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Büyük Setimizin sı.hatleri 
Dünü çok iyi geçirdiler, umumi 

ahvaldeki ~yilik devam etmektedir 
BUNDAN SONRA 24 SAATTE BİR RAPOR NESREDİLECEKTİR 

AKŞAMKİ RAPOR: SABAHKİ RAPOR: 
İstanbul, 21 a.a. - Riyaseticümhur ~atibi Umumiliğinden :' 

lstanbul, 21 a.a. - Riyaseticümhur Umumi Katipliğin
den: 

1 - Reisicümhur Atatürk'ün sıhi vaziyetleri hakkında müda
vi ve müşavir tabipleri tarafından bu akşam saat 20 de verilen 
rapor ikinci maddededir : 

1 - Reisicümhur Atatürk'ün sıhi vaziyetleri hakkında 
müdavi ve müşavir tabipleri tarafından bugün saat 10 da 
verilen rapor ikinci maddededir : 

2 - Bugünü çok iyi geçirdiler. Umumi ahvaldcki 
iyilik devam etmektedir. Nabız muntazam, kuvctli: 80, 
tcneffiis 20, hararet derecesi: 36.9 clur. 

2 - Geceyi rahat geçirdiler. Un1J1mi salah artmaktadır. 
Nabız muntazam, 94, teneffüs 20, hararet derecesi 36,9 dur. 

3 - Bundan sonra yirmi dört saat zarfında yalnız bir rapor 
neşredi]ecektir. 

~============================================================================:~ 

Parti ve 
Kült·ür 

Falih Rıfkı J\T AY 

Masamızın üstünde bir düzü • 
neden fazla broşür var: Bunlar 
C. H. P. nin himayesi altında, 
Halkevlerinde memleket fikir 
adamlarının vermiş oldukları 
konferanslardır. Halkevlerinin 
en büyük iki hizmetinden biri 
türk gençliğinin kültürüne, ikin • 
cisi halk yıgınlarının terbiyesine 
yardım etmektir. Kemalizm, bir 
•-- L: •• - ··- 1, :;1t;;? A::av:ııurtn· K p . 

ınalizm, 1908 meşrutiyetçileri • 
nin dar parti telakkileri ile yü • 
rür basit bir iktidar iddia ve 
mücadelesi değildir. Bütün ku -
:vetlerimizle Türkiye'nin yirmin
ci asrmı, elit ve halkında yir • 
minci garp medeniyeti seviyesi • 
ni vücude getirmek zaruretinde • 
yiz. Kemalist inkilapçının başlı
ca vasfı, sokak politikacılığının 
ve kolay demagojinin düşma • 
m olmak, maddi manevi gerili -
ği mütemadiyen gidermektir. 

Kültür ve terbiye faaliyetle -
rinin, esas parti davamızı teşkil 
etmekte olduğuna inandığımız 
içindir ki Ankilra Halkevinin 
kahvelerde birer kütüpane teş -
kil etmek fikir ve teşebbüsünü 
de derin bir sevinçle karşıladık. 
Türkiye'mizde okuma merakının 
hafifliği, biraz da okuma imka -
nının azlığından ileri geliyor. 
Kütüpanesiz şehirlerimiz var -
dır: Köylerimiz dahi olmamak 
lazım gelirken! Bi·n sebeple biz
de neşriyat pahalıdır. Ekmek ka
dar tabii bir gıda addettiğimiz 
kültür ve terbiyenin vasıtalannı 
ekmek kadar ucuzlatmak, her -
kesin sıkılmaksızın alabileceği 
fiyat haddine indirmek zarure -
tinde değil miyiz? Kültür ve ter
biyenin halk arasında ehemiyeti 
ne kadar kavrandığını anlamak 
için, ders yılı başlangıcrnda mek
teplerimizin kapıları önüne gidi
niz. Vaktiyle kitap parçal~ya~ 
müteassıpların çocukları, şımdı 
evlatlarını bir mektebe yerleş 
tirmek için her türlü fedakarlı -
ğı yapmıya razıdırlar. 

Esasta hep beraberiz. Tatbi -
katta anlaşamadığımız değil, fa. 
kat nasılsa başaramadığımız bir 
noksan var: Her tarafta bir oku
ma köşesi henüz bulundurama -
mak ve olanlara da, okuyacak 
şey ~etiştirememek ! Halkın kül
tür ve terbiyesine yardım edecek 
neşriyat için Basın Genel Direk
törlüğünün bazı teşebbüsleri ol -
duğunu biliyoruz. Kütüpaneler 
meselesiyle kitaplar meselesini 
biribiri·nden ayıramayız. Mem -
leketimizde biri ne kadar azsa, 
öteki de o kadar nadirdir. Oku
nacak şey bulamadıklarından 
dolayı okumalarını unutan köy
lüler hikayesini hatırlamaz mı. -

(Sonu 6. ıncı sayfada). 

İktisat Vekili geldi 

Milli Müdaf1aa, Maarif, Nafıa 

ve İnhisar Vekilleri de bugün geliyorlar 
İki gün evel İstanbul'a gitmiş olan iktisat Vekili B. Şakir Ke -

sehir dün sabahki trenle şehrimize dönmüş ve istasyonda hükü -
met ve parti erkanı tarafından karıılanmııt!r. 

B ·· l k k•ll Vekili B. Ali Çetinkaya bugün elek -
ugun ge ece · ve ·ı er ik . k . . b·ıAh d üh. 

• A tr şır etını ve ı a ara a m en-
!s tanbul, 21 (Telefonla) - Mıllı dis mektebini gezerek tetkiklerde bu

Müdafaa Vekili General Kazım Özalp lunmuştur. 
öğle treniyle. Maarif Vekili B. Saf
fet Arıkan, 1nhısarlar ve Gumrükler 
Vekili B. Alı Rana Tarhan ve Nafıa 
Vekili B. Ali Çetinkaya akşam tre -
niyle Ankara'ya hareket ettiler." 

Vekillerin lstanbuZdaki 
tetkikleri 

İstanbul, 21 (Telefonla) Nafıa 

M ., ..... ;r ,r.,ı,;ı; 12 ~o.ffpt Ar•l•eu>. 
ve Sıhiye Vekili B. Hulusi Alataş 
bugün Üsküdar'daki prevantoryum 
ve bu müesseseye bağlı Sanatoryumu 
gezmişlerdir. 

B. Saffet Arıkan bugün öğl~den 
sonra Güzel Sanatlar Akademisi ve 
Yüksek Muallim Mektebini teftiş et
miştir. 

BÜYÜK BAYRAMA HAZIRLIK 

Bahriyeliler ve 
İzciler geldiler 

Cümhuriyetin On Beşinci yıldönümü için her taraftaki hazır -
lıklar devam etmektedir. Resmi, hususi müesseselerle halk bu bü
yük bayrama Jayik olduğu ehemiyeti vererek hazrrlanmaktadır. 

Ankara Belediyesi şehri baş • ı 
tanbaşa süslemek için icap eden 
tedbirleri şimdiden almıştır. Bomba yerine 

ipekli ~orap! 
En büyük bayramımız münasebe -

tiyle yapılacak şenlik ve resmigeçit -
te bulunmak üzere deniz merasim 
taburumuz Ankara'ya gelmiştir. Kah
raman denizcilerimiz dün sabah me- Hendaye, 21 a.a. - Frankist İspan
rasimle zafer abidesine çelenk koy - ya'nm mensucat kıtlığı çekmekte ol· 
muşlardır. duğuna bir işaret ve Franko'nun tay-

Bundan başka, İstanbul, Edirne, 1 yareleri taraf:n~an geçenlerde Barse
Bahkesir, Bursa, Eskişehir, Afyon, lona ve Mad.rıd'ı~ fra~calalarla bom
Denizli, İzmir ve Kütahya izcileri de bardıman edılmesıne bır mukabele ol
gene cümhuriyet bayrammda bulun- mak Ü.zere cümhuri>:etçilerin bir tay
mak üzere dün sabah saat 11.26 da yare filosu Bı.ırgos cıvarmda bazı yer
hususi bir trenle, Kastamonu izcileri, lere tonlarca gömlek, çorap ve ipek 

(Sonu 6. rncr sayfada) 
kadın çora:bı ve saire atmışlardır. 

ft.-$%_.Ş. \'f . ' 

... 

Sir Samuel Hor, B. Hitler'in Sar
bük'te verdiği nutka cevap addo
lunan mühim bir nutuk vermiş ve 
bu sözler, alman ve İtalyan gaze· 
telerinde sinirli akisler uyandır
mı§tır. 

( Yazısı 3. üncü sayfamrzda) 

Çekler yeni 
teklifler 
yaphlar 

Fakat Macarlar gene 

memnun görünmiyor 
Budapeşte, 21 a.a. - Öğle gazetele

rinin bildirdiğine göre, yeni çekoslo
vak teklifleri macar hariciye nezare
tine tevdi olunmutur. 

Bu tekliflerin sarih metni hakkmda 
henüz hiç bir mallımat verilmemekte
dir. Gazetelere göre, salahiyettar ma
kamlar, Prag'ın yeni tekliflerinin şa
yanı memnuniyet olmadığını, fakat 

( Sonu 6. ıncı sayfada ) 

Bahriy_e Bandosu Atatürk Abidesi öniinde lstiklal M~rıını ~.alıy_or 

Kanton ıehriyle askeTi harekatın cereyan etmekte 
olduğu mıntakayı gösteren harita 

Japonlar Kanton 
şehrini zaptettiler 
Ecnebi mahallesi isgal eClilmeCli 

Çinli'ler ıimale çekilirken 
japonlar Hankov' a yürüyorlar 

Hongkong, 21 a.a. - Kanton' dan Royter Ajansına gelen ma • 
hiınata göre japon kıtalarının pişdar kuvetleri saat 14.30 da Kan
ton'a girmişlerdir. 

Çinlüer §imale doğru 
çekiliyorlar 

Tokyo, 21 a.a. - Kanton'a saat 
13.30 da giren tank kıtaatmı yakından 
takip eden ve şehir üzerine bir kaç 
koldan mütemerkiz bir vaziyette iler -
liyen japon kuvetleri şehrin dört kilo
metre şarıtıuo. ~ cıa\\tleri vak\t munım 
çin kuvetlerinin şimale doğru ricat et
mekte olduğunu tesbit etmiştir. 

Kanton şehrinin büyük bir kısmı 
japon kuvetleri tarafından işgal olun • 
muştur. 

Tank kıtaatı öğleden biraz sonra 
şehre girdikten sonra bunların hemen 
arkasından motörlü kuvetler de şehre 
dahil olmuştur. Halk sakin bir vaziyet 
takınmıştır. 

Ecnebilerin bulunduğu mahalle he
nüz işgal edilmemiştir. Japonlar gel -
meden evel çinlilerin şehirde yaptık • 
ları tahribatın vüsatı henüz belli de -
ğildir. 

Çünkü çin kuvetleri Kanton'dan 
çekilmeden evel bütün sevkulceyş 
noktalarım tahrip etmişlerdir. Hong -
kong ile Kanton arasında bütün mu -
vasale ve muhabere kesilmiştir. 

Şanghay, 21 a.a. -. Japon kıta~tı, 
dün Hankov'un 50 mıl cenubu garbı -
sinde kain 1.'ayeh şehrini işgal etmiş -
lerdir. 

Japonlar, çin payıtahtının meı:ı;ıle -
ketin sair aksamı ile olan son muna -
kale hattını kesmek için Hankov -
Kanton demiryolu istikametinde iler • 
!emektedir. 

Pekin • Hankov demiryolu boyun -
ca harekatta bulunan japon ordusu 
Hankov' dan on beş kilometre mesafe • 
de bulunan Uçeng boğazına hakim te
peyi zaptetmiştir. 

Bihiilı· bombardımanlar 
Hank~eu, 21 a.a. - Santral Niyuz 

ajansına göre, Japon tayyareleri dün 
Pingatiyang'ı bombardıman ederek 
300 evin yıkılmasına ve 600 kişinin 
ölmesine veya yaralanmasına ve sabah
leyin de üç defa Huan'ın payıtahtı o
lan Çankha'yr bombardıman ederek 
300 kişinin ölmesine ve yaral~nmasma 
ve 400 evin yıkılmasına sebebıyet ver
mişlerdir. 

Etibank Umum Müdürü 
B. llhami Nafiz Pamir 

Elibank Genel 
Direktörü 

Londra'ya gidiyor 
Etibank Genel Direktörü Bay İl

hami Nafiz Pamir, bu akşamki eks • 
presle !stanbula hareket edecek ve o -
radan doğruca Londra'ya gidecektir. 

B. Pamir'in İngiltere seyahati on 
hafta kadar sürecektir. Aldrğınuz ha
bere göre bu seyahatin sebepleri ara· 
smda EtiBank'ın İngiltere ile alakalı 
cari muameleleriyle, madenlerimizin 
cihazalnması ve kredilerden faydalan
ma şekilleri hakkındaki mevzular da 
vardır. 

Kont dö Pari de 
sahneye çıktı! 

Gizlice Fransa'ya gelerek bazı 
verdi: gazetecilere beyanat 

Münih anlaımasını lenkid ediyor 
Kont dö Pari gizlice Fransa'ya gelerek beyanat vermiştir. _(Yazısı 6. mcıda) 
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Yerli film .. 
Bir filmin çev~ilmesinde, romancıya, piyes muharririne, ressama, 

mimara, rejisöre ve aktöre evelbeevel ihtiyaç vardır. Fotoğrafçı, opera
tör, s~ mühendisi v.s. gibi teknisyenler işe ancak bu ilk saydıklarımız
dan sonra kanşmaktadırJar. 

Hangi millet tasavvur edilebilir ki, bu saydığımız yüksek vasıf ve 
değerde mesleklerden ve bu meslekleri hakkiyle tutan vatandaşlardan 
müstağni kalabilsin? Bugün mesela Fransa'da, fransız romanı, Fran
sa'yı bütün edebiyat sahasında nasıl temsil ediyorsa fransız filmleri de 
aynı Fransa'yı aynı kültür ve edebiyat sahasında aynı şekilde temsile
diyorlar. Ye, nasıl bu zamana kadarki yüz yıllar içinde edebiyatsız bir 
ileri millet tasavvur edilemez idiyse içinde bulunduğumuz yüzyıl için
de de kendi filmlerini çevirmiyen milletler hissetmedikleri bir kültür 
rütbesinden farkına varmaksızın mahrum kalacaklardır. 

Bundan başka, nasıl bir milli camianın içgörüsüne ancak edebi ve 
fikri mahsullerini okuyarak muttali oluyorsak ve nasıl o millet o içgÖ· 
rüsünün hususiyetlerini o edebi ve fikri faaliyetlerinde gösteriyor ve 
koruyorsa, milli camianın film kanalından aksettirilecek yahut film ka· 
naliyle tekevvün edecek olan içgörüsünün bütün hususiyetleriyle hem 
yabancıya arzı hem milletin kendisi namına ileri manada muhafazası 
da ancak yerli bir film endüstrisi ile kabildir. 

Bizde, yabancı filmlerin fena tesirleri hakkında zaman zaman mü
talealara tesadüf edilir. Bu mütalealar az çok haklı olabilir. Fakat ya
pılacak olan şey, yabancı filmleri menetmek yahut sadece sıkı bir kon
trol altına almak değil, yabancı filmlerle birlikte ve mesela hiç olmazsa 
yüzde 25 nisbetinde yerli filmler göstermek ve bu filmlerde türk cemi
yetınin bütün kültürel kabiliyetlerini cemetmektir. 

Nasıl yabancı kitapların menedilmesi yahut kontrolu kültür getir
mez ve kültürü ancak hem onları okumak, hem onların karşısına kendi 
kitaplarımızı koymak temin ederse, film ve sinema bahsinde de Türki
yeyi ileri bir kültür memleketi yapacak olan tedbir Türkiye'de yerli 
filmlerin çevrilmesi etrafında aranmalıdır. Bunu da fikrimizce, ancak 
bir devlet film enstitüsü yapabilir. Tiyatro ve opera mekteplerimizin 
yanında çalışacak bir film enstitüsünün ilk faydası şu olacaktır ki, türk 
sanat hayatı, film ve sinema işlerinde olsun asırlık değil ancak bir iki 
kere on senelik bir gecikme kaydedecektir. - Burhan BELGE 

Bugün Ankaragücü sahasında 

Kara Ali Dimo ile, 
Mülôyim Kiro ile 
Karşılaşacaklar 

Dün haber verdiğimiz gibi, yarın Ankara Gücü sahasında pro. 
feayoneller arasında, ıerbeıat_~üreş müsabıtkalan yapılacaktır. 
Yannkı süreıleTcıen bırinci Kara Ali lle Dlmo latayıçert ikhı..:l .. 
ai de Mülayim Acar pehlivanla Kiro arasındadır. 
Dimo'nun vaziyetini bilmiyoruz. 

Onun için Kiro'ya karşı muvaffakiyct 
gösteren ünlü pehlivanımızın ne neti
ce alacağını tahmin edemeyiz. Fakat 
eğer anlatılanlar doğru ise, Kara Ali 
yarın oldukça çetin bir rakiple karşı -
!atacaktır. Çok zevkli güreşen Ali'nin 
bu müsabakayı dakazanmasım bekli -
yebiliriz. 

Mülayim Acar'm rakibi Kiro gc -
çcn hafta Kara Ali'ye yenildi. Fakat 
35 dakika dayanan Kiro hiç de yaba -
na atılacak bir pehlivan değildir. Tek
nik ve cesur bir gilrc§çidir. Sporda 
yenmek ve yenilmek her zaman aynı 
hesapla göz önünde tutulan bir vazi -
yettir. Binaenaleyh ikinci bir gürctte 
kazanması ihtimali kuvctli olduğunu 

da kaydetmek isteriz. 
Kiro bundan evci bir arkadaşımız

la görüşUrkcn MüHiyim'i cvclcc yen • 
diğini söylemişti. Halbuki Mülayim 
dün matbaamıza geldi, çok samimi ve 
tatlı konuşan Mülayim, "- Hayır, Ki
ro beni katiycn yenemedi.'' dedi. Bu 
eski hikayeyi bir tarafa bırakarak: Ba
kalım, yarın kim kazanacak? diye bek· 
liycccğiz ... 

İzmir' de kunılacak büyük 
şarap f abrika~ı 

İnhisarlar İdaresinin Pa§abahçede 
kuracağı rakı fabrikasının in~tına 
devam olunmaktadır. İzmir'dc kuru • 
lacak şarap fabrikası binasının muhi -
timize ve mahalli gartlara uygun ol
masına çalışılacaktır. İnhisarlar idare
si bunun için Fransa'nın ve Alman -
ya'nın büyük şarap fabrikalarına, plAn 
tanzim eden dünyaca tanınmı§ mties
seselerc plAnlar yaptırmaktadır. Plan
lar yakında gelecek ve tetkik edildik -
ten sonra en uygun sekil üzerinde ka
rar verilecektir. Şarap fabrikamızın 
inşasına ~lkbaharda başlanılacaktır. 

Adliye ayırma komisyon1arı 
Adliye Bakanlığında hakim ve 

müddeiumumilerin terfi defterlerini 
hazırlıyan bir ve iki numaralı adliye 
ayırma komisyonları, çalışmalarını 
bir hayli ilcrlctmişlcrdir. Defterler ö
nümüzdeki ay içinde hazır olacak ve 
itiraz edeceklerin itirazlarına meydan 
vermek üzere ilan olunacaktır. 

ULUS 

T ürkkuıu talebeleri dün 
uzun bir uçuı yapblar 

Ankara Üzerin·tle filo talimlerini yapmakta olduğunu halkunızın 

sevinçle gördüğü Türkkuşu'nun motörlü tayyarelerinden on Üç tanesi 
muntazam bir filo halinde dün Eskifehir'e gitmİf ve dönmüştür. Bu Es
kitehir uçuıu henüz bu çalıpna devresinde yetipnif olan Türkkuıu 
gençleri için küçük fakat iyi bir tecrübe olmuttur. 

Türkkuıu filoau Eakiıehir'de aakeri tayyarecilerimiz tarafından çok 
11\mimi bir aurette karıılanmıttır. 

Yukarıdaki resimler, Türkkutu Umum Müdürü Yarbay Oaman Nuri 
Baykal'la, Türkkuıu gençlerini grup halinde gösteriyor. 

Köylerimizde Garp 

musikisi 
Ankara Halkcvi köycülük §ubesi, 

bugün birçok doktorlarımızı, konfc
ransçılarımızı ve musikişinaslarımızı 
Kayı köyüne götürecektir. Bu köyde, 
bugün ve yann, gündüz ve gece civar 
köylillcrlc eğitmenler toplanacak ve 
Ankara'dan gidenlerin verecekleri kon 
reransıan vc-ıtonsencn -aı:ıuıyc:cı:.a.ı ... -
dir. Doktorlarımız halka bakacaklar -
dır. Gece Karagöz oynatılıp köylüye 
sinema gösterilecektir. Aynca Bucak 
köyü de ziyaret edilerek orada da aynı 
programa göre faaliyette bulunulacak
tır. 

Ka~ak<:ılık kanununa göre 
alman para cezalan 

Kaçakçılık kanununa ait para ceza
ları şimdiye kadar mahalli heyetlerce 
veriliyordu. Yeni çıkan tütün ve tütün 
inhisarı kanunu bu heyetlerin kazai 
vazifelerinden bulunan para cezası iş
lerini mahalli sullı ceza mahkemeleri • 
ne vermiştir. Gümrük Vckileti bu ka -
bil para cezalarının tetkik ve intacinın 
bundan böyle mahalli sulh ceza mah -
kcmelerinc devrolunmasını alakalıla -
ra bildirmiştir. 

iş Bankasının kurduğu 
yeni bir şirket 

Türkiye İş Bankası ve Türk Te
cim ıirkcti tarafından merkezi Mersin 
olmak üzere kurulan dört yüz bin lira 
sermayeli İçel pamuk ve yağ anonim 
şirketi esas mukavelesi Bakanlar He • 
yetince tasdik edilmiştir. Şirket yağ 

Amerika afyonlanmızı 

satın alıyor 
Alakalı makamlara gelen haberlere 

göre, Amerika firmaları son günlerde 
bilhassa türk menşeli afyon talep et -
mektedirler. 

Şimdiye kadar, türk afyonlarma 
kısmen kapalı bulunan amerikan piya
sası, bir müddet cvel Cenevre'de top -
ıana.u .a• JvAJ .K.ungı cıtu.&u,.; ıuu.1.a.u.uc:ı::. uç-

yetimizin, idarenin çalışma tarzı hak
kında verdiği izahat ve takip olunan 
dürüst ve insani gayelerin tatbikinde 
gösterdiği hassasiyet, alakadar Ame • 
rika makamlarının derin sempatisini 
kazanmıştı. 

Bundan sonra amerikan piyasası. 
afyonlarıınız için iyi bir pazar olabile
cektir. 

Halkevinde yabancı 

dil kurslan 
Ankara Halkcvi Baıkanlığından : 

Her yıl açılmakta olan ingilizce, 
fransızca ve almanca lisan kuslarına 

1 • ikincitcşrin tarihinden itibaren baş
lanacaktır. Geçen yıl bu kurslara de -
vam edenlerle bu lisanları bilenlere 
mahsus ayrıca ikinci bir kurs açıla

caktır. 

İsteklilerin en geç 28 birincitcşrin 
akşamına kadar Halkcvinc müracaatla
rı ilan olunur. 

ve müştakatına ait imalat , unculuk ve 
sanayi işleriyle uğrapcaktır. 

22. 10. 1938 
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Futbol 
dördüncü 

lik maçlarının 
haftası başlarken 

Muhtelif takımların 
vaziyetleri 

Elimizdeki fikstüre göre, bugün 
Muhafız Gücü sahasında Gençler Bir
liği - Güneş takımları karşılaşıyor. 

Üç haftadanberi devam eden oyunla
rın neticesine bakılırsa Öençlcr Birli
ği Güneş'e nisbetlc daha iyi vaziyet
tedir. Takım itibariyle Gençler Bir
liğini Güneş'e nisbctle daha derli top
lu, anlaşmış ve üstün bulmaktayız. Bu 
gün Gençler Birliğinin geçen haftaki 
kadrosunu muhafaza ederek sahaya 
çıkacağını öğrendik. 

Bu sene üç defa sahada gördüğü
müz Güneş ise her seferinde yeni yeni 
oyuncular tecrübe etmektedir. Bu 
hafta da bir iki genç oyuncu çıkaraca
ğı söy•enmektedir. Fakat bu vaziyette 
Güneş, takımını tcsbit edinciyc kadar 
lik maçlarının birinci devresi nihayet 
bulmuş olacakt ır. Güneş kulübünden 
ikinci devr' karşılaşmalarında daha 
güzel oyunla· bekliycbiliriz. 

Yarii~ki ma~lar 
Yarın, haftanın en mUhim karşılaş

ması şüphesiz ki Demir Spor - Harbi
ye idman yurdu maçıdır. 

