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Belediye seılmlerl dolayıslyle 

"Büyük Önder Atatürk 
·~aşvekile memnuniyet ve 

Almanya sü -
detler mınta -
kasını geri al
mak istediği 
zaman macar 
devlet adam· 
ları hemen Al
manya'ya gi • 
der-ele B. Hit
ler ile temas 
etmişlerdi. A
şağıdaki re -
s im, macar 
başvekili Bay 
lmredi'nin B. 
Hitler'i ziya -
ret ettiği sıra
da alınmıştır. 

BU TEDBİR 1 
; 

teşekkürünü bildirdi 

Yarı sel erberlik 
mahiyetin edir 

lstanbul, 15 a.a. - Bütün memle~ette bel~diye intihabatının 
eticelenmesi münasebetiyle Başvkıl B. Celal Bayar tarafından 
ekilen telgrafa, Atatürk aşağıdaki cevabı vermişlerdir: Dörtlerin toplanması şüpheli 

CELAL BAYAR 
C. H. P. UMUMI REİS VEKİLİ 

ese VE BAŞVEKİL 
ANKARA 

Belediye intihaplarının bittiğine 

F. R. ATAY (Sonu 9. uncu sayfada) 

~ İtalya daima 

\ p~~~:~~~ ~:~:.~ 
Türk ve ltalyan Jelegaıyonları toplantı halinde 

Türk-. İtalyan ticaret 
anlasması imzalandı 

Sıhat ve içtimai Yardım Ba- """""""'""'""'"'""""""'""'"} 

kanlığının on yıllık programını Dahllı·ye Vekı·ıı ı 0 kuyanlar yeni senenin belki 
en müste;na hazlarından birini • 

duyınuşlardır: Küçük büyük Atatu·· rk'e 1 
bterkezlerde 17 bin yatak, 150 

r. muhtelif hastane ve birçok dis-
l>anser ve bunları idare edecek f 
kadro;u yetiştirmek üzere icab- ı tazimlerini sundu i 
eden ilmi müesseseler! J 
Eğer mesele yalnız yapı ve ya- İstanbul, 15 (Telefonla)_ Da- 1 

tak davasından ibaret olsaydı, hiliye Vekili ve Parti Genel J 
cürnhuriyet hükümetinin bu Sekreteri B. Şükrü Kaya bu sa- • 
Programını çok kısa bir zaman bahki trenle Ankara'dan buraya i 
İçinde tahakkuk ettireceğine gelmiş ve doğruca Dolmabahçe l 
§Üphe yoktu. Fakat bir hasta ya- sarayına giderek Reisicümhur i 
tağı, bir ihtisas ve cihaz ıebeke· Atatürk'e tazimlerini sunmuş- j 
si üstüne kurulmamıısa, onun ne tur. i 1 

h!l~!t\ olabilir? On senelik Sı- \., .. ..,, .. , ...................................... .J 
çumaı ı araııu-ucın.a.u111;ı 

dilen resmi bir tebliğe göre Macaris
tan yeniden be:i sınıfı silah altına al
mıya karar vermiştir. Macar • Çekos 
lovak müzakereleri inkıtaa uğradığı, 

çekler tarafından bazı tedbirler alın· 
dığı ve Çekoslovakya radyosu durma
dan tehditkarane neşriyatta bulundu -
ğu için bu tedbirin alınmasına lüzum 
görüldüğü tebliğde ilan edilmektedir. 
Bu tedbir ile macar milletinin emni
yeti takviye edilmek istenmektedir. 
1908 ila 1912 doğumlular pazartesi gü
nü bağlı bulundukları kıtalara iltihak 
edeceklerdir. 

~ 

Dostane nutuklar teati edi idi 

Phrog.ramının bizi bilhassa müte-
assıs eden kısmı, bütün mües

ıeseleri hep birden idare edecek 
ilirn ve fen kadrosunun da bu 
llıernleket çocukları tarafından 

Umumi surette iyi haber alan mah
fillerde söylendiğine göre, macar as 
keri makamları tarafından alınan bu 
tedbirler bir yarım seferberlik mahi-

Üniversite1de dersler 
bir törenle başladı 

-- 1 yetindedir. 

d U• • n Paris, 15 a.a. - Havas ajansı bildi-
( Sonu 9. uncu sayfada) 

B. Numan Menemencioğlu 
anlCJ§maları imzalarken 

B. Ottavio Je Peppo 

larnamlanmıf olacağıdır. 
Atatürk'ün eline geçen Türki

Ye, yalnız harap, kültürsüz, fa
klı- ve perişan qeğildi: Hasta idi. 
Memleketin öyle köşeleri vardı 
ki yüzde doksan beti trahomlu, 
Yahut sıtmalı, yahut..... bilmem 
hangisini saymalı? Fakat biz 
Meşrutiyet ilim efendilerinden 
bazılarının bu hastalıkları saya 
saya Anadolu türk neslinin inkı
raza mahkum olduğu iddiasında 
hulunduklarmı hatırlamaz mı· 
Yız? 

Eğer nüfus açıkta ise, bütün 
llladdi varınızı ve cehtlerinizi 
toplayıp bir kaç sene içinde hep· 
sini çatı altına alabilirsiniz. Fa
kat ne sıhhi, ne zirai, ne de fikri 
zaruretler böyle telafi edile· 
?nez: Fennin bütün yardımları
na, ve hepsinin müddet kısalt
lllaktaki faydalarına rağmen, fi. 
dan nihayet zamanla büyür. 

Bizler halkı tedavi etmeğe, ila
ca inandırmağa başladık. Yani 
başlangıçların da başından! iti
raf etmek lazımdır ki Sıhat ba
kanlığımız, maddi manevi imkan 
ölçüsünü daima göz önünde tut
tuğu, kemiyet gösteritine ehemi
Yet vermiyerek, işini tam yapma
ğr anane edindiği için, büyük 
ınuvaff akiyetler elde e~miş!i~ · 
Bu muvaff akiyetler, evela hızı, 
Yani türk münevverlerini eski za
lllanlardan kalma bedhinlikten 
tedavi etti; türk münevveri, 
ınemleketi bütün hastalıkların
dan kurtarmak, süratle kurtar
ntak, ölüm şartlarını normalleş
tirmek mümkün olduğunu anla
dı. 

Bir rejim, medeniyetini ~ilh~s
sa fikri ve içtimai eserlerıyle ıs
bat edebilir. Çünkü bu eserler, 
Para ile ısmarlanıp kurulamaz
lar· mutlak yüksek bir kültür ve 
ins~nlık seviyesinin mahsulüdür· 
ler. Bu eserleri vücude getirmek 
İçin memleket iktidarının batın
da, 

1

sıtmalı, trahomlu, v~r~li 
vatandaşları hatırına getırınce 
uykusu kaça·n güzideler hakim 
olmak lazımdır. Bizzat biz o 

(Sonu 9. uncu sayfada) 

Rektör 
Oniversite'nin 

mühim bir 

Cemil Bilsel 
mesaisini anlatan 
nutuk söyledi 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Üniversitenin altıncı ders yılı bu 
sabah saat 10 da Rektör Cemil Bilsel'in bir nutkiyle açılmıştır. 
Merasimde bütün profesörler, doçentler ve asistanlar ve üniver
site talebesi hazır bulunmuştur. 

Saat 10 da rektör kürsüye gelmiş 1 
ve sık sık alkışlarla kesilen mühim 
bir nutuk söylemiştir. Rektör nut -
kunda tarihin en eski bir milleti o
lan ve 35 i büyük imparatorluk oldu
ğu halde 110 devlet kurmuş bulunan 
türklerin en mütebariz vasıflarının 
bilgiye hürmet olduğunu tebarüz et
tirmiş ve nutkuna şöyle devam et -

Harp Akademisinde 
Bu seneki mezunlar 
diplomalarını aldılar 

miştir: 

A.tatürk'ün ilme verdiği 
elıemiyet 

Atatürk ilme en üstün yeri ver -
miş, sarayını ve evini ilim çalışmala
rının yeri yapmış ve bu çalışmalara 
kendini herkesten çok vermiştir. Bir 

(Sonu 9. ncu sayfada) 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Bugün 
Harp akademisinde, bu yıl mezun o
lan genç kurmay subaylarımıza mera
simle diplomaları verilmiştir. 

Merasimde Akademi Kumandanı 
'General Ali Fuat bir nutuk söylemiş
tir. Bunu müteakip davetliler evelcc 
hazırlanan büfede ağırlaşmışlardır. 

• *Y4 
~,., ... 

f 
ilk tren Erzincan' da 

C. H. P. yıllık 
kongreleri 

Yenişehir ocak kongresi 
dün toplandı 

Ankara, 1 5 a.a. - Tiirkiye ile 1-
talya arasında iki memleket müba
delatmın tanzimi maksadiyle, bir 
zamandanberi cereyan etmekte o· 
lan müzakereler hitama ererek bu
gün bir '"ticaret,, ve bir de "tediye,, 
anlaşması, bunlara müteferri mü
zeyyelatla birlikte ve merasimi 

anla§maları imzalarken 

mahsusa ile imza edilmiş ve bu mü· 
nasebetle Türkiye heyeti murahha· 
sası reisi Numan Menemencioğlu 
ve ltalya heyeti murahhasası reisi 
İtalya Büyük elçisi ekselans Otta
vio de Peppo tarafından Türkiye -
ltalya münasebatına ait samimi ve 
dostane nutuklar irat edilmiştir. 

Cümhuriyet Halk partisi yıllık kon
grelerine başlanmış olup dün de Yeni
şehir ocağı kongresini yapmıştır. 
Yenişehir hudutları içinde oturan 

150 ye yakın partilinin iştirakiyle ha
raretli ve heyecanlı bir toplantı ol
muş, şehrin esaslı işlerine ait mühim 
dilekler serdedilmiş, memur, tüccar 
köylü, doktor, her meslekten ve he; 
yaştan yurttaş söz alarak fikirlerini 
sarih ve tesirli izah etmiş, teklifler 
tespit edilmiştir. Ocağın işlerini ge
çen. yıllarda muvaffakiyetle yürüten 
eskı h~!et yen~den ittifakla seçilmiş 
~e encumenlerın verdiği raporlarla 
ıbra edilmiştir. 

Çinliler şiddetli bir 
mukavemete başladılar 

. Bu ~~l~klerin yerine getirilip geti
rı~medıgı, .kağıtta kalıp kalmadıgı su
alıne verılen cevapta Cümhuriyet 
Halk Partisinin hususiyet ve mümta
ziyetinin bu dilekleri daima kovala
ması olduğu, yur<iun bütün ocakların
dan gelen dileklerin tasnif edilerek 
ait olduğu resmi makamlara bildiril
diği, intacının istendiği ve her sene 
neşrolunan bir kitapta bu dilekler 
ayrıca tespit ve tasnif edilmekle bera
ber evelkilerin tatbikinin ne safhada 
olduğunun da yurttaşlara anlatıldığı 
tasrih c<iilmiştir. 

Kongre çok heyecanlı ve samimi bir 
h~v~. içinde geçmiş, herkes düşündü
ğunu yapılacağına inanarak serd ve 
teşrih etmiştir. 

Tespit edilen dilekler arasında ma
arif ve bclc<iiye işleri birinci planda 
gelmektedir. 

••ne r o ..., a sa....-.c saıa 

At 

Bugün 
yarışları tam 
saat 14 te 

Fakat japon kıtaları da Kanton, 
Hankov demiryolunu tehdit ediyorlar 

Londra, 15 a.a. - Japonların cenubi Çin'e yaptıkları ihraç ha
reketinden sonra giriştikleri ileri hareketi bir müddet arızasız de
vam ettikten sonra Çinlilerin mukavemetiyle karşılaşmıya başla
mıştır. 

Hongkong' dan bildirildiğine ı 
göre, japonlar Matuşen civarın • 
da müteaddit ihraç teşebbüsleri 
yapmışlar, fakat Çin ağır topçu
su faaliyete geçerek hunlara bü
yük zayiat verdirdikten sonra, 
harp ve nakliye gemilerini de 
hasara uğratnnştır: Ayrıca tay. 
yareler de hücumda bulunarak 
gemileri uzaklaşmağa mecbur 
etmişlerdir. 

Çinliler kendilerinden emin 

Çinliler kendilerinin her cephede 
kuvetli olduklarını ve japonları her 
tarafta bozguna uğrattıklarını, bu 
yüzden Nankin'deki japon kumandan
lığının alelacele takviye kıtaları iste
mek mecburiyetinde kaldığını bildiri
yorlar. 

l'angt.'fc mıntakasmda 

Diğer taraftan japonlar Yangkse'· 
nin cenup mm takasında Çin mevzile -
rini ihata ederek zehirli gaz de kul
lanmıya teşebbüs etmişlerse de, çıkan 
muhalif rüzgar yüzünden bu gazler
den gene kendileri zarar görmüşler· 

T. iı Bankasının 

londra ıübesi 

Uk trenin Erzin~an'a g~ldiği?i !>irkaç gün önce haber vermiş
tik. Yukardaki resım, ~rzıııcan a ılk gelen katarın halk tarafın. 
dan karşılanışını gösterıyor. 

Kazanılması muhtemel olan 
atlar hakkındaki yazımızı 7 inci 
sayfamızda okuyunuz. 

dir. 
llir şelıir geri alındı 

Şantung'daki Çin kuvetleri de bü
yük kanal istikametinde japonlarm 

Türkiye lı Bankası Londra 
§Ubeai müdürü B. Cabir Selek 

(Sonu 9. uncu sayfada) - Yazısı 3. üncü sayfada-
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Erkeklik 
Haberi okudunuz mu bilmem? lzmir'de bir serseriyi sokakta don 

gömlekle ve ağır yaralı bir halde bulmuşlar. Henüz ifade vermiye muk
tedir olan betbahta kendisini kimin vurduğunu sormuşlar. Verdiği ce
vap şu: "Ben erkeğim, beni vuranlar da erkektir. isimlerini söyliyc
mem.,, Sonra ilave etmiş: "Erkek olan bana bir pantalc·. versin.,. 

Hani nerdeyse gözlerimizde eski devirlerin şövalyeliıc mertliğini ve 
asaletini canlandıracak bir sahne! 

Halbuki bu aldatıcı gösteriş altında saklanan hakikatin ne kadar 
acıklı olduğunu tahmin ediyoruz: meyhane dönüşü, türlü küfürlerle 
karışık bir ağız dalaşı, ahmakça bir benlik davası ve bunun neticesinde 
kahpece bir cinayet. 
. ~I~. ?ürüstlük ve şerefi her şeyin üstünde telakki eden şövalye
lı~ z~hnı?'e~ıyle bu zavallı kaldırım kabadayılığı arasındaki farkı ölçmek 
bıle ımkansızdır. 

.. Ah, bu yanlış anlaşılan, en adi bir şekilde tezlil edilen, ayağa düşü~ 
rul~ı;ı v~ ~~ç yakışık a}m~dığı ağızlardan düşmiyen ''erkek" tabiri .. Şüp
hesız kı yuksek ve asıl hır mefhum olan bu erkeklik uğrune ne kancık
ça, ne hayasızca, ne edepsizce hareketler yapılıyor. "Erkeklik senin 
adına ne cinayetler işleniyor!" ' 

Dünyanın en asil ve erkek milletine mensup oldukları halde ceha
letleri yüzünden bu sefil derekeye dü§mÜ§ betbahtlara erkekliğin mana 
ve mahiyetini anlatmalıyız. Pespayeliğe, sefilliğe, alçaklığa erkeklik 
adını vermenin büyük soyumuza kar§ı affedilmez bir suç teşkil ettiğini 
onlara öğretmeliyiz. 

Fakat yumruk ve tabancadan geçilmiyen amerikan kovboy filmle
rinin memleketimizde en ziyade bu zihniyette insanlar tarafından sey
redilmesinin arzettiği tehlikeyi bilmem ki layıkiyle taktir ediyor mu-
yuz} - Yaşar NABl • 

Selônik sergisinde 

En büyük mükGfah 
pavyonumuz kazandı 

11 eylUl 1938 de ~ 
açıldığını evelce 
haber verdiğimiz 
on UçUncU Sernnik 
beynelmilel pana
yırı 2 birinci teş

rin 1938 de kapan
mııtır. 

Yunanistanla se
nclerdenbcri nor· 
mal bir seyir dahi
linde cereyan et· 
mckte olan ticari 
rnünasebatımızı bir 
kat daha artırmak 
ve diğer ecnebi a-1 
hcı firmalara ih· 
raç mallarımızı ta
nıtmak maksadiy
Je HükUmctimı:ı: 

tarafından resmen 
iştirak edilmiş o
lan mezkur pann· 
yırda, İktısat ve
kaleti T ü r k o f is 
teşkilatınca, harici 
görünüş ve dahili 
dekorasyon itiba
riyle en modern 
ekspozisyon tekni
ğine uygun bir şe
kilde vücuda geti· 
rilen paviyonumu-

Selanik •ergi•inde türk pavyonunda 
ipekli ku17U1flar köı eıi 

zun, aliikadar resmi ve hususi milessc-c 
selcrle ziyaretçiler üzerinde iyi bir M 1 "" d s • f 
intiba bıraktığı haber verilmektedir. ev u u erı 

Paviyonda teşhir olunan ihraç maO. 
dclerimizle kumaş, lastik, deri, cam, Kardeşim Burdur saylavı merhum 
§eker mamulatı ve çinilerimiz, mem· Mustafa Şerefin ruhu için 16.10.938 
lekctimizin tabii güzelliklerini göste· bugünkü pazar gUnü Hacıbayram ca
rep turistik fotografiler, Türkiye'nin miinde öğleden sonra mevlOdü terif 
her sahadaki inkişaf ve tekamül hare- okunacağından arzu edenler~e. ta~ı -
ketlerini tebarüz ettiren grafikler za- yan arkadaşlarının gelmelermı rıca 
irlerin takdirlerine mazhar olmuştur. ederim. 

Jüri heyetinin, panayıra resmen iş- Kardeşi Doktor Zekai Özkan 
tirak etmiş olan Arnavutluk, alman, 

lstanbul'da inşa olunan modern binicilik okulunun, Genel Kurmay Re
isi Mareşal Fevzi Çakmak'Ja diğer generallerimiz de hazır bulundukları 
halde açıldığını dün haber vermiştik. Resimlerden yukardaki, okul subay
larının Mareşalrn önünde geçit resmi yaparken, aşağıdaki de Mareşal'ı su
baylarrn elini sıkarken göstermektedir. 

.Yerköy 

Çiçekdağ kazasının 

merkezi oluyor 
İç Bakanlık Çiçekdağ kazası mer

kezinin Yerköy istasyonuna nakli 
hakkında bir kanun projesi hazırla
mıstır Jbıl.;>"llıv r;ıro;rnin hazırla\1m;
sı seoeplerını ızan eaerKen eze mıe 
şöyle demektedir: 

"Kırşehir'e bağlı Çiçe.kdağ kazası 
merkezinin Yerköye nakli işi uzun 
tetkiklerden geçirilmiştir. Yozgat'a 
40 kilometrelik muntazam bir şoae ile 
bağlı olan aynı zamanda demiryolu 
güzergAhında bulunan Yerköy coğra
fi durumu ve ekonomik ehemiyeti ve 
civarın buğday merkezi olması dola
yısiyle kaza şekline ifrağında fayda 
görülmüştür. Bu suretle Çiçckdağ 

kazasının mevcut 43 köyü ve Yerköy 
nahiyesinin 28 köyü ile 71 köyün mü
him ve faal bir kaza merkezi olacak
tır.,, 

Projeye göre Kırşehir vilayetine 
bağlı Çiçekdağ kazasının merkezi şim
dilci bulunduğu Boyalık köyünden 
kaldırılacak, Yozgat vilayetinin Yer
köy nahiyesine verilecektir. 

Bir doçentimiz kongreden 
memleketimize döndü 

• İstanbul Üniversitesi riyaziye do
çenti Dr. Ratip Berker, her dört sene
de bir toplanmakta olan Beynelmilel 
tatbiki mihanik kongresinin, bu kere 
Amerikanın Cambridge şehrinde 12 
cylUlden 16 eylüle kadar devam eden 
ve dünyanın en tanınmış alimlerinin 
hazır bulunduğu içtimaına iştirak C<ic-

Şark memleketleri 
arasında transit 

telefon konuşmaları 
Suriye, Filistin, Mavcrayi Urdün, 

Irak ve Mısır'a telefon hatlariyle bağ
lanan mcmleketi!l'izi bu memleketle -
rin telefon konuıtmalrına transit :r,olu 
'r'4r·- .... ""'"" .. ...,_.., • ., , ..... ew.ı.""'°°' aa11; ··~a 

bulunan Levant hükümetleri askeri 

kuvetler kumandanı B. Caussielen ile 
P. T. T. umum müdürlüğü arasında 

bir anlaşma yapılmıştı. Anlaşma Ba
kanlar Heyetince tasdik edilmiştir. 

Anlaşmıyaı göre Levant - Türkiye hü
kümetleri irtibatı için konuşmaların 

devamı vahid üç dakika olarak tcsbit 
edilmiştir. Üç dakika veya üç dakika
dan az olan her konuşma Uç dakikalık 
ücrete tabi olacaktır. Üç dakikadan 
sonraki konuşmalar dakika başına he
sap edilecek ve her dakika için Uç da
kikalık konuşma ücretinin üçte biri a
lınacaktır. Acele konuşmalar, adi 
konuşmaların üç dakikalık ücretinin 
iki misli ücrete tabi olacaktır. 

İstenilen numara verildiği halde 
konuşmak istiyen veya konuşulacak 

olan konuşmaktan imtina ettiği tak
dirde üç dakikalık ücret gene alına
caktır. 

Konuşmaları hazırlama, tesis ve 
kesmek için fransız lisanı kullanılma
dığı bütün hallerde türkçe ve arapça 
lisanları kullanılabilecektir. 

rek "Navier-Stoke muadelelerinin 
sureti hallerinin tekliği., hakkında 

mühim bir tebliğde bulunduktan son
ra memlekete avdet etmiştir. 

idare amirlerimizin 
terfi listesi hazırlanıy 

Ttrll e8lerlR lslmlerl 
bayramında Han edilecektir 

iç Bakanlık, cümhuriyet bayramında terfi edecek olan v 
li muavini, vilayet idare heyeti azası, başmüfettiş, mülkiy 
fettişi, mektupçu, kaymakam ve nüfus müdürlerine ait terfi 
sinin hazırlığına baılamıştır. Terfi listesi lçbakan ve C. 
Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya'run latanbul' dan avdetini 
kip tasvibine arzolunacaktır. Haber aldığımıza göre bu yıl i 
sınıf valilikten birinci sınıfa terfi edecek olan valilerimiz · 
çüncü sınıftaın ikinci sınıfa terfi edecek valilerimiz iki, dö 
cü sınıftan üçüncü sınıfa terfi edecek valilerimiz dokuz, d 
liralık idare heyeti azalığına terfi edecekler üç, seksen liral 
layt idare heyeti azalığına terfi edecekler ise yedidir. 

Birinci sınıfa terfi edecek valileri- ı 
miz arasında Tokat valisi B. Faik 
Ergün ile dördüncü umumt müfettiş
lik başmüşaviri B. Fuat Baturay ve 
üçüncü umumi müfettişlik başmüşa
viri B. Nizamettin Ataker'in, ikinci 
sınıfa terfi edecek valilerimiz arasın
da Kars valisi B. Akif !yidoğan, İz -
mir valisi B . Fazlı Güleç ve Zongul
dak valisi Halit Aksoy'un, üçüncü sı
nıfa terfi edecek valilerimiz arasında 
Niğde valisi B. Faik Üstün, Tekir
dağ valisi B. Sakıp Beygu, Edirne 
valisi B . Niyazi Mergen, Kırşehir va· 
tisi B. Mithat Saylarn. Ağrı valisi 
B. Burhanettin Teker'in isimleri söy
lenmektedir. 

Mülkiye Başmüfettişlerinden 90 li
radan 100 liraya terfi edecekler ara
sında B. Ali Server Soner ile B. Ne
dim Nazmi Günnan'ın, 90 liraya ter
fi edecek idare heyeti azalan arasın
da lstanbul'dan Ferruh Yazıcıoğlu, 

Manisa'dan Necati Şumnu, İzmir'den 
Mesut Dincer'in, 80 liraya terfi ede -
cck vilayet idare heyeti azaları ara
sında İstanbul'dan BB. Sabri Onat ve 
Enver Kayır, Manisa'dan Sezai Sar -
mankaya, ve Ankara'dan Cevat Akın 
ile Enver Yücesan, Konya'dan Rasim 
Kayililal, lzmir'den Esat Alper'in 
bulundukları söylenmektedir. 

aarr"iH.k~~ ,Jt}l\{'d\i~'cmintJc1r V!~ı:.1&1 
Yalvaç'ın seksen liraya geçirilmeleri 
muht emeldir. 

İç Bakanlık, bir taraftan terfi lis
tesinin hazırlığına devam ederken di
ğer taraftan da 1939 yılının kıdem 

tablosunu hazırlamağa başlamıştır. 
1939 kıdem tablosu cümhuriyet bay
ramından sonra terfi edenler yeni sı
nıflarına verilmek suretiyle tekem -
mül ettirilerek bastırılacaktır. 

Diğer taraftan Emniyet lşlcri Ge
nel Direktörlüğü de yeni teşkilat ka
nununa göre cümhuriyet bayramın

da yapılacak emniyet mensuplarının 
terfilerine ait hazırlıklara başlamış 

bulunmaktadır. 

Emniyet teşkilatında bir kısım em
niyet direktörleri, emniyet ve polis 
müfettişleri, emniyet yardirektörle -
ri ile emniyet amirleri terfi edecek. 
lcrdir. Her iki terfi listesi cümhuri· 
yet bayramından iki gUn 'evel gazete
lere verilecek ve terfi edenlere de 
telgrafla tebliğat yapılacaktır. 

Elôziğ Valisi şehrimixde 
Elazığ valisi B. Şefik Biçioğlu me

zunen şehrimize gelmiştir. B. Şefik 
Biçioğlu şehrimizde bir hafta kadar 
kalacak ve bu müddet içinde vilayeti
ne ait işler hakkında muhtelif bakan
lıklarla temaslar yapacaktır. 

HıYı ~·• " durıue 
Dün şehrimizde hava açık ve 

gun geçm1'tir. Dünün en yüksek 
gölgede 23 derece olarak kaydedil 
tir. Yurdun Akdeniz ve Karadcni 
hillerinde bulutlu, diğer mmtak 
da umumiyetle ~ık geçmiştir. 
saat içinde yurtta hiç yağış olm 
tır. Rüzgfirlar Orta Anadolu'da 
gun şark ve cenup şark mınt.aka 
da mütehavvil olmak üzere saniy 
3, diğer mıntakalarda şimalden en 
7 metre kadar hızla esmiştir. En 
şük ısı sıfırın altında olmak liı 

Kars'ta 2, en yüksek ısı da ııfırm 
tünde olmak üzere Diyaroakır'da 
Antalya ve İslahiye'de 29, Adana' 
33 derecedir. 

Denizbank Avrupa'ya talebe 
gönderecek 

İstanbul, ıs (Telefonla) -
bank'm Avrupa'ya mühendislik tahs 
ierle gene mühendıslık h ıli i 
tcknikomlara göndereceği gençlerin 
çilmcsi için dün imtihan yapılmış 
Bu imtihana ekserisi orta mektep 
zunu olmak üzere 200 genç girmiJt 
İmtihanda muvaffak olan gençlc11 
orta mektep mezunu olanlar 40 lira a 
lıkla 12 ay ve lise mezunu olanlar 
50 lira aylıkla on ay Denizbank fabr ' 
kalarında staj yaP,acaklardır. Sta' 
iyi not alanlar Avrupa'ya gönder' 
ccklerdir. 

Dcnizbank Cümhuriyet 
mında tenzilatlı tirife 

kul1anacak 

İatanbul, ıs (Telefonla) - ~~~. 
bak idaresi, cümhuriyet bayramı 
layısiyle halka bir cemile olmak üaer 
Kadıköy, Adalar ve Yalova vapur -
retlerinde yüzde 'elli tenzilat ya 
ya karar vermiştir. 

Bu te~ilat cümhuriyet ba 
müddetince devam edecek, Yalov 
müstesna diğer hatlara gece ve gün· 
düz ilbe postalar tahrik edilecektir. 
Diğer taraftan Şirketi Hayriye de 

bayram dolayısiyle aynı suretle bay· 
ram müddetince tatbik edilmek üzere 
bütün seferler için yüzde 50 tenzilat 
yapacaktır. 

bulgar, İtalyan, Polonya, romen ve yu
goslav devletlerinin paviyonları ara
aında, en büyük mükafatı türk pavi
yonuna verdiği memnuniyetle öğre

nilmiştir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Romaııya'nın yeni vapunı 

İstanbul, ıs (Telefonla) - Roman· 
ya seyrisefain idaresinin ikinci yeni 
vapuru olan "Baaarabia,, da dün lima
nımıza gelmiş ve saat 15 te Köstcnce'
ye hareket etmiştir. Basarabia, liman
da bir çok kimseler tarafından gezil· 
mi.ş ve kalabalık bir yolcu kütlesi ala
rak gitmiştir. Yeni vapur bundan evel 
gelen Transilvania'nın eşidir. 

Demiryollarımıza 

travers temini için bir 

komisyon kuruldu 
Yeni yapılmakta olan demiryolları· 

mıza lüzumlu olan traverslerin yurt 
ormanlarından temin edilmesi ve ge
lecek seneden itibaren dış ülkelerden 
demir travers gtirilmmesi işinin tet
kik edilmesi için Bakanlar heyetince 
bir komisyon teşkil edilmiştir. Bu ko
mayon Bayındırlık, Ziraat ve Ekono-

i Bakanlıklarının mUmcasilleri ile 
ütehassıslarından mürekkep olacak

ır. Komisyon travers ihtiyaç miktarı
ı ve bu ihtiyacın ormanlarımızdan 

e şekilde temin edileceğini ve Derin
e'deki travers fabrikamızın bugünkü 

etkilitiylc travers ihtiyacını önleyip 
nlemiyeceğini tetkik edecek ve bu 
ususta bir rapor hazırlıyacaktır. 

Doktorlar ve muhanirler ! 
Bir ingi/iz mecmuasında bir izle· 

ra yahut bir Jcarilıatür lejandı gör
düm. 

Bunda bir hasta, bir doktora so
ruyor : 

- Doktor, diyor, çocuklar doğar 
doğmaz lcör barsaklarıaı alsalar, bir 
çok apandisitli hastalar ölmekten 
kurtulmuş olmaz mıydı? 

Doktor cevap veriyor: 
- Belki hastalar yaşardı ama, o 

zaman da doktorlar ölürlerdi. 
Bir mecmuada bir muharrir, dok

torların kazancına dair dokunaklı 
bir yazı yazdı,· ondan sonra bir baş
ka kalem sahibi de gündelik bir ga
zetede bir frkra kaleme aldı. 

