962,87 

8.632.982,04 
4.500.000,-

15.597 .915,91 

342.235.222,40 

/ 

Sermaye : 
İhtiyat Akçesi z 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki banknotlar ı 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lerine tevfikan hazine tara-
fmdan vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı nak-
tiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola-
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk lirası mevduab: 
Döviz teahhüdab: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif : 

2.105.172,40 
4.516.007,70 ·---- -

158.7 48.563,-

13.496.827,-

145.251.736,-

19.000.000,-

15.ooo.ooo,-

6.621.180,10 

9.000.000,- 173.251 .736,--
12.442.062,06 

725.648.85 

31.329.146,62 32.054.795,47 
. 

102.865.4' 't,77 

Yekun 
_____ ,.,.... ~ 

342.235.222,40 1 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: t~ 1~""'"" h~ri rF ot, 5 1 12 altın üzerine avans% 4 11, 
1 

: 
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Kocaeli Nafia Müdürlüğünden : 
1 - Arifiyede yapılacak meyve istasyonu binası inşaatı 36 bin 

lira muhammen keşif bedeli üzerinden vahidi fiatla kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur, 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D • Fenni ve hususi şartname, 
E - Keşif, metraj, hulasai keşif defteri 
F - Proje 

3 - İhale 30.9.937 perşembe günü saat 15 de KocaeH nafra mü
diirlüğU dairesinde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin bu işe aid dosya muhteviyatını Kocaeli nafıa 
müdürlüğü dairesinde bedelsiz görebilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2600 liralık teminat 
vermeleri ve ticaret odasından kayıtlı olduğuna dair vesika ile 937 
senesi için muteber bina teahhüdlerine aid nafıa vekaletinden alın
mış müteahhitlik vesikasını hamil olacaklardır. 

6 - İsteklilerin 2490 numaralı kanun mucibince ihzar edecekle
ri evraklarını eksiltme günü olan 30.9.937 perşembe günü saat 14 de 
kadar Kocaeli nafıa müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (6205) 3-5083 

Ankara m,ektepler 
komisyonu 

mübayaat 
reisliğind,en : 

Siyasal bilgiler okulu talebesi için satın alınacak 220 - 260 met
re paltoluk kumaş.ın açık eksiltmesi 11 teşrinieveJ 937 pazartesi 
günü saat 1.5 de Ankara mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

Azami mikdar üzerinden tahmin edilen bedel 1950 liradır. İlk 
teminat 146 lira 25 kuruştur. Kumaş nümuneleri ve şartname her 
gün mektebte görülebilir. (3537) 3-5222 

Memur alınacali.tır 
Malatya Bez ve İplik Fabrikası 

Türk Anonim Şirketinden: 
Şirketimiz merkez bürosu ile Malatya ve Adana fabrikalarnnıı 

da çalışmak üzere lise derecesinde tahsil görmüş memur almaca!:• 
trr. Talihlerin tercümei halleri ve tahsil ves ikaları ile tahriren mil' 
racaatları. 3-5290 

Malatya bez ve iplik fabrikası T.A.Ş· 
Posta kutusu 2. Yenişehir - Ankara 

Anl\.ara Vilayetinden 
Keşif bedeli 3747 lira 10 kuruştan ibaret bulunan vııayet aygıı 

deposu ilavei inşaatı 4 birinci teşrin 937 pazartesi günü açık ek· 
siltmeye konulacağından isteklilerin ehliyeti fenniye ve ticaret o
dası vesikası ve % 7,5 teminat akçası ile adı geçen günde saat 14·5 

da vilayet daimi encümenine ve keşif varakasını görmek üzere de 
vilayet baytar direktrlüğüne müracaatları. (3450) 3-5109 _,,,.,. 

Ankara Valili~inden: 
Keşif bedeli 2166 lira 84 kuruştan ibaret olan Şehir lokanta~• 

rnutbak tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 4.10.937 g~ 
nüne rastlayan pazartesi günü saat 14.S da vilayet daimi encümen 
odasında yapılaca ktır. İsteklilerin 162 lira 45 kuruşluk muvakk~t 
teminat mektub veya makbuzları ticaret odası vesiksı ve nafıa uıu• 
dürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikalarile birlikte adı geçen 
günde daimi encümen riyasetine müracaatları. İstekliler keşif ve şart 
nameyi her gün nafıa müdürlüğünde görebilirler. (3464) 3-5122 
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Dr. EMİR NECİB 
ATAKAM 

Doğum ve Kadın Hasta
lıkları Mütehassısı. Postaha
ne caddesi B. Yusuf Hik
met apartimanı No. 3 saat 11 
den itibaren hastalarına bakar. 

Telefon: 1816 

SATILIK 
Apartman, Ev ve 

Arsalar 
Karaoğlan Koç A p. N o. 4 
Komisyoncu Hayri Dilmen 

3-5214 Tel: 2181 

Mobilyalı ev 
3 oda, tamamen mustakil, 

bahçeli, konforlu. Yenişehir Tu
na cad. asfalta bitişik. Düzenli 
sokak No. 5 

3-5259 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 

1 
eden Yazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENl K 
Ulus Basımevi: ANKARA 

Urfa Gümrük Muhafaza T. 2 Satınalma KomisyonWldan: 
Muhammen Muvakkat 

Cinci Miktarı bedeli teminatı İhalenin 
Kilo Lira K. Lira K. Tarihi Günü Saati Şekll 

Un 250407 34580 88 2580 00 13.10.937 çarşamba 10 Kapalı zarf 
Odun 915588 25178 67 1890 00 13-10-937 .. çarşamba 15 kapalı zarf 
Arpa 553596 28399 50 2130 00 14.10.937 perşembe 10 kapalı 'zarf·• 

1 - Urfada gümrük muhafaza ikinci tabur ve talimgahlar erat ve hayvanatı ihtıiyacı için muıc-• 
veleye bağlanacak olan cins ve miktarlariyle eksiltmenin gün ve saatleri ve şekilleri yukarıda yazılı 
üç kalem madde eksiltmeye çıkarxlmış.tır. 

2 - Şartname ve evsafları komisyondadır. Görülebilir, 
3 - İsteklilerin ilk teminata aid vezne makbuzu veya banka mektubları ve kanuni vesiblı•ıl• 

birlikte eksiltme saatlerinden bir saat evveline kadar teklif mektublarmı Urfada köprü başında gUıO° 
rük muhafaza ikinci tabur karargahında tabur satınalma komisyonuna vermeleri. 

.. 4 - Posta ile gönderilecek teklif mektublarının 2490 sayılı kanuna glSre olması ilin olwıur. 
( 6356) .. 3-5239 

YENi StNEl\lALA R HA LK 
BU GON BU GECE 

Neşe, Eğlence ve kahkaha filmi 

AZGIN SEVDALILAR 

Marie Glorie - G. Morlay 
A. Luguet 

Ayrıca 937-938 Foks Jurnal ve 
1 kısımlık terbiyevi film · 

BU GECE 
Conchlta Montenegro ve Vlctor Meıes 

Laglen tarafından oynanan hey•oan vt 

sergüzeşt filmi 
YILDIRIM KAPTAN 

Programa ilbeten : 1 Fob Jurnal Yf 

Canlı resimler 

Halk Matinesi 12.15 d• , 
KANUN NAMINA 

ŞEHİR BAHÇESİNDE : 

BU GECE SAAT TAM 21.30 DA: 

KARYOKA 

AKBA Bütün 1\'lel{teh l{itablarının satış yeridir. Iurtasiye ve kitablarınızı simdiden alıııtı. 
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