Harbiyeliler geçen seneye nisbetle 
zayıf olmalarına rağmen takıma yenı 

aldıkları oyuncularla da enerjilerin
den hiç bir şey kaybetmediklerini 
gösterdiler. Bu takımda noksan olan 
antremansızhk değil, aralarındaki an -
laşamamazlıktır. Ferden değil, toplu 
bir halde oynamıya başladıkları za
man harbiyelilerden geçen seneki 
muvaffakiyetlcrini bckliycbiliriz. 

Demir Spora gelince; geçen sene -
ye nisbctlc kendisini toplamış takım -
lar arasında bulunan Demir Spor, bu 
devrede çalışmış ve anlaşmış bir halde 
sahaya çıktılar. 

Bu oyun normal şartlar dahilinde 
cereyan ederse maçın neticesini De
mir Spor lehine kabul edebiliriz. E
ğer Demir Spor işi hafiften alır, buna 
mukabil harbivelilcr de 2ccen sene 
çok bCgcndıgımız oyunıarmaan oırını 
çıkarırlarsa şüphesiz ki netice değişe
hilir. 

Yarının ikinci oyunu Galatasaray· 
Ankara Gücü arasındadır. 

Galatasaraylılar yeni bir tcşckkUl 
oldukları için her hafta yeni yeni o
yunculada sahaya çıkmaktadırlar. Bu 
hafta da başka bazı oyuncular dcnc
ycccklcrmiş .. Ankara !ikinin en zayıf 
takımı olan galatasaraylılar bu devre
yi ancak iyi bir takım t csbit etmekle 
geçirecekleri anlaşılmaktadır. 

Ankara Gücü, Ankara'nın en çok 
çalışan ve en fazla oyuncusuna malik 
olan takımıdır. Buna rağmen bugüne 
kadar yapmış olduğu maçlarda iyi ne
ticeler alamadı. Bunda kuvctli rakip -
lcrlc karşılaşmış olmasını düşünmek
le beraber aralarında anlaşamadıkları
nı da kabul etmek lazımdır. Yarınki 
maçta zayıf bulunan rakibine karşı 

kazanacağını kuvctlc ümit edebiliriz. 

Ajanlığın tebliği 
IJölge Futbol Ajanlığından : 

1 - Lik maçlarına aşağıdaki prog · 
rama tevfikan bu hafta da devam olu
nacaktır. 

2 - 22. 10. 938 cumartesi günü ya-
pılacak maçlar ... 

nasıldır? 
A - Muhafız Gücü sahasında: 
Gençler Birliği - Güneş B tak 

!arı saat 13,30 
Hakem: Muzaffer Ertuğ 
Gençler Birliği· Güne§ A takımlar 

saat 15,15 
Hakem : İhsan Türemen 
B - Ankara Gücü sahasında : 
Ankara Gücü - Galatasaray B ta

kımları saat 13,30 
Hakem: As1m Kurt 
Demir Spor - Harbiye idman yurdu 

B takımları saat 15,15 
Hakem: Necdet Özgüç 
3 - 23. 10. 938 pazar günü yapıJa. 

cak maçlar 
A - Ankara Gücü ıahaımda: 
Demir Spor - Harbiye idman yurdu 

C takımları saat 9 
Hakem: Sait Tok 
Ankara Gücü • Galatasaray C ta

kımları aaat 10,30 
Hakem: Nazım Altınkaya 

Gençler Birliği • Günet C takJm.. 
ları saat 12 

Hakem: Muzaffer Ertuğ 
B - Muhafız Gücü sa.bumda: 
Ankara Gücü - Galatasaray A ta

kımları saat 13,30 
Hakem: ömer Örer 
Harbiye idman yurdu ·Demir Spoı: 

A takımları saat 15,15 
Hakem: İhsan Türemen 

4 - Bu hafta &abalarda lik heyeti• 
nin mümessili olarak Güneş kulübü· 
nün mczkür heyetteki murahhası, B 
ve C takımlarının murakibi olarak da 
Muhafız Gücünün lik hcyetindold 
murahhası vazife göreceklerdir. 

S - Cümhuriyet bayramı milnuc• 
betiyle 29 ve 30. 10. 938 cumartai ve 
pazar günleri yapdacak Galatasaray· 
Muhafız Gücü, Demir Spor - Gençler 
Birliği, Ankara Gücü - Harbiye idman 
yurdu A, B, C takımları mUsabakaları 
birinci devre lik maçlarmm aonuna 
tehir edilmiştir. ... - ... . ... ... 
lüp mümessillerinin iştid.kleriyle a
lınmış olan bır karara göre B ve C ta
kımları mtisabakala.rnd& yan hakemle
rini kulüpler temin edeceklerdi. Bu 
karara uyularak maça çıkacak takım
ların yan hakemlerini temin etmeleri 
ve hakemleri müşkU1$.ta maruz bırak· 
mamaları ehemiyctlc rica olunur. 

Bükref ve Atina muhıeliıleri 
gelemiyor mu? 

Cümhuriyet bayramı milnaaebe· 
tiyle Ankara muhtcliti ile iki maç 
yapmak üzere ıchrimizc davet olunan 
Bükrcı ve Atina muhtclitlcrinin ge
lcmiycccği ve yerine İstanbul'dan iki 
kuvctli kulüpten müteşekkil bir takı -
mm getirtileceği söylenilmektedir. 

Ankara'da hakem kursu 
Hakem kadroau pek dar bir çerçe

ve içerisindedir. Maçların idaresi de 
ekseriyetle aynı şahıslara inhiaar et• 
mcktcdir. Bu vaziyet bazı dedikodu
ları mucip olmakta idi. Bu noksanı ta
mamlıyarak futbol kalkınmamızı te
min etmek istiycn futbol federasyonu 
Ankara'da bir hakem kursu açmayı 

mu"1Jafık gönnüt ve ilk tcşebbüac de 
geçmiştir. 
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Hafta içerisinde ilk toplantısını 
yapan hakem kursuna muhtelif ~u~üp
lcrdcn onu mütecaviz sporcu ıştırak 
etmiştir. 

Yurtta hava umumiyetle 

rüzgô rlı geçti 
Dün Ankara'da hava açık geçmiş, 

rüzgar garp cenubundan saniyede üç 
metre kadar hızla esmiştir. Günün en 
yüksek ısısı gölgede 20 derece olarak 
kaydedilmiştir. Yurtta, Orta Anadolu 
ile Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında, 
diger bölgelerde bulutlu ve ycrycr ya
ğışlı geçmiştir. 

Yirmi dört saat içindeki yağışların 
karemetrcye bıraktıkları su miktarı 
Şarkışla'da 13, Muğla'da 8, Afyon'da 
7, Erzincan'da 6, Gümüşhane'dc 5, di
ğer yağışlı yerlerde de 3-4 kilogram 
arasındadır. Rüzgarlar, Trakya, Ko
caeli bölgeleriyle Karadcniz'in garp 
ve Ege'nin şimal taraflarında şimal· 
den 7 metre kadar hızla esmiştir. En 
yUksck ~sılar, Bodrum'da 23, İzmir ve 
Antalya'da 24, Adana'da 26 derecedir. 

lstanlml'da hava bozdu 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Bura -

da havalar bozdu. Bugün nava çok bu
lutlu ve yağmurlu geçti. Karadeniz • 
den fırtına haberleri gelmektedir. 

Güzelleşen lstanbul 
Bir güzel kadın çehresi tasavvur 

ediniz ki gôzleri çapak içindedir. 
Tombul ve narin bir elin üzerine 

içleri temizlenmemiş, kenarları dü· 
zelmemiş tırnaklar takınız. 

Yakışıklı bir adam gôzünüzü.n.ö
nüne getiriniz ki şapkası yağ ıçın
dedir ve yahut iskarpinlerinin altı 
patlamıştır. 

Bütün bu pilrilzler nasıl o yos
ma kadınr ve o yakışıklı erkeği gö
zünüzden düşürür, onun üzerinizde 
yapacağı gilı:el tesiri azaltırsa ls
tanbul'a karadan girerken gördüğü
nüz bir takım harap evler, viran ku-

lübeler. yarı çökmüş dükkanlar ve 
yahut balıkçı barakaları da yeryü
zünün bu en güzel şehrinin yosma
lığını yerli ve yabancı her gözden 
uzun bir müddet gizliyordu. 

lstanbul gazetelerinde "şehrin 

kapılarındaki çirkin manzaraların 

birer birer ortadan kaldırılacağı, 

Yenikapı ve Kumkapı'daki teneke 
mahallelerden başka Balıklı hasta
nesi civarındaki kulübelerin de is

timlil ediliP. yıktu~ı. haberi-

ni okuyunca içı·mden : 
- Dünya tabiatının en güzel çeh-

resi tuvalet yapıyor! 
Dedim. 
Şair Nedim !stanbul'u 
Bir ıevheri yekpare iki bahr ara11nda 
Diye vasfettiği zaman, şehir biç 

şüphesiz saçaklı midye kabukları
nın içindeydi. 

Şair Fikret, gene lstanbul'u 
"Marmara'nın mavi deraguşu için· 
de,, uyuturken şehrin kaprları ba
raplıktan dökülüyordu. 

Halbuki cümhuriyet lstanbul'u
nun, yahut Montrö'den sonraki ls
tanbul'un, artık, sisler i~inde kal
masını istiyemez: ona: 

Örtün, evet, ey blile, örtün evet 

Örtün ve mücbbed uyu 
ey ıehr, 

ey facirei debrl 

Diye osmaalrca ağzımızı boza
mazdık/ 

Dilnya tabiatının en güzel çehre
si, tuvaletini yapabilmek için cüm
huriyet rejimini ve Montrö zaferini 
beklemiştir. - T. 1. 

Faddal ya hacı Abdullah! 

Hiki.ye methurdur, çoimnuz 
biliriz. Fakat aon ıünlerde bir ha

di.eye fazla uyduğu için tekrarlı· 
yabiliriz: 

Caminin hademelerinden biriıi, 

- daha elektriğin mabetlere gir· 

meclifi eaki devirlerden biriain· 
de - kandillerde her gece zeytin· 

yağmm eksildijini görür, bunun 

sebebini anlıyamazmıf. Bir gece . 

beklemiye karar vormif. Baıkmıt 

ki yabancı bir arap camiye giriyor 

ve dolu kandilleri ;r.erlerinden çı· 

kartarak ı 

- Zeyt ;,;eytullah, be;yt beytul. 
lah, 

laddal ;ya Hacı Abdullah/ 
Diye zeytinyağları kendi kabı· 

na botaltıyor. 
Hademe, gizlice bir iki kandi

lin botaldığını aeyrettikten aonra 
aeı etmeden arabın yanına aokul-
mut ve o: 

- Faoddal ya hacı Abdullah! 
der demez, sırtına aopayı indi

rerek : 
- Elmatrak min tarafillah! 

demif. 
latanbul'daki elektrikli tram· 

•ay ıirketi de tıpkı hikayedeki 

yabancı hacı Abdullah gibi, elek

trik ıirketinin elektriğini dilediği 

gibi kullanır, para vennezmiı. 

Son zamanlarda devlete geçen 

elektrik ıirketinden de 300.000 Ji. 
ralık elektrik yakıp parasına dav· 

ranmaymca icra faaliyete geçanİf, 

tramvay tirketinin bütün büroları 

elektriksiz kalmıftır. 

Tramvay tirketi : 

- Faddal ya hacı Abdullah! 
Devrinin geçtiğini anlamamlf 

DUf.dı acaba ?. 

Bu toplantıda hakem namzetlerine 
tazım gelen talimat verilerek pazarte· 
si, perşembe günleri saat 18 i toplan. 
ma günleri olarak kararlaştırmıştır. 

Halkevi daimi resim 

galerisi açılıyor 
Ankara Halkevinin Belediyeler 

Bankası altındaki salonda hazırlamak
ta olduğu daimi resim galcriei ayın 
yinni beşinci pazartesi günü açılacak· 
tır. Halkcvi Ar tubcsi tarafından re • 
sim, heykel ve alelumum güzel sanat -
lan halka sevdirmek ve sanat eserle • 
rinin ucuz fiatla satılmasına evlerimi -
zi sanatkarlarımızın eserleriyle süs -
lctmiyc yardım etmek gibi niyetlerle 
yapılmakta olan bu teşebbüs bütün a
lakalılardan büyük muavenet görmüt -
tür. Belediyeler Bankası, galeri salo -
nunu halkcvinc hiç bir ücret almadan 
vermiştir. Galerideki eserler her yir -
mi günde bir yenileriyle değiştirile • 
cektir. 

Memleketimizde ilk defa açılan bu 
galerinin halkımızdan da layık olduğu 
yakın alakayı göreceği 9üphesizdir. 
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[DIŞ POLiTİKA 1 

Müıterek Leh - Macar hududu 
DÜNYA HABERLERİ Südel bölgesinde 

sivil makamlar 
idareyi ele aldılar 

!TÜRKİYE BASINI 1 

Hayırlı bir teşebbüs 
. . 
~ . 

ye Romanya 
Polonya ile Macariatan arasında 

~tterek bir hudut ve daha açık bır 
~"de ite Kütenya'nın .l\'J.aearıstan'a 
İilaala, orta Avrupa politikasımn en 
tlı.enü.yetli meselesini teşkil ebnekte • 
dir. Malumdur ki Rütenya, büyük 
L..ı>tan evel Macariıtan'm idaresi al
t.ada idi. Sulhtan ıonra Slovakya ve 
ftoheınya ile beraber Çekoılovakya 
C:\itnburiyetini teşkil etmekle beraber, 
tiitenler hem Bohemya' da ya§ıyan 
Selderden, hem de slovaklardan fark
lıcbrlar. Bununla beraber, ılav ırk.mm 
bir kolu olmak itibariyle ınacarlara 
lriiabütün yabancıdırlar. Çekoılovakya 
devletinin yeni battan tanzimi üzeri -

Prens Arsen'in 

ölümü yüzünden 
Sir Samuel Hor B. Hitler'e cevap veriyor KURUN'da B. Asım Us yazdığı 

baımakalesinde şunları söylemek
tedir: 

Yugoslavya 
mateın İçinde 

Belgrat, 21 a .a. - Prens Arsen Ka
rayorgeviç'in naaşı, bu ayın 23 ünde, 
kıral hanedanı, hükümet erkanı ve sa
ir yüksek zevatın huzuriyle Oflans'
deki mezarlığa gömülecektir. 

Silahlanmakta 
biz de haki ıyız 

Bedin, 21 a.a. - Ordu baş.kuman -
danı general von Brauhiç, Südet top
raklarının idaresinin sivil makamlara 
devri dolayısiyle gönderdiği bir ta • 
mim ile, disiplinli hareketlerinden do • 
layı askere teşekkür etmiştir. 

Hitler, öğleden sonra alman - çek 
hududu civarında kain Krauman ve 
Şöningberg şehirlerini ziyaret etmiş
tir. 

Ankara Halkevi bu seneki faali
yet programına çok hayırlı bir mad
ıde ilave etmiş: Ankara köyleri ile 
kahvehane gibi halk toplantı yerle • 
rine birer kütüpane konacakm:q. 
Hatta bu tedbir taaavvurda da kal
mamı§, filiyata bile geçmiş. llk ola· 
rak Cebeci' de Aile bahçesi kartıam• 
da Bahri ÇaVU§un kahvesine böyle 
bir kütüpane yerleştirilmi§. Bu kü· 
tüpanenin üzerinde: "lnsa.nlığm bi
rinci §artı okumak ve öğren.rneık,, i
baresi yazrh imi§. 

Bütün gazeteler, Prens Arsen'in ö
lümünün memleketin her tarafında 
tevlit etmiş olduğu'1erin acıdan bah
setmektedirler. 

Çünkü biz de daima 
kendimizi müdafaaya 

sulhu ve 

hazırız ! 
Öğleden ıı.onra Linz şehrini gezmiş 

ve akşam Berhtesgaden'e hareket et -
miştir. 

Bir hadise: Çekler özür 
dilediler 

Ankara halkevinin bu teıebbü.aü.
nü dünkü gazeteJerde görünce çok 
sevindik; çünkü Ankara'da batlı· 
yan bu hareketin latanbul ile bera. 
ber diğer vilayetlerdeki bütün balk
evleri tarafından bcnimseneceğinde 
ıüphe etmediğimiz için memleketin 
kültür hayatma büyük bir inkitaf 
hamlesi vereceğini dü.fündük. 

tıe, rütenler de alova.klar gibi, muhtar 
bir hükümet kurarak çeklerle federas
l'oaı tetkil etmitlerdir. Fakat rütenler, 
bıüııasebetlerine bu yeni düzeni verir
ilen, Macariıtan da Polonya'nın yardı
bıiyle Rütenya'yı ilhak etmiye karar 

Bu hususta Samuprava gazetesi, 
bilhassa Prens Ars-en' in yugoslav mil
letinde ve yugoslav tarihinde derin 
bir iz bırakmış ve ismini memleketin 
tarihine büyük harflerle yazdırmış 
olduğunu yazmaktadır. 

Londra, 21 a.a. - B. Hor, dün Klaton-on-Sea'da bir nutuk söy
lemiştir. Bu nutuk B . Hitler'in 9 ilkteırinde Sarbuk' da irat et
miş o]duğu nutkun cevabı addedilebilir. 

Prag, 21 a.a. - Sivil çekoslovak -
larla alman muhafızlar arasında Mel· 
nik'in şimalinde Selşoviç'de alman kı· 
taatının işgali altında bulunan mınta
ka hududunda bir hadise olmuştur. 
Çeklerden dört kişiölmüş, almanlardan 
da bir çok kişi yaralanmıştır. Hadise 
üzerine çek hariciye nazırı, alman hü
kümetine özür dilemiş ve tahkikat ya
parak mücrimleri cezalandıracağını 
vadetmiştir. 

'°ennittir. 
Prensin ölümü, yugoslav milletinin 

her ferdinde derin ve umumi bir ke
der tevlit etmiştir. 

Tabut Belgrad'a yollanıyor 
Paris, 21 a.a. - Prt-ns Arsen Kara

jorjeviç'in tabutu kı.ı.. bir merasim
den sonra, Yugoslavya'ya gönderil
mek üzere istasyona sevkedilmiştir. 
Yugoslavya hududunda hususi bir 
trene konulacak ve Belgrad'a götürü
lerek orada gömülecektir 

Macar - Yugoslav 

ekonomik münosebatı 
Belgrad, 21 a.a. - Yugoslavensk 

Kurir, şimdiki kliring itilafının tatbi -
ki hakkında tetkikatta bulunmak üze
re yakında bir macar - yugoslav ko -
mitesinin toplanacağını istihbaratına 

atfen yazmaktadır. Maamafih bu mü -
zakeratm açrlacağı tarih, henüz kati 
olarak tesbit edilmiş değildir. 

Macariıtan'ın, Rütenya üzerindeki 
ıeınellerinin minuı sarihtir: Bu ınem
le&cet büyük harptan evel kendine ait 
~lan ve içinde oldukça ebemiyetli bir 
bıa.car ekalliyeti ya§ıyan bir memleke
ti tekrar hudutları içine almak isti · 
~Ot'. Fakat Polonya'nın hedefi daha 
~ vazıhtır. Deniliyor ki Polonya, Ma
~ıtan ile beraber Almanya'nın şar
~ doğru genişlemesine kartı bir ıed 
letkil etmek iıtiyor. Hatta bu kombi -
lıezon içine Yugoılavya ve Romanya
h da alarak bu ıeddi takviye etmek 
"nelindedir. Bu, doğru olmasa gerek -
tir. Bir defa Polonya'nın, ıarka ve ce-
lluba doğru genitliyen bir Almanya'ya 
lr.rır ıed kurmakta menfaati yoktur. 
8i1akiı Almanya'nın cenup ile meıgul 
olarak Polonya'yı rahat bırakması bu 
Cle..-Jetin menfaati iktızasıdır. Sonra 
Polonya devlet adamları iyi bilmeli • 
dirler ki, Çekoslovakya yıkıldıktan 
lonra Almanya'nın önüne yeni bir ıed 
Çekmek kolay değildir. Eğer Almanya
ltın önüne bir ıed çekmek bahis mev
~q olsaydı, bu, Çekoslovakya mevcut 

Filistin' de don de birçok 
tecavüzler yapddı 

ASKERİ HAREKAT DEVAM EDİYOR 
Kudüs, 21 a.a. - Bütün gün askeri kıtalar girdikleri mahalle -

ferde temizlik yapmı,lar, münferit arapları takip ederek hunlar -
dan dördünü öldürmüşler, bir kaçını da tevkif etmişlerdir. 

ilcen mümkündü. Gerek endüstri saha- Ak9am, eski tehrin büyük bir 
•ntda ve gerek askeri ıahada en büyük kısmı işgal edildikten sonra kıta
leddin yıkılmasında rol oynadıktan lar, Ömercamii civarındaki ma -
'°'1ra fimd.i yeni bir ıed kumuya ça .. hallelerde faaliyete devam et -
lı§tnak garip olur. mişlerdir. 

Polonya'nm menfaati olsa olsa, Yafa'da bir yahudi kamyonu taar -
lbuhtar Rütenya hükümetinin kendi ruza uğramış ve iki amele öldürül -
ı. .. .ı •. +ı-- :. : .. -'• ı. .. tunAn = müştür. Galile eyaletinde Hitting ci
~liyetleri için kötü bir rniiıal t · varında 1ngııız kıtaıan arapıara bır 
'tıneaidir. Filhakika bu ekalliyetler, baskın yapmışlar ve bunlardan beş 
latı zamanlarda muhtar Rütenya hü • tanesini öldürmüşlerdir. 

lehler'le de dosluı 
Macarlar'la da ... 
Fa~at 

hudut 
müşterek 

istemiyoruz ltii.ıneti için büyiik sempati göstermiı- 1 rak hariciye nazırının -.d:ir. Bir krum rütenyalılann ınuhtar beyanatı 
olacaldan yerde Macariıtan'm idaresi Beyrut, 21 a.a. - trak hariciye 
•lbnda bulunmaları, Polonya'nm iti· nazırı Tevfik Sueydi buradan geçer
lae daha çok elverir. ken D.N.B. Ajansı muhabirine yap • 

Fakat serek Polonya ve a-erek Ma- tığı beyanatta Londra'daki ikametin -
'41-iıtan bu projenin tatbikinde ıid • den Filistin meselesini hal için isti -
detli mukavemete maruz kalımılardır. fade ettiğini, İngiltere'nin, arap mil
>.t.caristan'ın kuvet iıtimaliyle Riiten- }etlerinin dostluğunu muhafaza et -
h'yı alması ihtimali karş111nda bir mek için arapları memnun etmek la -
devletin vaziyeti büyük eheıniyet .zım geldiğini anlamrş olduğunu söy
keıbetmektedir. Bu devlet de Roman- lemiş, Filistin meselesinin teşrini • 
)ra'dır. Romanya, Polonya'ya bir itti • saninin sonundan evel halledileceği 
falda bağlı olmakla beraber, iki mütte• ~~di~de ~ulun~uş .ve bu. ~eselenin 
fik Çekoılovakya ve Macaristan'a Fılıstın mumessıllerıyle dıger arap 
lcarıı biribirine zıd olan iki ıiyaset ta· devletleriyle birlikte halledileceğini 
kip ebnekte idile!'. Romanya, Çekos • ve b~ işte v~u~un için tek~ar. Londra'
lovakya'nın doıtu, Macariıtan'ın da ya gıdeceg~n.ı kaydeylemı~:ır'. 
t'akibi idi. Polonya ise, Macariıtan'm İrak harıcıye nazırı, Fılıstın baş 
doıtu idi ve Çekoslovakya'run parça • müftüsü ile. görüşmek üzere, Şan:ı'a 
le.mna..ma taraftardı. Hadiseler Polon- hareket etmıştir. Oradan tayyare ıle 
lr•~mn emellerine uysun ,ek.ilde inki _ Bağdat'a gidecektir. 

ıllf etti: Çekoılovakya hayli parçalan- Amerika Filistin işlerine 
tnı:ıtır. Fakat buıün, bir parçaaım da- karışmamalı! 
ba Polonya'nın dostu ve Romanya'mn Vaşington, 21 a.a. - Hariciye na-
t'akibi olan Macaristan'a .vennek habis zırı Hull, bugün Amerika'daki üç a
blevzuudur. Romanya. bır çok sebep - rap cemiyetini temsil eden 15 dele
lerle buna razı değildir: Bir defa Ma- geyi kabul etmiştir. 
caristan'ı kuvetleıtirecek. Soııra Tran- Bu delegeler, biri reisicümhura hi
ailvanya'daki müdafaasını zayıflata- tap eden üç muhtıra vermişlerdir. 
Cilk. Tranıilvanya'daki ınacar ekalli • Bu muhtıralarda bazı amerikan ya -
)reli problemini zorlaJbracak· Ve ni. • hudi teşekküllerinin talebine rağ -
bayet dost ve müttefik bir devletin men, Amerika hlikümetinin · hariçte 
topraiım parçalıyacak. ve bilhassa Filistin'de her türlü si -

Universul'un bir makalesi 

Bükreş, 21 a.a. - Polonya hariciye 
nazırı Bek'in Romanya'ya yaptığı zi
yaretin neticelerini tetkik eden "Üni
versul,, diyor ki: 

"Polonya ile Romanya arasındaki 
müşterek hudut Avrupa'nın bu kıs
mında nizam ve sulhu muhafaza edi • 
yor. Fakat Polonya ile Macaristan a
rasında müşterek bir hudut Roımanya'
yı Çekoslovakya koridorundan mah· 
rum ederek yalnız bu memleketle ala
kasını kesmekle kalmıyacak ve fakat 
bütün garp Avrupasiyle de muvasala· 
larını kesecektir. 