Doktorların kazancı bizde de, 
Avrupa'da da gazete ve mecmuala
ra mevzu oluyor. Falcat dikkat eder-
seniz görürsünüz: Bizde ciddi yazı
lara, Avrupa'da ise mizaha. 

Faka bütün bu neşriyatı gören 
doktorlar ,acaba, soğuk kanlılıkları-
nı muhafaza ederek: 

- Doktorun parası, muharririn 
çenesini yorar! 

Deyip get;rler mi? - T. 1.. 

l'ijflma t•c entari ! 

Demiryollarmaa yolcularm pi
jama ile dolatmasını yasak eden 
karar dolayısiyle yazdığı bir ma
kalede dostumuz G. A. bu kararı 
hem muaıeret, hem de hayat ve aı
hat bakımmdan alkııhyor: 

Nezaket ve terbiye gibi sıhat de 
pijamanın yalnız yatakta giyil
mesini emrebnektedir. Dünkü U
lus'ta çıkan bu makaleyi okuyan • 
lar, aziz doktorun entariyi pija
maya tercih ettiğini de anlamıılar
drr. 

Fakat, gerçekten, trenlerde pi
jama ile oturmak ve dolaımak la
übaliliğinde, babayaniliğinde bu· 
lunanlar hatırlamalı idiler ki Tür
kiye'de entari ile elalemin yanma 
çdmıak ta meırutiyetin ilk senele
rinde bile >:&Mk eıdilmiıti de o za. 

manın mizah tairleri : 

Entarisiz oldu Ulküdarım. 

Diye türler aöylemitlerdi. 

Zavallı şeytan ! 

Bir suç, bir kabahat, bir cinayet 
itleyip de bunu itiraf zorunda ka
lanlarm kullandıkları bir bahane, 
bir mazeret cümleai vardır: 

- Şeytana uydum da yaptım! 

derler. 

On ile on üç yaıı araamda ÜÇ 

çocuk da hıraızlık ettikleri için 
yakalanıp hakim huzuruna çık· 
tıklan zaman ayni cümleyi tek
rarlamıılar: 

- Şeytana uyduk da yaptık! 
Zavallı ıeytan ! ne yeryÜzünde, 

ne gökyüzünde mevcudiyeti ba
lunmryan bu kötü fÖhretli ef•'me 
K(\hr.JIDIAI aae kadu bahbızdD"l 

Copr<1fya isimleri ı·e tiirkçe! 

Bir yazıyı bir dilden bit- dile çe
virirken önceden bilinmesi gerek· 
li bilgiler bulunduğunu söylemek 
l..apalia hakikatini bir defa daha 
tekrarlamak olur. Fakat ne yapa
lun ki, zaman zaman, bu zarureti 
duyuyoruz: 

Kudüa'ten gelen ve Filistin'de
ki iayan hareketle.rini anlatan bir 
telgrafta ıu iaimlere raat geliyo
ruz: 

"Nazaret, Tiberyad, Bellem,, 
Eğer bu iami haalarm frenkçe

lerini bilmesek nereler olduğunu 
da, belki, birden anlıyamryacağız. 

Bu isimler, daha yirmi ıene ön
ce bizim hudutlarımız içinde bu
lunan ve tarihi töhretleri itibariy
le hepimizçe bilinen yerlere ait 
olmasaydı da, mesela cenup Ame
rika'ya, uza·k tarka ait iümler bu
lunsaydı, böyle yadırcamıyacek
tık. 

Halbuki Nazaret, hıriaıtiyan 
peygamberi lsa'nın çocukluğunu 
g~rdiği, bizim Yıldırım ordular 
grupumm son ricatten önceki ka
rargahı olan NuU"a tebriclir. 

Tibeeyad, mefhur gölün k__. 

rında bulunan ve Mrsrr'a giden 
tayyarecilerimizin ıahadeti dola· 
yıaiyle bir zaman adı ark aık &a
zetelerimizde çıkını§ olan ' 'Tabe
riye" dir. 

Betlehem, peygamber laa'nın 
doğduğu kasaba·dır ve biz buna 
Beytüllahim deriz. 

ismi hular tercüme edilmez; 
fakat birçoklarına her dilde bafka 
bafka isimler verilir. Mesela, bah
se mevzu ettiğimiz telgrafm ba
tında ''Kudüa,, tehrine "Jeruaa
lenı'', "Ftliatin"e "Palestin., de
nilmediği gibi, Londraya London, 
Şama Damukuo demeyiz. 