Diğer taraftan, Romanya'nın Ma· 
caristan'la bir hududu vardır. Roman
ya bu hududun 150 kilometre daha u
zamasını hiç de istemez. Sonra, Çekos
lovakya dahi Karadenizde bir mahrece 
muhtaçtır. 

Romanya - Polonya dostluğunu bi
hakkin takdir ederiz ve Macar - Polon
ya dostluğuna da hürmetimiz vardır. 
Fakat bu işte, "dostlarımızın dostu 
bizim de dostumuzdur,, sözüne iştirak 
etmekte mazuruz.,, 

yasi taahhütlerden içtinap 
yolundaki ananevi siyasetine 
kalması istenilmektedir. 

etmek 
sad.ık 

Polonya hariciye vekili Bek, Ro
tnanya'nm düıüncelerini bildiği için 
kıral Karol'ü ikna etmek üzere Bük· 
l'et'e sitmitti. Haber verildiğine göre, 
Bek, Romanya kırahna. Macaristan'ın 
R.oımanya'daki macar ekalliyeti üzerin
de her türlü iddiadan vazgeçmesini ve 
iki devlet araıında hir dostluk muka
\>eleııi akdetmeıini teklif etmittir. Ro
trıanya kıralının bu teklifi kabule imale 
edilebildiği çok tüphelidir. Çünkü Ka
rol Macaristan'a itimat edeınıiyor. Yir· 
rrü seneden beri rnacar iddialanna 
kaı-tı en büyük garant~ ol~ ~üçük an· 
tant ıiateminfo yıkıldıgr bır gunde Ma
cariıtan'ın kuvetlenmeıine yardım et· 

Gelecek baharda F ransa'nın 

ıniye hazır değildir. 
Fakat bu ınac:a.ı' .. çek divaıtnda 

ıon ıözü söyliyecek olan devletin Al
manya olduğu unutulmamalıdır. Bunu 
l>ildikJeri içindir ki çekler, ılovaklar 
ve rütenler batka yerlerden yard1111 
lemin etmi~e çalıtlP da vakit kaybet -
hlİyorlar. Musolini'vi bile ileride hıra • 
kacak bir realizm ile Berlin'in yardı -

nuru temine çalıııyorlar. 
' A- Ş. ESMER 

5.000 tayyaresi olacak ! 
Hava Nazı rı nin oeyanatl 

Paris, 21 a.a. - Pöti Parizyen gazetesi, B. Gilaıambr'ın fran -
sız askeri tayyareciliğinin vaziyeti hakkındaki beyanatını nefret • 
mektedir. Bu beyanatın bat tarafında aylık imali.tın mukayeseli 

bir tablosu vardır : 
1937 de 38, 1938 de 62, 1939 da 200. 
Ha.va nazırı, evvela şunları söyle

mektedir: 
"- Sekiz aydanbed 5.000 tayyare

nin in~aaı meıeleainin halli için uğra
ııyoruz. Sipari9 edilip de yüzde 50 si 
teslim edilmiş olan yeni makinelerin 
fabrikalarda yerlerine konulmuş ol
ması, bir ay içinde fabrikalardan çı

kan tayyare miktarının artması sure
tinde kendisini göstermiştir. Fransız 
saaayii, geçen senenin şehri ihracatı
nın yasatisine nazaran geçen e7-lül a-

yı içinde harp tayyarel~rinin llçtc bi
rinden fazlasını vücuda getirmi1tir. 
Önümüzdeki ilkbaharda fabrikalar
dan çıkacak tayyare miktarı, yeni 
5.000 tayyare planının tahakkuk saha
sına isalinin istilzam ettiği dereceyi 
bulacalı tahmin edilmektedir. Bu pla
nın iki sene içinde tatbiki derpiş edil
miştir.,, 

''- Eğ-er icap ederse, imalatı iki 
misline çıkarabileceğiz. Bu iş, artık 
maddi imkanlar meselesi değil, alela
de bir kredl meselesidir ... 

B. Hor, 8. Hitler'i•n sulha müte
allik olan vaitlerinde samimi ol
duğuna kani bulunduğunu söy -
lemiı ve müteakiben bizzat Hit
ler'in "Daima sulhe ve daima 
kendimizi müdafaaya hazırız.,, 
şeklindeki vecizesini kabul ede -
rek silahlanmayı muhik göster -
miştir. 

Hatip, B. Çemberlayn aleyhin'deki 
tenkitleri reddetmiş ve başvekilin 

sulh lehindeki mesaisinin muvaffaki
yetle tetevvüç etmiş olduğunu beyan 
eylemiştir. B. Hor, ölçülü bir sabır ve 
karşılrklı anlayış temayülü sayesinde 
Avrupa'yı yekdiğerine düşman safla
ra ayıran çukurları doldurmak ve 
müstakar bir sulhu tesis edecek bir 
milletler komitesini bir kere daha ih
das etmek mümkün olabileceğini söy
lemiştir. 

Nazırların toplantısı 
Prag, 21 a.a. - Çekoslovak nazırlar 

meclisi, slovak ve rüten nazırların da 
huzuriyle dün yapmt§ olduğu toplan -
tıda Münib konferansının neticelerini 
tetkik etmiştir. 

Salahiyetli mahfiller, hükümet 
mahfillerinin Macaristan iıle müzake
relere yakmda tekrar başlanılacağını 
ümit etmekte oluğunu beyan etmek -
tedir. Polonya - Çekoslovakya müna -
sebatı meselesinin de müsait bir suret
te halledileceği ümit edilmektedir. 

Çek hükümetinin icraatı 

Şüphe yok ki memleektimi:zde 
harf inkılabı okuyup yazm.a itini ta
savvur edilemez derec 'bde kolaylaş• 
tırdı. Arap harfleri zamanına nia
betle bugünkü türk harfleri ile 
memlekette okwnak bilenlerin nis • 
beti yüzde bin derecesinde artt:L 
Neşriyat hayatında da. tabii olarak 
bir inkitaf oldu. Fakat ıunu da iti
raf etmek lazımdır ki neıriyat ha
yatında görülen bu inkiıaf yeni harf.. 
ler sayesinde okumanın halka temin 
ettiği kolaylık ve okuyanların mik
tarı nisbetinode artmıJ değildir. Tür
kiye on sekiz milyon nüfuslu bir 
memleket olduğu halde memleketi
mizdeki neşriyat hareketi henüz 
Balkanlardaki be§, altı milyon nü
fuslu bir memleket derecesini bile 

JUıJıtemel bir hava 
Uıarruzuruı karşı 

İngiltere'de bir milli servis ihdası 
meselesine geçen B. Hor, büyük sana
yi camiasını muhtemel bir hava taar
ruzunun meşum darbesine karşı ken
disini müdafaa edeıbilecek bir şek.ilde 
serdetmiştir. 

Prag, 21 a.a. - Çekoslovakya başve
kili Sirovi Çeteka ajnsına beyanatta 
bulunarak hükümetinı icraatmı hula
sa etmiştir. 

bulamamııtır. 
lıte Ankara balkevinin giriştiği 

hayırlı teıebbüsü kültür hayatımız • 
daki bu büyük eksiği izale etm.ek 
noktasından en müessir bir yol gibi 
görüyoruz. Bunun için köy odala
rında ve kahvehanelerde birer kü
tüpane vücuıda getirmek yolundaki 
tetebbüs.ün memleketin her tara.fm
da ve ayni zamanda milli bir har~ 
ket haline getirilmesini diliyoruz.. 

Hatip, sözüne şöyle devam etmiştir: 
"- Böyle bir darbeyi imkansız kıla

cak surette memlekette t~kil.it vü
cuda getirildiği taktirde istikbali asla 
mağlup olmıyacağımız itminan· ile 
derpiş edebiliriz.,, 

Hatip, İngiltere karakterine ve in
glllz müesseselerıne intibak ettiril
mesi lazım gelen bu vazifenin ifası i
çin büyük bir milli gayret sarfı lazım 
olduğunu söylemiştir. 

Hükümeı icabında yeni 
salii.hiyeıler alacak 

B. Hor, hükümetin pasif müdafaa 
sisteminin ıslahı için zaruri olan ted
birleri almak tasavvurunda olduğu 
hakkında teminat vermiştir. 

Hükümet, icabında yeni salahiyet
ler almakta tereddüt etmiyecektir. 

B. Hor, yakında ittihazı zaruri ted
birleri ilan edebileceğini ümit etmek
te olduğunu beyan etmiştir. 

Hatip, netice olarak şöyle demiştir: 
"- Anavatanın emniyeti bütün va

tandaşların antrenman yapmış mesai 
arkadaşı gibi rollerini oynamalarına 
medar olacak surette tensik edilmeli
dir. Hatip, nihayet şöyle demiştir; 

"-Böyle 'bir teşkilatın zaruri oldu
ğu daima hatırımdadır.,, 

l ngiliz silahlanmasının gayesi 
sulh değil! 

Berlin, 21 a.a. - Röyter ajansı mu
habirinden: 
"Fölkişer Beo.bahter'in Londra mu

habiri, !ngiltere'nin silahlanma plan
larının yegane gayesinin sulhun mu
hafazası olmasından şüphe etmekte
dir. 

Bu muhabir, ezcümle şunları yaz
maktadır: 

"Bir Aıvrupa harbine iştirakin, müm 
kün olduğu taktirde önüne geçilmesi 
lazım olduğu fikri şimdiye kadar Bü
yük Britanya'da çok taraftar kazan
mış olan bir noktai nazardır. 
Diğer taraftan İngiltere'de böyle 

bir lharbe iştirak zarureti hasıl oldu
ğu taktirde lbu harbe ancak donanma
nın ve hava kuvetlerinin iştirik etme
si lazım geleceği mütaleaaı ileri ıtirü
lüyordu. Fakat şimdi İngiltere, Fran
sa'mn acil teşebbüsleri üzerine, Av
rupa'da zuhuru muhtemel herhangi 
bir ihtilafa kara ordusu .ile de iştira
ke amade bulumnıya karar vermiş gö
rünmektedir. 

Binnetice, İngilt-ere'nin bu kadar 
hararetle silhlanması acaba ıırf sulhu 
muhafaza emelinden mi münbaistir? 
ıuali sorulabilir.,, 

FUi va~'iyeıe .uymıyan sözler 
Roma, 21 a.a. - İngiliz dahiliye na

zırı Samuel Hor'un dün söylediği 
nutku meviuu.bahs eden Giornale d'İ
talia gazetesi diyor ki; 

"İngiliz nazırr, BUyUk Britanya si
lahlanmasının münhasıran tedafüi ol
duğunu söyledi ve totaliter devletler
le demokratlar araıında te,riki mesai 
te~~ blllınıdu. Halbuki bıı 

Başvekil, topraklarm onları istiyen 
alakadar devletlere intikali sırasında 
hükümetin, orada ekonomi ve sosyal 
hayatın muntazam bir tarzda iıılemesi
ni temin etmek gibi ağıır bir vazife 
karşısında kalmış olduğunu hatırlat
tıktan sonra para kıymetinin muhafa
za edildiğini, mali nizamın vikaye o
lunduğunu ve yeni devlete paraca yar
dım edilmesi için Londra ve Paris'te 
müzakere yapıldığını söylemiş ve ha
·rid siyaset sahasında ba~rılacak bü
yük işler olduğunu beyan ederek de
miştir ki: 

Harici ıiya,eıin hedefi 
.. _ Harid siyasetimizin hedefi bü

tün kom,ularmuzla seri ve tam bir an
la11maya varmaktır. Yakında tespit o
lunacak yeni hudutlarnnızr Fransa, 
İngiltere, Almanya ve İtalya garanti 
edecektir. Komşularımızla olan mü
nasebetlerimizin her noktai nazardan 
kati bir dilrüsti zihniyetiyle inkişaf 
bulmasına çalı,malıyız. Binaenaleyh 
hattı hareketimizin ve gayretlerimi
zin bilhassa komşularımrz tarafından 
layikiyle taktir edileceğini limit eyle
riz.,, 

Güzel berber kız 
Casuslara irtibat 

ajonhğı yapıyordu 
Nevyork, 21 a.a. - Caıuıluk davası

nın başlıca maznunu olan alman Rum
rih, dün mahkemede cürüm ortakları
nın amerikan hava kuvetleriyle sahil 
müdafaa servisi arasında yapılan giz
li telgraf muhaberelerinde kullanılan 
"z,, işaretli şifreyi ele geçirmiye ça
lıktıklarını söylemi§tir. 

Maznun, Erib Gleıer'e alman ca
susluk servislerinde kullanılabilecek 
olan aslen alman bazr amerikan asker
lerinin listesini verdiğini ilave eyle
m:ştir. 

Rumrih'in ifadesi alındıktan sonra 
Europa vapurunda berberlik eden Jo
hanna Hoffman'ın tahriri ifadesi o
kunmuştur. Johanna bunda, Berlin'
deki casusluk servisleriyle Amerika
daki ajanları arasında irtibat memur
luğu yaptığını itiraf etmekte idi. 

sözler bugünkü fili vaziyete hiç de 
uymuyor. 

Soruyoruz: Niçin İngiltere, Fransa 
ve Amerika, Münib anlaşmasınm aka~ 
binde, sanki totaliter devletler tara
fından tehdit ediliyorlarmıfçasma 
derhal ıilahlarını bir kat daha artır
maya koyuldular? 

SULH MUAHEDELERi VE 
LOYT CORC'UN KlTABI 

SON POSTA'da ''Siya.set alemin
de" s.iitununda B. Selim Ragıp E
meç bu baıhğ ıtqıyan yazıamda di-ı 
yor ki: 

Büyiik harpte İngiliz hükümet 'N 

siyasetini idare etınif olan meıhur 
Loyd Con: bütün dünyada alaka ve 
heyeçan uyandıran bir kitap nqret
mittir. Kitabın adının "Sulh mua
heclelerine dair hakikatler,, olma.u 
bu heyecanın haklı olduğunu göste • 
rir. Henüz kitabın birinci cildi inti • 
tar etmittir. Bu cil-din bu derece ali.
ka uyandırması, müteakip ciltlerin. 
nasıl bir kabul göreceğini timdiden 
ispat ediyor. Bilhassa Versay mua
hedesinin ve orta Avrupa hartası
nm çizilmesine temas eden bahis.ler 
son derece §ayanı dikkattir ve Loyd 
Corc'un iddiası gösteriyor ki gerek 
Çekoslovakya'nm parçalanan hu
dutlarının tesisinde, gerek Lehiata• 
n'm küçülmesinde, ve gerek alınan 
müstemlekelerinin alınmasında bü
yük rol oynıyan Fransa olmU§tur. 
Hatta ingiliz murahhas heyetinin İ• 
tirazlarını kabul etmiyen fransız 
heyetine kartı o zaman bir muhtıra 
halinde verilmİ§ olan bazı esaslar. 
sanki o günden bugünkü ahvalin ka
ti bir isabetle tahmin edilmit oldu
ğunu gösteriyor. 

Ve Loyd Corc, ıahıi mülahazaaı 
olarak kitabına ili.ve ediyor: 

Kanaatimce tenkit edilmek lazun 
gelenler sulh muahedeleri değildir. 
Adalet istiyecek mevki ve vaziyette 
bulunmıyanları muvakkat kuvetle
rinden istifade ederek bundan mah
rum edenler ve bu suretle verdikleri 
sözü reddetmi' olanlar tenkide müs
tahaktırlar. Sulh muahedelerini ya
panları bu suiistimal ve bunla__rua 
netayicin·den meaul tutmak dogru 
değildir. 

Yakalanan kaçokçıla r 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza teşkilatı, 88 kaçakçı 1097 kilo 
gümrük kaçağı, 36 kilo inhisar kaça
ğı, 9090 defter sigara kağıdı, 1 taban
ca, 26 türk lirası ile 25 kaçakçı hayva
nı ele geçirmiştir. (a..a.) 

Mevlüd Bu ~uale cevap verilmedikçe ıbu si
lahlanmanın hakiki hedefi hakkında 
Avrupa'da itimatsızlık sürüp gide
cektir. Husuıiyle ki Fransa'da. Ame
rika'da, İ'ngiltere'de harp partileri her 
zamandan ziyade seslerini yükseltmiş 
bulunuyorlar. Binaenaleyh Milnih'in 
henUz devamlılığını temin edeceğini 
müşahede etmek mecburiyetindeyiz. 
Muaolini'nm ve Hitler'in halisane iş
birliği için yaptıkları jesti demokrasi 
d~letleri ceva,P.Sız bırabw!lardır. 

Türk Hava Kurumu uçuş öğretme
ni Ferit Ziya Orbay'ın aenei devriyei 
şehadeti münasebetiyle, ruhuna ithaf 
edilmek üzere, T. evelin 22 inci bu • 
günkü cumartesi günü saat 3 de Ha -
cıbayram.ı Veli camiinde ikindi nama
zını müteakip mevlfıdü şerif kıraat et
tirileceğinden arzu buyuranların teş • 
cifleri riu olunur. 7910 
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Gölcük'te, suya akseden evler ve ağaçlar 

• • O demiş ırgı ve 
Minaresi çinilerle süslü 

Güzel Camiyi gezerken ... 
- Kimse yok mu? 
-Yok ... 
- Müezzin nerede? 
- Aşağı çarşıya gitti. 
- Camiyi naı;ıl gezeceğiz? 
- Bilmem. .. 
Birgi'dc, Selçuk devrinden kal -

ma, minaresi renkli çinilerle süslü 
güzel caminin önünde rastladığımız 
çocuklarla konuşuyoruz. Bir taraf
tan da pis bir kokuyu teneffüs et -
memek için burunlarımıza mendil -
}erimizi tutuyoruz. 

Müezzin neden sonra çıka geldi 
ve biz de camiye girebildik. 

- Ne zaman yapılmış bu cami a
caba? 

- '113 oon-i.....ıe 1:>ula9ılnn!0 (ya-
ı:ıi: yapılmasına başlanmış). 

- Sen kaç senedir müezzinsin? 
- 34 senedir ... 
- Bu pis koku ne? 
- Arkadaki heladan geliyor ... 
- Niçin temizi etmiyorsun? 
- Temizletiyoruz ama ... Hela o-

lur da kokmaz mı? ( !) 
Caminin içinde dolaşıyoruz. Mih

rap ve minberin üzerinde gayet in
ce işlemeler var. Fakat her güzel 
hissi bozmak için, bir vesile hazır: 
Pencerelerden içeriye kağıt parça
ları, çöpler atılmış. Şerefeye asıl -
mak üzere çinkodan yapılmış zey
tinyağı kandilleri, şurada burada 
sürünüyor ve hepsinden garibi, pen
cerenin içinde İzmir'deki fabrika -
lardan birinin etiketini taşıyan bir 
rakı şişe:.i var. Belki içinde - mese
la - zeytnyağı vardı ama, her hal
de bu şişenin yeri orası değil.. 

Biz müezzine bunları söylüyoruz 
ama, onda cevaplar hazır: 

- Haftada iki defa temizletiyo -
rum .. Bir insan on işe birden bak -
maz ya .. V. s,, v. s .... 

r ................ y~;~·~~ .. -1 
i Samih Tiryakioğlu I 
ı ............................................... .......ı 

Dr. Vedat Nedim Tör artık daya
namadı, müezzine bir güzel çıkıştı. 
Sonra da camiden ayrıldık. 

Bize sonradan söylendiğine gö -
re, muhafazasına memur olduğu ca
miyi temizlemeğe vakıt bulamıyan 
bu müezzin, belediye seçimlerinde 
- Avrupa'da olduğu gibi - seçim 
ajanlığı yapar ve müzaharct cdece
ıli ::ım7ctlt>r. lehinde nutuklar ve -
rirmiş. Dinle dünya işlerının çok -
tan biribirinden ayrıldığını bilmi • 
yor mu acaba? ... 

**"' 
Bozuk yollardan geçip çarşıda si

mitlerin, meyva ve sebzelerin üze
rinde rahat rahat uçuşan sinekleri 
seyrettikten sonra Çakırağa kona -
ğına geldik. Eski türk mimarisinin 
çok güzel bir nümunesi olan bu bi
na, bundan 250 sene önce yapılmış, 
sonradan belediye tarafından tamir 
ettirilmiş. Sahipleri elan içinde o -
turuyorlar, fakat evde bulunmadık
ları zaman da ziyaretçilerin bina -
yı gezebilmeleri için anahtarı bir 
tanıdığa bırakmışlar. Üç tarafı ka
palı, bir tarafı açık, bir köşesinde 
büyük zeytinyağı küpleri duran av
h.1.dan geçip merdivenlerden yuka
rı katlara çıktık. Her taraf işleme· 
li. Etrafı kafesle çevrilmiş, avluya 
bakan ve balkonu andırır bir yer 
var. İsmi ayazlık .. Yani serinlemc
ğe mahı;us yer. Geniş odalarda ko
caman dolaplar var. İki odada da 
safdil bir ressamın yaptığı iki re -

sim gördiık. Bunlardan biri İzmir'
in, öteki de İstanbul'un bundan se
nelerce evelki halini gösteriyor. 

*** 
Gene yamrı yumru taşların üze-

rinden sekerek otomobilimizi bı -
raktığımız yere doğru ilerledik. 
Yolda da yerlilerden biriyle konuş
tuk. Birgi 2.300 nüfuslu bir nahiye 
merkezi, fakat belediyesinin vari -
datı 8/10.000 lirayı geçmiyor. Bu -
nun 3.600 lirası maaşlara sarfedil -
dikten sonra mütebakisi meıktcbe ve 
yollara gitmiş (Hangi yollara oldu
ğunu pek anhyamadık). 

Dikkate şayan bir nokta da Birgi
lilerin incir, zeytin ve sair mahsul
lerden her sene 300.000 lira kadar 
bir para kazandıklarıdır. Bunu 2.300 
kişiye taksim edersek, adam başına 
vasati olarak epey büyük bir rakam 
düşer. Bu şartlar altında kasabanın 
neden böyle harap, yolların niçin 
bozuk olduğunu bir türlü anlıya -
.lUQU&h. 

*** 
Şimdi İzmir'in en zengin ve ileri 

kaza merkezlerinden birine, Öde -
rniş'e gidiyoruz. Bu iki kelimenin ü
zerinde israr ediyorum: Ödemiş'te 
arazi bir kaç kişinin elinde toplan
mış olmadığı için herkes müreffeh .. 
Şehir sevimli ve güzel, bir çok yeni 
binalar yapılmış ve yapılıyor. 

Otomatik telefonu dördüncü ola
rak yapan şehirin Ödemiş olduğu
nu biliyor muydunuz? Ankara, İz -
mir ve İstanbul'dan sonra, ödcmiş
liler de 4.080 lira sarfederek bir şe
beke kurmuşlar. Şimdilik 60 olan a
bone sayısı, İzmir'le de muhabere 
temin olununca daha fazlalaşacak. 
Ödemiş'in elektrik santralı, ci -

var kazalara da yetişecek kadar, 540 
kilovat enerji istihsal ediyor. Bu -
nun ancak 100 kilovatı sarfolunu -
yor. Mütebakisi Salihli'ye ve civar 
kazalara verilecek. Gene Ödemiş'in 
lıuz fabrikası hem oranın, hem de 
civar kazaların buz ihtiyacını te -
min ediyor. 

Aralarına bürudet girmiş iki a -

Kadın ticareti ve 
döviz kaçakçıhğı 

İstanbul'da bunlarla meşgul 
yakalandı olan bir şebeke 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Bir müd 
dettenberi muhafaza ve emniyet teş
kilatının, üzerinde ehemiyetlc tetki
kat yaptığı, bir kaçakçılık ve aynı za
manda uzun müddettenberi hissedi
lip de failleri bulunamıyan bir kadın 
ticareti şebekesi meydana çıkarılmış 
ve bu şebekenin eleba~ıları olan iki 
kadını tevkif etmiştir. 

Gümrük Muhafaza teşkilatı bundan 
bir müddet evel aldığı bir haber üze
rine Beyoğlunda İstiklfil caddesinde 
Balo sokağında 3 numaralı evde araş
tırma yapmıya lüum görmüştür. Bu a
raştırmanın yapılmasına sebep bu e
vin sahibi bulunan ve yalnız şehrimiz
de değil, memleketin büyük bir kıs· 
rnında fena bir şöhreti olan Madam 
Atina'nın döviz, türk parası ve türk 
altını kaçakçılığı yapmakta oluşun
dan şüphe edilmesidir. 

İlk araştırma muhafız teşkilatı tah-

dam tasavvur edin: Bunlardan biri
si, ötekine karşı çok nazik davranı
yor, bir dediğini iki etmiyor. Öteki 
buna rağmen somurtmakta devam e
diyor. Fakat siz ona: 

- Yahu nedir bu anlaşamadığı -
nız nokta? 

Diye sorunca: 
- Hiç bir şey yok. Ben onu çok 

severim. Diyor. 
- Eeee ... Öyle ise, ne için onun 

sana gösterdiği kolaylıklardan, yap
mak istediği hizmetlerden istifade 
etmek istemiyorsun? 

O zaman öteki adam susuyor. 
İşte Ödemiş'le Tire arasında böy

le bir - geçimsizlik, anlaşmazlrk ... 
Bu kelimelerden hiç birini kullan -
mıya cesaret edemiyorum - bir şey
ler var. 

Meselii, Ödemiş Tire'ye: 
- Size ucuz elektrik verelim ... 

Diyor. Tire: 
- Hayır, diyor, karanlıkta oturu

rum da yine senin elektriğini yak -
mam ... 
Ödemiş: 
- Kar satışını yasak edinde size 

ucuz fiyatla buz verelim ..• Deyince 
Tire gene kaşlarım çatıyor: 

- ·-·- ..11: •• -- ı....- ,,_.,,_ .. _ 
ğutulmuş suyu da i~erim. 
Ödemişliler otomatik telefonu ya

parken de tirelilere müracaat etmiş
ler: 

- Gelin, bu işi beraber yapalım. 
Demişler. 

Tireliler bu teklifi de - belli baş
lı bir sebep göstermeksizin - red
detmişler .. 
Ödemişliler bu vaziyet karşısın-

da düşünmüşler: 
- Elektrik gibi malımız olsun .. 
Deyip Salihli ile anlaşmışlar. 
Buzu da Tire'ye kendi hesapları-

na gönderip kar satıcılarına rekabet 
ederek satıyorlar. Ege'nin bu iki 
güzel şehri arasındaki bu - gene 
kelime bulamıyorum.. Rekabet mi 
yoksa dargınlık mı desem - bu şey, 
hadiseyi her duyanda olduğu gibi. 
bende de elem uyandırdı doğrusu ... 
Ödemiş'ten bahsederken, kayma

kam B. Haşim Şerif'le, otomatik te· 
lefon ve elektrik tesisatını, lıuz fab · 
rikasını muvaffakiyetlc işleten B 
Adnan'ın biiyük himmetlerini de 
yadetmeli yim. 

kik bürosu memurları tarafından ya
pılmış ve bu araştırma işin mahıye.i
nin degişmcsi üzerine Emniyet ı'<iu

dürlüğü de meseleden haberdar edil
miştir. 

Evde araştırma yapmıya giden me
murlar daha ilk adımda burasının bir 
gizli fuhuş yuvası oldugunu gurn .... ş. 
ler ve Emniyet memurlarının ua ıştı
rakiyle evin içi gizlice şehrin tanın
mış bazı aile kaamları da dahil olc.ıu
ğu halde dokuz kadın ve .erkek curiım 
halinde yakalanmışlardır. 

Bu husustaki tahkikat dün tama
men inkişaf ettiginden Madam Atina, 
muavini vaziyetinde bulunan hatın.ı 
ve yakalanan dokuz kişi dün Cumhu
riyet müddeiumumiligine tevdı Cl<ıl· 
miştir. Cümhuriyet müddeiumunıili
ği meseleyi Sultanahmet Birinci sulh 
ceza mahkemesine havale etmiş ve du
ruşmayı müteakip Madam Atina ile 
Katina tevkif edilmiş, diğerlerinin 
duruşmalarının gayrimevkuf olarak 
icrasına karar verilmitir. Madam Atı
na ve Katina dün akşam tevkifuaneye 
gönderilmiştir. 

Brezilya Sefiri 

Berlin' den ayrıldi 
Berlin, 21 a.a. - Brezilya'nuı B~r

lin sefiri Momiz de Aragao ailesi iJ..: 
birlikte saat ı 1 de Berlin'den ayrıl -
mrş ve otomobille Paris'e hareket et -
miştir. Sefir, bir müddet Paris'te kal . 
dıktan sonra Rio - de - Janeiro'ya gi -
decektir. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 

RADYO 

(Ôğlc ve akşam neştiryatı tecr 
mahıyctinde olarak yenı study 
yapılacaktır.) 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Mw:ik (t' 

çe pliik) - IS.DO Haberler - lS.1!1 - l 
I'.'Iuzıı: (Eclenccıı pliikJ. - Son. 
Akşam nc,riyatı: 

18.30 lr..~s 
hakkında muhtelıf lisanlarla .~a;: .. t "e 
z!k (cazbant) - 19.15 Komcdı - 20.00 
zık (radyo orkestrası) Şef: Hasan F 
J\lnar: 1 - Rossini: la scala dı seta (si 
ıua). 2 - Haydn: Oxsfor<l - Symphonie. 
Ravel- Ma mere l'oye - 21.00 Arapça s 
!ev - 21.10 Haberler - 21.15 Muzık (t 
konscrlerı) - 22.00 Konuşma (posta 
tusu) - 22.20 Müzik (Karışık progra 
P ak) - 2.2.45 - 23 Haberler, ıstasyon 
kın a muhtelif lisanlarla neşrıyat ve İs 
lal marşı - Son. 

(Tecrübe neşriy,1tı esnasında !starı 
radyosu çalışmıyacaktır.) 

OP.C:~A VE OPERETLER: 15.30 L 
don - Rccyonal - 2U .ı3udapeşte - 20. 
Doyçlandzender - 21 Mılano - 21.15 
ris - P. T. T. - 21.30 Bordo. 

ORKESTRA KONSEKLERİ VE SE 
FO.HK KOt SERLER: 21 Briıksel 
21.30 Nis - 22.15 Luksemburc. 

ODA MUSİKİSİ: 18 Doyçlandzender 
18.30 Sarbrük - 21 London - Recyonal. 

SOLO KONSERLERİ: 16 Stokholm 
18.2i> Breslav -19 Berlın, Laypzig- 21. 
viyana. 

ORG KONSERLBR! VE KOROLA 
ıs Viyana - 18.30 Hamburg. 
HAFİF MÜ Z IK: 6.30 Berlin, Kolon 

- 7.10 Sarbruk - 8.30 Frankfurt - 12 
man istasyonları - 14 Laypzig - 14. 
Frankfurt, Viyana - 14.15 Bertin - 14. 
Milnih - 15 Stutgart - 15.20 Hamburc 
16 Frankfurt, Kolonya - 18 Berlin - 1 
Kolonya, Konigsberg, Munih - 19 
Frankfurt - 20.20 Alman istasyonları 
21 Kolonya, Stokholm - 21.30 Faris - E 
fcl kulesi - 22.30 Viyana - 22.40 Koni' 
berı: - 23.10 Droytvıç - 24 Ştutgart. 

HALK MUSİKıSl- 11.30 Stutgart -
Keza. 

DANS Müztcı: 16 Kônigsberg- 21. 
Sofya - 22 London • Recyonal - 22.I 
Kolonya, Budapcşte, Stokholm - 22.'1 
Münıh, Beromunster - 22.30 Hamburg 
22.45 Belgrad - 23 Stokholm - 23.10 Bru 
sel - 23.15 Roma - 23.30 London - Re 
yonal - 24 Lüksemburg, Liyon. MarsilY 
Paris. Paris . P. T. 'r., Ren, Strazburg, T 
luz. Pirene - 0.15 Droytviç - 0.30 Lon 
don - Recyonal. 

Salzburg'ta mahkum 

edilen rahipler 
Salzburg, 21 a.a. - Ekserisi ilahi 

yat talebesi olmak iizere 16 fransis 
ken, başkasına ait emvali tahrip ~ 
kanunlara riayetsizlik cürümlrciyl 
Salzburg mahkemesi huzuruna çıka 
r..tlına•brpıfi . . )K:ıa-....,ı ... ,ı .. _ 1':..;_ı.a., 
doxuzu 3 atta, beşı 14 gün sonunc 
su da 1 O gün hapse mahkum olmuşta 
dır. Bu rahipler Salzburg'da işgal et 
tikleri binadan çıkmalan için hükil 1 
met makamlanndan emir alclıklan a' 
man eşyayı pençercden dışan atmış ' 
lardır. 

-- Yazan : -

dinle: Sen yakında bize gelmiyecek mi&in? mahzun ve ruhum korkunç aurette bo§. Sokakta 
dola§tım, ve aonra saatlerce odamda... Kendime 
gelmeğe uğra§tnn; fakat itte öğle aonu oldu, hal
buki vaziyet iyileşmedi. Ben ki ateş gibi olmalı 

idim, güne§siz bir gün gibi soğuk ve aolgunum. 
Dost kari, bu halde iken size parlak, heyecan ve
rici bir geceden bahse çalışacağım. Zira ıay beni 
aükune zorluyor ve, aaatler geçtikten sonra, belki 
gene keyfim yerine geJccek ... 

ViKTORiA 
Johannes, birdenbire yerinden fırhyarak: 
- Elbette. Yakında, dedi. 
Ve yÜzü kızararak ilave etti: 
- Belki bugünlerde gelirim. Fakat, ilk önce, bir 

şey, hikayelerime bir intiha yazmak icabbettiğini 
sanıyorum. Ah! Oyle §eyler, öyle şeyler yazaca
ğım ki ... Arza tepeden bakıldığını ..!ütün: O, ora• 
dan, güzel ve efsanevi bir papa cübbesine benze
mek gerektir. Onun kıvrımları arasında insanlar 
iki§er ikişer dola~ırlar. Akıam üstü, aükıin etrafı 
bürür; aşk saati gelir. Bunun adı: Nesil olacaktJT, 
Zannederim ki bu kudretli bir yazı olacak... Ek
seriya, bu dediğim hayal. gözlerim önüne geldi, 
ve her seferinde de, göğsümün bir bomba gibi in· 
filak edeceğini ve arza koJJarımla sarılabileceğimi 
sandım. Bütün insanlar, hayvanlar, kutlar oraya 
gidecek ve hepsinin de a§k saatleri olacaktır, Ka
milla. Onlara doğru bir sihir dalgası ilerliyor ... 
Gözler daha ateşleniyor, memeler tiıiyor. Sonra; 
arzdan erguvani bir hava yükseliyor. Bu, bütün 
çıplakJıklariyle meydana çıkan kalplerin ar ve ha
yasından gelme bir kızarııtır. Ve gece, koyu pem
be bir renge boyanıyor. Uzaklarda, ufuk tarafında 
koca dağlar, kendi sessizliklerine bürünmÜ§ mü
rakabeye varıyorlar... Ve §afak ıökünce, Allah, 
hepsinin Üzerine parlak ve sıcak gÜneşini sevkedi
yor ... Buna ben, Nesil adını vereceğim. 

Kapı vuruldu ve genç nıtanlm Kamilla S!ier içe· 
ri girdi. Johannes kalemini yerine bırakıp kalktı. 
lkiai de birbirine hayırlı günler diJiyerek gülümse
diler. 

KamilJa, kendini hemen bir koltuğa atarak : 
- Benden balo haberlerini sormuyorsun dedi. 

Bir dans bile kaçırmadım. Balo saat üçe kadar 
sürdü. Rişmon'la dnnscttim. 

- Bugün buraya geldiğin için aana bin kere te
§ekkür ederim, Kamilla. Ben öyle zavallıca keder
liyim ve sen öyle neşelisin ki. Burada bulunuıun 
bana huzur veriyor. Söyle bakalım: Baloya hangi 
elbisen le gittin? 

- Tabii, kırmızı bir elbise ile. VaJJahi hiç hahr· 
lamıyorum ama her halde çok söylemiş, çok gül -
müt olacağım. Oyle nefisti ki ... Evet, kırmızı bir 
tuvalet giymiştim, kolsuz, tamamiyle kolsuz: Rit· 
mon, Londra sefaretinde katiptir. 

- Ya, öyle mi? 
- Annsı babası lngiltere'de kendisi burada doğ· 

mu~ ... Fnknt, gözlerine ne oldu, Johannes? ikisi 
de kıpkırmızı. Yoksa, ağladın mı? 

Johannes gülerek: 
- Hayır, dedi. Fakat, gözlerimi hikayelerime 

daldırdım. Ve hikayelerimde o kadar güne§ vardı 

Yazan: Knut Hamsun -30- Çeviren: Nasuhi BAYDAR 
ki, Kamilla. Eğer iyi bir kız olmak istersen o ka
ğıdı daha fazla yırtma. 

- Aman Allahım, ne kadar da dalgınnn. Kusu
ruma bakma Johannes. 

- Zararı yok. Alelade notlar. Dur bakayım, Ne 
diyorduk ... Her halde, saçlarında da bir gül vardı, 
değil mi? 

- A, elbet: Kırmızı bir gül; siyah denilecek ka
dar koyu kırmızı. Dinle beni, Johannes balayı se
yahatimizde Londra'ya gideriz olur mu? Orada 
hava denildiği kadar fena değil ve, bahsedilen sis 
de masaldan ibaret. 

- Sana bunu kim söyledi? 
- Ritmon. Hem de daha dün ak§am söyledi. Her 

halde bilmesi lazımdır. Sen Ripnon'u tanıyorsun, 
değil mi? 

- Hayır. Pek tanımıyorum. Bir sefer, bana dair 
bir nutuk söylemi§ti. Gömleğine bir elmas iğne tak
mıştı. Ondan bende kalan bütün hatıra bu. 

- Pek, pek mükemmel bir genç. Ah! Yanıma ge
lip önümde eğilerek: "Matmazel beni belki hatır
lamıyor ... " der demez, biliyor musun ne yaptım? 
Ona hemen gülümü verdim. 

- Ya, sahih mi? Hangi gülünü? 
- Saçlarımdaki gülü. Ona yerdim onu. 

Görüyorum ki sen Rişmon'a iyice abayı yak
mı1sın. 

Kamilla kızardı ve derhal bu mütaleayı redde 
ba§ladı: 

- Katiyen. Oh! Katiyen! Her hangi bir kimae 
ho§unuza gidebilir; onu seyretmekten zevk duya
bilirsiniz, halbuki .... Ah, Johannes, sen çıldırmış
sın. Bir daha onun ismini bile anınıyacağım. 

- Kusuruma bakma Kamilla. Ben demek iste
medim ki.. Vallahi sanma ki.. Bilakis, seni eğlen
dirdiği için ona teşekkür edeceğim. 

- Evet, böyle yap; rica ederim. Böyle hareket 
etmeni rica ederim. Hiç sıkılma! Bana gelince; ben 
ona ömrümde bir daha bir kelime bile söylemiye· 
ceğim. 

Sustular. 
- Haydi, haydi danlmıyalım. Hemen gidiyor 

musun? 
- Evet, daha fazla kalamam. Şimdi yazmm ne

reaine geldin? Annem soruyor. Tasavvur et ki Vik
toria'yı haftalardan beri görmemittim; demin te
sadüf ettim. 

- Demin mi? 
- Hemen §İmdi. Buraya gelirken. Gülümsüyor-

du. Aman Allahan; ne kadar da ihtiyarlamı§ ! Beni 

- Ha, evet! 
- Evet. Ve bunu bitirir bitirmez seni görmeğe 

gideceğim. Geldiğin için sana binlerce te§ekkür, 
KamilJa. Sana demin söylediklerimi unut. Hiç bir 
kötü maksadım yoktu. 

(Sonu 1Jar) 
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ittifaklar ve 

yüzüne 
dostluklar 

dönüyor? ters • 
mı 

Hekim dili 
Tıp kongreaine gelen misafir he· 

ltinııer artık yerlerine daiılmıt olsa· 
lar gerektir .. Bir yere misafir ge
lince, ona güler yüz gösterip kaldı
iı kadar kendisini airladıktan son· 
ta, gittikten aonra da dedikodu yap
llıak tatlı gelir. Biz de bu tatlı ade
ti yerine getirerek, isterseniz, bugün 
de hekimleri, arkadan, biraz çekit
tiririz. 

olmutlardır: Mesela o mütterek me
deniyetin aoa zamanlarda yazdmıt 
bir kitapta bile bizim timdi •Pİ• 
demi dediiimiz salım hutalıldara 
arapça emraıl • volitl• tabiri uydu
rulduju halde bunun ne demek ol
dujunu anlatmak için, yanma •Y •· 
bidemiya diye yazıldıimı görürsü
nüz ••• 

A lmanya, bir kere daha çok hızlı gitmittir. SU
det meteleaini ortaya koyduğu zaman, dev· 

letler emellerinin genitliğini farketmediler. 
Arzusunun, eskiden Habiaburgların tabur olan 

iki üç milyon almanı Almanya'ya katmaktan ibaret 
olduğuna inandılar. Halbuki bambafka teyler mev
zuubahiati. 

Evelt Çekoalovakya'nın bölünmesi. Sonra bu Çe-

Orta Avrupa'daki 
diplomatik faaliyet 

ne gibi gôyeler Oüdüyor? 

Hekimliğin de en iyi çekiftirile
Cek tarafı dilidir. Hekimler hasta
lariyle konqtukları vakit kullan
dıklan dili söylemek istemiyorum. 
Hekimlerin o türlü dili daima tatlı 
dildir. Söylemek iıtediiiım, onların 
kendi aralarmda ilimce yahut fence 
konuttukları vakit kullandıklan ve 
kendilerinden bafka kimsenin anlı· 
1'amadığı terimlerdir. 

Fakat bütün dünyada hekimlerin 
en çoiunun eaki yunancaya, bir kıa
mının da latinceye ıöre uydurduk • 
ları terimlerin o dillerdeki gramer • 
)ere Ye kelimelerin m&nala.rma uy
gun oldutunu aamnamlmnız. 

koalovakya'nın muhtelif unsurları
nın Almanya'nın gümrilk ve ekono
mik çerçevesi içine aokulmaaı. Ve 
bu unsurlar üç taneydi: Eveli çek
lerle mesk\kn Moravya bohıemyuı 
veya Çekya. alovaklarla meakQn 
Slovakya, 712.000 nüfusu içinde yal
nız 100.000 i macar olan, ötekileri 
ruaca ve okrence konupn •lavlar • 
dan mürekkep bulunan •talı Kar • 
patlar Ruıyaıı. 

Bu terimleri, sadece bizde deiil, 
hiç bir yerde halk aevmez. Herkesin 
anlıyabileceti dofru, dürüst halk 
dili varken onun yerine, her yerde, 
eaki ve ölmüt dillerdeki kelımeler· 
den uydurarak karıtık terimler kul· 
lawnak, tabii, herkeae acayip gelir. 

Fakat, doirusunu isterseniz, bu 
1laulü tutmakta hekimler haksız gö
rülmemelidir. Bir kere, daha bet 
J'Jl önce, hekimlikte kırk b et bin il· 
mi terim olduiu sayılmıftı. O vakit· 
ten beri birkaç yüz daha katıldıiı 
fiipheaizdir. Dünyanm hiç bir mem• 
leketinde halk dili bu kadar çok 
aayxla ilmi kelime veremez. Onun 
İçin hekimler daima yeniden terkip 
1'•pmaia ve kelime uydurmaia 
naecbur olurlar. 

O halde niçin kendi memleketleri
nin dilinden terkip yapmazlar da 
6bnüt sayılan eaki dillerden terkip 
1'aparak uydururlar, diyeceksiniz. 
Bizim hekimler de vaktiyle bu usu
le uyarak arapçadan ve farsçadan 
kökler alarak koskoca bir kitap 
dolduracak terimler çıkarmıılardı. 
O terimler yatıyamadı, tutmadı, 
lnodaaı geçti. Şimdi Avrupalı he
kimlerin kullandıkları terimleri 
kullanıyorlar. Bunlar da gene iki 
&lmüı dildeki köklerden alnmllf, fa
kat yüzde 75, 80 denceainde eaki 
)"imanca köklerden. 
Avrupalı hekimlerin uydurdulda· 

" terimleri kendi dillerine göre uy
d•am~lan 1'111 ukıallllk .teiff, 1-ir 

,....,. .. hw .-y .-.1 saman 1"99-
tikçe deiifir. Halbuki ilim terimi• 
rinde aranılan teY terimin manaaı 
hiç bir vakit cleiiJDUDeeaidir. Mese
la bir uzuvmuzun adı olan göz za· 
man geçtikçe halk dilinde batka 
ınanalar da almıthr. Bundan sonra 
ela mina deiipniyec:eti bilinemez. 
Burun da hem insanın bir UZTUDU, 

hem de karalardan denizlere uza
nan topraklan ifade eder. Halbuki 
ilimde bugün bir hadiseye terim o
larak kullanılan bir kelimenin bin 
,..1 sonra gene aynı manayı anlat
...... istenilir ... 

Sonra da, hekimlik terimlerinden 
en çoiunun eaki yunancadan alm-
111aamm bir sebebi eaki yunan he
kimleri hekimlik ilminin eaaımı 
kurdukları vakit terimleri de pek 
l,.i kullanmıt olmalarıdır. Eaki yu
nan terimlerinin doiruluiuna orta 
çaidaki müıterek medeniyet hekim
leri de dayanamun11lar Ye kendile
ri birçok terim icat etmete çalıttık· 
lan halde onlarm bazılarmı ıene 
eeki yunanca dilinde izaha mecbur 

LE! 

BÜYÜK 

Bir kere, kelimelerin mi.nalarınm 
aalma uymadıiı pek çoktur. Mesela 
mikrop dedijimiz va.kit canlı Ye kü· 
çük bir ciaim hatıra ıelir. Fakat 
mikrop yunancada kısa h•ya.tlı de
meldir. Halbuki mikroplarm pek u
zun ömürlü oldukları, rua inkilabm· 
dan çok önce bir laboratuvarda kal· 
mıı olan mikropların geçen yıl dip
diri bulunmalariyle sabittir. 

Hele l "'rkiplerdeki kartılık: Yu· 
nanca bir kelimeyi latince bir keli
meyle bir araya getirirler: Kolibaail 
gibi. yunanca kelimeyi arapçayla 
birleıtirirler: Alkolt rapi gibi. D~
ba neler, neler. Ancak bu acayıp 
terkiplerin hepsi yatarlar .•• 

Gramerciler bu karıııklıia pek 
kızarlar Hekimleri ve bütün ilim a· 
damlannı dil kaidelerini bilmemek· 
le cahillikle ittiham ederler. Fa.kat, 
ı~e dotruaunu isten niz, bumla 
da haksızlık gramercilerdedir. Çün· 
kü hiç bir dilin değişmez kaideai o
lamaz. Bunu gramercilerin kendile· 
ri de, farkında olmadan.bilirler de 
her kaidenin müstesnası olur der
ler. 

Halbuki tabiat kanunlarmda müa
teana olamaz. Gram~rcilerin müs
tesna dedikleri ıeyler dilin de yaıı· 
yan her ıey cibi defittiğini gö.terir. 
Hekim dili de, öhnüt dillere ıöre 
uydurulmakla beraber, yqadıiı 
için terkip kaideleri defifir. 

Gramerde aııl hGner, kaideye UJ'• 
mıyan sözlere müıtema demek ya• 
but öyle yapılan terkiplere öAEelen
mek deiil müstesnalan basıl eden 
tabiat kanunlarmı aramaktır. Dil 
canlı bir cimıin meydana getirdiği 
d&Dlı t.lr ı.wı .. otdutu için, saliba, 
ısı a ...... ı_ ..... : .ı. ta:- er4-.. 1.ly .. ı.-.;: • 
clamlan p..-ldarcı... G.; A. -

Bakanhklar 
mahallesinde 
inşa faaliyeti 

Yenitehir'de Bakanlddar mahalle
sinde yapılmakta olan Adliye Bakanlı
ğı binuı inpatı bir bayii ilerlemiftir. 
Cllmhuriyet bayramından sonra bina
nın çatıaı kapatılacaktır. Diğer taraf • 
tan Ekonomi Bakanlıiz binası karp • 
aında Gümrük ve İnhiaarlar Bakanlı
ğı binasının yapılacağı yerin toprak 
teıviyeaine baflanmııtır. GUmrük ve 
İnhisarlar Bakanlığı binası yapılınca 
Bakanlık timdi bulunmakta olduğu 
İnhisarlar Genel Direktl:Srlilğü binuı • 
nı tahliye edecek ve bu binaya İnhi· 
urlar Genel Direktörlüğü tatmacak • 
tır. Kamutay binumın yapılacağı iç 
Bakanlığın Uzerindeld uhada da top • 
rak tesviyesine baılanımttır. 