Coğrafyamızm kuvetli olmaaı 
kafi değil; coğrafya acHarmm di
limizde kökletmit olan fek.illerini 
debilme~t 
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Politika ve ideoloji 
~·te İmzalanan ebed.a barış an
~· İngiliz - aJman münasebetle 
~d edilen aalilu huaule 1ıetir· 
~~~r. Münib anlatınu: ü:r.erine 

>"iüc devlet ara.undaki münaae
ln tarihinde yeni bir dönüm .nok
lelindiği zamıedilmİfti. Belki 
~dw-. Fakat bu dönüm nokta

. ~ edildiğinden büıbütün 
ı, ~m, Avam JC,amaruındaki 
)' ile bu müzakerelerin Al-
ı 'il. uyandırdığı akider &'Öıter -

•uyor. Eaıuen Nazi tefi de 
ıiln evel S.rbriik'de iradettiii 

llUP"llrıba bu akiılere terceman ol-

kamarasındaki münakafA, 
'de iki nevi emperyalizm fik. 

~pnaıı)rdı: 
- lncut .. 'nin :mukadderatına 
olan koıuörvatör partinin bir 

~,~, iki buçuk aıırdan beri İngiliz 
•tilraaının anane.ine bağlı kala
..-Upa kıtamida hiç bir devletin 
rıya kunnasına razı olmamak 

· taraftardırlar. lngiltere bu 
. birçok muharebeler yapmrftır. 

Ji>"•aetin mümessili olan Eden, 
~'ı<ııper, Çurçil, Moriaon ve diğer 

t'\>atörler, Almanya'mn hegemon
ına mani olmak için icap 

Sovyet Ruıya ile de elbirliii 
fa taraftardırlar. Bunlar kon· 

'-tiirdürler. Komüniıtliii hiç ıev
. Fakat kendilerine büyük kor • 
kiıı eden Almanya'ya ala!• aevei 
etıniyen Sovyet Ruıya ile bera -

Yiitiimekte mahzur sörmezler. 
- İkinci bir kon.örvatör züm -

ki bunların komüniatlikten 
' ·-· · Almanya'nın telkin ettijl 

Y• hakimdir. Bualar So..-yet Rua
elbirlipden kaçınmaktadırlar. 

S..Yml Çemberleyn, Lord Halİ• 
Simon, Sam&Ml Hore sibi konaör· 

·rler bu ekole mensupturlar. Mü • 
i "1lllfm8,ır bu zümrenin eseridir. 
F'ransız siyasi partileri, hatta fraıı-
lıiikümetine menıup politikacılar 
1nda da aym fikir aynhiı vardır. 
• c:iye Vekili Bone'nin So..-yetlerle 
rliğine taraftar olmadığı malum· 
· Bu yüz._ ~ vekil istifa et• 
, fakat bqvekilin 11rariyle kabi~ 
ka m~ Tazı olmuslardır. Her halde vruc: meseıesı yuzun~ \ ........ 
~ elaaamda DaWi79 ve fraoam ı.. 
Ye ~ ile Çemterleyn ,,,. insiJis 
0

cİ7e wkili iyi .nlqmıflardır. F .. 
.._ İlli memlekette de bu anlatn--
~ eden mıiin•bıa, ıu h•kikali " • • • ç _L.-J .ttirmıttir: ernue.ıeJD .. 

,. aılhu kıarumaya a:mvaffalıt 
r'lllcı.m.dan dolayı l~ltere ve 

.. )a.aJa bu iki hükümet reisine 
ı -..tefekkirdir. Fakat aulhun teb

Ye clÜfmüı olımuından keadilerillİ 
addeden kuvetli zümreler....,• 

. v. lamalar, ç.e.m.erleyn'i,,. Dala
•'ri bundan böyle yüriidülderi yol 
• tiıiDp etmek istemi~· 

ffit1er SuWük natkımda vaziyeti 
İJi anl-tbr: 

- Çe.ı.-leıa '" Düadiye ile an· 
FM.at Edn•Jıer,. Duf K.per· 

~ iatiyod.r. 

ULUS 

DÜNYA HABIERLERİ 
Harici politikasına kati 

bir veçhe verebilmek üzere 

Amerika vaziyetin 
tavazzuhunu bekliyor 
Vaıington, 15 a.a. - ''Foreign Policy Büllel~ien" entema.ayıo -

nal meseleler hakkında daima doğnı malUma.t ı.alan muhabirinin 
''Münib'in denleri ve Amerika'nın harici siyasetinde bundan do
ğacak değitiklikler'' hakkmda bir yazısını netreltmektedir. 

Bu makaleye göre, Amerika. yüksek memurları ıbugün milli müda
nuı mesul devlet adanılan her • faanm takviyesi ve yenileştirilmesi 

için tanzim edilen' geniş bir program 
hangi bir tedbir almadan evel ikmal etmişlerdir. Bu program ile or-
vaziyetin tavazzuhunu bekliyor- du ve donanmaya ve· teknik sahasınaa, 
lar. bilhassa istihsal bakmıından, yapılan 

Londra, ve Paris'i ve bilhassa Ro- yeni tetkiklere verilen tahsisat arttı
ma ve Bertin'i büyük bir dikkatle ta- rılmaktadır . 
kip ediyorlar. Program Cümhur Reisi tarafından 

Çemberleyn tavizlere 
devam ederse ••• 

Resmi mahafilde beyan ediliyor ki, 
eğer Çemberlayn teskin siyasetine 
diktatörlere mütemadi tavizlerde bu
lunmak suretiyle devam edecek olur· 
sa, bu siyasetin hiç değilse neticele
ri tamamiyle tavazzuh edinciye kadar 
Amerika bir kenarda duracaktır. 

kabul edildiği takdirde 1939 senesi 
başlangıcında parlimentoya sevkedi· 
lecektir. 

B. Ruzvelı' e yeni saliihiyeı 
verilmiy~k 

VaJİngton, 15 a.a. - İyi haber alan 
mali mahfillerde söylendiğine göre, 
bir ubah guetcsinin ileri sürdüğü 

Hududun tesbitinde 

Berlin yalnız 
ırk esasını 
gözetecek 

Berlin. 15 a.a. - Yarı reun! bir 
rncınOadm qaltdaki teblii verilmit
tir: 

"Münib anlqmaaını taafiyeye me
mur enternasyonal komisyonun faali
yeti ile alikaclar olan diplomatik mah
filler. alman talebleriılln tam IUI'ette 
etnografik eaular dahilinde kaldığı
nı t&mamiy.Je kabul etmektedir. Ez
c:üble ıuruı tebarüz ettirilmektedir 
ki almanlar, mühim bir. endüstri mer
kezi olan Merit-Oatrau'un ahalisinin 
yü.ıde kırkının alman olmaaına ve bu 
nisbetin 1938 de çok daha futa bulun
masına rafmen, Almanya'ya ilhakını 
reddetmittir. Hatti endüstriyel mah
filler, alman makamlarının nazarı 

dikkatini bu nuntakaıun bilhassa mil
hlm olan :seneinliti üzerine çektikle-
ri urmn, kendilerine AJmanya'nuı 
alman milletinin menfaatlerini gözet
tiği fakat kömUr ticareti yapmadığı 
cevabı verilmiştir. 

Tayyare ile 
Nevyork'tan Bükreş'e 

Eğer dörtler anla§ması daha geniş 
bir sükun devresi kurabiline • ki 
bundan 9üphe ediliyor - o uman A
merika askeri ve ilı:tısadi silahlanma 
işinde te§riki mesaide bulunacaktır. 

Amerika ne :;aman seyircilik
ten çıkacak? 

Diğer taraftan eğer Çemberlayn'in 
politikası anlaşmazlığı ancak gecik -
tirmekle kalır ve önümüzdeki aylar -
da mesela müstemlekelerin taksimin
de yeni bir buhrana yol açarsa Ame
rika'nm vaziyeti herhalde müph.it -
likten başka türlü olacaktır. Çünkü 
Ameri.ka'nm garp kısmında emniye
timiz' Britanya imparatorluk sistemi
nin kudretine istinat etmektedir. İn
giltere denizleri kontrol ettikçe hiç 
bir kara devleti Monroe doktorinini 

iddianın hitifma olarak maliye nen- Nevyork, 15 a.a. - Romen tayyare
reti mahfilleri Reisicümhura TeTilen cisi Papana, yanında Nevyork tayya
selahiyetin tahdidi i}iyle uğraşmak- re karargahından amerikalı tayyareci 
tadırlar. Bu selahiyet uzatıldığı tak- Koostan olduğu halde yere inmeden 
dirde Cümhur Reisinin doların altın Bükreşe kadar gitmek üzere bugiin 
kıymetini 1933 senesi nisanındaki buradan tayyare ile hareket etmiftir. 
kıymetine nazaran yüzde elli veya Hatırlardadır ki Papana, yazın aynı 
altmış nisbetinde indireceği söylen- 1 sefere bir kere daha teşebbüs etmiş ve 
mekte idi. 1 fakat muvaffak olamamı~tı. 

tehdit edemez ve cenubi Aıiıerika'ya 
'lnı.ıuanaıeuç aı:nu~1 ,. n '}l19 ç7~ı1 .. -
mez. Fakat denizlerdeki iııgilia hiki
rniyeti tchdlt edllecck olursa Ameri
ka garp kl8mında bizzat kendi aske
ri ft bahri müdafaasına elYUifli as
keri tedbirleri alarak bu müdafaayı 
takviye eyliyccektir. 

Ruzvelt'in sabah guetelerine yap
tığı beyanat mucibince hlikümetln 

Orta Avrupa işind~ 

Almanya ve ltalya 
anlaşabilecekler mi ? 
ita/ya yeni bir konleranaın 
toplanmaaını teklif edecek 

Pariı, 15 a.a. - Macar - Çokoslcw.k ibtili.fı hakluoda tefsirler
de bulunan Blll'L Pöti Parizyen gazetesinde töyle yazm•Jct•dır: 

•.Avuatı.ırya'nın w llÜdct memleket-

Almanya Çeklerin 
zayıflamasını istemiyor 

/ ıer;nın ilhaJa tec<übcle<inden aoara 
• :lıluaolini'nill Almanya'nm Orta Av-

<upa'da gen;şıemu;ne nH>ayet vennek 
arzusunda bulundu.ğu tahmin edilebi
lir. Hitlec ise biWds ıimdiki vaziyet
ten istifade ederek Almanya'nın hu
dutlarını cenu.bu ,tarki istikametinde 
mümkün olduğu kadar u.zak götUrmi
ye gayret etmektedir. Mih·ıerin iki ta-Hariciye Nazı rın.ın 

ziyaretten çtkan 
Çek 
yaptığı 

Münih'e 
mônalar 

~ ....-, ...... eöyleımek istıe-
ti. Bisınark da ke.di zamenmcla Berlin, 15 a.a. - (Havas) Çekoslovakya hariciye nasınnm 

rafında bulunan 'bu devletlerin arzu
larmı müsavi derecetle tatmin edecek 
olan bir anlaJmaya ne suretle varacak
larmı görmek merakla beklenilecek 
bir hadisedir.,, 

ve ı\..shn'Ta im.,....._..._ it· Hitler'i ziyareti ıimdilik pratik olmaktan ziyade sembolik bir 
na elıeıırıriyet ft'l't!n ve parla· mahiyet iktisap etmektedir. Şimdi Münib itilifmdan çıkan yeni 

ter tekilde idare edilen lngwlt«e Çekoalovak devletinin ~omtuımı~ kartı va-ziye~ini tamamiyle 
ltaıya'ya pven olmıyacağnu eö)'· deiittirmif oldujwıu ıöstermek lazııqelmektedır. 

. lngı~ere:_tte 4e Prag ile Berlin araı~da tees- j Çekoslomkymnn yeni 
rejiminin kurubnaımı tloğnu!an süı etmeğe batlıyan munaıebet- anayasası 

a Utemı WiJdir. Fakat _..... ler Almanya'nm. Macari.tan'a Prag, 15 a.a. - Sloftmki Klas ga· 
derı cloılayuiyle öyle bir mina çıkar. bir itidal taniyesiyle batlamıt zetesinin verdiği malfımata göre Çe-

Yeni bir tesviye şekli 
Rober Guyon Roma'dan Jurnal'e 

bildiriyor: 

T. lı Bankasııın 
Londra ıiibesi 

-3-

1 TÜRK i yıE BAS 1 N 1 1 
Orta Avrupa• muamması 

KUR~da "B • .A;mm Uı bü'"MŞlıkla 
yazCh}r 1ııafyazıa.ndal demektedir ki: 

, • "Macarlada çekler araamda devam 
Yalnnda faahyete gepyor ecıen müzakerenin kesildiğine dair ha-

Türkiye 19 bankasının Londra'da\ herler geliyor. ~heyeti ~r~ 
asacağı ıube içiq lazım gelen formali- dan Pqte'ye dönm.q. ~.stan Mu· 
teler ikmal edilm~tir. Bu şubenin~- nih ~latmasını imzal~~ .~rt ~vl4:" 
düdüğüne tayin olunan Cümhurıyeıt te muracaat edeceıkmiJ.. Diger bir n· 
Merkez Bankası döviz muamelatı di-• 1 Yayete göre Lehistan ile Macaristan 
rektörii B. Cab~ Selek önümüzdeki biri~ hücum edecek ve Rütenle • 
hafta içinde mesai arkadaşlariyle bir- rin memleketini zorla zaptedecekler
likte Londra'ya hareket edecektir. B. _miı. 
Cabir Selek, İngiltere ile yapılan kre- Evelce bu sütunlarda bahıetmiı -
di anlaşması mucibince kurulan An- tik. Macarlar ile çekler arasında mü • 
glo-Türkiı komoditi tirketinin de hü· z11kere mevzaa olan mesele ikidir: Bi· 
kümetimiz tarafından idare meclisi ri\Çekoalovakya'nın cenup mıntaka • 
reisliğine ıeçilmiıtir. unda oLm macar azldclarıdu- ki bu 

Londra'da City'de Princeas Stret'de nokta üzerinde iki taraf arasında hiç 
kiralanmı§ olan şube binasının tefrişi bir ihtilaf kalınamıttır. Südet alman -
pek yakında ikmal olunacak ve T. '1ş lan i',üyük Almanya'ya. lehli azlıkları 
bankasının şubesi jkinci te9rin ayının da M.acariıtan'a terkedilecektir. Fakat 
içinde bu binada faaliyete geçecektir. Lehiıl\1UI bununla kanaat ebniyor. 
Bu fubenin milli bankalarımızın mu- KarpaiUaralb ruılan denilen Rütenle • 
habirliğini de yapacağı memnuniyetle rin aakiu olduktan araziyi de alarak 
haber alırunıtt.ır. Haınburg ve laken- Lehistan\ jle hudatlannı birle§tinnek 
deriye'den ıonra bu değerli milli mü- --'--t!f · iıtiyor. ~?ekler ise bana 1DU1U111 tir. 
esscsemizin hariçte üçüncü şubcsinı Müzakerderin keaılmelİ de bundan • 
teşkil edecek olan bu teşebbüsün de 
muvaffak olmasını gönülden dileriz. 

Sofya cinayeti 

Resmi tahkikat 
henüz bitmedi 
İstanbul, 15 a.a. - Bulgar ajansı İs

tanbul mümessilliğinden tebliğ edil -
mittir: 

••sofya'da Kurmay reisine kartı ya
pılan auykaat münaaebetiylc reami 
bulgar makamlarından apğ1daki ma-
lOmat verilmiftir: . , 
Suykaıt dolay•iyle Bulgarııtan d.a 

yapılmakta oları tahkikat henüz netı-
celenmediğinden bazı cıcncbt ~a • 
zetelerin bu ıuykasdın sebeplen ve 
failleri etrafında verdikleri haberler 
tamıunen ambudır· Rejim aleyhinde 
bir hweketten ve konıitecilikteo bah
sedilmesi de yersizdir. Çünkü ne bul
gar orduıuııda. ne de memlekette re
jim aleyhinde hiç bir hareket ve te
mayül mevcut oumadığı gibi Bulga
ı:i&t.-.da. kom.ite teıtkita.u da. er.asen 
yoktur. Memleketin her tarafında tam 
bir sükiinct ve aaayif hüküm aürmek
tedir _ 

İngiltere' de 

Bir milll hizmet 
nezareti kuruluyor 
Londra. ıs a.a. - Gazeteler, milli 

hizmetin genit bir esas dahilinde tat
bik edileceğini ve bu huauaU; de:?8~ 
hususi cüzdanlar ihdas edılecegını 
büyük yazılarla ilan ediyorlar. B~ 
hi.zmet için ayrıca bir nezaret teıkıl 
olunacaktır. 

Deyli Heralt guetesine göre krral 
parlamentonun 8 teırinisanide yapa
cağı toplantı sıralarında bu baptaki 
kanu.nla.rı im.ıalıyacaktır. Cüzdanların 
tatbik sahasına konulması işi daha 
şimdiden hayli ilerlemiş~r. . . 

Deyli Ekspres ga.z.etesı.. mıl1i hı~
met nezaretine en kuveth namzetın 
Sir John Anderson olduğunu yazıyor. 

Londra'da yeni müdafaa 
tedbirleri 

dır. 
Berlin"den .gelen bıııberier iae bu te

ıebbüıün alman memıfiine uygun te
lakki edilmediğini göıterecek mahi
yettedir. 

Vaziyet l'>öyle olunca Rüten1er me
selesi üzerinde Berlin • Roma mihve
rinin aynı eöıoiitte J>lmadıiı anlatılır. 

RütenlerimÇekoalovakya'da imi • 
maıı, ·yahut Macariıtan'a verihne.i Ü· 

zerinde Berlin \Te Roma hükümetleri 
bir görütte olmazsa yeniden toplana -
c.ak dörtler konferansında bu melde 
kolayca halledilebilir mi? 

llive edelim ki Rütenleria Maca • 
mtan'a Yerilerek Lehistan iJe aralarm
da müıterek bir hudut tesiı edilmeai, 
daha aonra Romanya{mn da onlara ka
blma11 itinde So..-yet ı Ruıya'mn da a
lakası vardır. Eauen Çeko.lovakya 
haldunda verilen karar.dan hiç mem • 
nun olmıyan Sovyet Raıya acaba Al
manya'dan ziyade kendi aleyhinde bir 
tertip olarak göreceği böyle bir tete
büae karfr .akit ve hareketsiz kalacak 
mıdır? Sonra Jngiltere ile Fr-.'nm 
ıiyueti ne Olacaktır? 

lıte bu gibi meçhuller ile orta Av
nıpa vaziyeti karmakantdc bir muam
ma manzarasını alımı bulunmaktadır. 

KANSER 
AKŞAM'da "DikbflerU .mu-

da bu batblda yazılan bir ]laZlda •• 
Diliyor ki : . 

ICaDMll" :yalnız mahiyeti 11119 iılube· 
ti itibariyle defil, musaplannm ç.ok
lufu nolde.amdan da. en müthit hea
talrktır. Bizdeki tahribatı henüz luı· 
tiyetle belli değil. Fakat Pari. teh· 
rinde diğer afetlerden. bu meyanda 
veremden de fa.zla vef"ıyata. sebep 
olduğu iatati.tilderie anl&fllmıttır· 

OniYenitenıizin profeeörlerinden 
olup Gureba ha•taneaindeki modern 
aletlerle talebesine hutaJ.;r üzerin • 
de tatbikat yaptran Bay Sgalitzer, 
türk matbuat mümeaaillerinin müea
seseyi dünkü ziyaretleri eanasmda 
ıu mÜfahedeaini bildirdi; biz de hal· 
kımıza haber verelim: 

- Tedaviyle kurtanlabilecek pek 
çok hamlar mevcuttur; ekteriyet, 
vücudunda eayri tabiililder gördü
ğü halde pek geç müracaat ediyor. 
Bu gecikmek yüzünden it itten ı~· 
miı bulunuyor. 

Tedavüle (1kar1lan yeni 
banknotlar 88,5 milyonu buldu 

rleyn'in lngiltere'de Daladiye- oluyor. koslovakya'nın yeni anayasası, kns-
de F.rana'da daiaü olarak iktıda • .Bedin macarlua rrk noktasından men 1867 de Avusturya ile Macaris-

lll\lbafaza edeceklerinden emin olaa. haklı oldu.klan ıeyleri istemekle iktifa tan arasında meriyet mCYkiine soku
fka türlü hareket edeceiirii. fakat 

1 
etmelerini, yani .Karpatlaraltı Rusyas1 lan anaya.aya benziyecektir. Yeni fe

lldaa emin olmadığı içinclir ki garp hakkındaki talepler.inden vazgeçmele - deral dew-let, ıüç memleketten, Bobem-
heıini tahkim etmekten ve aili.hla • rini tavsiye .ediyor. ya-Moravya, Slovakya ve Karpatlar-
artıırmaktan geri kBhmY•~ istikbal için Pr~'dan . te~~at a. • altı Rus yasından terekküp ~ecektir. 

Ylenıe'k İslemictir. GörüfiİYor ki .ne lan, Almanya, cografı va_zı.yeti .. ıü1Dari- Her .ÜS memleketin .ayn birer parla· 
"' k d la mentosu ve birer hükümeti olacaktır. 

dar kaçınılmak istenirse iatenıın, le Tuna havzasında e~ ısı ıçı~ Y - Uç hiikimet. bit' nazırlar mıeclisi ku-
lo;i ~ ~ politikanm ÖaiİM 4i- metli bir yardımcı olabıtccek ~ır dev -

ltnektedir. Dört ~-=a. ~ *- 1etln daba çok azyrflamasrnı ı.t-cme - .r.ac.ak ft ba media, Hariciye Naı:uı. 

"İtalya hükümeti kaybedecek za
man olmadığı kanaatindedir. Görüali
şe göre İtalya evvela dört büyük dev
letin hükümet şeflerinin yeniden top
lanmasını arzu etmi~ti. Fakat bu tak
tirde Hitler'in itirazına maruz kala
caktı. Bunun için yeni bir sureti tes
viye bulunmuştur. Musolini tarafın
dan kabul edileceği zannedilen bu ye
ni şekle göre İtalya gelecek hafta ba
şında Venedik veya Brioni'de Fransa 
İtalya, İngiltere ve Almanya Hariciy~ 
nazırlarının iştirakiyle bir konferans 
a.ktedilmesini teklif edecektir. Söy
lendiğine göre Polonya da bu konfe
ransa bir mümessil göndermek arzu
sunu izhar etmiştir. Bu itiıbarla kon
feransta VarfOYa'nın bir müp.hidi bu
lunması ihtimalden uzak değildir. 

Gene bu gazeteye göre, hükümet 
Londra mıntakasındaki bütün müda
faa tertibat ve tesisatını yeni bir tet
kika tabi tutacaktır. Bu meyanda hal· 
kın süratle şehri terkedebilmcai için 
icap eden tedbirler alınacaktır. Bun
dan başka hava taarruzları taktirinde 
halkın korunması için şehir dahilinde 
binlerce sığınaklar vücuda getirile
cektir. 

Türkiye cümhuriyet merkez ban
kasının 15 ikinci teşrin 1937 tarihin -
den itibaren tedavüle çıkarmıya baş
ladığı yeni harfli banknotlardan ). ilk 
teşrin 1938 tarihine kadar: 
Bet Jirahklardan 
On liralıklardan 
Elli liralıklardan 
Yüz liralıklardan 

32°095.615 
18.012.090 
19.146.550 
9.221.900 

88°476.155 
vurv- . • Harbiye aa.zın. •e M.aliyc nuur ile 

enk 41ıiresinde çahşallilmellİ IÇl9 meırtcmr. • •. federal hükilmeti tefkil cyliyecektir. 
lıua: 1Mıg1iadea ıiieğil, .,._...- ~ Macarlann Çekoslovakya mn ~'. - Federal parlamento,. üç memleket .be
'n elmal.n ılaaıatUr. lqillıere'Dlll '1im JbiT parçasını lkop~mabın ~ yetlerindn mürekkep oluacaktır. Fe
Fraa.a'mn hükiümetJerİ Qejil,, ~ At.nanya"ınm ıetmden geleni ~pacacı- deral parlamento, .senede bir veya iki 
lerj Almanya'ya bu itimadı t.elkın na kimse şüphe etmemektedir. kere toplanacaktır. Federal devlet Te-

etniyor. Hitler, kendisini lngıltere B Şı:alkov&ki Münifı"ten iıliii ile federal hükümet reisliğinin 
değil, Çemberi~ .ile aıJatınıf te- • • ld bir şahıs üzerinde içtima ettirilmesi 
· ediyor. Filhakika bugün Çember· flYl'l ı düşünühnektediT. 

l'l dernek İngiltere demektir. Fakat Münib. ıs a.a. - ÇC:kosJoyakya.h~-
rın k"-t...:ı· ? N i ,.efi Sarbrük'te riciye .nazın ~valkovskı bu sabah Mu- lngilıer.e Prasa ödünç 

•~ır. az ,. . ti Na.zır _J.! 
l't\l söylemek iıteırnİftir. Ve bu gö- , .nih'ten ~cr·e hareket e1t~ılş r:d_e.,· plllW ueru& 

...:t- • p • yo u ı e gı '"" :A· --L--1 !le iıabet olauğuna ıiiphe yoalur· ı.uradan rag a ıose . . . d Londra, 15 a.a. - Remıi llFDWM ar-
A . ~- ESMER tir. Eski macar başvekilı Daranyı e dan ibÜıdirildiiimc göce hiikümet. ln-

refakatinde Almanya'nm ~udapeıte .eiJ.*erc ıba•kum•, Çekoalovall:ya'nıp 

B. Fransua Ponse 

Roma Sefiri oldu 

., itıi Erdrnannsclorf olduğu ihilde tay· .emrine. vadedilen iatikrua mahsuben 
~ç ~-yare üe BudapeJtt•ye. ~~ pmdiden on milyon ingiliz liraaı vcr-
Münın~en hareket etmlftir. · mesini bildirmi.ftir. 

.ı Prag' da Vaqon. 15 a.a. - Bucüa Cueyun-
Berlin, 15 a .a. - Fransız hüküm~ · ti aa. _ Hariciye aum B. da ımu.rakkat Dic Polonya - Çekoalo· 

, §İmdiye kadar :Fran&avm Berlin p,ag, . td "D- lin'dall .kı _ Ak)I& .tiuret aalapnnr imzalanmıt-
. " k . . . . --aw. oMn. iL .n-ıa-...Jni_ .-at ıl~ e ~r kl .P 1 • 
}'u elçiJığini Y--t""·-- .-.:--:. .. .Bu gece tQpiınıacalı: -tır • .Ba an~ o onyaya geçen 

ndre Pranço"is _ Foacet1Dİll F~ı a,a Gimn~. da B ~ ,mıııtU.a]aıdak kiiımilı' ve demirin Çe
n Roma büy.ük elçilijine Aıayin ..edil- :elan ıneceder .ı~~· hakkwda koelcwakya•da ihraç olunmaama ait 
iş olduiuau ~en alman hariciye ki, Almanya'~ı te 

1 bulunma'ktaaır. 
ezaretine bildirmi tir. izahat :verecektir. 

l ıalya Macaristan' la anl<l§tı 
. İtalya macar hükümetiyle daha şim

dıden anla,arak macar taleplerinin 
neden ibaret olduğunu teapit etmiftir. 
Macaristan tabii olarak Çekoslovakya 
daki macar ekalliyetlerinin anavatana 
ilhakını istemekle beraber Rütenya'
nm akibeti meselesini de halletmiş o
luyor.,, 

Jur-Eko-dö-Pari gaztesinde Pietri 
şöyle yazıyor: 

.. Macar-slovak ihtilafı arazi ve se
kene noktalarından öyle rakamlar is
tihdaf eyliyor ki bunlara iatinat ede
rek bir &nla§lnaya varmak ihtimali ta
mamiyle ortadan kalkmıt bulunuyor. 
Bu itibarla ihtilaf ancak en geoit bir 
si•temle ve milletlerin mukadderatla
rına hakim olmak hakkı haricinde ve· 
rilecek ba.zr tavizatla meselenin belli 
imk1nı hasıl olabilir ve selamet yolu 
ancak bu suretle hareket ediline bu
lqabilir.,, 

Deyli Meyi gazetesi de 16 ill 60 ya-
9ındaki biltün k.adın ve erkeklerin 
cüzdan sistemine tabi tutulacağını ha
ber vermektedir. 

Fabrikaların müdafaa11 için 
tedbirler alınacak 

Taymiı gazetesi de fabrikaların mU
dafaası için ciddi tedbirler alınacağı
na dair Harbiye nazırının yapuğı be
yanatı mevı:uubahs edcı-ek 3,7 pusluk 
hava müdafaa toplarının imaline ıU
ratle devam edildiğini ve önümüzdeki 
ilkbahara kadar bu toplardan kifi 
miktarda yapılmış olacağını yazıİlak
tadır. 

B. Stoyadinoviç Belgrat 
elçimizJe konuştu 

Belgrad, 15 a.a. - Baf vekil ve hari
ciye nazın Stoyadinoviç dün Türldye
nin Belgrad elçisi Haydar Aktay'la 
Finlandiya'nm Belgrad elçiai Oni Ta
lM'ı ve Papanın mümessili Ettore Fe
licıi'yi kmbul etmiıtir. 

Ceman seksen sekiz milyon dört 
yüz yetmiş altı bin yüz elli be• lira te
davUle çıkarılmış ve mukabilinde eski 
harfli banknotlardan ayni miktar yani 
seksen sekiz milyon dört yüz yetmİ§ 
altı bin yüz elli beş lira tedavülden 
kaldırılmıştır. (a.a.) 

Brezilya - Almanya arasmda 
diplomatik münasebat kesildi 

Berlin, 15 a.a. - D. N. B. ajansı 
apğıdaki tebliği neşretmiştir : 

Brezilya hükümeti, Almanya'nın 
Brezilya'daki büyük elçisinin vazifesi 
bafına dönmesinin Brezilya hüküme -
tince arzu edilmediğini alman hükü
m~tine bildirmeyi faydalı bulmuştur. 
Alman hükUmeti, Brezilya hükümcti -
ne sebebi gösterilmiyen bu tetebbüs
ten duyduğu büyük hayreti bildirmiş 
v~ Berl.in'd.~i Brezilya büyük elçisi -
nı~ ~azıfesını tel'lketmeaini taıep et
mıştır. 



-4-

Kôrlı bir meslek 
Cam ura 

mandayla 
batmış bir 
çektirip 

otomobili 
kurtarmak ... 

Zeytin mahsulü bir sene az, bir sene bol olur. Ayvalık'ta biz mahsu
lün az olduğu seneye rastlamışız. Mahsulün bu azalıp çoğalmasında, 
toplama usullerinin fenni olmayışının da büyük tesiri var. Fakat zira
at memurları her tarafı dolaşarak, fenni toplama şekillerini halka izah 
ediyorlar. 

Ayvalık'ın başlıca yetiştirdiği şey zeytin olduğuna göre, mahsulün 
az olduğu seneler halk • eğer varsa - geçen seneden sakladığı para ile 
gcçinmcğe uğra§ır, yahut ta lzmir'e, Altunova'ya ve sair yerlere gide· 
rek çalışıp ekmek parasını kazanır. Esasen, 1935 sayımında 13.000 olan 
nüfusun şimdi bu yüzden 10.000 e kadar düştüğünü de söylüyorlardı. 
Vakıa doğumlar fazla, fakat çocuk ölümü de hatırı sayılır bir nisbet

te: Umumi vefiyata nazaran yüzde 35. Sefalet yüzünden verem vakala
rına da rastlanıyor. 

* • * 
Salahiyetli bir zatın bize verd,ği 

bu malfımatı dinledikten sonra, yo
la çıktık. Şehır ne kadar sıkıntılı 
ve kasvetli ise, civarı da o kadar gü
zel. Sağ tarafımızda Ayvalık'ın meş
hur çamlığını, güzel koyları ve Alı 
bey (Yunda) adasını seyrederek 
Altınova yoluna girdik. Ali bey a
dasında, çamların arasında güzel 
köşkler var. Hali, vakti yerinde o -
!anlar burada oturuyorlar. Akdeniz 
sakin ... Çamlar ve beyaz köşkler, 

suda güzel akisler yapıyor ... 
Birdenbire, epey süren muntazam 

bir dıvar boyunca ilerlemeğc baş!a
dık. Kendi kendime: 

- Hele şükür, dedim, Ayva!ık'ta 
nihayet bir umran eseri gördün\. 

.... Fakat aksi gibi, burası da asri 
mezarlıkmış 1 

••• 
Yolumuz hep zeytinlikler arasın

dan geçiyor. Tek tük buğday tarla
ları da var. Sık sık arabalara, atlı
lara ve develere rastlıvoruz. 

Yol arnavut kaldırımını hatırla • 
tan, acaip bir şekilde yapıldığı i -
çin, sarsıla sarsıla ilerliyerek fırtı
nalariyle meşhur Çandarlı hiazsın
dan geçtikten sonra, tütün ve buğ • 
day memleketi olan Altınova'ya 

girdik. Kozak'da kaybolan çay, bu -
rada ismini değiştirerek tekrar mey
dana çıkıyor ve "Altınova" çayı o
luyor. 

Ayvalık'ı İzmir - Bergama yolu
na bağlıyan şosanın tamirine de -
vam olunduğu için, kenardaki tar -
lalara saptık. Bu civardaki köylü -
!er kendilerine bir kazanç menbaı 

bulmuşlar: Yağmurlu havalarda bir 
kaç çift mandayla etraftaki çalıla
rın arkasına gizlenirler, bir otomo
bilin çamura batmasını beklerler -
miş. 

f Yazan: f 

1 Samih Tiryakioğlu i 
f I 
:...~~~~~·· ~-

huriyet bayramında açılıyor. 

••• 
Akdeniz çivit mavisini andıran 

bir renkte ve gayet sakin ... Meşelık
ler içinden geçtikten sonra şosanın 
tamiri biten kısmına çıktık. Yol 
düm düz, önümüzde uzıyor ve oto
mobil, hazan 110 - 120 kilometreyı 

bulan bir hızla mesafeleri yutuyor. 
Süratten adeta sarhoş gibiyiz ... 

İzmir'e dönmek için tekrar Ber -
gama yoluna girdiğimiz zaman ha
va iyiden iyiye kararmıştı. Hepimiz 
susarak, zihnimizde son seyahatin 
bliançosunu yapmakla meşgulduk. 

Nihayet İzmir'e geldik. 
Sokakları dolduran neşeli halk, 

bize yorgunluğumuzu unutturdu. 
o ... ~.,._ .. ·---•- -r .__ , L3' 

lan adamlar gibi acele acele gidip 

geliyorlardı. 

Otelimize döndüğümüz zaman 
saat 21.30 a yaklaşmıştı. Ancak ban
yo, yemek ve yatmak için vakıt ka
lıyordu. 

Lokantada bir arkadaşıma rast 
geldim. Bergama, Kozak ve Ayva
lık'a gittiğimi biliyordu. Bana inti
balarıım sordu. Anlattım. Ayvalık 
hakkında söylediklerimi de gülüm
siyerek dinledikten sonra dedi ki: 

Daldan kopmamış, taze zeytinler 

alıcı kumaşlardan yapılmış elbise
yi Ali bey adasiyle Çamlık adde
dersek, Ayvalık'ın da bahsedilen 
kadın olması icap ediyor. Teşbihte 
hata olmaz derler ama ... siz buna 
ne dersiniz? 

KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 1 
X Berlin, - Yahudiler için tamami

lc memnu olrnıyan nadir serbest mes -
!eklerden biri olan avukatlık da bun • 
dan sonra yahudiler için tamamiyle 
menedilmiştir. 

X Brüksel - Almanya komiseri 
Bürke! tarafından nasyonal - sosyaliz
min din siyaseti hakkinda Viyana'da 
söylenen nutuk Belçika'nın katolik 
mahfillerinde fena bir tesir bırakmış • 
tır. 

X Bordo - Fransız bisikletçileri 
-·~ ... ""' ....... - . .......... --
dünya sürat rekorunu 34 saniye 4/ 5 
ile kırmışlardır. Bundan evelki rekor 
danimarkalı Faik Hensen ile fransız 

Gerardin'in idi. Ve 3 5 saniyelikti. 

X Londra - Şimendifer memurla -
rı milli sendikası mümessilleri arasın
da aktedilen bir toplantı netice.sinde 
bir tebliğ neşredilerek bütün müşkü -
!atın izale edildiği bildirilmekte ve 
grevciler tekrar işe başlamıya davet 
olunmaktadır. 

X Belgrad - Hitler Yugoslavya o
tomobil kulübünün ikinci reisi ile diğer 
azaya Yugoslavya ile Almanya arasın
da otomobil turizm.inin inkişafı yolun
daki faaliyetlerinden dolayı yüksek 
rütbeden nışanlar vermiştir. 

X Londra - Yeni Zelanda'da cere
yan eden mebus intihabatı Londra
ya gelen neticelerinden amele partisi
nin iktidar mevkiinde kalacağı anlaşıl
maktadır. 

Fenni bı~isler 

Dünyanın en büyük 
Stratosfer balonu 

28.000 metreye yükselmek için 
müsait bir hava bekliyor ... 

P olonya'da, 28.000 metre yük
sekliğe çıkarak, stratosfer 

dahilinde ilmi tetkikler yapacak 
muazzam bir balon yapılmakta oldu
ğunu evelce yazmış, balonun ima
linden ve stratosfer içinde yapıla
cak tetkik mevzularından bahset
miştik. Bugün balonun bütün hazır
lıkları bitmiştir. Yalnız havanın 
mutlak bir sükfıtu beklenmektedir. 
Bu balon dünyanın en büyük balo
nudur. Şişirildiği zaman Paris'teki 
Eyfel kulesinin yar1'1ını bulmakta
dır. 

Polonya havacıları yirmi sekiz ki
lometreye kadar yükseleceklerini 
ümit etmektedirler. 28 kilometre 
demek Monblan tepesinden 23 kilo
metre üstte Ckmektir. Bundan eve! 
birçok yükseklik tecrübeleri yapıl
mıştır. Bugünkü dünya yükselme 
rekoru amerikalılardadır. Ameri
kan havacılarından Anderson Ste
vens'le 22.060 metreye kadar yük
selmişlerdir. 

Şimdiye kadar yapılan yükselme
ler göstermiştir ki, stratosfer dahi
li son derece soguktur. Havanın 
yüksek tabakaları o kadar soğuktur 
ki, kutuplarda hüküm sürmekte o
lan müthiş soğuklar dahi bu soğuk
lara nazaran bir bahar gibi ılıktır. 

Mutlak soğuk 
Stratosfer soğuklarına yakın so

ğuk elde etmek ancak laboratuvar
larda mümkündür. Bu soğuğa mut
lak soguk denmektedir. 

Bunaan başka stratosferde güneş 
Hattıüstüva dan çok yakıcıdır. Çun
kü ültraviyole şuaları alıkoyacak 
hava tabakası mevcut değildir. Bun
dan dolayı hava dahili müthiş so
ğuk yapmakta, fakat güneş şuaları 
rastladığı cisimleri cayır cayır yak
maktadır. Hele insan vücudu, üze
rine asit dökülmüş gibi parçalan
maktadır. 

güçlükler yalnız bundan ibaret de
gildir. Alt tabakalardan itibaren yu
karı çıkıldıkça kesafeti azalan ha
va, en yüksek tabakalarda, stratos
fer içinde büsbütün nedret kesbe
der. İnsanın aç ve susuz olarak gün
lerce yaşıyabildiği halde bir kaç da
kika dahi havasız yaşıyamadığı ma
!Umdur. Bu itibarla havacılar bu 
hususu her şeyden eve! hesaba kat
mak mecburiyetindedirler. 

Bundan başka, stratosfer dahilin
de insana müthiş baş ağrıları arız 

olduğu da görülmüştür. Havanın en 
yüksek tabakalarında vaki olan bu 
baş ağrısı bütün düşünceyi ve akıl 
melekelerini berbet etmekte, her şe
yi felce uğratmaktadır. 

Sepet değil, hakiki bir kale ••• 

na karşı hakiki bir kale vazifesini 
görmektedir. Bu sepet 2.40 metre 
kutrunda ve top şeklindedir. Her ta
rafı sımsıkı kapatılmıştır. İçinde 
havacıların 15-18 saat yaşıyabilme
leri için ne 13.zımsa, hepsi ve her 
türlü alet mevcuttur. Balon sepe
tinde çok küçük bir pencere vardır. 
Bu küçük pencereden arza bakmak, 
ve aynalar vasıtasiyle buradan foto
graf almak imkan dahiline konmuş
tur. 

Sepette bulunanlardan başka da
ha bazı aletler daha vardır ki, bun
lar sepetin dışında ve stratosferle 
temas halindedir. Dışarıdaki tazyi
ki, suhuneti, stratosferin kesafeti
ni ve daha bir çok hususiyetleri ölç
miye mahsus olan bu aletleri sepe
lin içersinden kolayca idare edi -
lecek bir vaziyette yerleştirilmiştir. 

Balonun etrafını saran beze ge
lince, son derece hafiftir. Baştan 
başa ipekten imal edilerek reçineye 
batırılan bu bez, sırf bu balon için 
Polonya'da dokunmuştur. Balonun 
etrafı da sım sıkı kapatılmıştır. 

"Yükseklik tutması" 
28.000 metre yüksekliklere yapı

lacak bu totkik seferi, öyle zanne
dildiği kadar kolay olmıyacaktır. 
İnsan yükse)dikçe, yükseklik tut
ması denen bir afetle karşılaşır. Bu 
hastalık dağlara çıkanların ekseri
ya başına gelir. Havacıların buna 
karşı da tedbir almaları lazım ge
lir. Işte Polonya havacları, buna 
karşı idman hareketleri ve spor ya
parak kendilerini erkenden hazır

lamışlardır. Polonya havacıları. 

günlerdenberi o kadar jimnastik 
yapmışlardır ki, hiç bir boksör 
maça çıkmadazn eve! bu kadar id
man yapmış değildir. Stratosfere 
çıkmak için evvelemirde yüz metre
ye koşmasını bilmek icap eder. Koş
~ ve atla~a gibi lıir çok jimnastik 

Yapılacak fenni tetkikler 
Polonya havacıları, stratosfer da

hilinde, meteorolojik, fizik ve as
tronomik tetkikler yapacaklardır. 

Buluttan eser olmıyan stratosferde 
hava vaziyeti tetkik edilecek. 
stratosfer dahilindeki herhan
gi lıir hava tahavvülünün atmosfer
de ne şekilde tecelli ettiği araştırı
lacaktır. 

Bundan başka, startosferde koz
mik ziyaların esrarı da bulunmıya 
çalışılacaktır. Ötedenberi bu koz· 
mik şuaların nebatların tenebbü
tünde, hastalıkların kozmogonik 
sisteminde insanların neşeli veya 
neşesiz olmasında müessir oldu ... 
ğu söylenmektedir. 
Havacıların tetkik mevzularına, 

elektrik, ses ve ziya bahisleri de 
girmektedir. Bu yükselmenin, bü
tün bu bahisleri aydınlatacak bilgi
ler elde edeceği ümit edilmektedir. 
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RADY 
Ankara : 

(Öğle ve akşam neşri7a 
yoda tecrübe rnabfyeti 
pı/acaktır.) 

Öğle Neşriyatı: 
(Türk p!iilı:ları) - 13 Haberle< 
Müzik (Karışık plak ?le'$Ciyatı) 

Akşam neşriyatı: 
ıs. 

yon hakkında muhtelif lisanlar 
mü.zjk (operet plikları) - 18. 
- 19.0S Müzik (Bir solist kons 
Skeç - 20 Müzik (İncesaz f 
Müzik (Riyaseticümhur band 
san Künçer) 1- Ed. Grieg: Si 
far No. Prelude. No. 2 Jnterm 
Marce Solennelle. 2 Paul Duka 
ti Sorcier (Scherzo). 3- H . Ma 
annamite - 21 Arapça söylev 
berler - 21.15 Müz;k (Halk 
muhtelif eaerler) - 22 Müzik 
kestra) - 22.4S-Z3 H~berler, is 
kında muhtelif lisanlarla izahat 
marşı, son. 

Not: 
Tecrübe netriyatı e 

tanbul radyosu çall!ID'ya 
rupa programları ge 
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Devletler umumi 
Müellifi 

Dr. Etem Menemel' 
Sıyasal Bilgiler okulu pr<> 

rinden Dr. Etem Mene 
devletler umumi hukuku nafll 
ciltlik çok kıymetli bir eser n 
tir. Dr. Menemencioğlu uzu.ıt 
diplomaside çalışmış ve bu 
yüksek merhalesine çıktıktall 
önce İstanbul üniversitesL,dt' 
da Sıayasal bilgiler okulunda 
!er umumi hukuku dersini ted~ 
miye başlamıştır. Gerek amelt 
daki tecrübesi ve gerek akad•ı\I 
hada çalışması, muhterem pr 
böyle bir eseri hazırlamak iç' 
tesna bir sa!ilhiyet vermekte<Iİ 
fesör Etem Menemencioğlu'nıl\r 
kütüpanemize hediye ettiği 

den dolayı tebrik ederiz. 

Ankara Borsası 

Loncı 

Nelı'york: 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Bertin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrit 
Varş0va 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrat 
Yokobama 
Stokholm 
Moskova 

ÇEKLER 

Acıhş 

5.9625 
125.89 

3.3350 
6.6250 

28.51Z5 
66.5550 
50.4550 
2Ul9 
1.0875 
1.5350 
4.32 
5.9625 

2.3.68 
24.8425 
0.8950 
2.8250 

34.81 
30.7225 
23.7075 

min edildiği gibi, tayyareleriıı 
atte 1.000 kilometre sürat ka 
kazanmıyacaklan araştrrılaca 

Balon Zakopan yakınında 
it bir vadiden Jıavalanacktır. 
çok endişe edilen şeyı balon yer 
zünü terketmezden eve! veleviı 
cüzi miktarda olsun rüzgarın 

Otomobil çamura battıktan sonra, 
köylülerden biri şoföre yakfa~ır, 

pazarlık eder ve arabayı çamurdan 

çıkarırmış. Tarifenin 10 lira civa -
rında olduğunu, şimdiye kadar bir 

çok defalar çamura batmış birisi 

söyledi. Fakat yakında bu "karlı" iş 
kalmıyacak: Çünkü yeni şosa Cum-

- Bazan sokakta giderken, kar
şıdan, göz alıcı kumaşlar giymiş, 
boylu boslu bir kadının geldiğini 
görürsün. İçinden "şuna ağız ta -
diyle bir bakayım" dersin. Adımla
rını hızlandırıp yanına geldiğin za· 
man, o deminki güzel sandığın ka
dının, cildi porsumuş, yüzü çirkin

leşmiş olduğunu görürsün ve hayal 
sukutunun tesiriyle, hızını azaltma

dan tJzaklaşır, gidersin 1 
Vaktiyle Ayvalık'a gittiğim za -

man bu şehir benim üzerimde de 

böyle bir tesir yapmıştı ... 

Arkadaşımın sözlerine göre, göz 

X Roma - Siyaset ve ırk bakımın • 
dan işlerini terketmiye davet edilen 
yahudi borsa ajanları vazifelerinden 
ayrılmışlardır. Mutavassıt yahudi sim
sarların italyan borsalarına girmeleri 
menedilmiştir. 

Bütün bu güçlükler, önceden he
saba katıldığı için, havacılar çok 
tedbirli hareket etmektedirler. "Po
lonya yıldızı,, denen bu yCni ve mu
azzam balonun altındaki sepet, bü
tün ihtiyaçları karşılıyacak surette 
yapılmıştır. 

Hidronaliyam isimli hususi bir 
halltadan imal edin bu sepet ,soğu
ğa, güneşe, havaszlığa ve baş ağrısı-

Tayyarelerin sürati 
Fakat bu mühim stratosfer sefe

rinden en çok beklenen netice, stra
tosfer dahilinde tayyarelerin ala
cakları sürattir. Bu mevzu etrafın .. 
da bilhassa meşgul olunacaktır. Tah-

riyle parçalanmasıdır. Balon 
!andıktan sonra hiç bir endişe 
mamaktadır. İşte her şey hazır 
dığı halde Polonya havacıları, Ü 

garın mutlak bir şekilde kesilııı'ay 
ni beklemektedirler. 

E..asen §atoda hiç bir vakit paranın hesabı bi
linmemi§tİ. Orad hayat e•krden beri müsrifçe idi. 
Mesela, böyle bir ziyafet kaça mal olabilirdi! Fa
kat, ıimdi deniliyordu ki Madamın methur elmas
larına varıncıya kadar her şey satılmıftı, ve İ§te bu 
ıebepledir ki damadın parası ıatonun armasını ye
niden yaldızlıyacaktı ..• 

- Ne kadar parası olabilir onun? 
- Altuna gelince; ondaki altunlar her halde 

sayısızdır. 

Johannes kalktı, parka çıktı. Leylaklar çiçek 
açIDıflı. Çuha çiçeklerinden, nergislerden, yase
minlerden, inci çiçeklerinden çıkan güzel bir koku 
ile kartılaıtı. Divar kenarında kendine bir yer ara
yıp bularak bir ta§m Üzerine oturdu. Kıaa kesilmi§ 
ağaçlardan mürekkep bir mania onu nazarlardan 
saklıyordu. Bıkkın, yorgun, bütün heyecanlarının 

esiri, muhakemesi bulanık, orada oturup dururken 
kalkmak, evine gitmek istedi. Fakat, kımıldanmak
sızın mahzun ve §atkın kalakaldı. Çakıllı bahçe 
yolundan doğru kulağına birdenbire gelen Vikto
ria'nın sesini tanıdı. Nefesini keıerek beklerken 
yapraklar arasından teğmenin üniformasının pa· 
rıldadığını gördü. Niıanlılar beraberce geziniyor
lardı. 

Otto ıöyle diyordu : 
- Bunda tabii olmıyan bir hal görmüyorum. 

Söylediklerini dinliyor, nutkuna ehemiyet veriyor, 
bağırıyorsunuz. Bütün bunların m8.nası nedir? 

Viktoria duruyor, kar§uunda dümdüz ve dimdik, 

aoruyor: 
- Bunu öğrenmeği mi merak ediyorsunuz? 

- Evet. 
Viktoria sesini çıkarmıyor. 

ViKTORiA 
Yazan: Knut Ham•un 

Otto: 

-24- Çeviren: Nımıhi BAYDAR 

- Nihayet, umurumda değil bu. Feryadmızm 

bir minası yoksa bunları bana izahatan sizi muaf 
tutuyorum. 

Viktoria: 
- Hayır, hiç bir manaaı yoktu, dedi. 
Ve tavrunu değiftirerek yürümeğe baıladı. 
Teğmen, sinirli sinirli, apuletlerini sailarken 

yüksek sesle: 
- Dikkat etsin o ... Yoksa, bir subay elinin ku

laklarını nasıl oktadığmı görür. 
Bahçedeki küçük köıkün yoluna saptılar. 
Johannea, kederli ve endİ§eli, taıın üzerinde o

turmağa devam etti. Artık her ıey onca müsavi ol
mağa baılıyordu. Teğmenin bir takım §Üpheleri 
vardı. Niıanlısı ona icabedln cevabı vermiıti, tat· 
min etmiı ve onunla birlikte yüriimÜf gitmitti. Sı
ğırcıklar hatları üstünde, dallar arasından ötüp 
duruyorlardı .. iyi ya. Allah onlara uzun ömürler 
ihsan etsin. Johannes yemekte, kalbini parçalıya

rak, onun için söz söylemi§, onun küstahça müda
halesi tamir ve tashih etmeğe çalıfIJlJ§, ve Viktoria 
onun kadrini bilmemiıti. Kadehini kapınca §&t"abı
nı İçtnİ§lİ. Sıhatrnıza; bakınız ne güzel içiyorum .. 
Doii;ruaunu isterseniz, bir kadm içki içerken ona 

yan gözle bakınız. O ister ki.ae ile, bardakla veya 
her ne ile içerse içsin içki içerken ona yan gözle 
bakmız. İçkinin berbad bir §ey olduğunu anlatmak 
için kabarıp yüzünü hurufturduğunu görürsünüz. 
Dudaklarını sipsivri uzatır, ucunu içtiği ıeye do
kundurur, ve eğer bu esnada eline dikkat ederse
niz, meyus olur. Hula•a, bir kadmm eline bakma
yınız. Tahammül edemez, teslimiyet gösterir. He
men elini çekmekle ite hatlar. Ona gittikçe zarif 
vaziyetler verir, ve bütün bunları da her hangi bir 
kırı§ığı, eğri bir parmağı1 biçimsiz bir tırnağı giz· 
!emek için yapar. Nihayet, nefsine hükmedemiye
rek, kendinden geçmitcesine sorar: "Öyle ne ba
kıp duruyorsmıuz ?u 
· Johannes, bir yaz günü, uzun zaman eve], bir 

defa öpmÜ§tÜ; ve belki de bu, Allah bilir, rüyada 
olmuttu... Durun hele, bir sırada otunıuyorlar mı 

idi? Bu sefer, uzun uzadıya konll!ftlUflardı, ve 
yerlerinden kalktıkları zaman da Johannes ona 
iyice yanaımıı, kolu ona aürünmüıtü. Bir kapı ö
nünde: ''Sizi seviyorum!" diyerek Viktoria onu 
öpınüıtü ... Şimdi önünden geçmiılerdi. Belki de ıu 
anda kö§kte yan yall<l otururlardı. Teğmen onu to

katlıyacağmı söylemifti. Bunu iyice ititmitti. Uyu
muıorc{u. FU.r.t hakarete mukabele için :v.erinden 

fırlamamııtı. "Bir subay eli" diyordu. Münasip. 
Bu da onca müsavi idi. 
Kalktı ve kötke kadar yolu takip etti. Köıkte 

kimse yoktu. Kamilla, §&tonun verandasından onıJ 
çağırdı: ''Rica ederim, geliniz. Kahveler galeride 
içiliyor." Johannea yukarı çıktı. Büyük salonda ni· 
ıanlılarla diğer birçok kimseler toplanmışlardı. 
ikram olunan fincanı alıp çekildi ve kendine biı' 
kÖ§e buldu. 

Kamilla onunla komqmağa başladı. Öyle sarışm. 
öyle güler yüzlü, kocaman gözleri öyle saıniıni idi 
ki mukavemet edemiyerek onun neıeli &Özlerine 
gülümsiyerek cevap verdi. Nerelerde idi 7 Parkt" 
mı 7 Muhakkak ki orada değil. Parkta aramış ve 

görememitti. Ah 1 Hayır, hayır, oraya hiç uğrama• 
Jruftı ... 

Sordu: 
- Viktoria, Johannes parkta mı idi? 
Viktoria cevap verdi: 
- Hayır, görmedim. 
Teğmen ni,anlı&ına gazaplı bir nazar atfetti ve, 

ona bir ihtarda bulunmuş olmak için de, karşısmd" 
oturan çiftlik sahibine mübalagalı sa.yılacak kadar 
yüksek sesle: 

- Demek ki beni Bekaça avına gOtürmek isti· 
yorsunuz? Dedi. 

Çiftlik sahibi: 
- Elbette, beni pek memnun etmit olununu:ı:, 

cevabını verdi. 
Teğmen Viktoria'ya baktı. O, niıanlısını bu eğ· 

lentiden vaz geçirmek için hiç bir harekette bulun
mıyarak kımıldanmaksızm duruyordu.. Subay git• 
tikçe .. ,ıı.,ttu, oinirli sinirli hl)'lğmı büktü. 

(Sonu var) 
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POLiTI K MESELELERİ 

anar bahisleri ...___ 

Eski orta ocakları 
ispanya'da harbeden taraflar 
gönüllüleri geri gönderince ... 

~ 
~ .. . ı. J b l'd kalm•.: örneklerinden lltl( aivil mimarisinin stan ıı a en son ~ 

ve yıkılmak üzere olan me§rııta yalı 

Sanat alemimizde pek tanm
nuş olan muhterem B, yan Me
lek Celalin bu yazısmı ve so
llun·daki temenniyi Kültür Ba
kanımızın sanat severliğine 
ithaf ediyoruz : 

:Osküdar'da Karacaahmet'in ta yanı 
ışında iki ev vardı. Yeniçerilerin ev
'l'i diye anılan, bu kerpiç sıvalı ev-' 
!:den biri pembe diğeri filizi renk-

idi. Pek karakteristik olan tepe 
lan ve cumbalariyle bizim birkaç 

ıır evelki sivil mimarimize ait ol
•klarını hemen sezmek mümkün idi. 
bahili taksimatları eski planlar ü

lte yapılmıştı. Yüklükler ve müzey
tn tavan kapıları ile, bu iki ev, si

mimarimizin orta sanata ait mü-
• sem birer örneği idi. 
E<;nebiler gelir fotoğraflarını alır
• ressamlar karşılarına geçip tablo

lr yaparlardı. Ben de eski eserlere 
eraklı olduğum iç in o evleri husu
bir muhabbetle sever, hatta hayalle
ilden ziyade kendilerini muhafaza 

ek kaygısiyle resimlerini bile 
Pmayı ihmal ederdim. 
Üsküdar'm imarı meselesi bu sene 
his mevzuu olduğu için seviniyor
m. Ve aldığım bazı vaitler. gönlüm
~i ~~unun kuveden fiile çıkacağı 
ıdını veriyordu: Yani 0 evleri sa-

ki°'~:rzd-adö;~t~;k~+~;Öy"~c~"},~~~i 
rk evle .,. ·· '· . rı numunesı diye gelecek 
sıllere yadigar bırakabilmek ı 
~ir senedenberi gidip görmemiş ol
gunı o evleri birkaç gün evel ziya

t etmek istedim. Mahalleye vardı-
m zaman yolumu şaşırmış olduğu

zannettim ve daracık sokakların 
asında dolaştım, durdum. Araştır

~larım boşa gitti. Evleri bulamadım. 
ıhayet bir bakkala sordum. Adam
ğız izahatımı dinledikten sonra eli-
llzatıp karşımızdaki bir evi "lşte 1" 

Ye gösterdi. Başımı kaldırdım. Bo
lan dökülmüş tahtalarla kaplı bir 
Phe ve bir de dört köşe pencere 
'rdüm. 
"- Bu değil dayı, onun üzerinde 
Pe camlarr vardı ve yan yana iki ta-
idi !" dedim. Aldığım cevaptan ne 

dar müteessir olduğumu tahmin et
k kolay değildir. Meğer önümde 
ran ne olduğu belirsiz harabati ev 
kikatte benim kurtarmak istediğim 
er imiş. Pek harap olduğu için sa
pleri birini yıkmış, ötekini de ta
' r etmişler! Bir türlü inanmak iste
'yordum. Bir kere de köşedeki kö
"rciye sorayım dedim. Ondan da 
nr cevabı aldım ve öğrendim ki o 

BÜYÜK 

evlerin tepe camları yıkıcılara nasip 
olmus. 

HiÇ olmazsa kalan evin içerısını 
bir ker daha görmek üzere kapıyı çal
dım. Beni içeri alan kadıncağız evi 
tamir ettiklerini sevinerek anlatıyor
du. Tavanlar yenilenmiş, bütün ev 
işlenmiş güzelim dolap kap ıları yeşil 
Ripolin ile boyanmış .... 

* *ılı 
Bu gaflete ne denebilir ? 
Büyük camiler, medreseler, kervan

saraylar ve sonra abide-çeşme ve ima
retler yapan cedlerimizin nerelerde 
oturduklarını anlamak istiyen çocuk
larımıza bundan birkaç sene sonra tek 
bir sivil mimari nümunesi göstermek
ten aciz kalacağız. Derin bir esefle 
görülüyor ki tarihlerde, seyahatna
melerde resimlerini görerek tarifleri
ni ve tavsiflerini okuyup hayran ol
duğumqz yalıların, konakların hiç 
bir bakiyesi kalmamış. Demek ki bu 
ihmal ve teseyyüp devam edecek o
lursa beş on sene sonra sivil mimari
mize dair en küçük bir nümuneden 
dahi memleket mahrum bulunacaktır. 
Şu halde elimizde son kalan ve gözü
müz önünde yıkılıp giden mimari 
kıymeti haiz bazı eserleri acilen tes
bit edip onları olsun mahvolmaktan 
kurtaralım. 

!ı;te bunların başında olarak anıla-
.... a.n.. Ll .U, ••'"'41.'0..,.. T .Jl': V , .. .!;.,l!,:.. _:.ı,_-.:__-.. _:...... 

ve bundan hemen hemen üç asır eve! 
yapılmış meşhur Meşruta yalıdır. 

Boğaziçini tıpkı bir efsaneler diya
rı haline koymuş olan emsalsiz tabi
at güzellikleriyle rekabet ederek mil
li ve mahalli damgayı da koyarak o
rasını tezyin eden insan elinin yap
mış olduğu muazzam vakur ve haş
metli hisarlar karşısında sahile seri
lip göğüslerini boydan boya tabiata 
açmış bulunan zarif yalılar vardı. Bu 
yalıların su katılmamış eski türk ils
lubunda yapdmış olanlarının son nü
munesi yukarda söylendiği veçhile 
ancak o Meşrute binadan kalma tek 
odadır. Binaenaleyh frenklerin bile 
hakkında bir eser neşrettikleri ve yı
kılmak üzere bulunan bu son abide
nin tamiri pek mühim bir vazifedir. 
Ve az bir himmetle icrası mümkün 
işler arasındadır. 
Şu sebeple gerek bu yalının ve ge

rek üsküdar'da kalmış tek tük bir 
iki bina ile İstanbul tarafında bulun
ması muhtemel bu mahiyette bazı e
serlerin mütehassıs bir heyet marife
tiyle ortaya çıkarılıp lazım gelen ta
miratın yapılmasını mercii aidinden 
bekler ve dileriz. Son zamanlarda 

-------

YEMİN 

A vrupa'yı tehdit eden harbı önle-
mek mevzuubahis olduğu zaman 

tecrübesi yapılmış olan dört devlet 
hükümet şefinin görüşmeleri meto
du, enternasyonal sahada neticele
rini vermiye başladı. Orta Avrupa 
meselesi, acı fakat umumi sulhu 
kurtarmak için elzem şartlar daire
sinde halledildikten sonra, Avrupa 
nizamı için daha az tehlikeli oltru
yan, ispanyol buhranının halli me
selesi de, şimdiye kadar Londra ka
rışmazlık komitesinin çalışmalarına 
hakim olan zihniyetten mahsus su -
rete farklı bir zihniyetle ele alınabi
leceği akla gelir. İngiltere'nin Ro
ma büyük elçisi lord Pert'in bugün
lerde italyan dış bakanı kont Ciya
no'yla tekrar başlamış olduğu ko -
nuşmalar ve faşist hükümetinin ge
neral Franko tarafında harp eden i
talyan "gönüllü'lerinden "esaslı" 

bir mikdarını geri çekmek hususun
daki mesut kararı buna delildir. Dün 
Burgos'ta neşre dilen bir nota, fil -
hakika, "Baş kumandan Franko'nun 
milliyetçi İspanya'da on s ekiz ay -
dan ziyade hızmet etmiş italyan lej
yonerlerinin derhal vatanlarına dö
nü~lerini" hazırlamakta olduğunu 

teyit etmiştir. Bu not, milliyetcl ls
panya'nm italyan lejyonerlerinin 
bu ehemiyetli çekilişin·i filiyat sa
hasına çıkarmakla, enternasycmal 
münasebetlerin ıslahına müess\r su
rette yardım etmekte ve üstelik, bu 
noktada karışmazlık komitesi tara
fından izhar edilen arzuyu yerine 
getirdiğini ilave etmektedir • 

H adise mühimdir, ve ~alnız en· 
ternasyonal vaziyetin salahı 

için değil, fakat asıl ispanyol kav
gasının ve yalnız milli cephesinden 
mütalea edilen ispanyol meselesi -

nin muhtemel bir halli yolunda im -
kanlar yaratmış olan ibir karar bizi 
ancak memnun edebilir. Biribirine 

, kanştırrlınaması lazım gelen iki şey 
vardır: Pirene'lerin ötesinde iki se
nedenebri devam eden sivil harbe, 
ideolojik kavga perdesi altında u -
~ 't;,;._,, \i\ ruı;7 v ahim bir t ehli 
ke yaratmış olan, yabancıların mü
dahalesinden meydana çıkan bir Av
rupa problemi vardır; bir de yalnız 
ispanyol milletinin tam hükümrani
si dairesinde halletmiye hakkı olan 
bir iç İspanyol meselesi vardır. 
Fransa ile !ngiltere, harbm daha ilk 
aylarında, umumi bir karışmazlık 
anlaşması yapmayı teklif ettikleri 
zaman, bu iki devlet ispanyol sivil 
harbının bir Avrupa harbı, demok
ratik devletler arasında ıbir harp ha
line gelmesini önlemiye çalışmak 
istemişlerdi. Karışmazlık komitesi
nin karşılaştığı bütün güçlüklere 
rağmen, bu hedefe varılmıştır, çün-

milli eserlerimize büyük bir alaka u- j 
yanmış olduğu memnuniyetle görülü
yor. Birçok yerlerde büyük himmet- j 
lerle tamirat yapılıyor sonra gazete
lerde bu gibi meseleler hakkında mü
nakaşalar yürütülüyor. İşte bu se
bepledir ki şu satırları yazmak lüzu
munu hissettim. Çok temenni ederiz 
ki yakında resmi makamların dileği
mizi hüsnü kabul ettiğini görmekle 
de mesrur olalım. 

Melek Celal 

Babasının tavrı kendisine hayret ve 
korku ilham etmesine rağmen, aklını 
kaybettiği düşüncesini dehşet ve nef
retle reddederdi. 

Çarpışmalar alelade bir 
İç kavga halini alacak 

Lö Ta• gazetesinin 
başmakalesi 

kü daha kötü bir ihtimal önlenmiş
tir. Fakat şurası da doğrudur ki, is
panyol buhranı, aldığı inkişafla, e
velce habeş buhranının yaptığı gi
bi, bilhassa İtalya ile Almany.:· .ıın 
general Franko'nun davası lehıude 
aldıkları tavır dolayısiyle enternas
yonal vaziyeti tamamiyle alt üst et
mek neticesini doğurmuştur. 

Fransız - italyan ve İngiliz -
ıtalyan münasebetlerinde bu 

yüzuı::n husule gelen gerginlik Av. 
rupa'ya ciddi endişeler geçirtti, 
çünkü Londra ve Paris hükümetle
rinin garbi Akdeniz'de siyasi statü
konun doğrudan doğruya veya ıbil
vasrta ihlal edilmesi gibi bir ihti -
mal karşısında kayıtsız kalamıya -
takları aşıkardı. Eveıa, Londra ko -
mitesinin, iki ispanyol tarafına her 
türlü yabancı yardımlarını tahdide, 
azaltmıya, yok etmiye matuf çalış -
malariyle, saniyen Londra ile Ro
ma arasında müzakerelerle bu hale 
çare bulmıya gayret edildi. 1937 
başlangıcında aktedilen Centilmens 
Agriment, ingiliz - italyan rekaıbe -
tini geniş ölçüde hafifletmiye yara
dı, fakat itimadı kati surette iadeye 
bu kafi değildi. Onun içindir ki B. 
N evil Çem'berleyn Roma ile bir in
giliz - italyan anlaşması için müza
kerelere girişti, geçen 16 nisanda 
imzalanan bu anla~ yalnız iki 
devlet arasındaki hususi meseleleri 
halletmekle kalmıyor, munzam hü
kümlerinde, italyan hükümetinin 
İspanya'dan aynı nisbetlcr dahilin
de vabancı 2'.Öniillülerin kckilmcı;i 
hakkındaki ingiliz teklifini tasvip 
ettiğini bildiriyor ve Londra komi
tesinin tayin edeceği zaman gönül
lülerini çekmeyi teahhüt ediyordu. 
Aynı zamanda "İtalya'nm hiç bir a
rr. ive politik emeli olmadığım ve 
İspanya'da, Balearlar'da, denizaşırı 
ispanyol topraklarında veya Fas'ta- ı 
ki İspanyol mmtakasında hiç bire
konomik imtiyaz peşinde koşmadı- l 
ğmr ve bu mıntakalarda askeri ku -
vetlerini idame etmiye hiç niyeti ol
madığı" bildiriyordu. İngiliz hükü
m-eti, bu teminatı nazar itibare ala
rak İngiliz - italyan anlaşmasının 
meriyete girmesi için daha önce is
panyol meselesinin hallini şart koş-
tuğunu beyan ediyordu. 

i ngiltere ile Fransa'yı biribi -
rine .bağlıyan sıkı rabıtalar 

dolayısiyle, ingiliz - İtalyan anlaş
masının bizzarure ıbuna benzer bir 
fransız - italyan anlaşmasiyle itma
mı icabettiği düşünülüyordu. Bu 
maksatla Paris'le Roma arasında 
görüşmeler yapıldı, fakat bu görüş
meler, Şansöliye Hitler'in Roma'yı 

ziyaretinin ertesinae B.. Musolini 
tarafından Cenova'da söylenen nu -
tuk neticesinde akamete uğradı. Bir 
anlaşmıya müsait hava henüz mev
cut değildi, ve yeni italyan impara
torluğunun iki büyük garp devleti 
tarafından tanılmasım bekliyen İ -
talya, ispanyol meselesinin hallin -
den önce, İngiltere'nin italyan - in
giliz itilafı meriyete koymasını el
de edemedi. Miinih konferansının 
intac ettiği enternasyonal salah ni
hayet bir yakmlaşmıya yarıyacak 
manevi ve siyasi şartları yaratabil
di. Fransa Roma'ya bir elçi gönde
recektir, bu İtalya kıralının Habe
şistan imparatoru olarak tanılması
m icap ettirir, ve faşist hükümeti 
Londra komitesi tarafından kabule
dilmiş olan İspanya'da çarpışan bü
tün yabancı muhariplerin vatanları
na dönmesi hususundaki ingiliz plii
mnı, italyan lejyonerlerinden 10.000 
kişinin geri alınması suretiyle tat
bika konulması imkanını hazırlamı
ya çalışıyor. 

Bu sefer doğru yolda bulundu
ğumuz ve ispanyol buhranı

nın enternasyonal safhasından çıka
cağını umabiliriz. Bu netice b~r İn
giliz - fransxz - italyan Akde~ız an
laşması problemini fa~dal~. hır şe • 
kilde tetkik etmeyi mumkun kıla -
caktır. Pirene'lerin ötesinde devam 
eden sivil harbe gelince, bu harp 
hakiki sahasına intikal edilmiş ola
cak ve hiç bir zaman ka~be:nı~mesi 
icap eden iç kavga mahıyetını ala -
caktır, çünkü cumhuriyetçi hüıkü .. -
met kendi tarafında harp eden bu
tün, yabancı gönüllülerini kendili -
ğinden geri göndermek kararını ve~
miştir. Yalnız ispanyol kuvetlen 
karşı karşıya kalacaklan ve artık 
dışarıdan yardım ümidi kesileceği 
zaman, bir zamandanberi iki taraf
ta tezahür eden uzlaşma temayülle
rinin üstün gelerek bütün ispanyol
larca kabul edilebilir bir hal sureti
ne varması ihtimali kuvetlenecek -
tir. 

Seyrüsefer kazalarına yeni 
bir ,are bulundu 

Nevyork sokklarında son zamanla_:
da sık sık seyrüsefer kazaları olmaga 
başladığını gören Nevyork seyrüsefer 
şefi, esaslı tedbirler almağa karar ver
miştir. 