YEMiN 
~==============-11-=~ 

Y caan: 8Gl'ona Orhi 
_Demek mesut değilsin, An· Mi? min bulunmakla beraber, bütün bun· 

Ben sanıyordum ki... ları yapacatım ... 
_Biçare bir tekilıiz mahluk mesut SöziinoU kesti, kuzenine iyi bir ak • 

1 b.1. ·? tam temenni etti, elinde pmıdaniyle 
o a ı ır mı . · b k d "" -1 1 d" 

Bunu ani bir tiddetle söylemı~tı, u 1 ~pıya . ~.·~u ı ~r e ı,_ ~ Dölotur'un 
esnada elinde almadan gözl.:rınden g~rk~edfıgı1nkı ihadd~ 1ettıiı. o~u.sunun 11" 1 1 fı•kırıyordu çır ın ıra ttıy e, çelımaıa ve acı· teze u yaı arı T • k b" h ı· . hzun bir ta • naca ır a ı vardı. Mum bava cere-

Pol Dolatur bıra.s ma yanında sallandı ve sadık bekçi köpe-
vırla: ğin çekik yU..ünU ve iri maluwı &öa-

- Bedbaht olduğunu hiç h~tırı~ • lerini aydınlattı. 
dan geçirmemi9tim, ve ne be~ım goz· Odadan dıtarı çıkarken ıenç kıa 
lerim, ne de anneaıınkiler senın kusu- di,leri arasından: 
runu görmezler. w • • - Bekliyen, fakat aynı .samanda •· 

An • Mi'nin tavrı derhal degıttı. sıran bir köpek, diye ıöylendi. 
Küçiık bır aıabi giılüşle : 

_Affedin benı, dedi, bu akşam nem 
var bilmiyorum. Madmazel Marni'yc 
kartı iyi davranmamı istiyorsunuz, 
değil mi? o kadar. iri okpyı~ı gözl~ 
ri bukleli ve ipeklı o kadar guzel aaç· 
1;rı olan, onun kadar güzel ve ge,ıç 
bir kıza kartı başka türlü hareket et
mek mümkün müdür? Onun için ne· 
ler yapmalıyım, Pol? ~na ~izmet ed~ 
yim, kendisini eğlendıreyım, refakat 
edeyim, değil mi? Onun nazarında ah· 
ban küçük malul, zararsız bekçi kö • 
pelinden bafb bir teY olmadılıma c-

v 
Koruda bir gün 

insanlar, nlraları ve haykırıtları, 
muhakeme komedileri ve kanlı giyo • 
tinleriyle franıız tehirlerine korkunç 
bir manzara vermek itine giritmit g~ 
rünmelerine rağmen. tabiatin kırlarda 
litif faaliyetini icra etmeıine mani o
lamazlardı. 

Temmuz, aiuıtol, eylül ad depıtir· 
mitti; timdi bwılara: Kcıido.r, termi· 

Alman manevraaı 

8 irinci devre: Almanya aildet 
almanlarını ilhak ediyor, 

Prag'ı toplarının atım aaıhaaı içine 
alıyor, evelce federalizuyon yoliy
le kendini kurtarabilecek olan bir 
devleti, idare edenlerin arzusu hila
fına fcderalize ediyor. Çekler bu • 
gün madenlerinden, kömiırlcrinden, 
cam ve kristal fabrikalarından mah
rumdurlar; tam hudut üzerinde b11· 
lunan Skoda fabrikaları bundan 
böyle ancak Almanya hesabına çalı
f&bilir; Slovakya'da Almanya'nm e• 
konomik tahakkümü altına girmi
ye mahkumdur; Almanya, çek, ılo
vak ve Rüten milletlerinden kendi
ne üç müttefik yapmak arifesinde • 
dir. Bu takdirde Almanya'nın ilhak 
edecegi iki üç milyon nüfus değil, 
on beş milyon insan olacaktır. Ger
çi bu on beş milyonun hepsi ilhak 
edilmiş olmıyacaktır: On iki on üç 
milyonu serbest kalacaklardır, fa
kat Almanya tarafından muhasara 
ve himaye altında bulunacak, müs
takil bir ekonomik hayat idameye 
gayri muktedir ve Macaristan'la Po
lonya'nın tehdidi altında Berlin'in 
himayesini aramıya mecbur olacak
lardır. 

Rüıenya meaelesi 

1 htilaf ortaya çıkmakta gecik
medi. Muhtar bir slovak hü· 

kümeti tefekkül etti, bu hükümet 
Macaristan'la müzakereye girişmit· 
tir. Macariatan, sıov~·nm geni) 
vaauerıncıe ve .&:sratıılava'nrn tar -
kındaki mıntakada oturan 600.000 
macarı kendi içine almak istiyor. 
Fakat Bohemya ve Slovakya, ken • 
dilerinden bir iki toprak parçaaı ko
parmaktan daha fa.ılaaı i.atenemiye· 
ceok kadar kuvetlidirler. 

Her tey halledildikten sonra 8 
milyon nüfuslu bir Çekya, takriben 
2.500.000 nüfuslu bir Slovakya kala· 
caktır, fakat aatğı Karpatlar Rus. 
yası veya Rütenya meaeleai daha na
.siktir. Bu meselede bir çekoalovak 
g6rlltü. bir Rüten görütü, Polonya 
ve ltalya'dan müzaharet g6ren bir 
macar g6rU,U ve nihayet bir alman 
g6riltü vardır. 

Rüıenlerin görü,ü 

R ütenlerin gl:Srllıü ıudur ki, a
ralarındaki macarlar çıktık· 

tan sonra geri kalacak olan 610.000 
nüfuıiyle, Riltenya, kendine his bir 
hayatı ve ayrı bir hu.kümetl olması 
llzun gelen bir millettir. Bununla 
beraber, Avrupa'nın ortasında yapa 
yalnız yqayamıyaca&ına göre, da· 

dor, früktidor diyorlardı. Fakat, yeni 
isimleri altında, bu aylar toprağa aynı 
çiçekleri ve aynı yemitleri ikramda 
devam ediyorlardı. Meıidor gene ea· 
kiıi gibi çitleri yaban giıllerıyle ör • 
tUyor, termidor çıplak tarlaları kızıl 
gelinciklerden ıtıltıh bir mantoya bil· 
rüyor, früktidor yabanı kuzu kula&ı 
aaklarını kırmızılattırıyor ve ol&un · 
laflD&kta olan feftalilerin ıolıun ya • 
naklarına ilk penbe rengi sürüyordu. 

Jülyet, aon bahar yaklatırken, mu -
kavemet edilme~ bir kır ve güneı ar· 
zuau duymuıtu. Bunca zamandanberi 
bu hüzünlü Pariı'te kapalı kalmıt ol· 
du&u için, gençlifinin bütün heveıiy
le, korulara dalmak, papatyalar aerpi
ll çayırları dolapnak ve kutların mu • 
ılkiainl dinlemek ittiyakını hiaaedi· 
yordu. 

Onun içindir ki erken eabahtan, 
J ertrüd yanında olduiu halde evden 
çdmııt ve kayıkla Süren'e ıeçmitti. 
Bir sepette tqınan ekmek, tereyağı ve 
yemitten mürekkep hafif bir yemek 
bütün gün dıtarıda kalmalarına imkin 
verecektL Dönilı, akpmleyin korular 
içinden yapılacaktı. 

Civar büyük tehrin ıürilltülerinin 
ulapmadıiı bu tenha kötecikte her 
fCY ne kadar sakin ve rahattı. İhtili • 
lin 9iddeti eski ve küçük köye dokun
mamıp benziyordu. Süren hiç bir za· 
man kırala meıkenlik etmemit. hiç bir 
Aman koruları 1&.ray avlarına aahnt 
olmamııtı. Sakin meydanlarından ve 
ıııu&ttar SAY.UllrJAdlD iDı!Dm almaza 

Günün politik 
meseleleri 

Yazan: 
Plyer Domlnlk 

ha büyiik bir devlete bağlanması ll
zımdır, Çekoalovakya'ya veya Ma • 
cari•tan'a. imdi, •talı Karpatlar 
Rusyaaı'nın ekseriyeti aovyet dos
tudur ve &ö.slerini daha ziyade Mos
kova'ya çevirmektedirler. Memle -
ketlerinin 9imalinde Polonya'nın 
boyunduruğuna iatemiyerek taham
mül eden leh Rütenya'sı vardır. İç
lerinden bazıları kendilerini Sov -
yetler birliği içindeki kardCfleriy
le birle,tirerek Karpat'lara kadar u
zıyacak olan bir Ukrayna tasarla • 
maktadırlar. 

Fakat bu ancak bir hayaldir. Şim
dfük, yapmak lazımdır, yani aşağı 
Karpat'lar Ruıyası phsiyetini mu
hafazaya çalıfınaktadır. Bu emelini 
ise ancak Almanya'nın müşterisi 
ve müttefiki haline gelen bir Çe -
koslovakya'nın çerçevesi içinde ta
hakkuk ettirebilir. 

Leh - macar poliıikaaı 

8 urada bir macar - leh politi
kası ige karıflll&ktadır. İtal

ya"dan müıı:aharet gören, Belgrad ve 
Bükreı mahfillerince fena bir na -
zarla görülmiyen bir politika. 

Macarlar yelkenlerinin tittiiini 
hiaaediyorlar. E.ci Çekoalovakya'
dan 700.000 nüfus alacaklardır, fa
kat bu onlara kifi ıelmiyor. Neden 
aşağı Karpat'lar Rusyuı'nı da il • 
hak etmesinler? Bunların islav oldu
ğu itirazına karşı, muhtariyet vald
leri ve stratejik mütalealarla cevap 
veriyorlar. Ve Polonya Çekos
lovakya'yı bir kere daha tazyik edi· 
yor. 

Polonya ve Macaristan tarihte da .. 
ima dost kalmıılardır: bin sene 
müddetle iki millet, mütterek bir 
hududa malik oldukları halde harp 
etmemiglerdir; bilakis, bir çok de • 
falar yardımlatmı9lardır. Tarih ma· 
car teklifine müıı:aharet eder, fa
kat tarih burada ancak bir vesile • 
dir. Hakikatte, Macaristan sarih bir 
gaye takip etmektedir: Büyümek, 
daha kuvetli bir devlet olmak ve ya
rınki leh müttefikine güvenebilmek 
için Polonya ile mütterek bir hudu
da sahip olmak. 

Polonyaya 11eUnaJ ••• 
1• olonya'ya gelince, o 9imdiye 

kadar Almanya ile Rusya a
rasına bir ıet çekmekten batka bir 
toy dü,ünmemi9tir; Romanya ile it· 
tifakı ve l~h • Baltık politikaıiyle 
buna muvaffak olmuftu; Rütenya 
Çekoılovakya'nın çerçevesi içinde 
kahraa, bu, Polonya. romen maf. 
salına karfı Almanya için bir nüfuz 
ıahaaı olacaktır. 

mahal yoktu. 
Jülyet ruhunun gevtedifini biaae • 

diy?rdu. ,S:içekleri, ağaçları, kutları 
ı~vıyor~u, !•kat içinde bulunduiu ga. 
rıp vazıyetı rahatça diltünebilmek i • 
çın aaıl kırların ıukılnetine ihtiyacı 
vardı. 

Hemen iki haftadanberi Dölatur' • 
un yanında bulunuyordu, bu iki hafta 
zarfında, devamlı bir dikkatle, ev aa • 
hibinin, metfim rolü aile1ine matem 
ve felaket ıetirmiı olan adam olup ol
madığını ketfe çalıfmıttı. Fakat bili, 
bu huıusta, hep aynı kararsızlık için
deydi. 
Kendiıine kar,ı göıterilen misafir· 

perverlik her cihetten tamtı. İhtiyar 
bayan, ıençliiiııe ve yalnı.slıjına acı· 
yarak, ona eviyle birlikte kalbini de 
açmıftı. Otlu itibarda kusur etmiyor
du. Jillyet, Dölatur'ların evinde itti· 
rü ettiii aile hayatının. P6ti- lan'· 
dald dar meskeninde aıkı9ık bir halde 
geçirmit olduiu in.si-va aylarından 
sonra. kendisine tatlı ıeldiiini itirafa 
mecburdu. 

Konvanılyon mecliıinin bUtUn ba
larını zalim ve kanlı mahlQklar olarak 
tasavvura alıtmzt olduğu için. mebuı 
Dölatur'un insanlardan ve hldiaeler-
den makQl ve mutedil bir tekilde bab
ıettiğini ititmek kendisi cibi idealist
lerin önceden tahmin edememit ol
dukları ve artıık önüne ıeçemedikleri 
ihtilllin ifrenç ifratlarını kuvetle 
tenkit ettiiinl ıörmek en u hayret 
•niii 111lwl• de.lildle Dölaıur'lul 

Bilakis, Macaristan Rütenya'yı 
ilhak eder ve leh - romen ittifakına 
Macaristan da omuz verirse, leh • 
romen mafsalı, Macaristan tarafın
dan korunacaktır: daha iyiıi bir leh 
- macar ittifakı tasarlanabilir. Bu 
vaziyet Polonya'yı ıon derece ku -
vetli ve Baltık devletlerine kadar u
ntılmıt bir ıiatemin merkezi hali • 
ne koyacaktır. 

Drang naclı Oııen'e karıı 
Burada İtalya iıe karıtznaktadır. 

Şüphesiz İtalya Roma • Bertin mih
verinde bili rolünü muhafaza et • 
mektedir; fakat anflus bir italyan 
ma&luıbiyeti olmuftur, ve ne denir· 
ae densin, Çekoılovakya'nın alman 
nüfuz mıntakuına giriti onun için 
ikinci bir maflUbiyettir. Triyeate 
ve Viyana iflb etmittir. Almanya'· 
nın Adriyatik'e ayak baamaıını ön
lemek için, B. Muıolini, Avuat~r • 
ya'ya vadetmit oldutu ıerbeat lıma
nı ona veraıemiıtir. Macariıtan da 
alman teıiri altına girdi mi İtalya'· 
nın ezeli klbusu tahakkuk etmi§, 
alman. Avuıturya ·Macaristan im
paratorluğu dirilmi' olacaktır. Ye· 
niden Viyana ltalya'ya muhalif bir 
vaziyete düpıektedir. Alman hu· 
dutlarından 70 kilometre mesafede 
olan Triyeste dotrudan dotruya 
tehlike altındadır. 

Çünkü unutmamak lbmıdır ki, i· 
talyan limanları olan Triyeste ve 
Vicence Avuaturya'ya nazaran, Po
lanya'ya nuaran Danıı:ig neyse o • 
dur. Danzig alman dil ve kültürüne 
sahip bir leh limanıdır. Triyeste ve 
Vicence İtalyan dili ve kültürüne 
ıahip Avusturya - Macari.atan li • 
mantarıdır. 

Demek oluyor ki Dranc noch O... 
ten'i macar hududunda durdurmak
ta ltalya'nm pek büyük menfaati 
vardır. 

Bir İtalyan - macar - leh 
bloku 

İtte onun içindir Jri bir İtalya • 
leh • macar bloku fikri, ı.teraeni.s, 
Belırad ve Budapefte'den geçecek 
bir Roma. Vartova mihveri fikri 
te,ekkill etmiye bqlamıttır. Bu 
mihver Almanya'nın timali ,.rkiye 
doğru akıtını derhal durdurmak id· 
diuında olacaktır. Ve tabiidir ki, 
manevrayı kuran ve nizamhyan üç 
devlet Riltenya'yı Macariatan'a il· 
hak ettirebilirlerse çok ustaca bir 
it yapmıt olacaklardır. Tabii, bu sis
tem, Almanya'nın romeıı petrolleri 
ve Ukrayna istikametindeki hareke· 
tini derhal durdurauuyacaktır, fa· 
kat bir tevakkuf clarbeıi indirilmit 
olacaktır. Onun içindir iri Alman
ya Rütenya'nın Çekoalovakya'dan 
alınarak Macarlıtan'a ilhakını hiç 
temenni etmiyor. Hattı onun içın • 
dir ki buna mani olmak için elinden 
geleni yapıyor. 

Doatluklann yıkilmaaı mı? 
Netice itibariyle do.tlukların ter

sine çevrilmesi gibi bir vaziyet kar
( Sonu 6. ıacı uy/ada) 

'1ecıi durumu çesurcaydı. Yalnız Şar
lot Kordey'ı bikimlerın önünde muda
faa etmekten çekinmedıKi &ibi Roba· 
piyer'Je partiaınin "cumuurıyetin em· 
niyetını Jcorumak için" meclise empo
ze ettiklerı tethıt tedbirlerine kartı 
da bir çok defalar belagatle ayak dı
remitti. Robeapıyer'e kartı gelmiyc 
cüret etmek 1 Gerçi, Dölatur'un Paris'· 
teki halk arurndalci itibarı bu derece 
muıtakil bir durumun iktidardaki 
mealekdatları taraf mdan kendisint 
gelebilecek fenalıklara kartı bir de • 
receye kadar onu koruyordu, fakat 
hattl hayır itleriyle kazanılmıt dahi 
olsa. halkın itibarı, iatikraraı.s ve kap· 
riıli bir te)"dir; ya o halk kendisini 
terkedene ... Jillyet ürperdifini hia • 
setti. Günet alçalmıya baflamıttı; ar
tık dönütü diltllnmek zamanı &eliyor· 
du. .. Hayır, iılm benzerlijinden baf
ka. Pol Dölatur'un iatikamiyle takip 
edeceğine yemin etmit olduiu adam 
oldutunu i•pat edecek ıhiç bir teY yok
tu. 

Uaerlnde oturdufu keıik afaç ıöv· 
deainden kalktı Ye yola koyuldu, mev· 
cudiyeti dU9Uncelerini lh1'1 etmiyen 
aeula ve mahrem bir arakadat olan 
J ertrüd ardından yOrtldtl. 

Parlı'in tlmal prbl korularından 
ıeçeıı ıötıeli ve tenha yolu takip et
tiler. Burada ne uır cl:Srmllı afaçlar, 
ne lnent mepler, ne yqlı kara ağaç· 
lar nrdı, fakat bu meınimde nefia Ye 
rebavetli lDobla buum ellerinin kap
ı.dalı taH imdik" dit budak ficlaD-

-S-
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'--=::llİİ ___ ilımıııııiıııııı Qiııı:ıiim, 1 .... 
Traştan ve kahvaltıdan 

sonra ..• 
Kendini sayan her erkek, tabiidir 

ki, bir kanı sakalla aokai• çıkamaz. 
Fakat bu "bir kant" tabiri mübalağa-

' " dır. Bir kant sakalı olan adam aa• 
kallı" dır, ve tr&§ olmaz. Ancak, tnf 
olmak zarureti, iatenilirae, bir bahane 
gibi kullanılır: 

- Henüz trq olmadım, sonra s• 
lirim! ..•. 

"Sonra" sözü iae, zaman i~nde, ai
bayetaizliii ifade edebilir: Kötü niyet• 
li borçlunun ödeme vadı ıibi ... 

Sıbatini dütiinen her insan eabUa • 
leyin trq olduktan sonra bhYÜb 
eder. Likin, icap edince, laıhvaltıdaa 
önce ele sokağa çıkıbp ite bqlanabilir. 
Ancak, icabet edilmemek istenen Wr 
divet karfısmda kahvaltı, bpla tnt 
cibi, mükeamnel bir bahane olabilir: 

-Daha lr&f olJnadım. K.ahvalb da 
etmeclinı. Derhal celemmı. Sonra. .. 

Sonra! sonra! 
Soma··· Yani beldiyen buta. kua 

clöke clöke, öldükten sonra mı? 
Derhal almmuı lazım aıhi t.Aiı- • 

ı..e muhtaç bir basta, evelki sabah, bir 
hekimin trapnı ve Jrıabvalbsını ..,._,. 
eclerek evinden çııkmamuı yürinclea. 
az kalsın, ölüyordu. Devlet ......... • 
sine kotuldu. Oranın hekimi ıelcli W 

hastayı kurtardı. 
Hastanın ailesi bu bidiaeyi bir cli

va mevzuu haline setirebilirdiı hılrat. 
zarafetine, botuma ve • buta kadmm 
kocası da bekim oldutu için bndiaia
den ücret isteniı.niyec:ejinden • D
zancına pek dütkün bu hekimin suÇtl" 
nu nasıl isbat etsin? Vakayı teabit ede
cek ıahit olmaymca avuçlarmı llÇIP. 

ona beclduadan bqka ne yapam? 
Hekimlik bir ablik ve ~edan ...... 

leiiclir. Ona intisap edeni• rahatla. • 
nndan ve keselerinden önce nwaleiia 
haysiyetini düıünmeliclirlCI'. 

- Diifüamezlene? 
- Akıllan baflarmda olmlyan .... 

pileri alollandmnak üzere teıkilit • 
lanmıı olan cemiyet, • kayıtaızlıktaa 
zarar sörenler: "Allahından bal11111!" 
demekle iktifa etaeler dahi • YUifesİnİ 
Yllplll'. 

Ve esasen, tr&§ına, kabvalb ..... 
kir ve kiabine pek ziyacle itina etmeyi 
bildiiine bakılırsa, bu ut ela, c:emiye • 
tin vazifesini yapmakta pc:ikmiyecıe • 
tini bilmek ikbza ...... Bu ............ 
talunin edilir ki, aklım batma topı.,..:. 
rak .-.Jeiinia ......... ~ diti. 
aür. 

AncM, böylelerinin doiru yola öi
nnm larini belderkm Uç kitiJııin laa • 
yatı heder ol .. siclerl Zira bapt, ... 
aılaa ele ıeçirilmit taMbet cipa
cleiilclir ki taka. ihmal ve baaia hesap 
mevzuu olabilsin. Onun kıymetini, bil
miyenlere, vakit kaybebneclen öiret • 
meliyiz. 

Vakit kayf,etınecl• yapac:.afmm 
bir 197 claha varsa, o da, Mrbeat be • 
kimlikte ısrar ettiğimiz takdirde, bam 
ait menuab balkm aıbati ile claba İ7İ 
telif etmektir: Bir bekim: "Tl'&f ol· 
macbm, kahvaltı etmedim. Şu kadir 
para alının,'' cliyebilir mi? di,._ 
mi? - N. Baydar 

Sorgu hakimliği imtihanı 
Sorgu hlkim vekillerinin IOl'l'I 

hllcimi olmalarını temin için Adliye 
Bakanlığınca yapılacak imtihan ha• 
zırlıkları etrafında çalıpnalara devam 
olunmaktadır. İmtihan önilmUsdeld a
yın ortalarına doğru hukuk falcWıte • 
sinde yapılacaktır. 

ları görülüyordu. 
. Jülyet, &ezintisi eınuında. gelin • 

cik, papatya ve mavi termealerden mü
rekkep - milli renklere mevaimiA 
vergisi - kocaman bir buket vücuda 
getırmitti, ve çiçekle dolu kucatiyle 
bu orman dekorunun latif bir perisini 
andırıyordu. Ansızın durdu: Aıı: me -
safede yaprakla örtülü zeminden bir 
ayak sesi geliyordu, ve bir llhza aon • 
ra, Pol Dcilatur yol dönemecinde mey
dana çıktı. 

Hızlı bir yUrüyüıJe onların yanma 
geldi. 

Mazeret makamında: 
- Sizin ıçin ıon derece cnditedey

dik, maQJD&zel, dedi. Annem o kadar 
teJaı ediyordu ki ..• 

- •.. Korkusunu teskin için beni a
ramıya çıktınız, diye genç ku hafif 
bir güliıfle ıöziınü tamamladı. Bu, 
kendisini güzel hiaaeden ve litif ve 
mahi~ iktidarını kullanmaktan botla· 
nan bır ıenç kız gülüıüydü. 

Bu biten &ün, hop giden tarafları
na rağmen, natamam olmuttu. Jillyıet 
dö Marni, kendi dütüncelerinin refa
katiyle iktifa edemiyecek kadar genç• 
ti ve Jertrüd'ün huzuru ona bir~ do
nuk ve renksiz geliyordu. Şimdi kır • 
lar bi~d~n ~ire yeni bir caziıbc kazan
~IJ gııbıydı. Yanında kendisiyle bir
hkte koruların güzelliğine, yapraklar 
aruından görülen mavi göğün tatlılı
iına hayran olacak, aynı zamanda 0 

(Soaıı var) 



Polonya'nın Orta 

Avrupa politikası : 
Çekler İçin merhamatsiz, Macarlar için 

mahirane, Roma ve Berlin için müphem 

Fransız basınının tefsirleri 
Paris, 21 a.a. - Gazeteler, Kalas mülakatı hakkında tefsirler • 

de bulunmaktadırlar. 

"Romanya'nın Almanya'yı Sovyet
ler birliğinden tecrit eden Varşova -
Budapeşte "şakul,, üne istikbal için 
endişe ile karışık bir itimatsızlıkla 

bakmış olması muhtemeldir. Çekoslcr 
vakya için merhametsiz, Macaristan i
çin ince ve mahirane, Berlin - Roma 
mihveri için de biraz müphem olan 
F olonya siyasetinin, Polonya. macar 
talepleriyle bir kat daha vehamet kes
betmiş olan alman - ~ekoslovak buh
ranı esnasında ingiliz - fransız siya
setini oldukça inkisara uğratmış ol
duğu bir hakikattir. Bu siyasetin ta
mamiyle parçalanmak tehlikesine ma
ruz bu:unan Çekoslovakya'nın Al
manya'nın vesayeti ve himayesi altı
na daha sıkı bir şekilde girmesine a
mil olduğu muhakkak gibidir.,, 

Kıral Karolün basiretli 
hareketi 

Pöti Parizyen, şöyle yazıyor: 
"Polonya ile Romanya müttefiktir

ler. Fakat müttefikler arasında bile 
cömertliğin bir haddi vardır. Kıra! 

Karol memleketinin emniyetini tehli
keye koyamazdı. Kıra!, Yugoslavya 
ile tamamiyle mutabık kaldıktan son
ra bu basiretkarane hareket tarzını ıt
tihaz etmiştir, Polonya'nın meydana 
çıkardığı bu garip kavganın nasıl bi
teceği suale şayandır. 