Yeni tedbirler, arabalarla veya 
yüriyenlerin 'bilhassa gece geliş gi -
dislerini disiplin altına alacaktır. 

' Sokak kazalarını önlemek için, 
Nevyork'un iki ıbüyük caddesinde ya
ya olarak yürüyenlerin güneş batar 
batmaz ellerinde bir mendil veya bir 
gazete taşımaları mecburi tutul,mak -
tadır. 
Eğer bu tedbir alındığı halde ka -

zalar devam ederse, yaya yüriyenler, 
arabalarda olduğu gibi geceleri elle-

- Matlem ki istiyorsunuz, hazırım, 
baba. . 

- Şu halde ağabeyinizin intikamı-
nı alacağınıza yemin edin. 

- Fakat, baba ... 

Fakat babası sükutundan hiddet
lenmiye başlamıştı ve bir serzeniş e -
dasiyle dedi ki: 

- Sizden beklediğim budur. 
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y azan: Baro ne• Orkzi 

Babası, kendisini yatağın daha ya
kınına çekerek elini alıp ölünün göğ
süne koyduğu zaman, Jülyet, şimdiye 
kadar dokunmuş olduklarından bam 
ba;;ka olan · cansız vücudun tema siyle 
titredi, fakat ağzını açmadan babası -
na itaat etti ve sözlerini hürmetkar bir 
dikkatle dinledi. 

- Bunu nasıl yerine getirebilirim 
baba? ... Anlamıyorum. ' 

- Ağabeyinizin intikam haykıran 
naşi önünde, tereddüt etmeniz müm -
kün müdür, siz ki dö Marni'lerin so -
nuncususunuz ı. .. Çünkü, bu akşamdan 
itibaren ben artık canlılar ar.-ı,sında 

değilim . • 
_ Evet, baba, cevabını verdi. 

Baş tarafının hulasası j _ Pol Dölatur .. Pol Dölatur ... ~u-
aka Fransa'da kıralltim son. günlerin· nu unutmıyacak mısınız? 

• asılzadelere m~hsus bir mahfilde ~aşlı- _ Hiç bir zaman, baba. 
r. Dölatur isminde burjuva menşelı b.b~r Bu Pol Dölatur ağabeyinizi öl -
ın F , ki ailelerınden ırı· - ? B · ransa nın ~n es .. M ·•yi sevdı· d'" dil İyice anlıyor musunuz ... e -
ınensup olan Vıkont do arnı : ·· 1 ur · · ·· "d' · b 
i bilmediği bir kadın hakkındakı ~o~ nim oğlumu, sülalemın umı mı, u 
le, istemiyerek kızdırmıştır .. o.el.ık a- ınlekete şeref vC;rmiş olan sUlaleler 
det· · h k kl" e soktugu ıçın z me .. ını a aret şe ı~ "b"nce düello. . . de şanlı bir şecerenin son mumes-
nın muaşeret usullcrı mucı ı ıçın .. d.. d .. 
larında çekinilmez bir zaruret olm~~tu;~ silini öldürdü ... Onu alçak~ ol ur u, 
apılan düelloda Dölatur. ~~n~o~c ::C~cce katlettı .... 
ksnıın~ yaralamamak 1ıc; oyunuyle mu- Fakat baba 0 meşril bir düello -
at edıyor ve soğuk.kan 1 ve niha- - . . ' 

zının ateşli ataklarını bozuyor .. .. üyor da ölmedı mı? 
bir darbeyle elinden kılıc_~nMdus1;1,~in a · İhtiyar vahşi bir enerjiyle cevap 

Kont biraz daha sükunetle devam 
ettı: 

- Jülyet, on beş yaşını yakında bi
tireceksini;ı;, ve sizden istiyeceğimi 
anlamıya muktedirsiniz. Ben, zavallı 
aciz malı11, şu sefil koltuğa mıhlı ol -
masaydım, ilahi adaletin bizden birin
den istediğini yerine getirmek için, 
kim'leye, hatta siz yegane çocuğuma 
bile müracaat etmezdim. 

- Allah size yol gösterir, çocuğum. 
İleride, anlarsınız. Genç kxz ürpererek: 

- Hayır, baba, diye mırıldandı, te
reddüt etmiyorum. Bana dikte edece
ğiniz yemini tekrarlamıya hazırım. 

- Elinizi uzatınız, çocuğum, ve te-
laffuz edeceğim kelimeleri, benim ar
dımca tekrarlayınız. 

- "Peki, baba. 
- Beni gören ve işiten Kadiri -

Mutlak allahın huzurunda Pol Döla
tur'u arıyacağıma. .. 

Titretmemiye çalıştığı bir sesle Jül
yet tekrarladı: 
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Bir halk ansiklopedisi (1)' 
İstanbul üniversitesi ve Ankara 

fakülte ve yüksek mektepleri profe· 
sör ve doçentleri tarafından geçen 
sene Ankara Halkevi'nde verilınİ§ 
olan konferansları, Parti, bütün va
taırda9ların okuyup istifade edebil • 
meleri için zarif risaleler teklinde 
bastırdı. 

Halk için ve halk ile beraber 
prensiplerimiz her sahada kendile
rine tatbik mahalli bulabilir. lLUn sa
hası i&e bmılarm en ba§mda gelir. 

Her münevver tür1kün daha ziya• 
de, daima, ilmin durmak bilmiyen 
seyrini takip ederek tenevvür etme
si ülkünıüzdiir. Bu ülküyü, Parti Ge
nel Sekreteri sayın Şükrü Kaya, ve• 
ciz ifadesiyle ~öyle izah ediyor~ 
''Halk kütlesi arasında münevverler 
ne kadar çok olursa olsun eğer bilgi· 
sini okumak veya dinlemek yolu ile 
günün bilgisi seviyesinde tutmazsa 
hem münevverliğini kaybeder; hem 
de bilgisi ve görgüsü mektep sırala • 
rmda öğrendiklerine münhaar kala
cağından yarı cahil olur ve irfan ha• 
yatmda tam cahilden daha muzır 
bir hale gelir. Bir milletin en eN.ııii 
sermayesini ve kudretini teşkil eden 
halk kütlesinin fikirlerini günün ma• 
Jômatiyle tenvir etmek, bilgilerini 
arttırmak, milli vicdan ve §Uurlarınr 
fikri malUmatla kuvetlendinnek~ hü
Jasa halkı bilen, anlıyan, U.tiyeceğt
ni bilen ve istemediğini bilen ve ~ 
liyen faal t dimağh kültürel bir ele
man yapmak, onun insanbğmm y\&
sek duygularmı derinl~tirerek iler
letmek bizim için yalnız insani, ahıa.. 
ki mücerret bir vazife değildir. Bu. 
memleketin müdafasında ve millet.iıı 
ilerlenıesinde zaruri olan bir varlık 
te~elidir . ., 

Bu konferansların verilmeleri de, 
verildikten sonra risale şeklinde 
yurttaşlara arzedilmeleri de i§te bu 
doğru görüşün eseridir. Hakikaten. 
bilgilerimizi günün bilr,ileri" seviye• 
sinde tutmazsak onlara itimat ede
bilir miyiz? Münevver iç.in en büyÜk 
dava eskimi§, geçmif zamana ait 
kalını§ olmamaktır. Halbuki günün 
bin bir meselesi, bin bir yeniliği var• 
dır. Geri kalmamayı nasıl temin et• 
meli? Bütün medeni memleketler, 
bu davayı, salahiyetli ilim adamları.. 
na konferanslar verdireTek ve veri • 
len konferansları da kitap ıeklinde 
bastırıp her h~tiyenin eline vererek 
halletmişlerdir. 

Sayısı kırkı bulan bahse mevzu ri
saleler yan yana getiııilince koca bir 
c:Jt oluyor. Bu cilde, tereddütsüz, 
halk ansiklopedisi adını verebiliriz. 
Zira, bu risalelerde ilmin her tube
sine ait kll'k ayn mevzu, bir ıne
mento lisaniyle telhis edilmi~ bulun• 
maktadır. Fakat, bu ansiklopedi bu· 
günkü hacmiyle de kalacak değil
dir. Öğreniyoruz ki konferanslara 
hu yıl, Ankara'dan başka Adana, 
Konya ve lzmir'de de devam oluna • 
cak ve pek tabii olarak konferan• 
lar gene risale şeklinde intişar ede
cektir. 

Bu büyük himmeti minnetle kar • 
şılamalıyız. - N. Baydar 

[ll Ansiklopediyi teııkil eden risalelerin, 
Ulus'un dünkü sayısında inti3ar eı.len 
listesini gözden geçirmelerini k.ırile
rimden rica ederim. 

rinde yanmış fener taşımağa icbar e
dilecektir. 

çaldık gösterirsem ecdadım ibeni red
detsin. 

Yemin yapılmıştı. Jülyet diz çöktü. 
İhtiyarın yüzünde bir ferahlama ifa
desi belirdi. 

Bir lahza sonra, malUl adam ihtiyar 
uşağını çağırdx, ve Jülyet, heyecan -
dan harap bir halde, oradan kaçarak, 
göz yaşları içinde, s.adık Jcrtrüd'ünün 
kolları arasına atılmıya gitti. 

1793 te Paris 
Konvansiyon'un (1) en mutedil me

busu, evelce kıral tarafından iyi na -
zarla görülmüş vatandaş (2) Döla -
tur'un, 1793 ün hercümerci içindeki 
Paris'inde emniyet içinde yaşıyabil
mesi ve hatta halkın hakiki bir tevec
cühüne mazhar olması ,işte bu şaşıla
cak bir şeydi. .hacaletli akibet Vikont .do ar~\atur'a . 

'Yetini artırıyor ve delıkanh Do verdı: .. .. . 
tıiden hakaret ediyor. . . rlar. _Bir adamın bir çocuğu oldurmesı 
ı:lunun üzerine yeniden diıellvo .ekdıY~ ted- 1 meşru olamaz. Dölatur otuz ya -
rsından çılgına dönen gene; ı on . as a . . . · b ·ı d • 
'Sizce bir hareketle kendini ha~mınınk:~i şındadır. Fılıp henüz reşı.t 1 .~ .. e 
ı üstüne atıyor ve berikinin bır _fela a ~ 'ldi Allahın gazabı katılın ustune 
leıniye çalışmasına rağmen aldIJU yar gı · 

Bir lahza durdu, sonra ciddi bir ses -
le devam etti: 

Genç kız tereddüt etti. Birden bire 
d~ş~.üğü k.abusun içinde sarih bir şey 
duşunmesı imkansızdı. Yalnız tabii 
mahcubiyetinin ve aldığı hıristiyan 
terbiyesinin bir intikam yemini husu
s~nda kendisine ilham ettiği insiya
~ı tevehhuşle babasına karşı itaatsiz
lıkte bulunmak endişesi arasında kal
binin acı bir şekilde bölündüğünü his
sediyordu. Annesinden mahrum ka -
hnca, bütün muhabbetini babasına 
hasretmişti: Her şeyde, onun arzula
rına tabi oluyor, ve bu elim anda, her 
şeyden önce, mukavemetiyle onu mü
teessir etmemek istiyordu. 

- Beni gören ve işiten Kadiri -
Mutlak allahın huzurunda Pol Döla
tur'u arıyacağıma ... 

- ... Ve allah bana fırsat verdiği za
man cinayetini ölüm, felaket veya şe
refsizlikle cezalandıracağıma yemin 
ederim ... 

Terör (3) devri başlamıştı. Ariscok· 
ratlar ve papa::.lar takibecliliyor, mu 
tedilliğinden pek az şüphelenebilecek 
siyaset adamlariyle birlikte gelişi gü
zel tevkif ediliyordu. 

~i~.e~~nde ölüyor. Arkadasl.~r~. Vikonı:r~ olsun 1 • • •• • _ 
ı~un~ eve getiriyorlar. Kuc;uk kız k la- Jülyet hayret ıçınde babasını. ~~zil - ... Ve allah bana fırsat verdiği za

man onun cinayetini ölüm, felaket ve-
- Sonu var -

şı Julyet uyanıyor ve felaketle karsı H' bir zaman görmedıgı bu 
•or. . yordu. ıç . b 
Öl,üsünü konağına getirdikle~i gene. V_ı- he ecan ve kin if~de.~ı~le .. ona arn 
n_t ~ babası Kont dö Marnı !etmışlık y b' adam gibı gorunuyordu. 

- Jülyet hatırlayınız ki siz dö 
Marni ailesine mensupsunuz, bu aile
de ,asırlarca müddet, şeref her şe • 
yin üstünde tutulmuştur; hatırlayı -
nız ki cedlerinizden ıbiri verdiği söze 
asla sadakatsizlik etmemiştir. Allah 
sizi görüyor, çocuğum. Onun ve be -
nim önümde ancak ölümün iptal ede
bileceği bir yemin edeceksiniz. Ağa -
beyinizin ruhunu teskin etmek ve son 
günlerimin acılığını biraz hafiflet -
mek için sizden istediğim bu büyiik 
teahhüde girişmiye hazır mısınız? 

Hayatlarını okumuş olduğu aziz ve 
azizelerin, büyüklerine karşı körü kö
rüne bir itaatla temayüz etmiş olduk
larını düşündü. Bir baba emrini mü
nakaşa etmeli miydi? Eski zamanrn 
şövalyelerini ve yeminlerini yerine 
getirmek için onların başardıkları şe
refli işleri hatırladı ... İhtiyarın heye
canı ona da sirayete başlamıştı: Ken
disini bir misyon sahibi 'e onu yerine 
getirmek için istirap çeker tasavvur 
etti. 

ya şerefsizlikle cezalandıracağıma [lJ 
yemin ederim. 

Fransız !h~ilı1;li esnasında, 20 eylül 1792 
de,n 26 ~ınncı t~şrin 1795 e kadar Fran
sa ~a hukmetmııı olan ihtilalci meclis. 
İ~tılŞI ~snasında clkap ve paye ilga e
dılmıştı, herkes vatandaş (citoyen 
nne) dıye c;ağırılıyordu. ' 

t~~um bir ihtiyardır. Ye~~~ oglun~~th"'.e başka ır 11 zayıflamış dimağda tit • 
rısınin ölümü ihtiyarın ustunde mu ış Bu zava 1 . • l da 
. tesir yapıyoı-. k bir şuurun son ıltıma arının 
- İsmini ismini işittiniz mi, Jül- re .. mekte oldug~unu farkede-, .. tıe son . · 
t? su_ra k d r küçük ve tecrübesızdı. 
G mıyecek a a 

- Bu yeminden dönecek kadar al- LıJ 
çaktık gösterirsem ecdadım beni red
detsin. 

- Bu yeminden dönecek kadar al- C
3
l Terrcur - tet.hi3 • fransız ihtillilınin en 

kanlı devresıne verilen isimdir. 
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Bolu' ela Belediye ıeçim.i yapıbrken 

115 yaşında bir nine belediyeye 
giderek vatandaşhk hakkını kullandı. 

UnMMf nine reyini oerdilıten .onra otomobile bindiriliyor 

Bola, (Huual) - Belediye intihabının ıeb
rimizcle uyandırdıiı büyük alika, vatandqla
nn yurttqlık haldannı kawayııları bakımın
dan ıilüa kabartacak bir mahiyet almııtır. 
intihap h•kkma sahip ıenç ihtiyar, kadm er· 
kek bütün ntandqlar bu büyük ntandqlık 
borcunu aeve aeve yapmakta, Partiye kartı p
laa MYIİ Ye inanlarını bir kere daha meydana 
kcmnaldadırlar. 

Dtln reylerini kullanmak iizere belediyeye gelen 
halk arumda ulona, ihtiyar bir kadrom da gırdigi 
ıöriildil. Bu ihtiyar 115 yqında olan ve Ummuı a
dmı tqıyan Bolu'nun mefbur ninesi idi. Derhal ya -
nma 10laaldum, 

- N•ılam iyimi•in nine? Dedim. 
- Sağol evl&t, dedi. Ninenin ıozlerinde bir ıevinç 

lfllı parlıyordu. 
- Hayır ola, ne için geldin? Dedim.. O benim hay

retime pprak: 
- Ne için olacak, reyimi vennete geldim 1 Ceva-

bını verdi. :111111u11111111• 

u._.. nine ihtiyarlığına ratmeai • 

• 
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lzmir lisesi 
50 yaşında 
Ak saçlı ve ak sakallı 

Eski mezunlar 
Arkadaşlarını bulunca 

Cocuklaşıverdiler 
lzmir, (Hususi) - Elli yqma 

siren Ye cemiyet İçinde, Şükrü r,..,, .. ..,..,_.,..,,.,..,. .. _ .. ,_ ..... ., .. ,.,_,. 
Saraçojlu, Şükrü Kaya, Saylav• Mektebın esld ta

lardan Halil Mentef, Sırn Day, ~':1i,~rn!:S..b:~ 
Hacim Muhittin, Refik Şevket eaiıda nki bir ta· 
ince, Doktor Ali Rıza Ye •İre ~~.,9i;r~mm eli-
pbt birçok miineYYerler, hekim- ._ ____ _ 
ler, doktorlar, muallimler, mü
hendİ9, fen, idare, anat adamı, 
büyük uker yetittiren İzmir (j. 
sesi, bqün, hakikaten emaalaiz 
ve ıüzel bir ıün ıeçirdi. 

En eaki talebeeinden 48 aene evel
ki mesun avukat Fnsi (Denblili) 
ile "6 yıl evelki mesun bmir aaylavı 
Halil Meatet batta ve Refik Şevket. 
Sırrı, Hacim Muhittin, Doktor AH 
Rısa, nld ,muallimlerinden Hamua 
Siphald, Rahmi olmak Uzere iki, üç 
~ kiti memleketin muhtelif nokta
lanadan bu tBrene lftirtke ıelinltler-

dop Der • r ea ı An.kat Fevri, bugUn göğsüne aar-
bulundu. Buna çok lffindi. ftİlll kan beyaz ukallariyle Türkiye'nin 

- lhtiyarım mm gene beni unut-: taıudıiı kıymetler ve bahtiyarlar a-
mamıflar, aağoleunlarl Dedi. Ve re-: rama karıflDll bir almadır. (306 me-
yini aandığa a~.. S sandık nnu). · 

ihtiyarlığına, yqınm 115 i bulma-5 ,.&ki talebe atarauf uçları ağırlq-
lllla rapaen medeni hakkını kullani iDii cMeleri ve burutmut çehreleri· 
müta bu adar bUyilk bir bauui)'eti lalpndl ne rağmen, yıllarca evelki mektep ça-

• 

.- -ı- ..1--&.-ı beled' ı ·· wma pince, bbden bire değifiver· amer• ..... e uauaa ıye re ••i ............... .. 
tarafından klqılaDdı. Belediye reisi j otomobille yolladı. Nine hayatında j Dedi. Ve il&ve etti: . dil~yuiye muallimi Hammip m-1 Davetli etki, Hıtiyar, pide ve mO- pener ve fttaııperverlerl 
tdnmia elini apttL Halini batırmı 

1 
ilk defa otomobile blnmit olacak ki: ı - Allab ıblere de benim kadar ki. denaneye pnti, kalabalık •a- n"9er talebe, trampetlerle yemefe mektekl rollnll anlattı. Banu 1 

wda. Bir otcJmobil çağırttı ve evine - Kaderde kwtte bu da varmql yat venini ımda. gittiler. Fuulya ve plav buırlanmıt- 10D mesununun nutku " en Da -----------------------J..---------------- _ 88 ŞUkril kalamı tı. Karavanalar bakırdı. En eaki ve ilk menn talebe avukat Bay P 
Dedi. Adliye Veklll ŞUkrU Saraç· boru çalan talebe, otu• aene enlkl nin ellai lpnek için vaki riCMı 

ollunu arıJOrdU. .. Gelmedi" dediler. gibi boru çaldL etti. ADANA MEKTUPLARI lıllk'll otel 

18. 

ISflllıadlll 

bir ailiilll 

lzmir, (Hmual) - Kozak çambkla
rmda yapılmakta olen turistik otelin 
in,..ı yakında bitecektir. Otel t&renle 

Bunun berine Refik Şevket lnce'yl Mektep ulonundakl meruim çok Tablo burada pyet neli.el. 
bldırdı. "Etek dhalı,, nm cebirle güzel, çok heyecanlı oldu. ETela ı... Peysi, nurani yUzlU. betu 
hallini iatedl. tbtiyar bir talebe: mir liaeeinden yetiteftler cemiyetinin çok muhterem bir Attır. Orta,a 

- Hocam, ımıfta ılpra 'içiyorlar. bafkanı tlmdiki müdUr Hilmi, daU kıpta talebe tarafmdaa elinin 
Diyerek talebedekl fildyet ve yek- eonra eaki talebe nwn"MI bmlr ... dilli ve onun da talebeyi ala: .... 

dilerlnln hatamı ihbar ruhunu ya- baau Halil Mentq, daha 90lll'a ba· öptiip dakikada mlthiı bir açılacaktır. • 

Blpklı 10G1llar 
pttı. lilnkil mesunlar namma Hapıllt Ak- yübeldl. Berkelin ıkleri ntlUlll 

tanlr aaylavı Halil Mentet'ln, doğan itiz aöylediler. tı. 
blr bahar mevwimlnde, kırda mubaa- Bay Hilmi, ıtızel bir ~ yaptı. Atatlrk'e ve bUyllklere tumt 

lzmir, (Huıuai) - lpklar köyünde aırla 1111111 ıtlreıtill. merhum Retit İzmir Haninin, memleketin mqnati· ırafları çeld~ kararmdan 
11 yafQlda llebmet'le 13 yqmda Ali Galip'in mektepte kahvecilik yapar- yet. inkillp tariblerlade pçirdiğ{ .. fimbin beykelme cldlldi, 
admda iki çocuk ıeceleyin kayp et• ken muallim tarafmdan nuıl yaka- mücadelelerdeki mevldini anlattı. Bu- bir çelenk bıraluldL Burada da 
mitler ve bıçakla birbirlerini yarm- !andığı 0 devirlerde batta Reıit nu müteakip "6 •ene evelki talebe aa uylavı Refik Şeftet ince bir 
IDlflardsr. Galip, İimdiki elçiler~isden HU.e- lzmir aaylavı Bay Halll llentq, en tuk verdi ve tiddetle alklflandı. 

• ı yin Raııp'm, Avukat bmlrli Hafız eaki talebe nmmma 18• ltiyledi. Batı- En llOIU'&o eald l.anir idadisi 
Mersın ele hastane uıtfl'nin yaramaz ve haprı olarak ralarmı. etki muaıı1m1er1. ba idadi- ılmdild adliye billllll psilerek 

ilenin, (HUl\laQ - Hutanede ya
pılan pavyon civarmda yeni bir pav
yon daha yapılacaktır. Buradaki ına
larm iıtimllki için kıymet takdirine 
bqlanmıttır. 

T anus halkavi 
Tanua, (Huaual) - Halkm in,.._ 

tına hararetle dwam edilmektedir. 
Binanuı CUmhurlyet bayramma kadar 
bitirihnaine çalıtılmakQdır. 

(Huau
al) - On befinci 
cUmhuriyet bayra
mınm her bayram
dan daha pel bir 
tekilde. kutlanma- tir. Birçok yerlerde halk kilnUleri 
ımı temin için ha- kurulmakta ve hatiplere pmdiden 
sırbldara timdi- mevzular verilmetkedir. 
den bqlanmıftır. Ziraat tedıilıleri 
HaJkm ve Parti- Ziraat Vekileti umum mildilrU A-
de bulrlık komi- bidin Eıe'nin riyuetindeki bir beye-
telerl toplanmakta tin bölıemiıı: zirai vulyeti Uzerlnde 
" procnmı tan- tetkiklerde bulunmakta oldupu bil· 
sim etmektedirler. dirmittim. Bu heyet İçel vil&yeti si· 
Adana'nın muhte· ral vaziyetini de gözden ıeçirmek 
Uf yerlerine konu- için telırimisden Menin'e citmittlr · 
lacak yklerce a- İki Uç pndeaberi Menin'de bulu-
fer talunm yerleri nan heyet tetkibtma devam etmek-
ff9pit edilmit ve tedir. ilenin mmtakuında köyleri 
..... bqlanm... dolatmlf, mii•tahail ve ihracatçılarla 
tir. KUldlr bakan· temalarda bulunmuftUr. Bu heyet 
lıiı da bu hmuna Tanu•'taki siral vaziyeti de ıösden 
flbrimls killdlr ıeçirmittlr • 
.tlnktlrlllb bir Bay Abidin Eae " arkadqlan ba-,....w slader· Plll,,,q.lerin por.l.rafi 6ir 7°' cGnlerde Ankara'ya dhecekler ve ha-

• Bu pqr- &1re, ı• obl-ılebeye dimhuriyetin mlnuı, t&rk in- sırladıJdarı rapona Zirut nklledae 
..,... blJik bir_._....., .... JdJlbı ....... dereler ftri&ccek-~ 

taıımdıkları anlatılıyordu. nin memleket mUnnverleri, milliyet- ılme nihayet verildi. 

YURTTAN RE İMLE 
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Dünkü lik maçları 

nkaragücü ve Muhafız 
ücü 1-1 berabere kaldı 

Dün Ankaragücü ve Muhafızgücü sahalarında A ve B takım
~ arasındaki maçlar yapıldı. A takımı karıılatmalarma tahsis 

!dılen Ankaragücü sahası, bilhassa çok kalabalıktı. Küçük sa
anın etrafını çerçeveliyen bu kalabalık, en az beı bin kişi vardı. 
Vela Ankara gücü ve Muhaf ızgücü'nün B. takımları hakem B. 

.. Uzaffer Erton'un hakemliğiyle maçlarını yaptılar. Ankaragüç
ler birinci takımlarda bile görülmiyen güzel bir oyunla rakip -
tini 5. O yendiler. 

~Ynı kulüplerin birinci takını 
Çınrn hakemı li . Servet Uzdu. 

llkıınlar da şöyle kurulmuıtu: 

Ankarqücü : Natık • Ali Riza, En-
• Nuıret, Abdül, Mustafa - Jbra -

Nur, Muzaffer, Fahri, Fıkret. 

Muhafızgücü : Muzaffer • Fethi, 
fet - Ahmet, Cihat, Haıim - Atıf, 

l'ahinı, Riza, Şahin, Naci. 
t.façın başlamasiyle beraber Muha-
ıguçlüler derhal hücuma geçtiler. 
aha ilk dakikada Ankaragücü bir 
1 tehlikesi geçirdi. Ali Rıza yerin
bir çıkışla topu uzaklaştl'l'dı. An

ragücünün beş forvedi karşı taraf 
.}esi önünü karıştırdılar. Muhafız· 
Ucij müdafileri tehlikeyi güç atlat
lar. 

Muhalızgücü kalecisinin bir 
kurtarııı 

Oyun ilk beş dakikada bir beraber
le arzediyordu. Fakat dakikalar iler Muhalızgücü takımı oyuncuları 

d~çe Mu~fız~~üler~ ndy~~-----------------------------~ 

·kim oldukları görüldü. Güzel pas-ı 
llnalar ve açıkları besliyerek yapı
. akınlarla göze çarpan bu üstünlük 
irinci haftayım sonuna kadar devam 
tti. Bilhassa son on beş dakika zar
ında oyun hemen hemen Ankaragücü 
arı sahasında oynandı. 

uluıfızgücüniin golü 
. Muhafızgücü haf hattı oyun üze -
ınde çok mücsairdi. Cihat, karşı ta
af akınlarını keatikten aonra mil
emmel pas tevzi ediyordu. Eğer sağ 
e aol açıkları yaptıkları driblingle 
nnlarmın topliUlmaaına ve yer tut 

alarrna _}'.ardım etmeselerdi dün 
hafızgücü birkaç &ol dahi kua

acaktı. 

Devrenin tek golünü aağiç İbrahim 
ttı. 20 inci dakikada idi, aantrafor 
_ız~ topu şahsi bir gayretle korner 
ızgısine kadar sürdükten sonra yer
en bir pas verdi. Ayaklar arasında 
.. r~nerek geçen ve falsolu bir seyir 
kıp eden topa İbrahim dokununca 

op ağlara kadar gitti ve orada kal -
r. 

iKiNCİ DEVRE 
Oyun bu devrede birinci haftayim

e olduğu gibi başladı ve uzun müd
t öyle devam etti. On beşinci daki
dan sonra iki taraf forvert hattı işi 

CVşettiler. Böylece müdafaa ve haf 
. tlarının güzel oyunlarının neticele-
1 alınamıyordu. 
Oyuncular bir az da asabi idiler. Bu 

.. iyet maçı lüzumsuz bir sertliğe 
Urükledi. Hakem aıksık çaldığ• dil· 
.. kle oyunu durduruyordu. Nihayet 
nkara Gücünden Abdili, Muhafız 

Gücünden Rıza oyundan çıkarıldı. 
zanın çıkarılması Muhafız gücü 

0 rvert hattını tam bir atalete aevket
i. Takım müdafaa sistemini tatbika 
aşladı. Buna mukabil Ankaragüçlü
~r Rızayı ileriye alarak hücumlarını 
ıyadeleştirdiler. 

eraberlik ııayıaı 
30 uncu dakikadan it~baren oyunda 

ir güzellik kalmadı. Gelişi güzel vu
Uşlarla dakikalar geçiyordu. Fakat 

ceriksiz kalmalarına rağmen Anka-
agüçlüler daha çok hücumlar yapı
orlardı. Bu hücumlar eanaaında ka

eci Muazffere çok iş düştü. Muzaffer 
birkaç güzel tutuşla vazifesini yap~ı. 

Fakat, maçın bitmesine .be~ ~~kıka 
kata Muhafız gücü kalesinın onu ada
~akıllı karıştı. Bu k~rışı~hk esnasın~ 
aa top da kaleye girdı. İkı takım b~r~ 
Pere oldular. Biraz sonra da maç bıttı. 

M uha/ızgücü saluuında 
Muhafız Gücü sahasında karşılaşan 

harbiye İdman yurdu - Güneş B. ta
~1nıları 2-2 berabere kalmışlar ve Ga
~atasaray B. takımı Demirsporu 4 - O 

Yennıiştir. 

Polonya' da mebus 
seçimine hazırhk 

. . Varşova, ıs a.a. - Mebusan meclisi 
ıçın yapılmakta olan seçim hazırlıkla
rını mevzuu bahseden Kurjer Polran
tıy gazetesi milli birliğin yüzde seksen 
nisbetinde bütün plinlannı tahakkuk 
ettirdiğini ve yüs dört intihap mın • 
~m yüzünde milli birlik namzet-

Profesyönel güreşler 

Teklrdailı Hüserin'le güreımeıe 

gelen Bulgar pehlivanı Kiro 
Kara Ali ile tutuşmak istiyor 

SolJan sağa Joğru: Kira Deliormaniaki, Dimo Stoyanol 
ue Türkiye lxqpelaliuanı Tekirdağlı Hü•eyin 

Bugün şehrimizde profesyonel gü- ı 
reşçiler arasında mühim bir serbest 
güreş müsabaka.si yapılacaktır. Cebeci
de otobüs durağındaki Yenidoğan 
sinemasşnda yapılacak bu müsabaka -
lar için me§hur profesyonellerimiz 
baş pehlivan Tekirdağlı Hüseyin ve 
bandırmalı Kara Ali ~rimize gelmiş-
lerdir. 
Tekirdağ'h Hüseyin bulgaristnlı 

Kiro Deliormaniski ile Kara Ali de 
gene bulgaristanlı Dimo Stoyiçef ile 

karşılaşacaklardır. 
Tekirdağ'hnın rakibi Kiro, Kon

ya'daBabaeski'li İbrahim'i, Dina~'d~ 
Mülayim'i serbest güreşte ye~ıt.ı. 
Yağlı güreşte de Adapazar'lı Arıf ı Bı
lecik'te sırtını yere getirmişti. Bu de
fa tatanbul gazetelerinden birinin 
spor muharririne ''Tekirdağlı'yı mu
hakkak yeneceğim'' diyen Kiro tanın -
mıı üstat güreşçilerdendir. 

Kara Ali'nin rakibi bulgaristanh 
güreşçi Dimo da tanınmış bir profes -
yoneldir. Diıno meşhur Avr~~a Ş~ -
piyonu 0ankalof'un talebcaıdir. Bır -
çok yerlerde muvaf fakiyetli güretier 
yapmıttır· Fakat hasta olduğu için bu
gün güreı tu~sl ihtimali vardır. 

Dün akşam matbaanUZa kadar ge -
len Kiro, yukarda verdiğimiz mal~ma
tı teyit ettikten sonra, arkadap ~uno
nun hasta olduğunu h~~r v~.~ . V,~ 
dedi ki: Ben İbrahim ı, Mul~~ ı 

dim. Bulgaristan ve Avrupa ikin • 
Y~~ . Benim vaziyetimde olan Ka
cısıyıın. kird w1 
ra Ali ile güreştikten sonra te aı:_ ı 
Hüseyin ile güreş yapmam daha d~g-

olacaktır. Bu Tekirdağh'dan çe.~ın· 
~ğim için değildir. Böyle daha muna-

sip görüyorum." . .. 
B vaziyetten sonra organızatorle-

. u apacaklannı bilmiyoruz. Yaıl -
nn ~~ Cebeci'ye gidenler nıqbur 
nı~vanlar arasında birkaç güzel ma~ 
pe edebileeeklerdir. Bu güreş ~lki 
seyr ıun • ..,in belri de Kara Ali ile 
Kiro ile pu-r 

Kiro arasında olacaktır· 

Polath'da yapllan güreılerin 

neticesi 
Polatlı, ıs (Telefon,a) - Bu gün 

Polatlı'da Tekirdağlı Hüseyin Müla -
yim'le beraber güreştiler. Bir buçuk 
saat süren bu güreşte Tekirdağlı Mü
layimi yenemedi. Adapazarb Arif ile 
rnaniaalı Halil gürettiler, Halil adapa
zarlı Arif'i tufla yendi. Güreılere di -
ğer küçük pehlivanlar da iştirak et -
mitlerdir. 

Kaymakamlar ve 

mektupçular arasında 

yeni değişiklikler 

İç Bakanlık, kaymakam ve mektup
çular arasında yeni bazı değişiklikler 
yapan bir kararname projesi hazırla
mış ve projeyi yüksek tasdika arze
dilmek üzere Başbakanlığa vermiştir. 
Bu kararname projesiyle bazı kayma
kamlar şark vilayetlerimizden garp 
vilayetlerimizdeki kazalara naklo
lunmakta ve açık mcktupsuluklara da 
tayinler yapılmaktadır. 

.......................... .............. ~ - . 
s TÜRK ÇANAKKALE ~ . . 
• • 
E Senenin en muvaffak aıkeri E 
E milli eseri E 
E kitap halinde çıktı. Bütün E 
E kitapçılarda araylDIZ E . . . . 
E Yazan: M. Şevki Yazman : . . 
........................................ ,. 

Bugün tam saat 14 te 
ıehir ipodromunda 

3. 
At yarışlarının 
üncüsü yapılacôk 

Yüksek Yarıı ve Islah ene·· · · . ·~· .. .. . ... b .. h" . umenının tertıp ettıgı at yarışlarının 
uçu~~us~ ugun fe •.r ıpodromunda saat tam 14 te yapılacaktır. 
Bugunku yarıılara gıren atların çokluguw h · · d h" k m J b 

1 
ve ıe ramız e ıç Of _ 

. 1amı1t 
0 aktn azı at arm gelmesi koıularm heyecanlı olmasına ve

ıı e o aca ır. 

Bilhassa beı inci koıuda tamam 
on tane ~rap at ~~ kısrağı koşa
caktır. Çıfte bah111n bir ayağı ve 
ikili bahsin de bu koıuda olması 
dolayısiyle müıterek bahis bu
gün birçok kimselerin yüzünü 
güldüreceğe benziyor. 

Her şeyden evci bugün bazı yarışla
rın bilhassa en mühim koşu olan be
şinci koşunun neticesini bulmak her 
kula müyesser olamıyacaktır zannın 
dayız: Bugünkü koşulara gelince: 

Birinci koşu : 
Satış koşusudur. Oç yaşında ve hiç 

koş.u kazanmamış yarım kan arap ve 
halıs kan arap erkek ve dişi taylara 
mahsustur. İkramiyesi 190 lira mesa. 
fesi 1200 metredir. Bu koşuya giren 
atların her birinin satış fiyatı 400 lira
dır. 

Yarışa iki tay girmektedir. Bunlar 
Galip Yüksel'in Yavuz ismindeki kızıl 
~ır erkek ta!ı i~e Bayan Aliye Ruşen'