Romanya ve Almany<ı 
Övr gazetesi, şöyle diyor: 
"Kıra) Karol, görünüşe göre Polon

ya'nın teklifleri karşısında pek büyük 
bir katiyetle hareket etmiştir. Umumi 
kanaate göre kıral, bunda isabet et
miştir . Çünkü hemen her gün e:..lman 
İktısat nazırları ve bilhassa Ley, Ro
manya'nın 1939 mahsulünü tamamiyle 
Almanya'ya satmasını istihdaf eden 
yeni bir planı kıra! Karol'a kabul et· 
tirmiye uğraşıyorlar . Fakat Almanya 
para mukabilinde Tuna deltasında 
Ren - Main - Tuna kanalını uzatacak 
olan yeni bir kanal inşa etmeyi teklif 
etmektedir. Kıra! Karo!, Almanya'nın 
bu müdahalesinden haklı olarak kork
maktadır.,, 

Kont dö Pari de 
sahneye çıktı ! 

Gizlice Fransa'ya gelerek bazı 

gazeteci le re beyanat verdi: 
Paris, 21 a.a. - Havas Ajansı tebliğ ediyor : 
Fransa kıratlık ailesi rciai Konl dö Pu';- b~ aab~h. ~aris gazete

cilerinden bir çoğunu davet ederek kendılerıne sıyası beyanatta 

bulunmuttur. 

Mülakat fransız topraklarında ı 
küçücük bir köyde, ufacık bir ev

de vuku bulmuttur. 

Gazeteciler, mülakatın mahrem kal
ması için fevkalade ihtiyat tedbirleri 
alınarak mülakat mahalline götürül
müşlerdir. Kont dö Pari gazeteciler
pen bir ;µ eve! tayyare ile oraya gel
miş bulunuyordu. 

Gazetecileri kabul eden Kont dö 
Pari, gazetecilerin namusuna güven
diğini söylemiş ve mülakat mahalli
nin katiycn gizli tutulmasını istedik· 
ten sonra demiştir ki: 

0
- Beyanatımı size normal yollar

la yapabilirdim. Fakat bu beyanatımı 
bütün fransızlara bildirmek için niçin 
bizzat kendimin yapmak istediğimi 
anlarsınız ve bu istisna hareketimin 
şümulünü takdir edersiniz.,, 

Müteaki.ben beyanatını okumuş ve 

gazetecilere veda ettikten sonra gene 
tayyare ile Fransa'dan uzaklaşmıştır. 
Beyanatında Kont dö Pari evvela 

memlekette sesini işittirmcyi bir vazi
fe bildiğini söylemiş ve Münih dikta
tından bahsederek demiştir ki: 

Emsali görülmemiş bir ::ıiil 

"-Bu diktat kırallık Fransasının 

tarihinde emsali görülmedik bir zül· 
dür ve Fransa mevkiini yeni bir zaafa 
uğratmıştır. Fakat hükümet daha u
cuzca kurtulamazdı. Filhakika yirmi 
scnedenberi harici siyasetimizin iki 
esası, karşılıklı yardım ve Almanya·· 
nın çember içine alınması olmuştur 

Bu siyasetı ancak taarruzi bir asker 
siyasetıi tutabilirdi. Halbuki bizim as
keri siyasetimiz münhasıran, tedafüi 
olmuştur. Binaenaleyh Münih bu a
henksiz siyasetlerin tabii bir neticesi
dir.,, 

Kont dö Pari, Almanya'nın kendisi
ne şark yollarını artık tamaıniyle aç

mış olduğunu, rus ittifakının felce 
uğradığını ve en cürctkar pancermen 
hulyalarının fazlasiyle tahakkuk et
miş bulunduğunu kaydettikten sonra 
"eğer Fransa henüz bütün ümitlerini 
kaybetmemiş ise hiç değilse bir müd
det için vakit kazanmış bulunuyoruz. 
Bundan istifade etmesini bilelim,. de
miş ve Fransa'nın manevi ve maddi 
kuvetlerinin ihyası zaruretini ileri 
sürmüş ve Fransa'da ancak kırallığın 
devamlılığı temin edebileceğini kay -
deylemiştir. 

İngiliz - Amerikan ticaret 

müzakeresinde gü(lükler (ıktı 
Ottava, 21 a.a. - Bir ticaret muahe

desi akdi maksadiyle İngiltere ile A
m~rika arasında yapılmakta olan mü
zakereler esnasında zuhur etmiş olan 
müşkülat, Kanada ile Birleşik Ameri
ka arasında akdi mutasavver ticaret 
muaheden .. mesinin imzasını teehhüre 
uğratabileceği söylenmektedir. 

Filhakika yekdiğerini mütekabilen 
itmam etmekte olmaları itibariyle bu 
iki muahedenamenin aynı zamanda 
imza edilmesi derpiş edilmekte idi. 
Ottava'da tahmin edildiğine göre İn
giliz - amerikan müzakeratının aka
mete uğraması, Amerika ile Kanada 
arasında yeni müzakereler a~ılmasını 
zaruri kılacaktır. 

Giiçliiklerin mahiyeti 
Londra, 21 a.a. - Press Association 

ingiliz - amerikan ticaret müzakere
lerinde tesadüf olunan müşküliit hak
kında diyor ki: 

"Parlamento toplanır toplanmaz hü 
kümet bu mesele hakkında mecliste 
beyanatta bulunacaktır. Müşkülat da
ha ziyade esasta olmayıp teferruatta
dır.,, -

B. Bek Varıova'ya döndü 
Varşova, 21 a.a. - B. Bek, dün Ka

las'tan Varşova'ya dönmüştür. 
Salahiyettar Polonya mahafi!i, dün 

akşam bazı ecnebi gazeteleri tarafın -
dan Polonya - Romanya görüşmeleri 
hakkında neşredilmiş olan haberlerin 
yanlış veya uydurma olduğunu beyan 
etmişlerdir. 

Bir alman gazetesi Lih·anyaya 
ç.atıyor 

Berlin, 21 a.a. - Berliner Tageblat 
gazetesi, Litvanya hükümetinin dev
leti koruma kanununu şiddetlendir· 

mek üzere meclise verdiği iki Jayiha
yı ve Litvanya'daki alman ekalliyeti
nin maruz bulunduğu zulmü şiddetli 
bir lisanla tenkit eylemektedir. 

Zayi - 14-2-929 gün ve 723 sayı
lı 4 hisselik Türk Ticaret Bankası 

makbuzunu kaybettim. Yenisini alaca· 
ğımdan eskisininhükmü olmadığı ilan 
olunur. Eski Oktorva memuru ve bak
kal İsmail oğlu Faik Pamukova. 7864 

BÜYÜK BAYRAMA HAZIRLIK 

Bahriyeliler ve 
İzciler geldiler 

(Başı I. inci sayfada) 
13.39 da ve Adana, Erzurum, Sivas, 
Diyarbakır, Gaziantep, Samsun, Ma
latya, Kayseri, Yozgat, Trabzon ve 
Kars izcileri de saat 19.47 de şehri -
mize gelmişlerdir. 

Misafir izciler ankaralı izciler ta -
rafından karşıJanmışJar ve Ankara 
erkek lisesi, sanat okulu ve Gazi li
sesine yerleştirilmişlerdir. Dün vi -
!ayetlerden Ankara'ya gelen izcileri
miz iki bin kişidir. 

Bugün izci komutanları Ticaret 

Çekler yeni 
re lifler 
yaptılar 

(Başı 1. inci sayfada) 
eskilerine nazaran mahsüs bir terakki 
arzeylediğini bildirmekle iktifa eyle
mektedir. Maamafih yeni çekoslovak 
teklifleri de, macarların istedikleri 
bazı şehirlerin mühimlerini Macaris
tan'a vermeyi istihdaf eylememckte
dir. 

Resmt makamlar, halen yeni çekos
lovak tekliflerinden haberdar olma
dıklarını bildirmektedir. 

M iizakereler ne zaman 
başlıyacak? 

Prag, 21 a.a.- Sureti umumiyetle i
yi haber alan mahfiller, çek - macar 
müzakerelerine hafta başında bitaraf 
bir mıntakada ve belki de Viyana'da 
devam edileceğini beyan etmektedir
ler. 

Bu mahfiller müzakerelere bitaraf 
bir memlekette devam edilmesine ma
carların itiraz etmediklerini söyle
mektedirler. 

Daranyi ile çek nazırlarının Alman
ya' ya yaptıkları son seyahatler esna
sında hudutların ırk prens"lpine göre 
tahdidi hususunda mutabık kalınmış· 
tır. 

Müzakerelere esas olmak üzere şim
diki lisan hudutları ele alınacak fakat 
iktısadi sebepler dolayısiyle bu hu
dutlarda bazı tashihat yapılacaktır. 

Macar - leh görüşmeleri 
devam ediyor 

Budapeşte, 21 a.a. - Perşembe gü
nü öğleden sonra de Kanya ile Lubi
enski, noktai nazar teatisine devam 
etmişlerdir. 

B. Lubinski, hareketini tehir etmiş
tir. Lubienski, hükümetten aldığı mü
temmim talimat üzerinde bugün de 
bazı görüşmelerde bulunacaktır. 
Budapeşte halkı, çarşamba günü 

1848 kurtuluş harbi esnasında macar 
ordusunda kumandanlık etmiş olan 
Polonya generali Bem'in heykeli ö
nünde macar - leh dostluğu lehinde 
tezahüratta bulunmuş ve iki memle
ket arasında müşterek bir hudut tesi
sini istemiştir. 

Macar - yııgoslav dostlıığıı 
Budapeşte, 21 a.a. - Macar ajansı 

bildiriyor: 
Yugoslavya'nın yeni Budapeşte el

çisi Raçiç macar ajansı muhabirine 
yaptığı beyanatta ezcümle demiştir 

ki: 
.. Stoyadinoviç'in harici siyaseti bü

tün devletlerle ve bilhassa komşulari-

lisesinde toplanarak izcilerin hazır -
lık ve umumi provalarına ait prog -
ramı hazırlıyacaklardır. İzcilerimiz 
yarın geçitresmi sahasında kültür 
bakanlığı erkinı önünde bir teftiş ge
çit resmi yapacaklardır. 

İzciler 28 ilkteşrinde Atatürk abi -
desine merasimle çelenk koyarak Bü
yük Şefe olan bağlılıkları için ant 
içeceklerdir. 

Merasime iştirak edecek olan İs -
tanbul polislerinin de bugün Anka -
ra'ya gelmeleri beklenmektedir. 

Parti ve 
Kaltür 

(Başı I.inci sayfada) 

yız? 
Halkevleri şehir ve kasaba 

kahvelerindeki kitap köşeleri gi
bi, köylerde okuma odaları ku -
racaklar, ve daha mühimi, bu 
kütpanelerle odalara mütemadi
yen taze ve heves verici neşri -
yat yetiştirmek hususunda sa -
lahiyet makamlarını harekete 

getireceklerdir. 
Harf ve dil inkilabımız, Yeni 

Türkiye' de fikir terbiyesini im -
tiyaz olmaktan çrkardı. Bizim 
senelerle yapamadığımızı, cüm
huriyet çocukları bir kaç ayıia 
başarmaktadırlar. Hissemize dü
şen vazife, artık hemen hemen 
para, teşkilat ve gayTet işinden 
ibaret kalmıştır. Ne parti, ne de 
onun evleri bu şartların hiç bi -
rinden mahrum değildirler • 

Ankara Halkevinin bütün Tür
kiye' deki benzerlerinde taklit e
dilmesini ve hepsinin kültür ve 
terbiye hizmetini takdir eden 
mesul makamlar tarafından en 
genit surette takdir ve teşvik e -
dilmelerini temenni edelim. 

Falih Rıfkı AT AY 

......................................... ~ 
: 
: TÜRK ÇANAKKALE 

Senenin en muvaffak askeri 
milli eseri 

kitap halinde çıktı. Bütün 
kitapçılarda arayınız 

Yazan: M. Şevki Yazman 
-ıı, ••••• , •••••• ••• , ••••••••••••••••••••• r 

le Yugoslavya'nın dostluğunun ku
vetlendirilmesini istihdaf eylemektt
dir. Yugoslavya'nın komşuları arasın
da hiç şüphe yok ki Macaristan coğra
fi ve siyasi vaziyeti dolayısiyle ve e
konomik chemiyetine binaen başlıca 

mevkii işgal etmektedir. 
Yugoslavya ile Macaristan arasın

da, uzun zamanlardanberi biribirini 
tanıyan bu iki millet arasında, bir çok 
temas ve teşriki mesai noktaları da 
vardır. 

Romadaki temaslar 
Roma, 21 a.a. - Hariciye nazırı 

Kont Ciano, macar elçisi Villani'yi 
kabul ederek orta Avrupa vaziyeti ve 
bilhassa macar - çek meselesi hakkın
da görüşmü§tür, 

Günün politik 
meseleleri 

\ Ankara Borsası 
21/ 1. teşrin/1938 Fiyatları 

(Başı Sinci sayfada) 

şısında bulunuyoruz. Şüphesiz ki, 
Şansöliye Hitler "Tek dostu" Beni~ 
to Musolini'nin dostluğunu her gün 
hararetlendirmiye çalışıyor, fakat 
belki de B. Musolini'nin itimadsız
lığını hissettiği içindir ki böyle ke>
nuşuyor. B. Musolini muhakkak ki 
sadık bir dosttur, fakat aynı zaman
da İtalya'nın menfaatinden başka 
bir şey düşünmiyen büyük bir dev -
Jet adamıdır da. lmdi, İtalya'nın 

menfaati Polonya ve Macaristan'ın 
politikasına muadil bir politika ta
kip etmeyi amirdir. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrit 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrat 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

ÇEKLER 
Ac:ılıs 

5.9925 
126.0425 

3.3525 
6.63 

28.57 
68.5825 
50.+425 
2ı.3025 

1.0925 
1.5375 
4.34 
5.9925 

23.565 
24.84 

0.9Q 
2.8275 

~4.985 
30.8725 
23.78 

Kapanıs 

5.9925 
126.0425 

3.3725 
6.63 

28.57 
68.5825 
50.+425 
21.3025 

1.0925 
1.5375 
4.34 
5.9925 

23.565 
24.84 

0.9Q 
2.8275 

34.985 
30.8725 
23.78 B. Musolini, şimdi mihveri iste

se de, mihver idame edilmiyecek -
tir. ESHAM VE TAHViLAT 

İtalya, İspanya'da meşgul bulun
dukça leh - macar tarafını tutmak
ta pek ziyade ileri gitmiyeceği ka -
bul edilebilir, fakat İspanya'daki kı
talarının geri çekilmesini tacil et -
mek ister görünüyor. 

1933 türk borcu I 19.575 19.575 
(Peşin) 

1933 ikramiyeli 
Ergani 19.- 19.-

C. Merkez bankası 105.- 105.-

İtalya, İngiltere ve Fransa'ya kar
şı bir dereceye kadar itimatsızlık 
vaziyetinde kaldıkça, orta Avrupa'
da, Balkan'larda ve şarkta istediği 
gibi hareket edemiyecektir. Fakat 
Fransa ve İngiltere'ye yakınlaş -
makta olduğu görülüyor ve Roma'
ya bir fransız elçisinin gönderilme
si bu evolüsyonun tezahürlerinden 
biridır. 
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Bu yakınlaşma nereye kadar gide
cektir? Bütün mesele buradadır. 

Her halde, İspanya derdinden kur -
tulduğu ve Paris'le Londra'nın mü
zaharetini hissettiği takdirde, İtal
ya, alman ihtiraslarını kolaylaştıra
mıyacak bir manada harekete ge -
çecektir. Roma, Tuna üzerinde son 
sözünü söylemiş değildir. 

Muhtelif binalar yıktırılacak 
Ankara Defterdarlığından 

Muhammen keşif bedeli Dipozito 
Ada Parsel Lira Kr. Lira Kr. 

---
321 13,14,15,16,17 1890 00 141 75 
321 7,8,26,30,9,10,29 1302 00 97 65 
321 1,28,27 ,3,4,S,6, 1106 00 82 95 
322 1,27 ,28,3, 4 ,23,24,25,26 1781 50 133 62 
325 8,23,10,I 1,31 1540 00 115 50 
326 1,2,3,4,5,6,7,25 1641 50 123 12 
327 1,2,3,4,5,6,25 1344 00 100 80 
327 17,18,19,20,21 1197 00 89 78 
327 7,8,9,26,22,23,24 1414 00 106 05 
327 10,11,12,32,34 1106 00 82 95 
331 1,14,15 1862 00 139 65 
331 4,5 1036 00 77 70 
331 10,11,12 1610 00 120 75 
340 Ada üzerinde mevcut 1910 00 143 25 

bilumum mebani 
TIP. fakültesi inşa edilıtı.c:.~ Ü.7Pre Srhat velcSi1PtİnrP i1Ltü.--1.:.L __ ,, ___ M.:1_ 

mune hastanesi cıvarında kam yukarıda aaa, parsel, muhammen keşif be-
delleriyle depozito miktarları yazılı bilfimum ev, dükkan, baraka ve bahçe 
dıvarlarının hedmile en·kazlarının belediyece gösterilecek mahalle nakli ve 
yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şekilde tesviyesi 
işinin 15.10.1938 tarihinde kapalı zarf usuliyle yapılan artırması neticesin
de talip zuhur etmediğinden mezkur tarihten itibaren her haftanın pazarte
si ve perşembe günü 5aat 15 de Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda iha
lesi icra edilmek üzere bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

İstekliler fenni şartname, keşif raporlarını ve hartasını görmek üzere 
Millt emlii.k ve Nafıa müdürlüklerine hergün müracaat edebilirler. 

(4487) 7906 

Bir yahut iki _şerik aranıyor 
Ankara'nın işlek yerinde üç fabrika sahibiyim. Fabrikaların bütün ma • 

kinaları ve tezgahları kurulu ve faal bir vaziyette ve büyük siparişler de 
mevcuttur. (15000) liraya kadar sermayeli bir veya iki şerik arıyorum. 

Kazanç yolundadır ve konulacak sermaye garantilidir. Arzu edenlerin 
mektupla aşağıdaki adrese müracaatları. Yenişehir Atatürk Bulvarı No: 60 
Duya! mağazası sahibi vasıtasiyle (M. Y.) 7890 

Muhtelif erzak alınacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

Beherinin 
Muhammen %7.5 teminatı 

Erzakın Miktarı Fiyatı 
Cinci Kilo Kuruş Lira K. 

Ekmok 40000 

Karaciğer 500 
adet . 
Böbrek yağı 250 
Kilo. 

9.5 

20 

45 

Pirinç 3000 25 
Kuru 
fasulya 2500 13 
Kuru 
barbunya 750 15 
Kuru 
bezelye 500 30 
Kuru bamya 250 110 

Kuru üzüm 1000 30 
Kuru kaysi 500 80 
Kuru erik 250 25 
Çam fıstığı 75 140 
Fındık içi 50 80 
Ceviz içi 75 50 
Badem içi 50 120 
Limon adet 7 500 5 
Kuş üzümü 50 40 

Çay 25 360 
Kesme 

285 O) 
) 
) 

) 
) 

16 ) 

) 
) 

120 ) 
) 

120 75 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 

105 75 
) 
) 
) 

) 

şeker 1000 32 ) 
Tos şeker 2000 28 77 44 
Salep 25 250 ) 

İhale tarihi 

Günü 

24/ 10/ 38 Pazartesi 
3/ 11/ 38 Perşembe 

14/ 11/ 38 Pazartesi 

24/ 11 / 38 Pazartesi 
3/ 11/ 38 Perşembe 

14/ 11/ 38 Pazartesi 

24/ 10/ 38 Pazartesi 
3/ 11 / 38 Perşembe 

14/ 11/ 38 Perşembe 

26/ 10/ 38 Çarşamba 

5/ 11/ 38 Cumartesi 
15/ 11/ 38 Salı 

26/10/ 38 Çarşamba 

5/ 11/ 38 Cumartesi 
15/ 11/ 38 Salı 

Saatı 

10 
10 
10 

16 
16 
16 

16.S 
16,5 
16,5 

11 
10 
11 

15 

11 
15 

Açık eksiltme ile rkinci defa münakasaya konulan yukarıda cins, mik
tarları ve gün ve saatleri yazılı erzak partilerine talip çıkmadığından bir ay 
müddetle pazarlık suretiyle alınmasına karar verildi. 

Taliıı.lerin tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. (4494) 7909 
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Boyamacayı güzel boyayıp 
hediye kazaı1aı1lar 

Evelki hafta çıkan nüshamızdaki 
boyamacayı güzel boyayıp bize gön
derenler arasında kura çektik. An
kara Atatürk okulu 84 Emin Pınar 
birinci oldu ve güzel bir mektep 
çantası, Malatya lisesi 74 Mesut 
Turfanda ikinci oldu ve büyük bir 
suluboya takımı, Diyarbakır lisesi 
883 Enver Çolpan üçüncü oldu ve 
büyük bir kuru boya takımı, Anka
ra Ayla korur dördüncü oldu ve bü
yük bir şişe kolonya, Kay_seri lise
si 18 Mehmet oğuz beşinci oldu ve 
Şekspirden hikayeler kitabı, Anka
ra Cumhuriyet okulu 438 Türkan 
Gündoğdu altıncı oldu ve bir per -
gel takımı, Ankara mimar Kemal o
kulu 120 Ayten Dağcı yedinci oldu 
:ve bir şişe mürekkep, Ankara kız 
enstitüsü 69 Behiye sekizinci oldu 
ve büyük bir müsvette defteri, An
kara Yüksel Sayar dokuzuncu oldu 
ve bir deste kurşun kalem kazandı
lar. 

Birer Ulus Çocukları 
Rozeti ktı:ıananlar : 

Diyarbakır İzzet paşa caddesi Çubuk
su sokak Z4 numarada Cemal, Ankara 
lsmet paşa kız enstitüsü 438 Fikriye Sav
tur, Zonguldak Çelikel lisesi 841 Hilmi 
Koç, Adana kız lisesinde 972 Necla Dur
gün, Elazığ Odun pazarı 55 numarada 
Salim Barshan, Elazığ müteahhit Doğan 
kardeşi Zülfikar Aytunır:, Diyarbakır li
sesi 744 Abdullah Kulçak, Diyarbakır 
diş tabibi Mahmut yanında B. Çalım, E
lazığ orta okul 146 Bedia Tüzün, Bursa 
İncirli okulu 108 Fahrettin Ayülkü, 

Orta boyda birer müsvedde 
defteri kazananlar : 

Konya erkek orta okul 914 Binici Yü
rük, Tarsus Dumlupınar okulu 517 Sü
heyla Kural, Ankara erkek lisesi 635 
'Mehmet Kırış, Ankara Keçiören 931 La
mia Taçbaş, Ankara Albayrak okul Er. 
&"Un Sadi Ertuğ, Ankara İltekin okulu 
719 Suha Ziya, Malatya lisesi 828 Saba
hattin Alpan, Ankara kızılay 15efkat yur
du 635 Mehmet kırış, İstanbul Feriköy 
Barutane caddesi 115 numarada Muazzez 
Toklu 

Birer küçiik resim defteri 
kazananl<ır : 

Ankara Seher Hunöz, Konya lisesi 836 
Adil Karaağaç, Ankara üçüncü orta o • 
kul Cumhuriyet Tanman, Ankara Yeni -
ııehir Ahmet Sayman, Adkara İltekin o
kulu 582 İlhan Savaş, Divrik orta okul 
25 Fethi Budak, Göynük saatçi Baba e
liyle Nadire Gün, Ankara üçüncü orta o
kul 149 İsmet, Tekirdağ orta okulu 94 
Rıza Uslu, Ankara muhafız alayı borsa
sında Ahmet Uğurer, 

Birer kalenııraş 
kazananlar : 

Bala ilk okul 401 Ahmet Tunç, Ankara 
İstiklal okulu 117 Yaşar Amıç, Ankara 
Sevim Yeğin, Ankara Mimar Kemal o
kulu 380 Doğan Alp demircan, Ankara 
Necati bey okulu Daniş Hepgüler, An
kara Dumlupınar okulu 529 Müeyyit Ka-
yı, Ankara Atatürk ilk okulu 109 Müker
rem, Zile orta okul 199 Yunus Koşuk, 
Ankara Cebeci Neriman An, Ankara Ga
zi Orman çiftliğinde Mehmet Seçkiner, 
Ankara Doğan bey mahallesi Güngör 
Akman. 

Birer dili llWcımıı 
kazananlar : 

Çerkes C. H. P. başkanı oğlu İhsan Po
lat, Ankara Devrim okul 349 İsmail, An
kara Dumlupınar okul 172 Cumhur Be
zirci, Ankara Necati okulu 161 Hüseyin 

Bingül, Ankara ikinci orta okul Meliha 
Çiçek, Diyarbakır askeri hastanesi bak
tcryoloğu Niyazi kızı Maral Sayan, An
kara Işın Biçer, Ankara Atatürk okulu 
1404 Remziye Ersavaş, Ankara üçüncü 
orta okul 325 Sıileyman, Ankara Gazi li
sesi 460 Mehmet. 