ın Ceylan ısmındeki kestane dorusu 
dişi tayıdır. 

Bunlar şimdi}'- kadar hiç bir koşu 
yapmamışlardır. Ve kuvetleri hakkın
da da hiç bir mallımat yoktur. Yalnız 
idmanları esnasındaki yaptıkları dere
celere na.zarar. Yavuz biraz şanslı gö -
zükmektedir. 

I kinci koşu : 
1938 senesi zarfında 400 liradan faz

la ikramiye kazanmamış üç ve daha yu
karı yaştaki halis kan ingiliz at ve kıs
raklara mahsustur. lkramiyeai 2SS li
ra mesafesi 1600 metredir. 

Sıklet 3 yaşındakiler 53 kilo, dört 
ve daha yukarı yaştakiler 58 kilo ta -
şıyacaklardır. Bu yarışa dört halis kan 
iştirak edecektir. Bay Asım Çırpan'm 
Dandy'si (58) kilo, Bay Salih Temel'in 
TaıpınM'ı sı ki.\o, Bay 'F. H. Ka-rao.
ınan'ın Şıpka'sı 47 kilo, general Sabih 
Omurtak'ın Ateş'i 47 kilo. Bırada her 
şeyden evci nazarı dikkati celbeden kıi
lolardır. Yarış şeraitine nazaran dört 
yaşında olan Taşpınar'ın S8 kilo, üç 
yaşnda olan Şıpka ile Ateşin de 53 ki
lo ile koşmaları lazım gelirken Yarış 
ve Islah Encümeninin yerli atlarımızı 
himaye maksadiyle yaptğı nizamna
meye göre her yerli at ecnebi menşeli 
bir atla müsavi sıkletle kC>ftuğu koşu
larda 6 kilo noksan aldığından mev-
zuu bahis üç halis kanın kiloları dası
rasiyle S2 ve 47 kiloya düşmüştür. 

Bütün bu kilo avantajlarna rağmen 
Dandy rakiplerine nazaran biraz pns
hdır. 

Ateş bu kotuda koştuğu takdirde 
plise olabili.r kanaatindeyiz. . 

Vçüncü ka§u : 
Dört ve daha yuhrı yaıtaki yerli 

yarım kan ingiliz at ve kısraklara 
mahsua handikaptır. İkramiyesi 2S5 li
ra mesafesi 2600 metredir. Bu ko1uya 
programa nazaran altı hayvan kayde
dilmiştir. 

Bay Fahri Atlı'nın Andranbudin'i 
6S kilo, Bay Fahri Ataçeri"nin Ceyla-
n'ı S6 kilo, Bay İsmail Tetik'in Gülca
n'ı SS kilo.Mehmet Çebeli'nin Olgosu, 
S3 kilo, Bay Şaban Ath'nm Ayhan'ı 

Sl kilo ve Nonaa'ı 48 kilo 
Bunlardan Andıranbudin son za

manda forfe verip yarıştan çekildiği 

için biz cuma nüshamızda bildirme
miştik. Programa yazılışının bir sehiv 
eseri olduğunu zannediyoruz. 

raklara mahsustur. İkramiyesi 2SS Jira 

mesafesi 1600 metredir. Bu koşuya 

giren atlar kazançlarına ve yaşlarına 
~öre kilo aldıklarından sıkletler muh
teliftir. Kayıtlı h:ıyvanların isimlerile 
kiloları aşağıdadır: 
1 - Recep Bolkan'ın Ceylan'ı 67 kilo 
2 - Fehmi Ural'ın Alderviş'i 6S kilo, 
3 - Salih Temel'in Musul'u 62 kilo, 
4 - K. Odabaşr'nın Şahin'i 62 kilo, 
5 - Recep Bolkan'ın Leyla'sı 60,S kilo 
6 - Galip Yüksel'ın Giıven'i 60 kilo, 
7 - Muzaffer Batur'un Kısmet'i 60 ki-
lo, 
8 - Avnı Hayranlı'nın Duınan'ı 58,5 

kilo, 
9 - M. Dincel'in Efe'si S8 kilo, 
10 - Recep Balkan'ın Yıldız'ı 56,5 ki-
lo. 

Bu koşu mesafesinin 1600 metre 5i
bi kısa olması doiayısiyle neticeyi 
tahmin pek çüçtUr. Fevkalade çabuk 
olan ve son 1zmir yarışlarında uzun 
mesc.fe üzerinde Onlu gıbi kuvetli bir 
rakibini geçerek nefesli olduğunu da 
isbat eden Musul"un ayakları oir::ız a
cıdığından bu koşuda koşacağını ıan 
netmiyoruz. Diğerleri arasında bura -
da hiç kosularını görmedigimiz dört 
tane hay~an vardır. Ceyliin, Leyla, 
Güven ve Yıldız· .ouıı'ardan Sıvas'tdn 
cuma günü gelen C'!ylan'm çok kuvet
li bir at Yıldızın da tamam bu mesafe 
atı oldu

1

ğu söylenmektedir. ~alnız bu
günkü yarışta ~sla~ı,?.ın. \maz faz.la 
olduğunu tabının ettıgımız A~dervıf, 
Kısmet ve Efeye karşı Ceylin ile Yııl
dız rivayetlere inanmak lazım gelirse 
kuvetli bir rakiptir. Avutsayder ola
rak Şahin de ihmal edilmemelidir. 

Çifte bahis bir tanedir. Üçüncü ve 
beşinci koşular arasındadır. İkili ba· 
b.U. bir tanedir. Ve be\inc.i ko~dadır. 
Son söz olarak beşinei koşunun, ku
veti hakkında bir fikrimu olmıyaıı 
herhangi bir hayvan tarafından Iıcua
nılması imklnmın daima mevcut oldu· 
ğunu ilave eder, okurlarımıza iyi bir 
şans temenni ederiz. -
Ebre cephesinde 

şiddetli bir 
harp oluyor 

Londra, ıs a.a. - Baraelon'dan bil
dirildiğine göre, Franko kuve!leri 
Ebre cephesinde taarruza geçmıfler 
ve yeniden tiddetli bir harp başlamış
tır. Madrit cephesinde de faaliyet 
artmıştır. Majorka adasından gelen 
muhtelif yabancı tayyare filoları Fi
guerao ve Valansiya'yı bombardıman 
etmişlerdir. Bu tayyareler Baguera 
burnu hizasında bir fransız torpito 
muhribini de bombalamışlar ve muh
rip bunlara tayyare toplariyle muka-

bele etmittir. 

Frnakocularo göre 
Salamanka'dan bildirildiğine göre, 

Franko kıtaları Toledo, Eatramadur 
ve Endülüs cephelerinde muvaffaki
yetler kazanmışlardır. Ebre eephesin
deki hükümetçi taarruzları püskür • 
tütmüştür. Perşembe günü Banelon 
ve Tavagon bombardıman edilmiştir. 

Gönüllüler meıeleıi 
Geri kalanlar arasında Ceylan ve 

Gülcan rakiplerrne nazaran biraz ıane- Perpinyan'dan bildiriliyor: Karıt
hdırlar. Avutsayder olarak. Ayhan da mazhk komitesi sekreteri Hemning 
oynanabilir zannederiz. gönüllüler hareketinde hazır bulun -

Dördüncü ko§U : ( Olgo mak üzere Kadiks'e hareket etmiftir. 
Beynelmilel komisyon da yarın kon-

ko§uıu) trol için İıpanya'ya hareket edecek-
U ç ve daha yukarı yaştaki halis kan 

ingiliz at ve kısraklara mahsus handi- tir. -kaptır. İkramiyesi 320 lira mesafesi 
2200 metredir. Alman-Yugoslav ticaret 

Bu koşuya dört halis kan kayıtlı-
dır. 

Bay Salih Temel'in Springboard'ı 
62 kilo, Bay Burhan Işıl'ın Komisarj'ı 
56 kilo, Bay Ahmet Atman'm Özdemi
r'i SO kilo, General Salih Omurtak'ın 
Ateş'i 48 kilo. Ateı ikinci koşuya da 
yazılıdır. Haber al<(ığımıza göre Ateı 
ikinci koşuyu daha müsait gördüğün -
den orada kopcaktr. 

Binaenaleyh yarış üç hayvan arasın
da cereyan edecektir . 

Bunlardan da Springboa.rd ile Öz
demir Komisarj'a nazaran daha fB11Sh
dır zannındayız. 

Beıind kotu : 
Dört ve daha yukarı yqtaki yarım 

kan ara,P. ve bili• kJD arap at ve k• 

konuşmaları 
Belgrad, 1 S a.a. - On giln evel Bel

grad'da Almanya ile baflıyan ticari 
müzakereler müsait bir şekilde ve aa -
mimt bir bava içinde devam etmekte -
dir. Bu müzakereler neticesinin bütün 
memte19t ekonomiü için faydalı ola -
cağı ümid edilmektedir. Müzakereler 
esnasında niebeten çetin meseleler de 
tetkik edilmekte ise de iki tarafm mü
tekabil anlayıp uyeainde bunların da 
tamamiyle halledileceğine ıüphe yok 
tur. 

Bu mllnkerelerin hiç olmazsa ge -
lecek haftanın sonuna kadar devam e
deceği tahmin edilmektedir. 
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Birer kalemtra§ kazananlar : 
Ankara Gazi lisesi 1124 Fahrettin, Ma

raş orta okul Z49 Talat Boliım, Ankara i
kinci orta okulu Zeynep Öc;ahr, Ankara 
Hasan Ercan, İstanbul 44 uncli ilk okul 
Sebla Tokmen, Kutahya li&esi 869 Ab
dıirrezzak Oral. 

Birer küçük miiıvedde 
defteri kazananlar: 

Bafra oru okul 1S4 Tank Unal, Hen
dek Kizımiye muhtarının oılu Hakkı 
Erdogan, Ankara erkek liseıı 747 Nevzat 
Pandir, Ankara Atıfbey mahallesi 228 
Meliha Suer, Ankara birincıorta okul 
Necip 11erı, Ankara Kocatepe okulu 187 
Osman Çarh, Ankara Vahibe Çet!ntaı, 
Nevşehir Avcılar ılk okulu 231 Şakir 
Kutsal, İstanbul Çapa odabaıı çukur 
Bostan sokak 23 4 J. eri dun Alptekın. 
Ankara Hasan Özc;elik, Zonguldak Çe
likel lısesi Hadı Erdaturk, Sinop Ger
zede Uzunhuseyin evınde Ali Altay, An
kara Necatibey okulu 894 lamall, Kay
seri hsesı 18 Mehmet Oguz, Ankara İs
met İnonu okulu N ecıl Unat, Sinop en
cumen uyesi oğlu Ertuğrul Turan. An
kara Leblebici mahallesı Şemsettin Yas
tuman, Ankara Ataturk okulu 139 Mu
zeyyen Bılgıc;, Afyon Dumlupınar okulu 
Bekır Tiryakioglu. 

Birer kart postal kazananlar: 
Elizıi Tunceli emniyet müdurunun 

kızı Bedıa Tuzun, Diyarbakır iskan me
murunun oğlu Nurettin İren. Adana eski 
istuyon rakı fabrikasında Nail Koç, 
Samsun Bozkurt okulu Mumtaz Erkoç, 
Ankara Devrim okulu 226 Vedat, Anka
ra Muhafız Alayı bandosunda stajyer 
Ahmet Ugurer Ankara Gazı ılk okulu S27 
Sevin<: Berker, Afyon Sandıklı talebe 
yurdunda Halil Gunal, Ankara erkek li
sesi 180 Ahmet Acar, Ankara Dumlupı
nar okulu 183 Nevzat Yucesoy, Ankara 
Gazi lisesi 558 Necdet Karaca, Ankara 
Yuksel Sayan, Mudurnu Cumhuriyet o
kulunda 48 1Ihan Sayan, Ankara Cumhu
riyet okulunda İbrahim Cengiz, Ankara 
Kizımbey mahallesi Yuksel Çetin, Zon
guldak orta okul 841 Hilmi Koc;, lneıol 
Adnan Yalçın, Ankara Cumhurıyet ılk o
kulu 1004 Aydogan Uz, Eskışehir Ülku 
ilk okulu 326 Kemalettin, Ankara Cum
hurıyet o .ulu 438 Turkan Gundogdu, 
Ankara Gunpckin, Ankara Cebecı Hayati 
Özark, Ankara kız lısesi 540 Rezan Be
tin, Konya bolge sanat okulu Osman Tun
ca, Adana kız lisesınde 748 Tacisen Bol
ıen, Ankara uc;uncu orta okul Ayten. Sı
vas vakıflar kitıbinın oıı;lu Rifat Son
mez, Zonguldak Hamamönü bakkal Muı
tafa o&lu Kazım Koc;, Zonıuldak Cüm• 
huriyet caddesi 149 numarada Kemal. 
Ankara Taıten ,Doıançay, Sıvaa orta o
kul 191 Feriha Hekimoğlu, Yozgat mu
hasebe mudurünun oglu Efdal Çetiner, 
Akhisar orta okul 67 Mustafa Atalay, 
Van orta okul 22 Ali Sarac;oğlu, Yozıı;at 
icra memurunun o2:lu Ali RıZA. Cermilı: 
aaatc;i Refik oğlu Şevket Elc;i, Anka.ra 
Mimarkemal okulu 380 Doıanalp Demır
can, Elizıi C.H.P. mucellidininoğlu ~üt
fi Gündü Teldrdai Barbaroı caddeaı 55 
Rıza Ual~. Nevıehir maarif memurunun 
oilu Nevzat Uluuı. Diyarbakır Gazi. i~lı: 
okulu 607 Emine Ertürk, Ankara Guzın 
Doian Çanakkale C.H.P. odacısı Recep 
oğlu Mehmet Tan, İstanbul Fatih Hayri
ye lisesi 930 Mehmet Aktay, Kırklar~ll 
viliyet evrak memuru Celil Sencer. Zıle 
orta okul Dursun Aldemir, Diyar~akır 
ak•am sanat okulu 199 Akdayı, Dı~r
bakır sanat okulu Recep Ötıı;en, ~ıle 
orta okul 199 Yunuı, Trabzon orta hıaar 
23 numarada Mesut Ören, Elizığ orta o
kul Mehmet Sunıı;ur, Ankara Uluı okul 
928 Mehmet Komsu. Ankara Mi!"~rke
mal Ayten Dotanc;ay, Adana yenı ıstu
yon biıfecisi Melihat Çine k15la caddesi 
3 numarada Fatma Ayipek, Elizııı; T~
celi emniyet müdilriınun kızı lsmet Tu
.zün, Zonguldak Mithatpa$1 okulu 376 

. Hilmi Civelek, Ankara Mımarkem~l ~ku:' 
ıu 43 Doğan Dagcı, Ankara Ga~ı baesı 
7S7 Ahmet Gokııal, Ankara Devr!m olı:ıl· 
lu Guloren Akal, İstanbul kule11 a~k~ 
lisesi 106 Hilmi Haktanır. Ankara ilun
ci orta okul 433 Cavidan Değer, Ankara 
Hamamonü Rıza Acar, Adana Naca~ 
caddesi 265 numarada Ahmet Aytelun. 
Ankara kız lisesi Neriman Maytre, ~
dırma Halkevinde Feride Umut, ~ .P
kir Cümhuriyet okulu 98 Vural Bılsın. 
Malatya liseııi 920 Sermet Kamıı •. Bur
sa Meydancık Osman Ayiılkli, Mer11n or• 
ta okul 202 Mehmet Bener, Küc;uk ~o•
ıat Sevim Gürec;, Ankara Muazzez Gıriı, 
Diyarbakır orta okul 883 Enver Çol~an. 
Ankara 1stiklil okulu 117 Yuar Erınç, 
İstanbul yeldeğirmeni uc;u!'ciı O.O. 4~ 
Nezihe Ata$, Samsun lise11 337 Hayatı, 
Adana lisesi 524 Nevzat, htanbul Gala
ta Ayanikola Pohhronia Paahalidia, Gon
yük aaatc;i Baha eliyle MuYeaaer Ulaı. 
Zonguldak Namıkkemal okulu 231 Cev
det Gönene;, Tarsus manifaturacı Rıf~t 
Okuyaz, Adana inkılip okulu 209 Nen· 
man Karan, İstanbul Galata Necatıbey 
caddesi Karanlık sokak 6/20 numarada 
Ali Yücel, Konya sanat okulunda ıao 
Mustafa Er, Ankara Dumlupınar okulu 
460 Şıikran biıün, Ankara Ulua okulu 
268 Zahide Esel Ankara Hamamonü Ba
lıkesir Tiırkin tpekc;i, 4stanbul Lllell 
Şair Haımet sokak 42 numarada Ayhan. 
Diyarbakır Yoııurt pazarında di~ hekimi 
İbrahim oğlu Nizamettin Atak, Iatanbul 
Llleli tair Hatmet aokagı 40 numarada 
Kenan, Diyarbakır orta okul 26 Sait O
nur, Ankara devlet demiryollan zat iıle
rinde Tahsin eliyle Necla Nurol, Ankara 
Dumlupınar okulu 90 Vedat Meral, An
kara birinci orta okul 76 Naci Gucer, 
Ankara birinci orta okul Necat Ataol, 
Ankara Etlık okulunda 297 Yuksel Ça
kın, Ankara ikinci orta okul 261 Muniae 
Gündüz, Bandırma Halkevinde 293 K. 
Umut, Elizıi komiser Halit Karaböliilı: 
oilu Şeref Karabulut. 

Aylık 

Güzel Ankara gazetesi 
Herkesin sabırsızlıkla beklediği bu 

gazete 29 - ilk teşrin - 1938 cumarte
si günü pek zengin münederecatla çı· 
kıyor. 

Muharriri İbrahim Necdet Göker 
İmtiyaz sahibi Salih Komuk 

Matbaası Ankara Yaltırık Buıme
vi, idarehanesi Ankara Ulus Mey
da?ı Rekor fotografhanesinde hususi 
daıre. Tl: 1291 l• iyatı 10 kuruştur • 

7693 
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~iV Y ağb ve yatsız acı badem, yağsız kar ve yanın yağh gece ve gündüz 

HASAN KREMLERİ 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

İhtiyarlan gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 
Hasan ismine ve marl<asına dikkat .• 7478 

939 Modeli Blaupunkt Radyo.ları geldi Kôzım Rüştü. 

Ve BACI sayesinde bir çocuk gibi korkusuzca koşar, 
atlar, ata ve bisiklete biner, kürek çeker, teniı oynar, dans 
eder, güneş hahyosunu alır velhasıl bütün spor hareketle
rinize rahat ve neşe ile devam edebilirsiniz. 

Artık kadınlara ayın üzüntülü glinle-

FEMİL ve 

FEMİL 

B AG
""' 
1 

rini tamamen unutturmuştur. 
O kadar pratiktir ki; en ince elbi· 

seler ve dar mayolar altında bile se-

B AG
""' 

1 
z~lme~, kullanan kadın mevcudiyeti-

Ve nı katıyyen anlryamaz. 
Mikrop yuvası olan eski usul bez ve 

v pamuk tamponların, Bayanların bil· . FEMİ L ve BAGI tün hayatlarına mal olan rahim, tena
sül ve sinir hastalıklarının önüne 
geçmiştir. 

Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti Bayanlarının AYLIK TEMİZ

LİKERİNDE yalnız FEMİL ve BACINI takdirle kabul etmiş
tir. FEMİL ve BAô!'... her eczanede ye büyük ticarethanelerde 

daima Bayanlarımızın hizmetine hazır bulunur. 6769 

RADYOLARIN KIRALI 
ANTİFADING - Çift Oparlör 

EMSALSİZ 
SATIŞ YERi: 
ISTANBUL 

EY 

4 ncü VAKIF HAN 
ASMA KAT No. 19 7540 

GENÇ! 
SACLICINI, AiLENi, VA TANiNi 

FRENGİ ve BEL SOGUKLUGU 
AFETiNDEN KORU. 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZ İN 
Varken ıshrap 

çekilir mi ? 

Baş, diş ağnlan 
Ve Ü§Ütmekten mütevellit bü
tün ağrı, SIZJ, sancılarla ne:ı:le

ye, romatizmaya kartı 

NEVROZ İN 
Kaşelerini Bllnız 

icabında günde üç 

kaşe ahnabilir 
7689 

Hah merakhlarana 

Erdek AaliY,e Hukuk Mahkeme
sinden: 

On beş sene evel gaybubet ederek 
şimdiye kadar kendisinden hiç bir ha
ber alınamıyan Erdek'in Halitpaşa 
mahallesinden Nuri oğlu Hüseyin 
Hilmi ve Nuri kızı rlayriyenin gaip • 
liğine hüküm verilmesi talebiyle kar
deşleri Kamil tarafmdan Erdek asliye 
hukuk mahkemesine ikame olunan 
ıdavada kanunu medeninin 32 inci 
maddesi mucibince mumaileyhim Hü
seyin Hilmi ve Hayriyenin haya.t ve 
mematı ve bulunduğu yer hakkında 

mali'lınatı olan her şahsın bir sene zar
fında Erdek asliye hukuk mahkeme -
sine bildirmeleri lüzumu ilan olunur . 

7696 

Çubuk Asliye Hukuk Mahkeme
sinden : 

Eski Siverek ve Diyarıbakır mebu
su B. Kadir Körkçü vekili Atıla Ka
rahan tarafından Ülüübüş köyü hudu
du içinde ve Dumlupınar mevkiinde 
(tarafları Esat bey ve çukur tarla ve 
Aktaş ve köyün içinde akan çay ile 
Arkaşan) hududiyle mahdut (100) 
dönüm atık; dokuz dönüm; 19 evlek; 
30 kiran cedit mikdarındaki tarla ü
zerinde fasılasız ve nizasız zılliyette 
bulunmakta ve mülkiyet sıfatiyle bu
lun.makta olduğundan milki olmak Ü· 
zere tescilinin talebinde bulunmuş ol
duğundan bu hususta yapılmakta o -

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en şid· 
detlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin çaresi bir 
kaşe GRlPtN almaktır. Mide
yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - tesirli. zararsız 

lan duruşmada bu J?a:vri menkulfuı U- ---~ 
zennae oırnaırıaaıa- eaen1er1n ma -
lfunu olmak ve vesaikiyle müracaat 
etmek üzere usulen ilfuı yapılmasına 
karar verilmiş olduğundan yazılı tar
la üzerinde iddiaihak edenlerin iddi
alarını müeyyit vesaiki subutiyeleriy. 
le birlikte duru§ma günü olan 7.12. 
938 çarşamba günü saat 13 de mahke
meye müraacatları ilan olunur. 7676 

Cemiyetler 
Bir memur olanacak 

Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi 
Merkezinden : 

Münhal olan istatistik ve propa
ganda müdürlüğüne bir memur alına· 
caktır. Yüksek tahsilli, ve bir ecnebi 
lisan bilmesi ,askerliğini yapmış ol
ması şarttır. Taliplerin umumi mer-
keze müracaatları. 7666 

·i Okullar · 
Hastabakıcı ve terzi ahnacak 

Harp Okulu Komutıanlığmdan: 
Harp okulu hastanesi için mektep 

mezunu 40-50 ve 55 lira ücretle hasta 
bakıcı hemşire ve 40 lira ücretle terzi 
aılnacaktır. Şeraiti haiz olanlar hasta
ne baştababetine müracaatları. 

(4346) 7682 

Kok. kömürü satısı 
...> 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirl<etinden 

En iyi cins Türk Antrasiti ve Alman teshin koku gel
miştir. Ortaklarımıza taksitli ve tenzilatlı sahşlara baş
lanılmıştır. 

Ucuz ve kuru kömür almali ve kışın rahat etmclt istl
yen sayın ortak ve müşterilerimize şimdiden kömürle-
rini almalarını tavsiye ederiz. 5007 

2880 

Cildinizin tahrif edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında ıeve 
seve kullanılan, ve cildi hr&f· 

tan ıonra pamuk gibi 
yumuşatan 

POKER 
hra$ bicaklar1nı kullantnıı. 

ttn 
ha 
un 

Ankara Balık pazarmda eşya 

satış salonuna her cins İran, Kaf
kas ve Anadolu halıları teşhir 

edilmekte ve ucuz fiatla satılmak
tadır. Halı meraklılarının bir de· 
fa salonu görmeleri kafidir. 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - ~ 

~ YENİ SİNEMALAR HALK ~ Her ecıanede 
bulunur. 

KÖRLER SAKATLAR HAPİSHANELERİ DOLDURAN 
KATİLLER, TIMARHANELERDE 1NL1YEN DELİLER, ME
ZARLARA GÜN GÖRMEDEN gömillen masumlar, bütün deje
nere İNSANLAR ekseriyetle ya kendileri tarafından kazanılan ve· 
ya ana ve babalarından miras kalan bu mel'un hastalıkların kurban
larıdır. GAYRİMEŞRU MÜNASEBETLERDEN ÇEKİN 1 Her 
gördüğünü temiz sanma ve hayatını kaput dediğimiz prezervatif· 
lere teslim etme. 

Nefsine hakim olmazsan behemehal PROFİLAKSİN kullan 
PROFİLAKSİN bütün mütemeddin memleketlerde gençliği yüz· 
de yüz bu bela tufanlarından koruyan en birinci ıilahtır. Sıhhat 
Vekfiletimizin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kaılar 
içinde yazılıdır. 7178 

Profilaksin daima ve her 
zaman Profilaksin ! 

- Telefon : 3624 7570 ----------------------------------------- == 

U L U S - 19 uncu yıl - No: 6183 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Um\lmi Neırlyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

----------------------------------

BU GON BU G.ECE 
Mevsimin en güzel en eğlenceli 

büyük fransızca sözlü vodvil filmi 
SIRNAŞIK KADINLAR 

Baş Rollerde 
H. Garat - Betty Stockfeld 

Armand Bernard 
Ayrıca: Sonıuz Kiinat (Kültür filmi) 

Seanslar: 2.45-4.45-6.45. Gece 21 de 
Ayrıca saat 10 ve 12 de ucuz matineler 

Fiyatlar: Balkon 35 Salon 20 
kuruştur. 

, ......... , 
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Gündüz Matinelerinden İtibaren 
Dünya patinaj şampiyonu Sonja 
Honnie'nin en son temsil ettiği 

büyük filim 

SAADET DURAÔI 
Fransızca sözlü 

Seanslar: 2.30-4.30-6.30. Gece 21 de 
10 ve 12 seanslarında ucuz matinede 

YiRMi MiLYON ONA AŞIK 

Fiyatlar: Balkon 35 alt salon 20 kuruş 

SUS Sinemaımın ilk programı Shirley'in 
"Radio Kraliçeıi" filmidir ULUS Basımevi : ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN ':1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 rr 

Eskinazi Müe~sesesi Kııhk şapka modellerinin bütün son yeniliklerini gösterecek olan sergisine 
1S. 10 - 938 tarihinden ..,_en MoY.Jn müıterilerinin teref vermelerini rica eder 7664 



rıiversite'de ele 
bir törenle başladı 

Rektör Cemil lifsel 
rı • • • • • • 1 
tlllJver.aıte'nın uıesaJSIDI an ataR 
ınühiin bir nutuk söyledi 

tlı (Başı J. jaci say/ada) 

ULUS 

lelldlye ~imleri clolayulyle 

Büyük Ôrııder ~tatürk 
Başvekile memnuniyet ve 

feşekk\or.ünü bildirdi 
(Başı 1. inci :saylada) bittiğini ve ıher yer& rey aahibi vataıı-

Kur'a 11klle<ek 
Ank•a Bah(eli EYier Yapı 

Kooperatifi İdare Heyetinden : 
Eaaa mukavelemizin 27 inci 

maddesi mucibince evlerimizin 
tayini için 23. 10. 1938 pazar gü
nü saat onda ortaklar, idare mec
li.i ve Noter huzunınc:la kura çe· 
kilecektir. Sayın ortaklarımızın 
mahallemizde behemehal hazır 
bulunmalarım rica ederiz. 7675 

-9-

Enstitüler ·l 

Muhtelif ecza ve alal ahna<ak 
Gazi Terbiye f.Datitu.ü Direktör -

Jüğünden: 
Gazi terbiye enstitüsü kimya labo

ratuvarı için muhtelif ecza ve alet a -
lınacaktır. Muhammen bedeli 670 lira, 
muvakkat teminatı 50 lira 25 kuruş -
tur. 

İhalesi açık eksiltme ile 31.10.938 
pazartesi günü saat 15 te mektepler 
muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

1'arih Kurumunu ve Dil Kup 
kurarak türk tarih ve dilini 

Ieria. eaylH da :1.600 dür. Bu Mne bu 
miktar ısoo e çıkarılmaktadır. Talebe
den çok fakir olanlar~ nakdi yardım 
ueuiü kabul ediimi,, taiebeye yardım 
talimatı mucibince burs vermek için 
müracaat edilmiJtir. lf ve Zü-aat ban
kaları kendilerinden istediğim beşer 
bunu derhal verdiler. Bu iki milli 
bankamıza huzurunuzda teşekkür e-

dair olan telgrafınızı aldımı. Rey aa- daşların büyük bir tehalük ve ıevlde 
bibi vatandqlarmıu;ın büyük bir te- intihaba iştirak ederek reylerini Cüm- -------------

Şartnameyi görmek istiyenler ıher 
gün enatitü direktörlüğüne müracaat 
etmeleri. (4331) 7672 

.. ~~n ilmi çalqına mCV%UU ya
Nk Ata bir yandan ilmi 

".'halarda öiretecek n iler!Cp 
bır kudretle " carp üniv~ 
.aYarında olmak üzere üııivıersi
kurınuş ve son program nut
iİni•eraite için hükümet.ıe şu 

İfi Vermiştir. 

·versitede yeni urlaluıı 

1 
fıtanbul üniversitesinde başla
~ ıslihat programını daha ra
bır tarzda tatbik ederek cUmr::: cidden modern bir üniverııi
dırmak llzımdır.,, 

iirk'ün ula§ılacak be&flui 
ten program nutkunu tahakkuk 
ek için Celal Bayar bükümeti 
Çalışmakta ve sayın Başvekil 

r.iteye kartı en yakın alakayı 
l'nıtktedir. Bu suretle görülmüş 
llıtilıim itler vardır. Ve ben bu 

nda korkmadan ıöyliyebilirim 
hayli iyi i§ler ~pılı:nıştır. Bu 
Glıiveraite:mizin elcailderine de 
etmek lazımdır. Bu noksanla

tıa ve tesisat eleman, elemanları 
talebe yerleri ve eksikleri 

le dört katagoride toplıyabiliriz. 
tltsikler tamamlanmadıkça ünj.. 
tenin kurulU§U bitmiJ saydamı-

ır. 

,. &mi ~d •.. ·ıe zen ders yılı ıçın e unıversı -
1 der:a yapıJmıı bu dersler 162 
lioM!urmuştur. Bunun 26782 ai 

"t.ıe deraleri geri kalanları dil 
ridir. Bu ders saatlerinin 8060 ı 

n21 aı tJib. sus i edebiyat. 2278 i 
k, 691 i ikbaat, 300G i ditçi ~ 

nde ve 5195 i dil ·mektebinde 
ı§tır. :S. rakamları mcmlıaketin 

· lt&n.etle nnderia. 
Tıp Wııiatea b1inilderinıık de 

poliklinik yaı.dmı 18239 huta 
~yupılmı~-

Bu yıl: 531 nıezıuı 
yıl üniversiteden 581 1dfi me -

olınu§tur. Oniveraite en ~ok bu 
~un vcmıiftir. Bunların 258 s.i 
62 si hukuk 64 ü fen, 28 i kimya 
• llıdiıı.i, 20 ai tabüye, 11 i fizik, S i 
:Ye, 37 &i edebiyat fakültelerin -
62 ai dit tebabetindeıı, 35 i ec.zacı 

. endir. Tıp fakiilteai kurul• 
an beri ilk defa bu kadar mczUA 

. Bütün mezunlarımızı candan 
ederim. 

'versiteye yeni elemanlar 
1'lft Sağlık Bakanı en iyi tıp tale-

. her yıl iirft'ftnlİ'tıe liborabl.W

~rablnıasrm, Gen~ Kurmay 
saym Marqal de ukeri tıbbi

her yıl be! talebenin \bÜftrstte 
Yetiftirllmesini ve bunlat' yeti1in · 
kadar her yıl ordudan dört yi:U
I vermeyi kabul etmek suretiyle 

· teye büyük ycm:hmfarda bu -
U!lardrr. 
ilYJn Kiiltfir Bakam da ytibek 
inılerden altr kişinin liniverıitcde 

tna müsaade etmiştir. Kendile • 
Gniversitenin minnet ve teşekkiir-
i arzederim. 

imtihanlarda kmanıruı 
nisbetleri 

" yıl imtilıaıılara 4166 kifi cir -
3284 tt kazanmıştır. Terfi nisbeti 

YÜzde 95 7 bukııkta yüzde 64• 
e Yüzde 70,a ectebiyatta yüzde 
• iktısatta yüzde 61 ,4, dit tababe
e yüzde 94,4, eczacıda yüsde 86•1 

Bu niM>etler geçen teneden daha 
r On yıJdanberi açılan konferaıı&
geçen yıl da muntazaman .d~ 
iı ve bunların sayısı 70 ı geç : 

· r. Konferansların ilk iki eehe91 
ınıştır. 

_LJniversite neşriya.tı Iann 
nıversitede butınlan lutap 
ı 7 5 dir. Kültürü yayma yolunda 

önemli bir teıebbila de ders ve 
t kitabı olarak dünyanın ~

eserleriyle her yıl çıkan eser~n 
· ze çevirmektir. Bunu org~.e 
· Bir memleket me.elesi addettili
bu işte üniversite salahiyetli her 
"fın yardımından istifade ede -

tir. 
'ırercUmesine batJanmıt olan e9er -t sayısı 120 dir. Bunların 26 ıuun 
llltncsi bitmit ye 6 aı basrlmıttır. 
ttlı talebemiz 4916 dır. Geçen yıl 

l~ın 3882 si ücretsiz 1032 si Ucretli 
hıuştur. Alınan harçlar da diğer 
leketıere m.betle pek aroır. 

ükiimeıln tJe milli nıüeı-
11e11elerin yardımlan 

üküınctiıı bealediii ünivcniteli· 

derim. 

JU,dr"4lır"6 değifiJdikM?ıı 
•.;uuı......U•"' ı..ıw :r~ .,.._ ...... ~ııiat 

ohDUflUL· !<c!.ıı.eı.e pro~eauıu J;jö. H.eı
ıı.cnıbiılııCh, Wıyau .ıuıuya pr.oıeaoru L&e~ 

sc:hiu, en.aç: pruıeaouı ı..ovvenın.al 
Amer.ıka'ya Kıtınek üzere bız.den ay• 
rıWıiar. Uıuversttenın kurulUfl'"Ga 
mühim emeklerı goriılen bu proıaör
lou tetekkurler ea.crım. Y eıı.ı olarak 
aramıza dört protesor katıldı . .t'rote
sor Rotke'nin yerıne !Jobertsberger, 
J.Jemoube'nin yerme Sganıtı:cs, .I:' ran
klih'in yerine Kozenberg getınldiler. 
.J:< eisefe kürsüsü ıçın proıesor Frank'
la hayati kimya içın profesör Lövc de 
ımıhaberedeyız. S . .K . .li. kimya pl"Ofe-
9Öriiİg'Ü için de mu.akkaten profeeic 
Gi• getırilmt,tır. Bunlada ecneoi 
profesorler kadı-0911 kapanmıftır. Bun 
dan b~le yeni pa-of:ettocl.Cr gdrmye
cdrtic. 

Kümatol.ji dersleri 
BUçok .ltapllcaiarı oı.an memleketi

ınUde klimatoloji tedrisatının ek&ikli
ğini kapatmak için trp fakültesi tara
fmdan böyle bir dersin ihcılaaı ve pro
fesörlüğüne de Dr. Nihat Reşad'ın &e
tirilmcsi tekli fedilırüf ye kcyfi7ct efe 
Kültür bakanlığına yazılmıştır. 

Doçentlerimiz arasmda bilgisi, ça
lışması ve muvaffatiyetiyie temayüz 
eden fi%ik doçentimU Fihir Yeniıay 
ela profesörlüie terfi ettinimfttir. 
Kendisini telHik etierimı. 'Oni-ret'ıite
nin yeni dera yılında da muvaffak ol
ma.un .e t.alebenin yeni muvaffalri
yetler ka.zanmasım temenni ederim.,, 

Jki lllld.ellirs ..,_i 
Bc:kMiriin nutık&Ddaıı llOIU'a Uei.a

ıiuain en. aki talehes& aı.fatiyl& Wr 
tıp talcıbesi söylev vermif, ı.=dan 
eoınra ~bu. yııl kimya ıabc
line ilk alarak J4LZ:lılan ve B ua 1 iao
.W pek iyi bitirCA bir kıa talebe ko
nu-şmllf, ihtiu•laraıı aöykmittir. 
Bundan IOW'a iktıaat ordinaryüaii 
profeıör Noymark yeni yılın ilk der
s.ini iku.adiyawı ve iktıaat ıiyaıeti
nin yeni inkipf temayülleri mcvauu
ile vermiş ve bu denle mcuaim bit
mittir. 