Birer küçük bloknot 
kazananlar : 

Ankara birinci ortaokul 76 Naci Gü
cer, Mersin maarif otelinde Turan Koç, 
Ankara Dumlupınar okulu 539 Muvaffak 
Kayı, Ankara İnönü okulu Nimet Baba
tin, Samsun" lisesi 995 Kemal Erman, An
kara sanat okulu 129 Fikret Olgun, An
kara Tuğrul Tunc; alp, Ankara Necati o
kulu 904 Seyfettin Iyi Günır;ör, Elazığ 
Tunçeli emniyet müdürünün oğlu İsmet 
Tüzün, Ankara birinci orta okul 645 Ve
dat Üçdoğan, Ankara Ortan Tunçalp, 
Ankara Ticaret lisesi 283 Ziya Yıldırım, 
Çankırı avukat İsmail Hakkı kızı Rabia 
Güneyçal, Ankara Mimar kemal okulu 
Günay Aktuğ, Zile İstiklal okulu 164 Na
hit Soydan. 

Birer küçük boyanuı defteri 
kazananlar : 

Ankara Dumlupınar okulu 659 Rauf A
ta, Ankara Etlik okulu 250 Feridon, An
kara Etlik okulu 325 Nermin Özer, An
kara Cumhuriyet okulu 561 Semiha U • 
may, Çankırı orta okul 68 Mehmet Gü
neyc;al, Ankara Faruk Senkaya, Mer!;in 
orta okul 202 Mehmet Bener, Ankara 
Cumhuriyet okulu 362 İbrahim Cengiz, 
Zonguldak mimar Kemal okulu 238 Cev. 
det Günenç, Malatya İmren mağazasın
da Muzaffer Turfanda, Zile büyük ca -
mi 5 numarada Nevin Soydan, Ankara ü
çüncü orfa okul 954 Neriman Güran, 
Çankırı orta okul 91 İsmail Onat, Zon
guldak Midhat paşa okulu 376 Hilmi Ci
velek, Ankara birinci orta okul Dündar 
Fratlar, Ankara İsmet İnönü okulu 378 
Behire, Ankara erkek lisesi 565 Tahir 
Yücel, Ankara Cumhuriyet okulu 1004 
Aydoğan, Ankara İsmet İnönü ilk oku
lu 1179 Nadire Çalıkuşu, Ankara Atatürk 
okulu 20 Remzi Çaplı, Elazığ orta okul 
491 Mehmet, Zonguldak Yeni okul 22 
Ayten Sentürk, Ankara Necati okulu 881 
Hihit Derman, Ankara Nurettin Gün
çakın, Zile orta okulu Mehmet Bütüner, 

Birer kartpostal 
kazananlar : 

Ankara Ulus okulu Malik Üstündağ, 
Malatya lisesi 449 Turan Erkal, Ankara 
muhafız alayı kanıtında Ahmet Sağlam, 
İstanbul Çapa odaba~ı Çukur bostan 23. 4 
numarada FeridQn Alptekin, Ankara Ga
zi lisesi Ahmet Ata, Ankara ikinci orta 
okul Türkan, Ankara Dumlupınar oku
lu 154 İyigün, Ankara erkek lisesi 503 
Özcan, Ankara İnönü okulu Nebahat, 
Ankara Necati okulu Sait Doğanay, An
kara Denizciler caddesi İhsan Süzer, An
kara Hasan Ceylan, Ankara Gazi lisesi 
303 Muzaffer Taşkın, Ankara İnönü o -
kulu 60 Halfık Kaynak, Ankara Necati 
okulu 1153 Adnan Atsüren, Ankara Ne -
cati okulu 703 Jale Kızıltan, Ankara er
kek lisesi 1049 Fevzi, Ankara Cumhuri
yet okulu 884 Fahriye Kaynak, Ankara 
erkek lisesi 846 Oğuz Erkip, Ankara İl
tekin okulu 360 Özdoğan Sur, Ulus o -
kulu 928 Mehmet, Ankara İnönü okulu 
Sadık Deniz, Afyon orta okul 515 İsmail 
Taşklp, İstanbul 17 inci okul Bedri Pe
rut, Mardin Gercus posta tevzi memu -
runun kızı s,. .. ;::ı Baysoy, İstanbul 44 ün-
cü ilk okul 13s Selba Tokman, Ankara 
Devrim okulu Gülden, Afyon lisesi 1300 
Bekir Göktürk, Uşak orta okul 113 İb
rahim Özalp, Aukara kız lisesi 425 Gü
zin, Adana kız lisesinde 742 Taciser .Böl
gen, Yozgat lisesi 670 Hayri Saragöz, 
Ankara İltekin okulu 857 Sevim Elengi, 
Eskişehir Odun pazarı caddesi 25 numa
rada Yunus Erginbaş, Ankara Atatürk o
kulu 85 Aysel Bilman, onya sanat oku
lu 182 Osman Tunca, Ankara Cebeci 46 
Mira, Ankara muhafız alayında Ömer Se
zer, Adana birinci orta okul 759 Ahmet 
Aytekin, Ankara 'İnönü ilk okulu 340 Bil· 
lent Aydın, Ankara İltekin okulu 449 
Perihan Algıntürk, Ankara mimar Ke -
mal okulu 837 Sevim Sayer, Zonguldak 
Çelikel lisesi 345 Celal, Diyarbakır yeni 

ULUS'un Çocuk llavetl 

Bu haftaki boyamacaınız 

Aıağıdaki resmi boyayıp bize gönderin; 
değerli hediyeler kazamrsmu 

Bu gün size boyanmak üzere yemiş 
toplıyan bir kız resmi veriyoruz. 

Birinciye güzel bir mektep çanta
sı, ikinciye bir dolma kalem, üçüncü
ye bir deste kurşun kalem, dördün
cüye büyük bir şişe kolonya, beşinci 
ve altıncıya büyük bir resim defteri, 
yedinciye bir sulu boya takımı, seki
zinciye bir kuru boya takımı, dokuz 
ve onuncuya birer müsvedde defteri, 
25 inciye kadar birer diş macunu, el
linciye kadar birer bloknot, yetmiş 
beşinciye kadar birer cep defteri, yü
züncüye kadar birer kurşun kalem ve 
iki yüzüncüye kadar birer kartpostal. 

~ , 
J~ 

Bu oyunu biliyor musunuz-;-]~ 
Gölge ~iğneme ı '· 

[ Dört çocuktan altmış çocuğa ka
dar oynıyabilir. Oyun dışarıda oyna
nır. Söylemeğe lüzum yok ki bu oyu
nun oynanabilmesi için havanın a
damakıllı güneşli olması lazımdır. 

Bu oyun, daha ziyade küçük çocuk
ların oynıyacağı bir oyundur. Ve kü
çük çocuklar bundan ziyadesiyle hoş
lanırlar. ] 

Evela bir çocuk, ebe seçilir ve bu, 
oyun arkadaşlarından her hangi biri:. 
sinin gölgesinin üzerine basmağa ça-l hşır. Tabii, öteki çocuklar, buna im
kan vermemek için kaçışırlar. Şayet 
ebe olan çocuk, birinin golgesine bas
mışsa onun ismini yüksek sesle çağı
rır. Ondan sonra gölgesine basılan 
çocuk ebe olur. 

Bu oyunu oynıyan çocukların daha 
. uzun gölgeler bulabilmek için açık 
ı meydanlara açılmaları daha iyi olur. 

handa Cemal Çarh, Zile İstiklal okulu 20 
Turgut Soydan, Ankara İnönü okulu 
Melahat, Tarsus manifatoracı Rıfat Yu
suf, Ankara erkek lisesi 7 5 Feridon h
eri, Ankara Etlik okulu 285 Necla Or· 
hon, Ankara Ercan Evren, Ankara ü • 
c;üncü ortada 822 Ayten Eğdemir, An • 
kara İnönü okulu 1243 Sıtkı Başaran, An
kara birinci orta okul 204 Necati, De· 
nhli lisesi 1550 Ahmet Güc;say, Ankara 
Dumlupınar okulunda 211 Türkan İpek -
çi, Ankara sanat okulu Z46 Necati Tu -
ran, Ankara Gazi lisesi 447 Tahsin Yal -
çın, Ankara Dumlupınar ZO Vedat Me -
ral, Ankara Ulus okulu 184 Muzaffer U
nutmaz, Ankara İnönü okulu 600 Niyazi 
Ezyapan, Ankara erkek lisesi Ali Gök
alp, Ankara kızılay şefkat yurdu Mahir 
Gürcan, Ankara Gazi lisesi 1234 Vehbi 
Baycan, Ankara İnönü okulu Ercüment 
Dikmen, Ankara Gazi lisesi 454 İzzet Ö· 
zerdem, Ankara Ticaret lisesi 34 Nezihe, 
Ankara Şemsettin Yastuman, Ankara İs
met İnönü okulu 94 Sevim, Konya sanat 
okulu Mustafa Er, Ankara Kocatepe Os· 
man Çarlı, Ankara Dumlupınar okulu 
183 Nevzat Yücesoy, Ankara Dumlupı
nar okulu 584 Müfit Seylan, Ankara Al
tındağ Münevver Gürbüz, Ankara Kur
tuluş Oral Hanoyak, Ankara Etlik okulu 
297 Yüksel Çakın, Ankara Kurtuluş He
diye Sezer, Ankara erkek lisesi 1432 Mü
nir Törün, Ankara birinci orta okul 542 
Bekir Öner, Ankara kız lisesi 340 Naz· 
miye Soyküt, Ankara birinci orta okul 
Necat Ataol, Ankara ikinci orta okul 
356 Sükri)·e Gündüz, Ankara üçüncü or· 
ta okul 261 Münise, Ankara Gazi lisesi 
757 Ahmet Köksal, Ankara Dumlupınar 
okulu Necla Ataol, Ankara Atatürk kız 
okulundan Sevki Selev, Ankara Sabri Su
nar, Ankara Dumlupınar 540 Mehibe :Vü
cesoy, Ankara İsmet paşa Nihal Erosy, 
Ankara İnönü okulu Vedat Osmanmaz, 
Ankara birinci orta okul 77 Mehdi Ön
gclen, Ankara Atatürk okulu 227 Sinasi 
Selen, Ankara erkek lisesi lOZ5 Tahsin, 
Ankara Devrim okulu 390 Gülören Akal, 
Kırklareli Kocahıdır ilk okulu 463 N er
min Kurtiı, Elazığ anbar mahallesi Bay· 
ram sokak Muzaffer Alp Akman, Zon • 
guldak ÇcHkel lisesi 710 Ali Şentürk. 

DiKKAT! 
Rozet toplıyan çocuklara: 
Bir takım çocukların kilo ile satılmış 
eski gazetelerden çocuk ilavesi rozet· 
lerini kesip bize getirdiklerini ve 
bunlara karşılık yakaya takılacak ro
zet istediklerini gördük. 
Bizim maksadımız, çocuklarımızın ya· 
zılarımızı takip etmesi, bunları oku· 
yup faydalanmalarıdır. Onun için bi
riktirilen rozetlerin hepsinin ayrı ay· 
rı sayılara ait olmas şarttr. Bu nokta· 
ya dikkat etmek gerektir. 

Ulus'un Çocuk ilavesi 
Bilmece kuponu: 48 

Adi ve soyadı: 
........................................ 1 
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Cumartesi 22 Birinciteşrin 1938 sayı: 48 

ı Çocuklor için şiirler 

ı · Çi~ek mektebi 
- Tagor'dan -

Bulutlar gök yüzünde yuvar
landığı ve haziran sağnakları t 
boşandığı zaman, • 

Islak doğu rüzgarı ağaçların ı 
üzerinden geçer ve bambuluklar- 1

1

· 

da gaydasını çalar. 
lı- O zaman sürü sürü çiçekler, : 
· kimsenin bilmediği yerlerden çı- 1 

kıp çayırlar üzerinde neşeli ne- i 
ı şeli dansetmeğe başlarlar. ı 

!f Anneciğim, hen gerçekten öy- f 
:ı le sanıyorum ki çiçekler yerin İ 

altında mektebe giderler. ı 
Onlar, kapıları kapalı olarak İ 

İ derslerini okurlar ve şayet vakti f 
i gelmeden birisi dışarıya çıkmak i 
!J isterse öğretmenleri onu bir kö- J 
J şede cezaya diker. ı 

r 
Yağmur yağmıya başlayınca İ 

onların tatilleri gelmiştir. f 
Dallar ormanda çatırdıyarak i 

birbiriyle çarpışır, yapraklar j 
coşkun rüzgarın önünde uçuşur, .ı 

gök gürültüsünü yapan bulut- f 
lar, koskocaman ellerini çırpar- i 
lar ve o zaman çocuk çiçekler ıt 
pembe, sarı ve beyaz elbiselerini . 
giyerek çıkarlar. • 

Anneciğim, biliyor musun, i 
onların yurdu, yıldızların bulun- j 
duğu gök yüzündedir. J 
Onların oraya gitmek için ne i 

kadar istekli olduklarını görüyor i 
musun? Neden bu kadar telaş e- f 
diyorlar, anlamıyor musun? i 

Ben, onların kime ellerini kal- i 
dırdıklarını seziyorum: Onların i 

j da benimki gibi anneleri var da İ 

ı :.:: .......................................... ) 

·~~~_,;.;::;:::;;;;;:::;;;:::;;;::::-;.., ' 

---- -

ocukları . 

Her Cumratesi çıkar Para ile satılmaz 

Çoclİ kla rda hayvan sevgısı 
• • 

Javşan seven çocuk 



Küçük 
baıından 

Toni'nin 
ge,enler 

Çeviren: F. Zahir TôROMKONEY 
Çok eU.i zamanlılrda, Sumatra a

dasında büyük bir dağ vardı. Dağın 
civarmdaki köylülerin korkudan 
daima yürekleri titriyordu. Söyle -
nen sözlere göre bu dağ eski bir ya
nardağ imif. Her an coşup, kızıl a
levler v ~vak, yakında bulunan her -... 
9eyi yok etmeai i-htimali varmı1. Za-
:vallı köylüler, her sene mahsulle -
rini ektikleri zaman üzüntü içinde 
yakıt geçirirlerdi. Acaba, tarlalara 
ektikleri pirinçleri toplayıp, kaldır
mak kısmet olacak mıydı? Her sene 
bunu düşünüyorlardı. Köylülerin 
bu üzüntüsü küçük Toni'nin de ku
lağına gitti. Babaaı, anası konuıur
larken i9itmifti. Sabahleyin yatak
tan kalkar kalkmaz doğru kırlara 

koıtu. Kır çiçeklerinden güzel bir 
demet yaptı. Oradan dağa koıtu. Çi
çekleri dağın eteğine bıraktı. Du 
çöküp yalvardı: 

- Kuzum dağ. Güzel dağ. Sa.km 
COf!DL Bulere acL Sonra hepimiz 
mahvoluruz. 
Dağ iatiraplı bir yüzle gülümse -

meğe çalııarak cevap verdi: 
- Ben de sizlere acıyorum. Aaır

lardanberi içimde kaynıyan, köpü
ren ate9lerdcn, zehirli gazlardan 
çok istirap çekiyorum. Ağzımı açıp 
onları dıprı çıkarsam, biraz rahat 
edeceğim. Fakat, etraftaki insanla
rı ve hayvanları dütünerek bunu ya
pamıyorum. Elimden geldiği kadar 
sabrediyorum. Bakalım daha ne za
mana kadar tahammül edebilece -
ğim? Ama senin hatırın için daha 
ziyade gayret edeceğim. 

O günden sonra, küçük Toni elin
de çiçeklerle her gün dağa gidiyor, 
yalvarıyordu. 

Bir iki sene böyle geçti. Nihayet 
dağın tahammülü kalmadı. Bir ak
pm, kenardaki ormanda tatlı uyku
larına dalmıf olan kutlar korkuyle 
uyandılar. Bibiribirlerinden so
ruyorlardı: 

, -Nevar? 

1 - Ne oluyor? 
Kuflarm cmltıamdan ormandaki 

diğer vah9t hayvanlar da uyandılar. 

Gecenin karanlığında ormanda müt
hiş bir telaş koptu. Bütün hayvan
lar deli gibi kaçışıyorlardı. Büyük 
dağ ağzını açmış kızıl alevler, koca
man taşlar, demirler püskürüyor -
du. 

Bu sırada ormanın kuytu bir kö-
9csinde üç arkadaş rahat rahat uyu
yorlardı. Bunlardan biri bir kap -
lan, biri dev gibi yabani bir manda, 
biri de yabani mandanın küçük yav
rusu idi. O, zamanlar kaplanlarla 
mandaların araları çok iyi idi. Biri
birlerinden hiç ayrılmazlar, kardet 
gibi geçinirlerdi. 

Ormandan kopan gürültüden ya
bani manda uyandı. Kulak kabarttı. 
Uzaktan gelen seslerden, dağın kö
pürüp coıtuğunu anladL Hemen ar
kad&fı kaplanla, küçük yavrusunu 
uyandırdL Onlar da kaçmağa batla
dılar. 

Artık, büyük dağ adam akıllı ku
durmuftu. Ate9ten seller, etraftaki 
köyleri basıyor, önüne ne geline 
yok ediyordu. 

Kaplan, yabani manda ve yavru
su günlerce aç, susuz koştular. Ni -
bayet takatları kesildi. Zaten daha 
ileri gitmelerine de imkan kalma
Dllftı. Dağın ağzından dökülen kız
gın seller dört taraflarını çevirmiı
ti. Çaresulik içinde çırpınıyorlar -
dı. Biraz yüksekçe bir tepeye çıkıp, 
orada ortalığın yatışmasını bekle -
mekten bafka bir ıey yapamıyacak
larmı akdları kesti. Bu suretle ha
reket etmiye karar verdiler. 

Günler geçiyor, zavallıların da aç
lıktan gözleri kararıyordu. Nihayet 
kaplanın sabrı tükendi. Küçük man
da yavruauna i9tahla bakmağa ~
ladı. Artık iyice aklına koydu. Ge
cenin karanlığı basıp da yabani 
manda uykuya dalınca, yavrusunu 
parçalayıp yiyecekti. 

Ertesi sabah, yabani manda uyan
dığı zaman yanında yavruaunu bu
lamadL Telltla etrafına bakındı. 
Gözleri yqardL Kaplandan ıordu: 

-Yavrumu gördün mü? 

ULUS'un Çocuk ilavesi 

Çocuklara ıiirler: 

KELEBEK 

Yel estikçe uçuf&D 
Yapraklara benziyor. 
Durmadan, yorulmadan 
Daldan dala geziyor. 

* 
Kanatlan ipektir, 
Büzülür dokununca. 
Sanki canlı çiçektir, 
Açar bahar olunca. 

* 
Üstündeki renkleri 
Seyretmeğe doyamam. 
Yapamaz böylesini, 
Benim diyen her re11am. 

Kaplan,mandanın yüzüne bakma
mak için bafını çevirdi. Yavaı bir 
sesle cevap verdi: 

- Hayır, görmedim. Belki canı 
sııkılıp bir tarafa kaçmııtır. 

Yabani maııdanm kalbine bir JÜp
he düttü. Hiddetle bağırdı: 

- Gözlerini niçin benden saklı -
yorsun? .. Neden yüzüme bakamı -
yorsun? Yoksa, biricik yavrumu sen 
mi parçaladın? Alçak 1 

Kaplan, kanlı ağzını kırmızı di -
liyle yaladı. Sonra yabaııi mandayı 
teselli etmek yolunu tutturarak ha
kikati itiraf etti: 

- Canım, küçük yavrunun açlık
tan ayakta duracak hali kalmamıttı. 
Son günlerde müthit zayıflamıttı. 
Nasıl olsa, açlıktan ölmeğe mah
kimıdu. Dü9ündüm. Benim de aç -
Irktan bqım dönüyordu. Hem onu 
kurtarmak, hem de karnımı doyur
mak istedim. 

Yabani manda bu sözleri ititince 
öfkesinden deli gibi oldu. Kocaman 
boynuzlariyle kaplanın üzerine atıl
dı. Kaplan korkusundan etrafında
ki ateıi, her fCY unuttu. Kaçtı. A -
teşlerin üzerinden sıçrayıp yakası
nı kurtardı. İfte o zamandanberi 
mandalarla kaplanların arası açıl -
m19tır. 

Dağın civar.ındaki köylerde yaşı
yan bütün köylüler, yanar dağın 

saçtığı alevlerden, tatlardan, de -
mirlerden kendilerini kurtaramadı
lar. Yalnız, buralarda bir tek insan 
hayatta kaldı. O da, küçük Toni idi. 
Küçük Toni ortalık biraz yatıfınca 
yiyecek aramak için dolaşmağa çık
tı. Dolaıırken, uzaklarda, biraz yük
aekçe bir tepeciğin üstünde yabani 

Ben onu çok severim, 
Koıup tutmak isterim, 
Fakat kaçar yaramz, 
Uçmadan yaııyamaz. 

Htuarı-Ali YOCEt: 

mandayı gördü. Hemen aklına gel
di. Her halde zavallı hayvan da aç
tı. Etraftan topladığı otları koltu
ğuna kıstırdı. Doğru mandanın ya -
nına gitti. Ona topladığı otları ver
di. Hayvan otlara deli gibi saldırdı. 
Karnını doyurdu. O güne kadar ya
bani manda insanlardan hiç hof
lanmaz ve onları yanına ya.klaştır -
mazdı. Fakat, küçük Toni'nin ken
disine iyilik yaptığını görünce, onu 
çok sevdi. Çabucak dost oldular. 

Aradan günler geçti. Yanardağın 
alevleri kesildi. Ateş selleri çekil
di. Yabani manda, küçük Toni'den 
sordu : 

- Şimdi ne yapalım? Nereye gi
delim? 

Toni, biraz düfündü. Sonra ince 
sesiyle cevap verdi: 

- Artık dost olduk. Bir birimiz
den hiç ayrılmıyacağız. Hayatımı
zı kazanmak, rahat yaıamak için 
birlikte çalışacağız. · 

Büyük manda, küçük Toni'nin bu 
akıllı sözlerini çok beğendi. He -
men yola çıktılar. Büyük bir su ke
narında güzel bir tarla buldular. 
Küçük Toni, günlerce çalıştı. Ağaç
tan güzel bir pulluk yaptı. Pulluğa 
mandayı koştu. Çift sürdüler. Uğ -
raftılar. Tohum saçtılar. Altı ay 
sonra bir çok mahsul aldılar. Birse
nelik yiyeceklerini anbara yerleş -
tirdiler. Uzak köylerden Toni'nin 
methini duyanlar, onu görmek için 
koşup geliyorlardı. Bir kaç sene i
çinde küçük Toni oraların en zen
gin ve en tanınmı9 bir adamı oldu, 

İşte, iyi kalpli ve çalıpn olan ço
cuklar, hayatlarında herkesten iyi ,• 
tik görürler ve rahat, rahat yqar • 
lar. 

ULUS'mı Çocuk llivai 

Merak edecetiniz hayvanlar 1 

Gorl Maymunu 
,Çoculdanm, biç siz niçin haJYan· 

lana birbirlerinden bu kadar 
farklı olduklarını düwündünüz 
mi7 Afrika'da Goril i1111i ve
rilen bir çeıit maymun vardır 
ki ba, bizim gibi tki ayağı üze
rinde Jiirür, öteki iki a)'aimı 
da bizim ellerimizi kullandığı· 
mız ıibi kullanır. 

Bu ha)'Yanın her ayağında beter 
parmajı vardır; ön ayağındaki 
parmaklar, bizim ellerimizde
ki parmaklara benzer. 

Acaba Goril maymunu neden iki 
ayafı üzerinde yürüyüp, ön a· 
yaklU'IDı da bizim gibi el ye
rine kullanır. Her halde bunun 
bir sebebi olmak lazllll. Arat
tırmak faydasız olmaz. 

Goriller, çok aıcak memleketler
de, onnanları, çalıları ıayet 
sık ve nehirlere yakm )'erlerde 

>"'f81'. Burada çalılar, aiaçlar 
o kadar uk, o kadar birbirine 
cinnif bir haldedir ki aiaçla

' rm tepelerinden da~a iyi otu-
racak )'er )'oktur. 

Burada yafıyan Goril maymunla· 
n bir af açtan öteki ağaca seç· 
mek istedikleri zaman da dal
lara tutuna tutuna geçerler. 
ltte bu aiaçlar araamda seya· 
hat etmek, onları ön ayakları· 
nı el gibi kullamnaia aevket· 
mittir. 

Kaplan 
Hindi.tan ormanlarmda ağaçlar, 

Afrika ormanlarmda olduğu 
gibi birbirine fazla ya km, faz
la bitifik deiildir ve Hindiatan 
ormanları kaplanların batlıca 
yurdudur. Kaplanın postu yol 
yol çizgilidir Ye üzerinde tu
runcu renk vardD". Bu hayvan, 
uzun otlar Ye çalılar araamda 
)'iirürken öteki hayvanlar ken
disini kolayca göremezler. 

Kaplan, pml pml parlıyan par
lak )'etil göaleri)'l• ormanlarda 
bir ataiı bir JUkan, yiyecek aY 
arar. 