üsi9ft8itcde •ıwkr pazane.i uba
hı başlıyacaktır. -
Çinliler 5iddetli bir 
mukavemete başladılar 

balük ve şevk ile intihaba/iştirak et- huriyet Ha11c Partiıi namzetlerine ver
tiklerine ve rcylemu C. H. Partisi diklerini bildiriyor ve Türkiye halkı-
namzetlerine verdiklerine büyük nm ietiwıuı.ı Ulu Şefimi% Akatürk'· 
memnuniyetle muttali ol<hlm. ün emrinde ve izinde ne kadar derin 

1stildil ıav:aşı 'ft türk iınlulibı. her: bir i:ymanla yürüdüklerini ve Atatürk 
hamlesinde ve her safhasında, mille-· inki)ip ve rejimine bağlılıklarının ve 
timizin y.ülaıek siyasi ve 1nedeni ka-ı Cüınhut'iyet Halk Partisine ve biikü
rakteri ite memleket iılerindeki şu -4 mctiımize aağlam itimatlarının bu yeni 
urlu birliğine dayanan& muvaffak! tezahürünü ilave odiyor. Yüksek türk 
olm°'tur. milktinin her zaman ve her yerde Ulu 

C H. Partisinin ideali ve programil Şefimize ve onun yarattığı rejime 
.-e Cümhuriyet Hüll:ümetinin icr~~ sonsuz bağlılıklarıııın bu en yeni ve 
ancak mittetimiz&ı bu yüksek ahl~k kıymetli tezahürünü sonsuz aaygıla
ve hasletinde mesnet bulaı:ak her gun: rımla an:etmeme·mliaaadelerinizi istir
feyizli bir eserini gösterebilmekte -ı ham ederim· 
dir. Dfuı ve bugüıı ol.dutu gibi yarın\ Başvekil ve C. H. P. Umumi 
dahi memleket ve millet için yegineı Reis Vekili 
kudret, ikbal ve refah kaynağı olanı Celil Bayar 
inkılap prensiplerinin 'ff cümhuriyetı \ _ 
rejiminin tatbikatı üzerirrde fikir vel B k 
elbirliğinin bu yeni tezahüründen do-ı u·· ··uu·· aoer 
layr aziz ntaııcfa9!arımaa '" baştaı • , \ ,.. ~ 
siz olduğunuz halde parti ve bükü -l (B . . 
met te~kilatına tebdk, teJdtlciir ver a.şı ı. ıncı sayfada) 

muha&betluimin iblağını rica ede- i günleri gi5receğiz ki bakılmıyan 
rim. bir hasta,, bir mesuliyet veıikaıı 

Bapelr.ilin &elgra/ı i olarak ba,ımıza kakılacak, hili 

Ba~vcli:i1imi:ııin Büyük Onder'e çek· niçin bir trahomlunun gözü teda-
tiği telgraf da ıudUl': vi edilmediği vazife adamların-

C. H. P. UMUMi REtSt dan sorulacaktır. 
RE!SlCÜMHUR ATATÜRK'UN " Elimize gelen vaziyetin hiç 

YUKSEK HUZURLARINA bir mesuliyeti bizim değildi: fa-
lST AN BUL kat o vaziyetin ıslah devri geç-

D.ailiye Vekili ve Cümhmiyet ı.tikten aonra,
1
hiç bir mazeretimiz 

Halk Put* Genel Sekreterinden aı-l~e kalmaz. ıte Atatürk kalkın
dığım 14 Biıindtetrin tarihli yazıda ıaa pli.nınm muhtelif kısımların
kanmıl adMpıere milatenid birkaç bele- ela çalııan halk hükümeti adam
diycnin bU laafta içia tdı.ir olunan in- laırı, bize heıap günlerinin ıe
tihapları mmtesna olmak üare bütüc reıflerini hazırlıyorlar. 
Türkiye belediyelerinin antihaplarının F. R. AT AY 

İtalya daima Peşt~den yana! 
(Bap 1. iaci aylada) 

riyor: 
lyi babet' alan mahfiUere g&e Bu

dapqte hüklimeti tarafın.dm ~ 
balan talep üzerine K.omemo görBt-
melerinin inkıtaı netieeeinde Macaria
tan'la Çek:CMlonkya arnmda çakan 
ilitiUfta halcem1Ht yapmak Üffre bir 
dörtler konferansmm, daha doğrusu 
İngiltere, Fransa. İtalya .e Almanya 
hariciye nazırlarından mürekkep bir 
konferanam toplanması ihtimali dün 
ciddiyetle derpif edilmekte idi. Fakat 
bu pl'Oje timdi terkedilmif gibidir. 
Görinife pre macar kabineei dört 
prp devleti nezdinde bulunduğu te -
şebbüslerden sonra çekoılovak hükü
ımtiyle doirudan doiruya milzakere 
lere devam etmek uısavvurundadır. 

B. Bone'nin ıemaslan 
Paris, ıs La. - Hariciye nazırı 

mibakereleri son Ciano - Perth görüı
mcsinde de mevzı.nıbahı edilmiıtir. 

, . Mü-.ıbrel.4Jr yeniden 
ı ba§lamalı 

Rbma diplomatik mahfillerindeki 
umumi kanaat, Prag ile Budapeıte a
rasınıda müzakerelerin yeniden eaıla
makta gecikmiyeceıği merkezindedir. 

Bu. meseleden bahseden Tribuna 
&azteei diyor ti: 
"Şimdiki halde l:ıikim olan kanaat 

doğrudan doğruyaımüzakerelere ye~ 
niden başlanmaaınıın faydalı olacağı 
merkezindedir. Yalnız başka yolda 
yürümek icap ederı. Bu husuıta en iyi 
yol ise diplomatik yoldur.,. 

İtalya hariciye nazırı Kont Ciano, 
Polonya büyük olçisini kabul ederek 
kendisiyle uzun4bir mülakatta bulun
muştur. 

(Başı J. inci sayfada) Bone biribiri arkaımdan macar ve 
gerilerine sarkarak eyaletin en mühim Çekoslovak elçilerini kabul etmittir. 
şehirleriııdc:_n Tamif.u'yu geri ~lmıf- Budapeıte hükümetinin mümesaili 
tardır. Paotıng-Şansı araımda Çın ~u· Komamo müukerelerinin inkıtaının 
vetleri irtibat tesis ettiklerinden •. p- sebeplerini anlatmıt ve Macariıtanm 
ponlar cenuba kuvet gönderemıye- bir istida ile milracaat ederek Münib 
ceklerdir. itilifı mucibince dört garp deYletinin 

B. Musolini Romada kalıyor 
. R~, .ıs a.a. - Stetanı aıansınm 

bıldırdığıne göre, B. Muaolini, tama
miyle aydınlanmamıt olan enternas
yonal vaziyet dolayıaiyle bugünlerde 
Torinoya yapacağı seyahati kanunu
saniden sonraya bırakmııtrr. 

Se
l gibi bir"....nlmur alJıntla... hakemliğini istiyeceğini ifrab etmiı-

r...,, ih- tir. Londro mahfillerine göre 
Tokyo'dan bilaınııyor;. ~a~ · Zannedildiğine göre Bone'nin Çe - Londra, ıs a.a.. - lyi haber alan 

raç lı:uvetleri Ceaobi Çın de ilen mahfili hareketine devam ederek Kanton'ıan Jroslovakya elçiaiyle yaptığı mülikat er, macar ve çekO&lovak hilkü-

v . , •• 1 esnasmda bilhana. halihazırda Lon- metleri arc111ında inlı:rtaa uğramıı olan 
80 kilometre şarkındalı:i aıp ~ -

al ela ..,al dra ile Paria araaında yapılan görüt- müzakerelerin yeniden buhyacag-ını 
~i v::a•aa bir yağınıar tuı. • 1

"' ~ 15- r-r. imd KaD melerin mevzuunu tqkil eden fran - söylemektedir. 
etmiflerdir. Ba lmntler 1 1 

- sız - ingiliz malt yardımı meaeleıi IJ 
ton - ıtuvları daniryolana çok yabn bahis mevzuu olmu9tur. r/i idare! 
bir mesafede bulunuyorlar. Bra.tialava, 15 a.a. - Yeni Slonk-

De-lrvolu ıehdiı edUiyor B. Daronyi Pqıe'ye döndü ya valisi Julius Simko, prki Slovak-
··- .T · ı Budape-+e 15 a.a. Sabık Batnre- yanın Karpatlaraltı Rusyaaı ile hem _ 

Başka bır. J·apon kolu da dcnıiryo u- !P • - :ıı· lriı B Daranyı· bugün o··c;.1 u·· r·ı hu- hudut üç mıntakasında o .. rfi =~are 1·1.c-
na 15 kilometre meıoafede bul~~-ı • , • e ze Mı uuı 
Suntung ıebrine kadar iJerle~ıftı~. ıual tayyare ile ve yanında Almanya- etmiştir. 
Gene Kanton yolu üzerinde mühim bır nm Budapqte elçisi olduğu halde Venkov gazetesinin salihiyettar 
aevkulceyt noktaaı olan Uay-Çeu bu Milnih'ten buraya dönmUıtür. B. Da· mahfillerinden öğrenildiğine göre, Slo 

. . ranyi, kıral naibi amiral Horti ile vakya muhtar hükümeti, Slovakyadakı" 
sabah sukut etmıştır. tıa,.elril B. lmredi'ye Münih'te BB mason localannm derhal kapattlrnuı-

Bir tsıy/un Hitler .e Ribbentrop'la yaptığı gö - na,mallarınnı müsadereaine ve bumın 
Evelki akpm .K.iUKa'nun l~~n~p riipneler hakkında malthnat vermiı- polis nezareti altında bulundurulma • 

kısmında bir tayfun çıkmıştır. 1 yuz tir. sma karar vermittir. 

kişi kaybob:nuf. bir çok öl; Gor~.n~:- Ronuı'daki temattlar ,..,,....~-----------..... 
tinin taşan sulan tarafın a? suru - Roma. 15 a.a. - Macar hariciye ne- TUNA KIYILARI lenmittir. Kagoshima eyaletınde mah- ureti huauai kalem direktöril Kont 
sulit harap olmuştur. Çaki. bugüı- Kont Ciano ile Macaria-

J
apon _ ingiliz münmebeıleri tan'm Çekoılovakya'dan istediği ıey

etra/ında ler bakkmda iki saatten futa ıüren 

Toky
o, 

15 
a.a. - J,apon ma .. töua .. tı bu- yeni bir görüpede daha bulunmu9 

e ve öğleden sonra tayyare ile Buda -
un
.. bilhassa japon - ingilız munu -

g . tikbali ile meşgul olacaktır. peşte'ye hareket etmi9tir. 
batJ1111l ıs . ,_. Her iki taraf, Kont Çaki'nin vardığı 

-..:1-·yo ~imbun cliyoc aı: ~- Y • d ı tl · ka netic:eler hakkında mutlak bir ketu-
"Jape>D orduıu, ecocbı eve crı bİ miyet muhafaza etmektedir. Maama-

. nazarı itibara almakauın cenu 
urend . eden askeri buekit devam fih Roma'daki macar mahfillerinden 
Çın' e ıcap A • uıt aban- sızan hiuiyat, ltalya'nm macar hükü

. Cenubı Çın harca. ı y 
edc~ekt~r. devlet aleyhine müteveccih metinin noktai nazarına minen mU.za· 
cı h~ bır !n iltere"nln mit- barette de.anı tedeceli merkezinde
otmapıakla .bertıbe.s! ~i thdmall nr- dir. Bu maele ile alikadar olank at 
kül bir vaziyete aupD rcııildiiine ıöre macar • çctoalovu 
dır. 

- Yeni çıktı -

Falih Rıfkı ATAY 
Hem Yugoslavya' da yapı
lan bir seyahatin hikiy~ 
hem de en eski zamanlar-
4 ! an bugüne kadar Yugoe-

lavya'nm bir larilıi 

Salllık kamy•I 
Hali Tasfiyede Ankara Un Ye 

Ekmek T. A. ~. Tasfiye 
Memurluğundan : 

19 T.Evel 1938 tarihine rutlı
yan çar§amba günü saat 16 da 
Ankara' da Kmacı zade apartma
nında Avukat Bay Hüseyin F ev-
2i Hakman'ın 12 numaralı yazı.: 
hanesinde eski ıistem 928/ 929 
modeli müstamel bir fort kamyo
netinin aleni müzayede ile satı
lacağı ilan olunur. Muhammen 
bedel 175 liradır. 7677 

Cebeci Hastanesi 
Kulak. Burun, Boğaz Mütehasıı11 

Dr. ~vkel Hüsnü TARA Y 
Adliye Sarayı kötesi Sarraf 
Hakkı Ap. No: 2 Tl: 3912 Ev 1279 

7197 

Orman Koruma 

Satılık çam ağaçları 
Ankara Orman Bapnübendiı Mu

avinliğinden: 
ı - Kızılcahamam kazasının ha -

dutları rapor ve krokide yazılı ~on
galı sırt ve Çakmaklı nam devlet or
manından 450 metre mikap 950 desi
metre mika.ha denk 203 adet gayri 
mamul çam ağacı 9 ay ndmda or
mandan çıkarılmak üzere 20 gün müd 
detle açık artırmaya konulmuıtur. 

2 - Artırma 20-10-938 tarihine mü
sadif perşembe günü saa~ ıs de An
kara orman başmühendis muavinliği 
dairesinde yapılacaktır • 

3 - Beher gayri mamul metre mi
kabın muhammen kıymeti 460 kuruı
tur. 

4 - Mı• ; ;ıkkat teminat 155 lira 60 
kuruştur. 

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

(4140) 7272 

Dokuz kalem mefruşat ihalesi 
Orman Koruma Genel Komutanhğı ndan : 
Cinsi Adet Cinsi 

Büyük yazı maaaaı 23 
Küçük ,, ,, 40 
Sabit koltuk 35 
Sandalye 96 

Telefon sehpası 
Camlı doıya dolabı 

Daktilo muası 
Ecza dolabı 

Adet 

5 
30 

' 16 
s 

Etajer 38 
ı - Orman Koruma Genel komutanlık tstanbul'daki talimgih ihtiyacı 

için yukarda cinı ve miktarları yazılı dokuz kalem mefruşatın açık eksilt
me ile \ha\"i ıı/1. Te\tin/93g c:.umat\e!ıi g';\nü ~u\ t1 de Anka.ta'da Yen\
fehir'de komutanlık binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Hepıinin muhammen bedeli (4970) lira (30) kuruı olup muvakkat 

teminatı (3n) lira (75) kuruıtur. 
3 _ Şartnameai her gün komiıyonda ve tstanbul'da Galatada Topçular 

caddeıinde Orman Koruma Genel Komutanlık anbar mildürlüğünde görü

lebilir • 
4 - latektilerin muvakkat teminat makbuzları ile ihale gün ve eaatın• 

da komisyona müracaatları ilin olunur. (4205) 7405 

16 birinci tetrin pazar ıünü gündüz ıaat 14 de 

Cebeci'de Yeni Doğan Bahçesinde 
Prof eıyonel serbest güreı ıampiyonlarımız Bulgar ıampi

yonları ile kartılapcaklardır. 
Türkiye bat pehlivanlanndan 

Tekirdağh Hüseyi~ ve Kara Ali 
Bulıar pmpiyonu (Dima istoyiçeff) 7692 

Almanya' da bloke 
matlobab bulunanlara 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankası Umumi Müdürlüğünden: 
"Almanya'da bloke ınatluhatı bulunanların, hu paraların ne 

"suretle tekevvün ettiğini de kaydederek, blokajın vukuu tarih
''lerini, miktarlarını, hangi müessese nezdinde olduklarını bir 
"mektupla 15-11-938 tarihine kadar Türkiye Cümhuriyet Merkez 
"Bankası Umum Müdürlüğüne isim ve adresleriyle birlikte hi!-

"dirmeleri ilin olunur.,, 7694 

Sayın halka 
Kömür ve odun ahrken 

ola hm dikkatli 
Belediye Reisliğinden : 

Şehrin muhtelif semtlerinde bulunan odun kömürcüler
den bazılannın .. ttıkları malları tartarken kantarlar üze
rinde oynuyarak eksik çekip halkı aldattıkları görülmüı
ve bunlar haldunda kanuni takibata baılanmııtır. Fakat 
halkın da odun ve kömür alırken •lıcıların kantarlar üze
rinde her bansi hir harekette bulunmamaları için çok dik
katli olmalan ve aldddan maim tartııından ve satıcının 
bıııtannclan füphelenenleriıı derhal belediyeye müraca-
atlan ilin olunur. (4356) 7687 

-. 
ı 
\ 
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RESMİ iLANLAR 
Ekonomi Bakanlı{lı 

Mütercim alınacak 
iktisat Vekaletinden : 
Türkofis merkezi için müsabaka ile 

iyi fransızca ve almanca bilen bir mü
tercim alınacaktır. Ayrıca bir lisan bi
lenler tercih edilecektir. İmtihanla 
tespit olunacak iktidarına göre 200 ila 
3.00 liraya kadar aylık ücret verilecek
tir. 

MaHlmat almak için taliplerin An
kara ve İstanbul Türkofis dairelerine 
müracaatlan. (4296) 7586 

Bay_ın~ırlık Bakanlı{lı 

Münakasa tarihi tebdili 
Nafıa Vekaletinden : 
Diyarbakır - Cizre hattı üzerinde 

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

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka· 

ra Emniyet umum müdürlüğü arşiv 

dairesinde yapılacak evrak asansörli. 
tesisatıdır. 

Keşif bedeli: 1219 liradır. 
2 - Eksiltme 24.10.938 pazartesi 

günü saat 11 de Nafıa vekfileti yapı 

Muhtelif eşya alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 
1 - Tefrişi takarrür eden Balıke

sir, Bursa, Edirne, Erzurum, İzmir, 
Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova 
idareleri için idaremizce kabul edi
len tipler dahilinde ve şartnameleri 

mucibince yaptırılacağı ve 22. 8. 938 
tarihinde ihale edileceği evelce ilan 
edilen 1348 parça eşya ihale edileme
diğinden yeniden kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konmuştur. 

2 - 1348 parça eşyanın muhammen 
bedeli (30776) lira (61) kuruş ve mu
avkkat teminatı (2308.25) liradır. 

3 - Eksiltme 1. 11. 938 tarihine 
rastlıyan salı günü saat 15 de Kaba
taş'ta levazım ve mübayaat şubesin· 
deki alım komisyonunda yapılacak

tır. 

4 - 1348 parça eşyaya ait yeni müf
redat listeleri ile şartname ve resim
leri 153 kuruş bedel mukabilinde ls
tanbul'da adı geçen komisyondan, 
Ankara ve İzmir başmüdürlüklerin

den alınabilir. 
5 - 1348 parça eşya eksiltmesine 

iştirak etmek istiyenlerin bir defada 
asgari 20.000 liralık böyle bir işi mu
vaffakiyetle yapını~ olduklarını gös
terir vesikayı İnhisarlar inşaat şube
sine ibraz ederek ayrıca bir fenni eh
liyet ve eksiltmeye iştirak vesikası 

almaları ıazımdır. 
6 - Mühürlü teklif mektubunu ka

nuni vesaik ile S inci maddede yazılı 
inşaat şubemizden alınacak eksiltme
ye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların ihale günü en geç saat 14 de 
kadar yukarıda adı gesen alnn komis
yonu başkanlığına makbuz mukabi
linde vermeleri ı azımdır. 

(7438/ 4333) 7673 

Palto diktirilecek 
işleri eksiltme komisyonu odasında Gümrük ve inhisarlar Vekaletin-
pazarlık usuliyle yapılacaktır. den : 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna ı _ Vekilliğimiz müstahdemleri i
müteferri evrak üç kuruş bedel mu- çin kumaşı Vekaletten verilmek üze· 
kabilinde yapı işleri umum müdürlü- re 18 adet palto diktirilecektir. 
2'iin den alınabilir. -- ? u ... ı...---- hooıdr 1 .__n_,,..~ nlito 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- için 8 lira olup muvakkat teminat 10 
tek!ilerin 91 lira 45 kuruşluk muvak- lira 80 kuruştur. 
kat teminat vermeleri ve bu tesisatı 3 _İhale 18. 10. 938 salı günü öğle
yapabileceklerinc dair ehliyet vesi- den sonra saat 15 tc Vekalet binasında 
kası ibraz etmeleri Iiizımdır. "Bu ve- levazrm müdürlüğünde yapılacaktır. 
sika eksiltmenin yapılacağı günden 4 _ İsteklilerin teminat akçelerini 
en az sekiz gün evci bir istida ile na- VekSlet veznesine yatırarak alacak
fia vekaletine müracaat edilerek alı- lan makbuzlarla belli gün ve saatte le
nacaktir. Bu müddet zarfında vesika vazım müdürlüğünde hazır bulunma -
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye !arı· (4343) 7681 
giremiyeceklerdir. ( 4302) 7404 

1 P. T. ve Te~~~ı 
Band alınacak 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için satın alına

cak olan (1500) adet teleemprimör 
pcrföratör bandı asık eksiltmiye kon
muştur. 

2 - Muhammen bedel (2100) iira 
muvakkat teminat (157,5) liradır. 

3 - Eksiltme 23. 11. 938 tarihine mü
sadif sarşamba günü saat (15) tc P. T. 
T. umumi müdürlüğü binasındaki sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka -
nuni vesaiki hamilen mezkftr gün ve 
saatte satın alma komisyonuna müra

caatları. 

İdare binası yaptırılacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 
1 - Şartname ve projesi mucibince 

Kars'ta yaptırıacak idare binası inşa -
atı kapalı zarf usuliyle cksiltmiyc ko
nulmuştur. 

il - Keşif bedeli 40237 lira 20 ku
ruş ve muvakkat teminatı 3017 lira 79 
kuruştur . . 

ili - Eksiltme 31.10.938 tarihine 
rasthyan pazartesi günü saat 14 te 
Kars müstakil müdürlüğünde müte
şekkil komisyonda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 251 ku
ruş bedel mukabilinde İstanbul' da in -
hisarlar umum müdürlüğü inşaat şube
siyle Ankara başmüdürlüğünden ve 
Kars müstakil müdürlüğünden alına-

bilir. 

dır. Muvakkat teminat 262,5 liradır. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 3 cü maddesinde ya
zılı şartları ve ehliyetleri haiz bulun
maları lazımdır. 

4 - Bu işe ait şartname Ankara'da 
Vekalet levaZim ve daire müdürlü
ğünden ve İstanbulda İstanbul adliye 
levazım memurluğundan her zaman 
parasız olarak alınabilir. 

5 - Eksiltme 20-10-938 perşembe 
günü saat 15 de Ankara'da Yenişe -
hir"de Bakanlıklar mahallesinde veka
let levazım ve daire müdürlüğü oda
sında top ı anacak eksiltme komisyo
nu tarafından yapılacaktır. 

6 - Eksiltme komisyonu nakit ve 
nakit mahiyetinde tahvili aynen tc· 
minat olarak alamıyacağından eksilt
meye gireceklerin teminat olarak ban 
ka mektubu ve yahut teminatın mal 
sandığına yatırılarak makbuzunu ib
raz etmeleri icabeder. 

7 - İsteklilerin tayin edilen gün 
ve saatte teminatlarile birlikte Ko • 
misyon huzurunda bulunmaları. 

(4088) 7247 

Devlet Hava Yolları 

Kokkömürü satın 
alınacak 

Devlet Hava Yolları Umum Mü -
dürlüğünden: 

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

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

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

4 - Eksiltme 18-10-938 tarihinde 
salı günü saat 15 de Devlet Hava 
Yollan Umum Müdürlüğü binasında 
yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin eksiltme gün ve 
saatinde tayyare meydanındaki Dev
let Hava Yollan Umum Müdürlüğü
ne gelmeleri ilan olunur. (4127) 7257 

l{unu' yuplır1lg~gı, 
Devlet Hava Yollan Umum Mü • 

dürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Devlet 

Havayolları Ankara tayyare meyda -
nındaki betonarme hangar etrafına 
kanal ve kaldırrm inşası. 
Keşif bedeli: 3716 lira 59 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve ev

rak Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünde görülebilir. 

3 - Eksiltme 18-IQ..938 tarihinde 
salı günü saat (ll de on birde) Ha
va yolları Umum Müdürlük binasında 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlık usulü ile ya
pılacaktır. 

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

6 - Taliplerin üçüncü maddede ya
zılı saatte Hava yolları Umum Mü -
düdüğü binasında eksiltme komisyo
nu odasında hazır bulunmaları ilan 
olunur. (4130) 7268 

'-~~rlik~ 
Askerliğe davet 5 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. 

levazım, İstanbulda Beyoğlunda P T. 
T. Levazım ayniyat şubesi müdürülk-

V - Eksiltmiye iştirak etmek isti
yenlerin Nafıa Vekaletinin 12. 8. 938 
gün ve 67 numaralı tamimi mucibince 
ehliyet vesikasını haiz bulunması la-
zımdır- Ankara Aıkerlik Şubesi Reisliğin -

lcrindcn parasız verilir. (4089) 
7295 

Gümrük ve ln.~B. 

Rakı mantarı alınacak 
lnhi&arlar Umum Müdürlüğün

den : 
ı - Şartname ve nümunc mucibin

ce 20X25 cb'adında on milyon silin
drik rakı mantan pazarlık usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher bin 
adedi 400 kuruş hcsabilc 40000 lira ve 
muvakkat teminatı 3.000 liradır. 

3 - Pazarlık 31-10-938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 14 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapıla -
caktır. 

4 - Şartnameler iki lira bedel mu
kabilinde İnhisarlar levazım ve mü
bayaat şubesiyle Ankara ve İzmir 
Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin 
edilen giln ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarilc birlikte yukarda ad! geçen 
komisyona gelmeleri. (7311-4260) 

7517 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, den : 
kanuni vesaik ile Nafıa Vekaletinden 1 - Şimdiye kadar muvazzaf askcr
alınacak ehliyet vesikasını % 7,5 gü- lik yapmamış tam hizmetli ve son 
venmc parası makbuzu ve yahut ban- yoklamasında piyade sınıfına ayırd 
ka teminat mektubunu ihtiva edecek olunanlardan 316: 330 dahil. 
olan kapalı zarfların eksiltme günü 2 - Topçu, süvari, istihkam, nak
en geç saat on üçe kadar Kars inhisar- tiye, mızıka, muhabere, demiryol, 
lar müstakil müdürlüğünde mütcşek • tank, kimya sınıfına ayrılmış olan· 
kil komisyon başkanlığına makbuz !ardan 316: 332 dahil. 
mukabilinde verilmiş olması ve posta 3 - Deniz, jandarma, orman koru
ilc gönderilecek mektupların da bu ma, gümrük, harp sanayii, hava sını
saate kadar komisyonda bulundurul- fına ayrılmış olanlar 316: 333 dahil 
ması lazımdır. Postada olacak gecik- 4 - Gayri müslimler 316: 331 dahil 
meler kabul edilmez. (4357) 7688 olanlar askere sevkedileceklerdir. 

, Tüze BakanlıOı 

Matbacılara 
Adliye Vekaletinden : 
ı - Vekalet, Temyiz mahkemesi, 

Tıbbı Adli, ve bilumum mahkemeler
le adliye daireleri ve tabibi adliliklc
rin 936-937 senelerine ait iş ve mahi
yet cctvellerile grafikleri şartname

leri mucibince iki kitap halinde tab 
ettirilmeleri açık eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Tahmin olunan bedel 3500 lira-

5 - Kimlerin askere gönderilecek
lerine dair namlarına yazılmış olan 
çağırma k.§ğıdları her erin nüfusun
da kayıtlı olduğu mahalle ve köyle
re gönderilecektir. 

6 - Toplama günü deniz eratı için 
10 Teşrinievvel 938 pazartesi, jandar
ma için 18 Teşrinievvel 938 salı diğer 
sınıflar için 21 Teşrinievvel 938 cuma 
günleridir. 

7 - Bunlardan bedel vermek isti
yenler bedellerinin yukarda yazılı 
toplanma günlerinden bir gün evveli
si akşamına kadar mal sandıklarına 
yatırılmış olması lazımdır. 

8 - Yedek subay şartını haiz mek
teplerden mezun olup da askerliğine 

karar verilmiş ve askeri yükaok ebli- \ 
yctnamesi olan kraa hi:zmetliler de 
1/2. teşrin/938 de yedek •ilbay oku -
!unda bulunmak üzere sevk edilecek
lerin de 26/1. teşrin/938 de şu~ 
gelmelidirler. 

9 - Her yeni ve fotograflı n&ı.s 
cüzdanlarile mümessil vc}"a muhtar
larilc birlikte ve toplu bir halde ge
leceklerdir. 

10 - Ankara yabancı As. Ş. si mm
takasında bulunan bu sınıf ve doğum
lu ve yukarda yazılı şartları haiz o
lanlar da zamanında Ankara yabancı 
As. Ş. sine gelmeleri ve bu ilanın bu 
gibi yabancılar hakkında tebliğ ma -
hiyctindc olduğu. (4215) 7440 

I_" _v_i_l·ô_y_e_tl_er. __ I 
Kapalı zarf usulile 

eksiltme ilônı 
Kayseri Belediye.inden : 
1 - Eksiltmeye konulacak olan iş 

Kayscri'dc yeniden yapılacak olan 
mezbaha inşaatıdır. Muhammen keşif 
bedeli 100471 lira 43 kuruştur. 

2 - İş vahit fiyat üzerinden veri
lecektir. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve ev
rak ve saire aşağıda yazılıdır. 

A • Eksiltme şartnamesi 
B • Eksiltme şartnamesine ek şart

name 
C - Mukavele projesi 

D - Bayındırlık işleri genci şartname
si 

E - Fenni şartname 
F - Keşif ve silsilei fiyat cetvelle

ri ve metraj cetvelleri 
G - Proje vesair evrak. 
4 - Münakasaya iştirak edebilmek 

için yukarda yazılı proje, şartname, 
keşifnamc ve sair evrakı belediyeden 
almaları mecburi olup bedeli beş li
radır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı 

6273 lira 50 kuruştur. 
6 - Talipler şimdiye kadar elli 

bin liralık bir bina işi yapmış olduk
larına dair bayındırlık vekaletinden 
ehliyet vesikast ve ticaret odasından 
senei cari vesikası almış olmaları ve 
ibraz etmeleri inşaatın devam mild· 
detince bir mühendis veya mimar ve .. 
yahut bir fen memuru kullanmaları 
mecburidir. 

7 - Teklif mektupları yukarda ya
zıh günde ve ihale saatinden laakal 
2 ..,. ••• ,,ı;ı ı...ı.,dhy .. ....... ;;~ _,.;..,...,._ 
tine maK- uz mukaoııınae verıımış o.. 
lacaktır. Postada geçecek vakit ziya
ından dolayr geç kalan mektuplar en
cümence nazarı itibare alırunaz. 

12-9-938 tarihinde ihale edilmek ü
zere vazedilmiş olan Kayseri'dc yapı
lacak olan fenni mezbaha inşaatı 24-
10-938 tarihine rastlıyan pazartesi gü
nü saat 14 de kapalı zarf usuliyle i
hale edilmek üzere tekrar münakasa· 
ya vazedilmiştir. Taliplerin yukarda 
ki şartları nazarı itibarc alarak bele
diyemize müracaatları ilin olunur. 

7593 

İ lôn ile tebliğ 
lıtanbul Emniyet Sandığı Direk

törlüğünden: 
Emniyet sandığına borslu ölü Ba

yan Emine varislerine ilan yoliyle 
tebliğ 

Hüseyin kızı bayan Emine Fatih 
Üskübi mahallesi Bostan sokağında 
eski 10, 10 mükerrer yeni 5, 7, 9 nu
maralı kirgir bir evin tamamını bi -
rinci derecede ipotek göstererek 29.6. 
935 tarihinde 21.645 hesap numarasiy
le sandığımızdan aldığı 400 lira bor
cu 25.1.938 tarihine kadar ödemedi
ğinden faiz, komisyon ve masarifiyle 
beraber borç (531) lira (43) kuruşa 
varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı 
kanun mucibince hakkında icra takibi 
başlanmak üzere tanzim olunan ih -
barnamc borçlunun mukavelenamede 
gösterdiği ikametgahına gönderilmiş 
ise de borçlu bayan Eminenin 8.12.935 
tarihinde Ankarada Fevzi paşa ma -
hallcsindc Bostanlar sokağında 39 nu
maralı evde öldüğü anlaşılmış ve teb
liğ yapılamamıştır. Mezkur kanunun 
45. ci maddesi vefat halinde tebliğatın 
ilan suretiyle yapılmasına imirdir. 
Borçlu ölü Emine mirasçıları işbu i
lan tarihinden itibaren bir buçuk ay 
içinde sandığımıza müracaatla muriı
lerinin borcunu ödemeleri veya kanu
nen kabule şayan bir itirazları varsa 
bildirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipo
teği kurtarmazlar ve yahut başlıyan 
takibi usulü dairesinde durdurmaz · 
!arsa ipotekli gayri menkul mezkur 
kanuna göre sandıkça satılacaktır. Bu 
cihetler alakadarlarca bilinip ona gö
re hareket edilmek ve her birine ayrı 
ayrı ihbarname tebliği makamına ka
im olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

Muayenehane nakli 
DIŞ TABIBl 

7674 

Danyal Tuna 
Muayenehanesini Kooperatif merke

zi yanında Ali Nazmi apartımanına 

naklctmi§tir. 7654 

Kozalar 
Hastıa bo«teı aranıyor 

Edremit Bele~ Riyue&den: 
Belediyemizin hastanesi için 35 lira 

ücretli bir bayan hasta bakıcıya lü -
zum vardır. Taliplerin hastanelerde 
hizmet ettiklerine ait vesika ve bon· 
servisleriyle birlikte belediye riyase
tine müracaat etmeleri ilin olunur. 

7080 

Ankara Levazım Amirliği 

Hayvan alınacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satın AI -

ma Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

olan ve olmıyan birlikler namına ko
misyonda mevcut evsafı dahilinde bi
nek nakliye koşumu makineli tüfek 
koşumu ve mckkarı hayvanı pazarlık
la satın alınacaktır. Hayvan sahiple
rinin hayvanlariyle birlikte Fındık
lıda komutanlık satın alma komiıı -
yonuna gelmeleri. (4121) 7209 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın AI -

ma Komisyonundan : 
1 - Giresun garnizonu ihtiyacı için 

140.000 kilo ekmeklik un satın alına -
cağından kapalı zarfla ihalesi 28-10-
938 cuma günü saat 15 de yapılacak
tır. Muhammen tutan 21.000 liradır. 

İlk teminat! 1575 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuzu veya mektupla -
riylc 2490 kanununun 2-3 üncü mad -
delcrindc yazılı vesikalarla beraber i
hale günü belli saattan bir saat cveli
ne kadar kapalı zarflariyle beraber a -
lay satın alma komisyonuna müracaat
tan ilin olunur, 

(4185) 7392 

Sadeyağı alınacak 
Ankara LevllZllD Amirliği Satın AI -

ma Komisyonundan : 
1 - 26000 kilo sade yağ satın alı -

nacaktır. Tahmin ebedeli 19240 lira 
ilk teminatı 1443 liradır. 

2 - Yağın evsafiyle teslim mahal ve 
şartları tartnamesindc yazılıdır. Şart -
name Erzurum'da Sa. Al. Ko. da gö-
-.J:u:_ -- !-'"'--:-

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olur 28-10-938 cuma günü saat 11 de 
Erzurum'da Lv. A. Sa. Ko.da yapı -
lacaktrr. 

4 - Teklif mektuplan 28-10-938 cu 
ma günü saat 9 dan dahil saat 10 da
hil kadar Sa. Al. Ko. baş. makbuz mu· 
kabilinde verilmiş bulunacaktır. Bu 
saattan sonra mektuplar kabul edilmez. 

5 - Kanunen ticari vesaikinde ek -
siltmeye iştirak edeceklerin Ko. baş

kanlığına ibraz etmesi laznndır. 
4186) 7393 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al • 

ma Komiıyonundan : 
1-28.000 kilo sade yağı alınacaktır. 

Tahmin bedeli 21000 lira ve ilk temi
natı 1575 liradır. 

2 - Yağın evsafıyle teslim mahal 
ve şartları şartnamesinde yazılıdır. 

Şartname Erzurum'da Sa. Al. Ko. da 
görülür ve istenilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc 
27. 1. ci teşrin 938 perşembe günü sa· 
at 11 de Erzurum'da Lv. amirliği Sa. 
Al. Ko. da yapılacak. 

4 - Teklif mektupları 27.10.938 
perşembe günü saat 9 dan dahil 10 da
hil kadar satın Al. Ko. nu başkanlı
ğına makbuz mukabilinde verilmiş 
bulunması. Bu saatten sonra mektup· 
!ar kabul edilmez. 

16 - 10 - 1938 

1 
2 - Talımin edilen bedeli 22s1s 

radJL 
3 - Eksiltmesi 7.11.938 günü 

14 dedir. İştirak edecek taliplerin t 
minat makbuzlariyle birlikte tek 
mektuplarını muayyen saatten bit 
at ..,el Edremit tüm SA. AL. J{O 

verilmiş olmaları. ( 4324) 7(/J 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sa1 

Alma Komi•yonundan : . 
1 - Tümenin Bergamadaki biri• 

terinin hayvanatının ih!iyacı için 31 

ton yulaf kapalı zarfla alınacaktrt· 
2 - Tahmin edilen bedeli 16537 

ra 50 kuruştur. Eksiltmesi 7.11.938 . 
nü saat 16 dadır. İştirak edecek tal• 
!erin teminat makbuzlariylc birli!« 
teklif mektuplarını muayyen saatt 
bir saat eve! Edremit tümen SA. /. 
KOM. verilmiş olmaları. 

(4325) 7fflll 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sı. 

Alma Komisyonundan : 
Bursa garnizonunun 939 ağusl'I' 

sonuna kadar müddet i~in ihtiyacı o· 
lan 22.000 kilo sade yağının 4.ıı.93' 
cuma günü saat 11 de Bursada tÜll1'~ 
karargahında satın alma komisyonu0• 

da kapalı zarfla eksiltmesi yapılac:oi· 
tır. İlk teminat 1773 liradır. Şartn'I' 
mesi İstanbul, Ankara levazım aınit' 
leri satın alma komisyonunda ve BU"' 
sa tümen satın alma komisyonund• 
her gün parasız görüleıbilir. lstckiil" 
rin belli saatten bir &aat evelinc ka • 
dar kanuni vesaikiyle komisyona miY 
racaatları. ( 4326) 7669 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği S..tıll 

Alma Komisyonundan : . 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı ı• 

çin 430 ton yulaf kapalı zarfla müna· 
kasaya konmuştur. İhalesi 3. 2. ci ter 
rin 938 perşembe günü saat 11 de ya· 
pılacaktır. Yulaf umum tahmin tuta· 
n 22145 lira olup muvakkat teminat' 
1661 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda is· 

teklilerin bildirilen ihale günü ve s•' 
atından bir saat eve! teklif ve teminat 
mektuplarını mak'buz karşilığı İzınir 
Bornova askeri satın alma komisyonu'" 
na verilmesi ilin olunur. 

(4327) 76?0 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği SatJll 

Alma Kornisyonwıdan : - ---· -·· -·-·-.. .. ____ _ ........ . ~ 
tiyac ı için 27600 kilo sade yağı kapa\1 

zarfla münakasaya konmuştur. İhale' 
si 3. 2. ci teşrin 938 perşembe günü sa
at 15 de yapılacaktır. Sade yağı umuırı 
tahmin tutan 24840 lira olup muvakkat 
teminatı 1863 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. 1stekli • 
!erin bildirilen ihale günü ve saatrn -
dan bir saat eve! teklif ve temınat 
mektuplarını makbuz karşılığı İzmir 
Bornova askeri satın alma komisyonu· 
na vermeleri ilan olunur. 

(4328) '671 

Un alınacak 
Ankara Levazon Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Balıkesir kor merkez birliklerinin 

senelik ihtiyacı olan 520 ton un kapalı 
zarf usuliyle eksiltmiye konulmuştur-

Eksiltmesi: 3. 11. 938 perşembe gü· 
nü saat 16 da Balıkesir kor satın al r I 
komisyonunda ypılacaktır. Mezkür u· 
nun muvakkat teminatı 4110 liradır. 

Taliplerin muayyen olan gün ve sa
atinden bir saat evel kanunun ikinci 
ve üçüncü maddelerinde yazdı belge
lerle birlikte teklif mektuplarını kor 
satın alma komisyonuna vermeleri. 
Evsaf ve şartlar Ankara, İstanbul ve 
İzmir levazım imirlikleriyle komis· 
yonda görülebiliri. 

(4348) 7684 

Münakasa tehiri 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 26 birinci teşrin 938 çarşamba 

günü saat il de kaplı zarfla ihalesi 
yapılacağı ilan edilmiş olan komutan

Ankara Levaznn Amirliği Satın lığın 844.000 kilo kuru otun İstanbul 

S - Kanunen bulunması lizım ge
len ticari vesaikin de eksiltmeye işti
rak edeceklerin komisyon başkanlığı -
na ibraz etmesi liizımdır. (4188) 7395 

Yulaf alınacak 

Alma Komisyonundan : komutanlığının 6.10.938 gün ve 24820 
1 - Tümenin Edremitteki ve Ay - sayılı emirleriyle evrakında yapılacak 

valıktaki birliklerinin hayvanatının ı tadilattan ,dolayı şimdilik alınmasın
ihtiyacı isin 430 ton yulak kapalı zarf- dan sarfı nazar edimiştir. (349) 
la ahnacaktır. 7685 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonum:lan : 

Erzakın Bedeli Teminatı Miktarı İhale tarihi 
cinsi Muh. Lr. Kr. 

Açık eksiltme Yulaf 5,25 760 170 ton 1/ 2. ci teşrin 938 .. .. Sabun 45 51 1,5 H .. 

.. .. Patates 6 27 6 .. " 
Kapalı zarf Arpa 4,25 702 220 • • 

• " Ot 4 810 270 • • 
• " Un 11,25 507 60 • " 
1 - Polatlıdaki topçu alayı ihtiyacı için yukarda cins, mikdarı ve mu

hammen bedelleri ve tcminatlan yazılı erzak münakasaya konmuştur. İ

hale günü 1/2. ci tcşrin/938 salı günü saat 15 dedir. 
2 - İhale Polatlıda alay satınalma komisyonunda ya;ı.lacaktır. 
3 - Teminat mektup ve paralarının Polatlı rra! sandığına yatırılması, 

şartname ve evsafı görmek istiyenlcrin her gün öğleden evvel satınalma 

komisyonuna müracaatları ilan olunur. (4347) 7683 
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!gralık : 

KiRALIK BOYOK KAT - İki ai -
leye elverişli, iki antre, beş oda, iki 
&alon, mutbak, kiler, hizmetçi odası, 
liavuzlu güzel bir bahçe içinde. Yeni
iehir Tuna caddeıi Düzenli sokak No. 
ıo telefon: 2676. 7412 

Kiralık Ev - Yenişehir'in mutena 
Yerinde İsmet İnönü ve Kazım Özalp 
asfalt caddelerinin birleştiği noktada 
1 oda, mutfak, banyolu, kaloriferden 
başka her türlü konforlu ev hemen ki
ralıktır. 1162 numaraya telefonla mü -
tacak. 7419 

Kiralık - Yenişehir Demirtepe as
falt üzerinde otobüs durağında No. 24 
ilpartımanda 4 oda, 1 salon bütün kon
forlu daire. İçindekilere müracaat. 

7494 

Kiralık ev - Kavaklıdere Güven 
mahallesi No. 29 iki oda, bir sandık o
dası, hol, çamaşırlıkh mutfak müsta · 
kil daire. Telefon 3773 7523 

Kiralık kat - Çankaya okul yan':tl· 
da asfalt üzerinde 5 oda, 1 salon, kon· 
forlu orta kat. 50 liradır. Tl: 1265 

7528 

Kiralık kat - 5 yeniş oda, hol, ban
yo, hizmetçi odası, balkon, 2 alafranga 
tuvalet, bahçeli, fevkalade manzara. 
Yenişehir: Seliinik caddesi No: 51 Te· 
lefon: 1347 . 2953. 7551 

Kiralık daire - Hisarönü Necati -
bey mektebi civarı Uğur apartıman 4 
oda, banyo, havagazı, elektrik mevcut-
tur. Kapıcıya müracaat. 7567 

Kiralık - Atatürk bulvarında 
möbleli ve kaloriferli, sıcak sulu, 2 o-
da kiralıktır. Tl: 2177 7571 

Kiralık - Aşağıayrancıda Vekalet
lere yakın 4 oda, 1 salon, banyo ve 
mutbah. Muşambalı, elektrik ve suyu 
bulunan 34 numaralı yeni ev. Fiatı- 35 
lira telefon: 2901 7572 

Kiralık - Yenişehir Yüksel soka -
ğında bütün konforu mevcut beş oda -
lı bir kat. Yüksel sokak No. 7 ye veya 
3715 telefona müracaat. 7573 

Kiralık - Bir ve yahut 2 oda her 
türlü konforlu bir ve yahut iki bayan 
veya çocuksuz bir aile için. Fiyatı u -
cuz. Yenişehir Türe sokak No- 9 Şen
yuva apartmanı daire 3. Mimarkemal 
mektebi arkasında. 7 596 

Kiralık - 2 cephesi balkonlu fev -
kalade nezaretli rahat geniş 4 oda bir 
hol kiler dolap banyo ve teferruatını 
havi müstakil bir kat. Maltepe Uludağ 
sokak. 7610 

Kiralık - Ziraat enstitülerine gi • 
den asfalt üzerinde Demirköprü'ye 
muttasıl altı odalı meyveli, meyvesiz 
ve çam ağaçlar•nı havi ces.im bahçe i -
çinde her türlü konforu havi hane ki
ralıktır. Ziraat Vekaleti evrak müdürü 
Rifat Ersümer'e müracaat Telefon : 
3431 den 228 7611 

Kiralık Ev - Yenişehir Karanfil so
kak No: 33 alt katta 2 üst katta 5 o • 
da 1 hol tamamı, kalorifer, sıcak su, 
tertibatı, telefon ve büyük bahçesi var
dır. Görmek için bahçıvana konuşmak 
için 1377 No : ya telefon. 7623 

Kiralık daire - Bankalar caddesi 
İnhisarlar bag müdürlüğü yani dok • 
tor SaHihi Ap. 4 oda, mutbak banyo, 
elektrik, havagazı, su. Tl: 1490 7628 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cad. 
Ataç sokak konforlu 5 er odalı 5 dai . 
reli bir apartıman ayrı ayrı veya top • 
tan olarak. Tl: 3520 7629 

Kiralık yeni villa - Kavaklıdere'. 
de İtalya sefaretanesi karşısında as -
falttan yüz metre geride Uç kat villS, 
on oda - kalorifer - garaj, bahçe, mo -
dern sıhhi tesisat. Özdemir caddesi 
No. 65 telefon 1810 7630 

Kiralık daire - 4 oda, 1 hol, kon -
forlu, havadar. Kazım Özalp caddesi 
Ataç sokak dilkkanh apartıman Ti: 
3329 7649 

Kiralık - Dahiliye Vekaleti karşı -
sında tepede Kızılırmak sokak No. 4 
her tarafa hakim manzaralı geniı 4 o
dalı her türlü konforlu daire. Tl: 3046 

7665 

Kiralık - üç oda, bir hol. Yeni~.e
h : r Karanfil sokak No. 3 1522 ye mu • 
r.,caat. 7678 

Kiralik ev - fç Cebeci'de Ceyhan 
sokak No. 12 de 3 oda, 1 mutbak. 
rl ~l<trikli geniş sofayı havi. 7679 

Satılık : 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
parsellenmiş arsalar beton ahşap ev 
a pruman alıp satmak istiyenlere Tl: 
3563 Ali Cengiz Bayram Cad. No. 1 

6902 

Sablık - Ucuz otomobil Fiyat .mar
ka kapalı spor. Taliplerin 1855 numa · 
raya telefonla müracaatları. 7 3 7 5 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kurus 
Uç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 KurllO 

Devamlı ltliçük illnlardan her defası 
• için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa 

1 

neııredilecek bir ilin için 140 kuru• 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her aatır, kelime aralarındaki boşluk
lar mlistesna, 30 harf itibar ed:lmis
tir. Bir küçük ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 

i 
Dört satırdan fazla her satır için ay
rıca 10 kurus alınır. .................................................... 
Satılık Apartman - Azimet dolayı

siyle kelepir acele satılık apartman. 
1smetpaşa mahallesi mektep civarın
da yüksek iratlı 3 daire büyük bahçe-
li. H. Dilman Tel: 2181 7425 

Acele Satılık - Etlik Aşağı Eğlen -
ce asfalt üzerinde meyvalı arsa ucuz 
verilecektir. Koç Ap. No- 4 H. Dilman 
Tel-2181 7613 

Satılık - Bahçeli evler kooperati -
finde D. 4 tipine ait iki hisse azimet 
dolayısiyle acele satılıktır. Tl: 2442 
Refet Hasan. 7651 

lş verenler 

Aranıyor - Orta tahsilini bitirmiş 
ve noter muamelatına aşina 2 genç bay 
alınacaktır. Ankara ikinci noterliğine 
müracaat. 7 531 

Muhasebeci ve tahsildar aranıyor -
Ticari muhasebeye hakkiyle vakıf bir 
muhasebeci ile mükeffel bir tahsilder 
aranıyor. Halil Nacı Mxhcıoğlu mağa -
zasına müracaat. Anafartalar caddesi 
No. 111 7621 

Aranıyor - Bir muhasebeciye ih
tiyaç vardır. Lisan bilenler tercih edi
lecektir. Haraççı kardeşlere müracaat 
edilmesi. 7627 

Aranıyor - Ticari bir müessesenin 
muhasebe servisinde çalışmak üzere 
orta tahsilini bitirmiş iki memur alına
caktır. İsteklilerin Ankara po6ta ku • 
tusu 65 e ba§ vurmaları rica olunur 
(Bayanlar tercih edilir). 7625 

lıçi aranıyor - Havuzbaşı Atatürk 
caddesi Kmad apartırnan dairede Be
dia kadın terzihanesine müracaat. 7691 

iş arıyanlar : 

Muhasebe dersleri - Makine yazı
lan, türkçe - fransu:ea daktilo yazıla -
n ve tercilmeleri yapılır. Muhasebe 
dersleri verilir. Anafartalar Menekçe 
mağazasına Y. A. rumuziyle ve mek-
tupla müracaat. 7529 

Bir alman bayan - Aile yanında 
çocuk bakmak gibi bir iş arıyor. V. S. 
Ankara Aıker sokak Kurşuncu apartı-
man No. 4 7559 

Bir mühendis (Diplomalı) - İş a
ramaktadır. (Su, Yol, Demiryol, köp
rü inşaatı) W. D. Ankara Yenişehir 
Mühendisler birliği. 7652 

• An~ara Belediyesi _._,. 

İnşaat yaptırılacak 
Ankara Belediyeıinden : 

ı - Otobüs garajında yaptırılacak 
inşaat i§i on beı gün müddetle kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 15896,04 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1042 lira

dır. 
4 - Keşifnamesini görmek istiyen

lerin her gün yazı işleri kalemine mü
racaatleri ve ihale 18-10-938 salı gil
nü saat on birde belediye encüme
ninde yapılacağından isteklilerin o 
gün ona kadar teminatlariyle birlik
te teklif mektuplarını belediye encü-
menine vermeleri. (4135) 7269 

Satılık enkaz 
Belediye imar Müdürliliünden ı 
Cebeci'de Siyasal okulu civarında 

kadastronun 522 inci adasının 170 nu
maralı parselindeki ahşap hanenin 
enkazı muhammen bedeli olan 20 lira 
mukabilinde 19.10.1938 çarşamba gü
nU imar mildürlUğünde ihale edilmek 
üzere on beş gtin müddetle rnüzaye· 
deye konulduğu ilan olunur. 

(4175) 7352 

Satılık enkaz 
Belediye imar Müdürlüğünden 
Karaoğlan - İsmet İnönü okulu ara

sındaki yol üzerinde kadastronun 66 -
ınci adaaının 3 numaralı parselindeki 
ahşap hanenin muahmmen bedeli olan 
yüz lira mukabilinde on beş gün müd
detle mün.yedeye konul<luğu ve ihale
nin ı. ıı. 938 de yapılacağı ilan olu-
nur. (4355) 7686 

Zayi - 26 - 8 - 938 tarih ve 5100 
numaralı belediye veznesinden aldığım 
(15 liralık depozito makbuzunu kay -
bettim. Yen isini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. Adnan 
Taylan 7680 

ULUS 

Et alınacak 
Emniyet Umum Mfülürlüğünden: 

Miktarı Muhammen %7,5 ilk Münakasanm 
bedeli teminatı 

Erzakın cinsi Kilo Kuruş Li K. Tarih Günü Saatı 

Koyun eti 
Kuzu eti 
Dana eti 
Sığır eti 

10000 
2000 
2000 
2000 

40 
40 
35 
30 

485 o 24-10-938 Pazartesi 11 

1 - Ankara Polis Enstitilsü ihtiyacı için cins, mikdar, muhammen bedel
leriyle ilk teminatları ihale gün ve saatları yukarıda yazılı erzak 25-10-938 
pazartesi günü tam saat 11 de kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

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

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin muvakkat teminat makbuz veya ban
ka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 numaralı kanunun 2-3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 10 na kadar 
komisyona teslim etmeleri ilan olunur. (4176) 7353 

52 Kalem erzak ahnacak 
Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğünden : 

Tahmini 
Cinsi En az En çok fiyatı Tutarı 

Muvakkat 
teminat 

Ekmek 40000 50000 9,50 4750 356,25 
Pirinç 5500 7000 20 1400 150 
Tuz 1000 1500 7 105 7,88 
Çay 35 40 350 140 10,50 
Kuru üzüm 40 60 25 12,50 94 
Sirke 300 400 ıs 60 4,50 
Çam fıstık 50 75 l 10 82,50 6,19 
Ekistira ekistira un 3500 4500 18 810 60,75 

,, ,, Makarna 300 400 35 140 10,50 
,, ,, Şehriye 75 100 35 35 2,63 

Hacı Şakir sabunu 1000 1200 40 480 36 
Yoğurt 2500 3000 25 750 56,25 
Süt 1000 1250 15 187,50 14,07 
Havuç 200 250 15 37,50 28,13 
Ayva 650 750 15 112,50 8,44 
Patlıcan 2400 2750 15 412,50 30,94 
Taze fasulye 2500 3000 20 600 45 
Maydanos demeti 2000 2501) 2 50 3,75 
Elma 800 1000 25 250 18,75 
Lahna 1000 1500 7 105 7,88 
Pırasa 3500 4500 10 450 33,75 
Salamura yaprak 250 300 25 75 5,63 
Karnebahar S(J\l 350 15 52,50 3,94 
Limon beheri 8000 10000 5 500 37 ,50 
lapanak 4500 5000 ıs 750 56,25 

Ankara Hukuk Fakültesi için Mayıs 938 nihayetine kadar almacak olan 
(25) kalem erzak açık eksiltme usulile münakasaya konmuştur. İsteklile
rin 27-10-938 perşembe günü saat 11 de Fakülteye müracaatları. 

(4263) 7547 

Elbise diktirilecek 
Emniyet Müdürlüğünden : 

Beher takımın reımt 
elbise ile bir adet 
resmi şapkanın diki-
mine tahmin edi- Teminatı 

len fiat 
ihale 
günü 

Cinsi Mikdarı Lr. Kr. Lr. Kr. 

Resmi elbise 474 takım ) 

474 ,, ) 
3 50 125 00 17-10-938 pa

zartesi günü 
saat 14 de 

,. Şapka 

Yukarda cinsi ve mikdarı yazılı elbise ve şapkanın dikimi eksiltmeye 
konulmuıtur. isteklilerin gösterilen gün ve saatte kanuni belgeleriyle bir· 
tikte emniyet müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. (4029) 7168 

Odun ve kömür alınacak 
Emniyet Umum Müodürlüğünden: 

Miktarı 

Mahrukatın nevi Kilo 

Muhammen 
bedeli 
kuruş 

Sömikok kömürli ton 250 2600 ) 

% 7,5 ilk 
Teminatı 

Li. K. 
Münakasanın 

Tarihi Günü saati 

Mangal ., kilo 1000 6 ) 534 19 24-10-938 pazartesi 15 -
Meıe odunu ., 25000 2,25) 

1 - Ankara polis enstitüsü ihtiyacı için satın alınmasına lUzum hasrl olan 
yukarıdaki cins ve miktarları ile muhammen bedelleri ve ihale gün ve saat -
tarı yazılı mahrukat 24-10-938 tarihine müsadif pazartesi gilnü saat 15 de 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu ite ait şartnameyi almak istiyenlerin umum müdUrlük satın alma 
komisyonuna müracatları. 

3 - Ekıiltmeye girmek istiyenlerin muvakkat teminat makbuz veya ban
ka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 saydı kanunun 2-3 cü 
maddelerinde· yaz ıh belgelerle birlikte eksiltme günü saat 14 de kadar ko . 
misyona teılim etmeleri ilin olunur. ( 4178) 7355 

Adana Milli Mensucat Fabrikası Lld. Sosyetesinden : 
Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebiyle 20 

temmuz 038 tarihinden itibaren kabot beı:lerimiı:in apğıdaki fi· 
yatlarla satılacağını ilin ederiz. 

Genişlik Top Kuruş 
Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 670 

" ,, 6 90 .. 36 ,, 700 
,, ,, 5 85 .. 36 ,, 697 
.. • 5 90 .. 36 .. 728 

Arslanlı ,, 2 90 ,, 36 ,, 729 
1 - Yukarıdaki fiyatlar fabrikamız teslimi bedeli peşin tediye

lidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 

% 2 zam yapılır. 
3 - Tip 2 bezin balyası (20) top tip 5 ve 6 bezin balyası (25) 

toptur. 
4 - Kabul edilen siparişler sırasiyle gönderilir. 
5 - Sipariş kabulü ve sevki fabrikamızın 1 mayıs 938 tarihli 

tamimine müstenittir. 4952 
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H. M. GHAZANFAR 
TICARETHANESI 

TESIS T ARIHl 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: OOAZA.ı+FAR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Tück mallarmm en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referanstan: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

Ankara Valiliği 

Türbe tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 
Keşif be<leli 3132 lira 80 kuruştan 

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

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

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

(4099) 7191 

Emniyet karakolu inşas! 
Ankara Vaİiliğinden : 

Ankara Bahçeli evler kooperatifi 
mahallesinde yapılacak emniyet ka
rakolu inşaatı 17.10.1938 pazartesi gü· 
nü saat ıs de vilayet binasında Nafia 
komisyonunda ihalesi yapılmak üze
zere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 5999 lira 90 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 449 lira 50 ku

ruştur. İstekliler teminatı nektup ve
ya makbuz ve ticaret odası vesikasiy
le birlikte sözil geçen gün ve saatte 
Nafıa komisyonuna gelmeleri. 

Bu işe ait Jceşif şartname her gün 
Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

(4100) 7192 

Kum ih~arah 
Ankara V aliliiinden : 
Keşif bedeli (2748) liradan ibaret 

bulunan Ankara İstanbul yolunun 
39+ 000-51 +ooo inci kilometreleri 
atasın<la yaptın\acak kum ihza.ratı 
17.10.938 pazartesi gUnü saat on be!· 
te vilayet binasında daimi encümen -
de pazarlıkla ihaleai yapılmak üzere 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı {206) lira (10) 
kuruıtur. 

İstekliler teminat mektubu veya 
makbuzu ve ticaret odası vesikaııiyle 
.bi~liktc aözU gesen gün ve saatte da· 
ımı encümene müracaatları. 

Bu İ§e ait k~if ve prtnameyi her 
gün nafıa daire1Sinde görebilirler. 

(4119) 7210 
1 

Muhtelif tamirat yaptmlacak 

yapılmak üzere pazarlığa konulmut
tur. Muvakkat teminatı 49 lira 50 ku
ruştur. Kati teminat ihale bedelinin 
yüzde 15 idir. İstekliler teminat mek
tubu ve bahusus ticaret odası vesika. 
siyle birlikte sözü geçen gün ve saat
te komisyona gelmeleri. Bu işe ait ke
şif ve şartname hergün orman çiftli
ğinde Amerika asma fidanlığı müdü
riyetinde görebilirler. (4301) 7590 

Tayyare bezi vesaire 

ah nacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün • 

den: 
Şartnamesi mucibince 3000 metre 

tayyare bezi, 10000 metre dolama be
zi, 4000 metre yapıştırma şeridi ve 
6500 metre kenarı tırtıllı şerit alına
caktır. 

Şartnamesi her gün Ankara'da 
Türkkuşu Levazım bürosunda ve ls
tanbul'da T. H. K. şubesinde görüle
bilir. 

İsteklilerin tekliflerini nihayet 26-
10-938 gününe kadar Ankara'da Türk
kuşu Genel Direktörlüğüne vermeleri 
ilan olunur. 7591 

Münakasa temdidi 
Türk Hava Kurumu Bolu Şube -

sinden : 
9991 lira 57 keşif bedeli olan ve U

lus gazetesinin 22, 23, 25 eylül 938 ta
rihli nüshalarındaki şartlar dahilin
de eksiltmeye konan şube binası in
şaatına talip çıkmadığından inşaatın 
26 eylül 1938 tarihinden itibaren bir 
ay içinde pazarlıkla ihale edileceği 
itan olunur. 7592 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. -: Üç Ahbap Çavuşlar Eğleniyor : 
= Yakında Halle Sinemasında : 

':iı 1111111111111111111111111111111111111;:' 

rH·x·s·1 
~ TIRA~ Bl(Ail ~ ---
--

--------
Ankara Valiliğinden : E 

Gazi Terbiye Enıtitüıünde yapıla- : 
cak lağım kuyu ve sair dahili tami - : 
rata ait iş 27-10-938 perşembe günü E 
saat on beşte vilayet binasında topla- E 
nan Nafıa komisyonunda ihalesi ya- : 
pılmak üzere pazarlığa konulmuştur. : 

----

Keşif bedeli (1880) lira (19) ku - : 
ruştur. Muvakkat teminatı (141) lira : 
(12) kuruştur. İsteklilerin teminat _ 
mektubu veya makbuzu, ticaret odası : 
vesikasiyle birlikte sözü geçen gün : 
ve saate Nafıa Komisyonuna gelme- : 
leri, --

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her : 
gün Nafıa Müdürlüğünde görebilir; : 
ler. (4255) 7515 -------

----------------------------------------------------Divar temelleri tahkimat 
ve inıası - -

~Bu kadar ucuz E 
Ankara Valiliğin•den : 
Bedeli ketfi 2984 lira 93 kuruştan i

baret bulunan Anka'ra Amerika asma 
fidanlığı müdüriyet binasının :iuvar 
temellerinin tahkimat ve ilave işi ıs. 
10.1938 salı günü saat 15 de Vilaye• 
lıinasın<la Nafıa müdürlüğü odasında 
toplanan komisyonu mahsusunda iha
lesi yapılmak üzere pazarlığa konul
muştur. 

Muvakkat teminatı (223) lira (93) 
kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektubu ve ba· 
husu• ticaret odası vesikasiyle birlik
te SÖ?.Ü geçen gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. 

- = 
§ bir tıraş bıçağı § 
Eile bu kadar tatlıs 
~ ve mükemml § 
~ tıraş olacağ1mı § - -
§ hiç zannetme • s - -= • • -
§ nıştım. ~ 
- -- ----- -Bu işe ait keşif ve şartname her gün : 

Orman çiftliğinde Amerika asma fi- : HAS ----
danlığı müdüriyetinde görebilirler. : 

(4300) 7589 = -
Bina tamir ettirilecek I~_: 
Ankara Valiliğinden : _ 
Bedeli keşfi 659 lira 50 kuruştan i- : 

baret bulunan Ankara Amerika asma : 
fidanlığı amele binasının tamiri 18.10. : 
1938 salı günü saat 15 de Vilayet bina- : 

----
ı~aklar1n iyisi ve ~ -

ucuzudur -------
1 O tanesi 15 kuruıtur -

--smda Nafia müdürlüğü odasında top- ii..._ 7503 : 
!anan komisyonu mahsusunda ihalesi ~1111111111111111111111111111111111111 



atın a# ı - _ z her aınpul. bir teminat arzeder. 

TUNSGRAM fabl"ikalarının :vüsatı hakkında aşağıda verilen birkaç rakkam sizi 
teny.ir edecektir. 

TUNGSRAM 7000 den fazla mühendis, memur ve amele çahştırır. 

Binalarının sathı 100.194 m 2 dır ve günde imal ettiği 300.000 den fazla ampul için 
müsaittir. istihlak ettiği elektrik cereyanı on Milion )<~ saattır. Bu istihlak miktarı, 
50.000 kişilik bir şehrin ihtiyacına tekabi.il eder. 

Viyana, Milan, Londra ve Tilburg'da birer fabrikaya, Tokod ve Utekac'ta birer cam 
fabrikasına, Lampach'ta bir Tungsten fabrikasına, Ajka'da, b~r maden kömürü oca· 
ğına ve ayrıca bir Krypton gazı fabrikasına ilahire ••• sahiptir. 

Harici ticari ve sınai teşkilat~nda 5000 mütemmim mühendis,·memur ve işçi istih
dam eder. Bu suretle, umum teşkilatına bağh olan müstahdemin mecmuu 12000'e 
ballğ olur. 

65 senelik mütemadi sayı ve gayreti böyle muazzam bir netice vermiştir. 
I 

Satın aldığınız her TUNGSRAM ampulu böyle muazzam bir teminat arzeder. 

EN AZ PARAYA - EN BOL AYDINLIK 
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