Siz bana, neden kaplanın uzak
lara kadar aıçramıya elYeritli 
bir riclldu, )'11111Uf&k pençeleri 
Ye mülhit kuveti bulunan ba
caktan bulunduğunu aöyliyebi
lir misiniz? 

filler 
Sıcak memleketlerin çayırlık yer

lerinde ve ormanların ağaçları 
birbirine pek yakm bulunmadı
ğı kuımlarında filler yafar. 
Afrika filleri, Hindistan fille· 
rinden çok büyiiktür. Baba fil, 
ana fil ve çocuk filler hep bir 
arada ırmaklarm )'akmmda 
kendilerine yiyecek ararlar. 

Fillerin derileri çok kalındır. Fil 
derisinin neden bu kadar kaim 
olduğunu sörlirebilir miainia 7 

Zlirafa 
Zurafalar, boyunlan gülünç dere

cede uzun oldutu için filler gi
bi ormanlar araamda kotup ci
demezler. Fakat bu uzun bo
yun, zurafa için faydalıdD'. 

Çünkü o, bu aayede ağaçların 
en üt dallarmda bulunan yap
raklara yetitip onları yiyebilir. 
Aiaçlarm da yukarı dallarm
daki yapraklar, alt dallardaki 
yapraklardan daha besleyici
dir. 

Zurafaların postları da pullu ve 
beneklidir. Bunan neden böyle 
olduğunu da dütünüp söyliye
bilir mi.iniz? 

DeYeler · 
Size biraz develerden de behse· 

deyim. Develer bazan tek, ha· 
zan çift börküçlü olurlar. 

Develer en zi)'ade suyu az, kum· 
lan bol ve yiyeceii kıt olan 

çöllerde, aıcak memleketlerde 
)'atarlar. Onun için bir deve
nin içecek su ve yiyecek yemek 
bulabilmesi için uzun zamanlar 
ceçmeai lazım gelir. Bu sebeple 
devenin vücudunda bot bir ki
ae yaratılmıtbr ki bu hayvan 
buraya kendisine günlerce ye
titecek auyu koyabilir. 

Tuhaf değil mi? Şimdi size deve· 
ler hakkmda bir aorgu soraca
iam: Bana aöyliyebilir miai
niz? Devenin a)'ak tabanları 
neden genittir? 

-3-

Sinekler niçin ıs1r1r ve nasd olurda tavanda 

tepesi aşağı yürürler ? 

Hiç JÜphesu, her feyden önce sizi 
rahatsız etmek için 1 

Fakat gerçekten onların aizi wr. 
dığrndan emin misiniz? Birçok bö
cekler insanın vücudunu sokarlar: fa
kat sinekler, buı sebeplerden dolayı 
ısıramazlar. 

Bu yazımızın yanındaki resme ba
kınız: Bu resim, bilyük bir mikros
kop altında bulunan bir sinek dilidir. 
Buraya bakarsanız anlarsınız ki aine

ğin ıaırmaaı dediğimiz ıey, bu böce
ğin batının her iki yanındaki kılla
rın ve deynek gibi nesnelerin vilcu-

dumuz üzerinde yaptığı kaıındınna. 
gıdıklamadır; 

Resme iyi dikkat edinu: Burada 
bir kısmı pek ince, fotoğrafta nokta• 
lar gibi görünen, fakat sayısı çok kıl· 
lar vardır. Bir kısım kıllar da daha 
kalıncadır. Bir sineğin ağzında da eıı 
ziyade tehlikeli olan bu kalın kılar
dır. Çünkü bunlar, türlü türlü mikrop
ları, kirleri sineğin üzerine konduğu 
yemeklere taıır. 

Dilin tepesinde yelpazeye benzer 
iki parça vardır ve ı>unların arasında 
ince ince borucuklar görülür. Sinek, 
itte bu incecik borular vasıtaaiyle ıü
tü ve yahut ona benzer sulu ıeylerl 
emer. 
Eğer tekerli bir ıeyin üzerinde 

bulunan bir sineğe dikkat edecek olur
sanız, onun ufak bir hortuma benzi
yen dilini nasıl dıprıya çıkardığını 
görününüz. 

Sinek bir ıey yediği zaman, aldı
ğı yiyeceği ağzında tutar ve gene ağ
zının bir tarafında sakladığı bir ta
kım sulan onun Uzerine bopltarak 
ağzındaki yiyeceği eritir. Böylece yi • 
yeceğini gırtlağı vemideai vaaıtaaiyle 
emer. 

Sineğin ağzında bu suretle halledi
lemiyen, eriyemiyen yemekler de da· 
ha apğıda değirmen gibi CSğütülür, 
öylece midesine gider. 
Şimdi size bir bafka sorgu sora

lım: 

Sinekler nasıl oluyor da tavanlarda 
baş aşağı vaziyette yürüyebiliyorlar? 

Siz bir sineğin tavanda yürüdüğQ 
gibi yürüyemezsiniz ve hiç fÜpheaiı:, 
bu işi çok güç bulursunuz; değil mi? 
Doğrudur; sizin için güçtür. Fakat 
bunun sebebi de tudur: Siz sinekler 
gibi yaratılmıı değilsinizdir. 

Sineklerin ayaklarında bir emme 
hassası olduğu gibi Üzerlerinde ya
pışkan bir madde de bulunur. Bun
dan başka sineğin gövdesi pek hafif 
olduğu için "yer çekmesi" onun üze• 
rinde fazla bir tesir yapamaz. 

Bu sebeple ufak sinek, en büyük 
cambazların bile yapamadığı hareket
leri yapar ve tepesi apğı yürür, si• 

der. 
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~lık: 
KlRALIK BOYOK KAT - lki ai -

lere elveriıli, iki antre, bet oda, iki 
lllon, mutbak, kiler, hizmetçi odaaı, 
havuzlu güzel bir bahçe içinde acele 
llcuz kiralıktır. Yeni~hir Tuna cad -
deai Düzenli sokak No. 10 telefon : 
2676. 7412 

Kiralık daire - Hisarönil N ecatl -
bey mektebi civan Uğur apartıman 4 
Oda, banyo, havagazı, elektrik mevcut-
tur. Kapıcıya müracaat. 7 567 

Kiralık - AıağıayranC1.da Vekfilet
ltre yakın 4 oda, 1 salon, banyo ve 
~utbah. M Uf8.!Dbalı, elektrik ve suyu 
bulunan 34 numaralı yeni ev. Fiatt- 35 
lira telefon: 2901 7 572 

Kiralık daire - Bankalar caddesi 
lnııisarlar baı müdürlilğü yani dok -
tor SalShi Ap. 4 oda, mutbak banyo, 
tlektrik, havagazı, su. Tl: 1490 7628 

. Kiralık - Yeniıehir Yüksel cad. 
~taç aokak konforlu 5 er odalı 5 dai -
l'tli bir apartıman ayn ayrı veya top -
t.n olarak. Tl: 3520 7fZ9 

KiRALIK - KALORiFERLi, SI
CAK SULU YENl AP ART iMAN -
lAR : Sair her türlü konfor. Menektc 
Sokağı 4, Bulvara birkaç adım. Orta 
daireler: bir hol, üç oda, bir hizmetçi 
bolme8i. Küçük daireler: bir hol, iki 
Oda, bir hizmetçi bölmesi. Alt katta: 
Çanıaıırhane, sandık odaları. Telefon: 
8788 veya 1657 7717 

Kiralık oda - 1 bayan için 2 bayan
dan ibaret aile yanında. Bakanlıklara 
Çok yakın güzel manzaralı. İstatistik 
U. Mü. lüğünde Ş. Kaya'ya müracaat. 

7735 

Kiraltk - Yenitehir Meneqe da
lında 12 No. lu apartımanda 6 ve 8 
Odalı daireler. Odalar, geniı hava ve 
tiya boldur. İcar ehvendir. 7760 

Kiralık Daire - Ferah, taksimatı 
lnodern 5 oda. 1 hol. Elektrik, hava -
&azı, banyo, alaturka, alaf ranğa iki ha
la. 2 balkon: biri arkada oda kadar ge
niş, muhafazalı, mükemmel nezaretli. 
~arif cephe, bahçe, altında bakkal. Ba
ltanlı:kların, aaf altın yanı baır. Demir
tepe, sefaret kaqrsı Akbay s. 9 7796 

Kiralık - Maltepe Uludağ eokak 
bauı:onlu geniı nezaretli 4 oda, 1 hol, 
banyo, kiler Kireyi havi ilıdn.c:i kat. 
J,tndekilere müracaat. 7821 _ 

Kiralık Alt Kat- Yenlıehlr'de Ka
?anfU aokatında 17 numaralı apartma
?ltn dört odalı alt katr. Görmek ve gö -
tütmek için apartmanın orta katına 
ltıUracaat. 7826 

Kiralık Kat - Demirtepe Necatibey 
tad. Barkan A p. N o. 11 de 4 büyük 1 
küçük oda 1 hol banyo havaguı elek
trik 3 balkon. 7834 

Kiralık - Maltepe Aktncder'da dört 
Oda bir hol bütün konforlu bir kat ve 
ayrıca bir oda Tel: 3445 43 Asım. 

7835 

Kiralık - 5 oda, veatiyer, banyo ve
laireyi havi bir kat. Kapııı ayndır. 
Radyo, telefon tertibatı vardır. Ada -
kale cad. No: 5 Tel: 1570 7839 

Kirüık - Günefli, gcniı konforlu 
1 veya 2 oda mutbakıız çok ucuz, ba
}'anlara veya çocuksuz aileye verile -
cek. Y eniıehir Türe .okak Şen yuva 
Ap. No. 9 7860 

Kiralık daire - 4 oda, 1 hol, kon
forlu. Yeniıehir Orduevi arkasında 
Arman sokak No. 21 de Turan apartı-
ınanına müracaat. Tel: 1252 7863 

Kiralık aparblDM - Kaloriferli, 6 
oda mufA'"'>alı. çankaya Cad. No. 49 
r6nnelı: için 2. ci katı görüımek için 
tekerci Hacı Bekir'e müracaat. Tl: 
3050 7865 

Kiralık oda - Bir büyük oda, 2 

Teetiyer, fevkallde manzaralı genit te
:raı kalörifer, dalınl 11cak ıu 30 lira. 
Yenlıehir Atatürk Bul. Yenice Ap. 
No. 9 7866 

Kiralık - Kalorifer, ııcak su, ye -
ili aıpartnnan. 5 ıer oda, birer salon 
konforlu 3 daire. 1ametpaf8 cad· ao • 
nunda au depa.u albnda köte bafL T. 
&451 7867 

Kirüık - Yeniıehir lımet tnönU 
eacldesi No. 60 da 4 oda, 1 hol, bahçe 
içinde ve müatakil. Telefon: 2222 

7869 

Kiralık - Muayenehane, yazıhane 
Ye ikametgSha elveritli bütün konfo
ru havi 5 odalı müstakil bir ev. Balclc
puan Çrknkçılar yokuıu alt başında 
tem Ahmet Sirel'e mUracaat. 7916 

Aranıyor: 

Aranıyor - Aile nezdinde veya mUs
takil b<>J bir oda aranıyor. Samanpa -
zarı ile Ulus meydanları civarlan ter
cih edilir. Müracaat: telefon : 2089 

7859 

Küçük ilôn ~artları 
Dört satırlık kliçilk illnlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş 
lki defa için 50 Kuruş 
Uç defa için 70 Kurus 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
neııredilecck bir illn için 140 kuruı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki boşluk
lar müstesna, 30 harf itibar edamis
tir. Bir küc;ülc ilin 120 harften ibaret 1 
olmalıdır. 
Dört satırdan f'azla her aatrr lc;in ay
nca 10 kuruı alınır. 

ııııııııııtıııııııııi 

Satdık : 

Satılık - Ankara'nrn her tarafında 

parsellenmiı arsalar beton ahşap ev 
aprtıman alıp satmak istiyenlerc Tl: 
3563 Ali Cengiz Bayram Cad. No. ı 

6902 

Sablık ucuz otomobil - Kapalı, te
miz bir otomobil acele satılıktır. Işık
lar Menekıe apartımaru No. 9 da ta -
mail'e müracaat. 7710 

Satılık piyano - Alman markalı 

iyi kullanılmış bir piyano müsait fiat
le satılıktır. Yenişehir Karanfil sokak 
30 - 3 7713 

Acele satılık - Y efil boyalı 3 kişi
lik 5 beygir Sitroen markalı ve 4 per • 
vaneli 2 parmaklık santriföj pompa. 
Soğukkuyuda No. 15 elektrikçi Hamit 
Ersel'e müracaat. 7715 

Acele satılık kamyon - 937 model 
uzun ıase yeni karöserli Şevrole. Eski 
Postane arkasında atçılar kahveai 
Mustafa Ceylan'a müracaat. 7737 

Satılık eıya - Maltepe son durak 
son apartımanda muhtelif halılar, bat • 
taniyeler, kuvertürler, kuştüyü yasbk
lar, karyolalar, lokanta, mutbak elek -
trik donanma levazımı her gün satıl -
maktadır. 7738 

Satılık arsa - Maltepe civan ve 
jandarma mektebi arkasında ucuz fiat
la satılık arsalar, aynı mahalde inpat 
sahibi Feyzullah'a müracaat. 77 59 

Satılık otomobil - Kapalı Fort o
tomobili, ehven fiatla satılacaktır. 
Fort garajında görülebilir. 7770 

Satılık ve kiralık - Çankaya'da 
Irak aefareti civarında vasi arazili ka
gir hane. Çankaya poetaneainden 80 -

rulmast. 7795 

Sabhk - Bali'nın Derelafla köyü 
civarında 15 beygirlik mazotla müte -
harrik dizel motörü çift silindirli her 
teye elverifli değirmen akaamiyle aa • 
ttlıktır. Ankara Askerlik ıubesi era -
tından İbrahim'e müracaat. 7829 

Satıhk - Çok az kullanılmış, her 
,eyi tamam ve radyolu, lUka, kapalı bir 
otomobil. Telefon 3480/17 7868 

Satılık - Azimet dolayıaiyle çok 
u kullaml.nuf ev eıyuı Opel marka 
kapalı temiz bir otomobil ve devredi -
lecek telefon. Balıkpazan Kuyumcu -
lar çarşısında gözlükçü M. Halkacı' -
ya müracaat. 7918 

Satılık - Bir mutfak masası ve bir 
mutfak dolabı satılıktır. Yenişehir ls. 
met İnönü cad. No. 10 7917 

1~ anyanJar : 

Bir mühendis (Diplomalı) - İt a· 
ramaktadır. (Su, Yol, Demiryol, köp
rü intaatı) W. L. Ankara Yenişehir 
Miihendisler birliği. 7652 

lı arıyor - Türkre, almanca ve 
farnaızca bilen orta tahsilli bir genç 
bir ticaret evinde iş arıyor. Po&ta ku-
tusu 139 za müracaat. 7787 

Dana Dersi - Dans öğrenmek isti
yenlere iyi bir fırsat; 20günde mükem
mel dans öğrenmek istiyorsanız Ulus' -
ta B. G. rumuzuna mektupla müracaat 
ediniz. Derı evlerinizde verilir. 7852 

lı Anyor - Ticaret liıeıinden me -
zun banka muamelatı ve bütün usule 
apna ingilizce bilen bir genç it ara -
maktadır. Ulus'da A rumuzuna mek -
tupla müracaat edilmesi. 7861 

iş verenler ı 

Aranıyor - İyi dikit bilen 2 baya
na ihtiyaç vardır. Poatane caddKi Ha
nef Ap. No. 3 kadın terzisi Ziya'ya mü-
racaat. 7736 

Bedia terzihaneai için - Dikiş bilen 

4 bayana ihtiyaç vardır. Yenişehir Ha

vuzbaşı Çankaya Cad. Kınacı Ap. dai-

re 3 müracaat. 7891 

Zayi - Yefilova kazası nüfus ida

resinden aldığım nüfus tezkeremi kay

bettim. Yeniaini alacağımdan eskisinin 

hükmü olmadığı ilin olunur. Y eıllova 

kaza.ar Kösrelek köyünden İbrahim oğ. 

Mu&ta!a Kaplan 

ucus 

1 

nı en ıon 2 II. ci teı. 938 sar,amba gü
nU saat 14 de kadar İslahiyede tugay 
satın alma komisyonu baıkanlığına 

-------------- vereceklerdir. Bu aaatten sonra veri -
Ankara levazım !mirliği 

Pavyon " hangar yaphrlla<ak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 
Gebzede yeniden yaptırılacak bir 

pavyon ile bir hangarın ikmali ve ye
niden iki hangar intutı ayrı ayrı ka
palı zarfla eksiltmeye konmu9tur. 

Eksiltmeleri 26-10-938 çarıamba gü
nü saat 16 da Eekitehir levazım amir
liğinde satmalma komisyonunda ya-
pılacaktır. · 

Pavyonun ketif bedeli 15500 lira, 
muvakkat teminatı 1162 lira 50 kuruı 
tur. 

İnşaatı ikmal edilecek hangarın ke
şif bedeli 24329 lira 02 kuruı muvak
kat teminatı 1825 liradır. 

Yeniden yaptırılacak bir hangarın 
keşfi 24526 lira 83 kurut her iki han
garın kefif bedeli 49053 lira 66 kuruş 
olup muvakkat teminatı 3679 lira 02 
kuruştur. 

Bu inşaata ait keıif ve fartnameler 
Ankara, İstanbul ve Eskitehir leva -
zım amirlikleri &atınalma komisyon -
larında ve lzmitte tümen satınalma 
komisyonunda görülebilir. 

!steklilerin 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesikaları ve bu mikdarlarda bun
lara benzer işler yaptıklarına dair ve
sikaları ve bu mikdarlarda bunlara 
benzer işler yaptıklarına dair vesaiki 
ve Nafıa vekaletinin 938 yılı ehliyet 
vesikaaile teminat makbuz veya ban
ka mektuplariyle beraber teklif mek
tuplarını havi kapalı zarflarını ek • 
siltme gUnUnde saat 15 e kadar mez
kOr komisyona vermeleri. ( 4203) 7432 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Kayseri garnizon kıtaatının 

430.000 kilo unu kapalı zarfla satına
lınacaktır. 

2- Muhammen bedeli 53750 lira, 
r:ıuvakkat teminatı 3937 lira 56 kuruf
tur. 

3 - Şartnamesi İstanbul, Ankara 
levazım imirliklerinde ve Kayseri kor 
satın alma komiıyonunda görUlebilir. 

4 - Eksiltmesi 26.10.1938 pazartesi 
günü ıaat 16 da Kayıerl kor aatınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
ı. 3. maddelerinde ya.zıh vesaik ve te
mina tlariyle birlikte kapalı zarflarını 
ihale g\inil ve saatinden bir ıaat evet 
satmalma komisyonu batkanhfına 
vermit olacaklardır. Postada olacak 
gecikmeler muteber değildir. 

(4209) 7436 

Tamirhane binası yıpfarllacak 
Ankara Levazım Ami.rliii Satın Al

ma Komisyonundan : 

1 - Asker! fabrikalar umum mü
dürlüğü namına Çorlu'da in,a edile
cek tamirhane binau milnakasa11 ka
palı zarf uıuliyle 24.10.1938 pazarteai 
günü aut 16 da Çorlu kor aatınalma 
komlıyonunda yapılacaktır. 

2-tlk pey paruı 4033 liradrr. 
3 - Şartname ve projeler 2 lira 78 

kurut mukabilinde Çorlu kor aatınal
ma komisyonundan ahnabilir. 

4 - İstekliler kanunun ikinci ve ti· 
çUncU maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evel teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları. ( 4217) 7442 

Pavyon • 
ınşası 

Ankara Levazım Amirliği Satıı. Al • 
ma Komisyonundan : 

ı - 111. ncü kor mıntakaaında Ba
baeski'de noksan kalan ikişer bölük
lük iki pavyonun münakasası kapalı 
zarf usulile 24-10-938 pazartesi günü 
saat 11 de Çorlu'da kor satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - llk pey parası 2864 liradır. 
3 - Şartname ve projeleri 1 lira 90 

kuruş mukabilinde Çorlu'da satına} -
ma komisyonundan alınabilir. 

4 - lstekliler kanunun ikinci ve 
üçiincü maddelerindeki belgelerile 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evci teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları. (4218) 7443 

Et ahnacak 
Ankara Levazmı Amirliii Satın 

Alına Komiayonunclan ı 
1 - lslahiyedeki kıtaatın 939 hazi -

ran ıonuna kadar ihtiyacı olan 120.000 
kilo sığır veya bu mikdar keçi eti ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Şartnamesi İstanbul, Ankara 
levazım amirlikleri satın alma ve ls
lahiyede tugay satın alma komisyon
larındadır. Şartnameler komiıyonda 
okunabilir. 

3 - Muhammen tutan 21600 lira -
dır. 

4 - İlk teminatı 1620 liradır. 
5 - Kapalı zarf usuliyle ekıiltme

si 2 II. ci teş. 938 çarıamba günü saat 
15 de 1s1Shiyede tugay satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

J - lsteklilerin teklif mcktu~ları· 

len mektuplar kabul edilmez. 
(4267) . 7563 

Kire~ pulvarizalör makinesi 
ah nacak 

Ankara Levazun Amirliği Satnı 
Alma Komisyonundan : 

Harp okulu için hava tazyikiyle iş
ler ve 10 nar metre lastik hortumiyle 
iki adet kireç pulvarizatör makinesi 
alınacaktır. 

Pazarlık 24-10-938 saat 14,30 da An
kara levazım Smirliği satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

(4413) 7801 

Köhne f ofin ve saire sahıı 
Ankara Levazmı Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Harp okulunda mevcut aşağıda 

cinsi ve miktarı yazılı köhne fotin ve 
terlik pazarlıkla 24-10-938 saat 15 de 
Ankara Levazım amirliği satın alma 
komisyonunda satılacaktır. 

Fotinleri görmek istiyenlerin harp 
okuluna pazarlığa gireceklerin belli 
vakitte komisyona müracaatları. 
Adet 
585 

40 
25 

2248 

Çift harici fotin 
,, Meıin terlik 
,, Yemeni 
,, Postal 

(4414) 7802 

2 hangar yaptınlacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komiayonundan: 
. 1 - Adanada 80 bin lira keşifli bi
rer bataryalık iki hangar kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu hangarlara ait şartname, ke
şif ve planlar İ&tanbul ve Ankara le
vazım amirlikleri satın alma komisyo
nunda ve Adana,da tümen satınalma 
komisyonundadır. Her gün görülebi
lir. 

3 - Yaptırılacak hangarın 5000 li
rası 938 ıenesi bütçesinden ve 75000 
lirası bonoya tahvil edilerek 939 se
neai bütçesin.den tediye edilecektir. 
4-Muvakkat teminatı 5250 liradır. 

İhalesi 9.11.1938 çarf&!Dba &'Ünü saat 
15 de Adana tüm u.tınalma komisyo
nunda yapılacağından talipler ihale 
ıaatinden en az bir aaat evel teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri la
zımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kaau
ıll ıeraiti haiz olmaları lazımdır. 

.( 4448), 7880 

Makarna alınacak 
Ankara Levaz1111 Amirıiği Satın 

Alma Komiayonundanı 
1 - Ankara garnizon birlik ve mU

eHeteleri için 52800 kilo makarnanın 
kapalı .zarfla cıksiltmeai 19. 2.ci tef. 938 
saat 11 de Ankara Lv. amirliği satın
alma komisyonunda yapılacaktır. 
2- Muhammen bedeli 14784. lira, 

ilk teminatı 1108 lira 80 kuruştur. 

Şartnamesi komisyonda görillilr. Ka· 
nuni vesikalarda bulunan teklif mek
tuplarının uat 10 a kadar komisyona 
verilmesi. (4449) 7881 

Patatea alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri .için 100 ton patates kapalı 
zarfla eklıltmesi 18. 2. inci teşrin 938 
ııaat 15 de Ankara Lv. !mirliği satın· 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7000 lira ilk 
te~inatı 525 liradır. Şartnamesi ko
mısyonda görülür. Kanuni vesikalar
da bulunan teklif mektuplarının saat 
14 e kadar komisyona verilmesi. 

(4450) 7882 

Muhtelif yaı sebze ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

AJma Komisyonundan: 
1 - 90000 kilo ispanak, 28500 kilo 

lahna, 40000 kilo prasa, 7000 kilo ha
vuç, 15000 kilo kereviz, 60000 kilo 
karnabahar, 34000 demet maydanoz, 
7.11.1938 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul Lv. A. Sa. Al. ko
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
18710 lira 50 kurut. ilk teminatı 1403 
lira 29 kuruttur. Şartnamesi komia
yonda görülebilir. İateklilerin kanu
ni vesikalariyle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evci 
komiyona versilmesi. (4470) 7894 

Ek~eklik un alınacak 
Aııkara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

1 - Kağızmandaki kıtaların yıllık 
ihtiyacı için 200 ton ekmeklik un ka
palı zarfla eksiltmeye konmugtur. 

2 - Tahmin bedeli 32000 lira ve ilk 
teminatı 2400 liradır. 

3 - Eksiltmesi 7.11.1938 pazartesi 
günü saat 15 de Karaköse'de aatınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - T~klif mektupları saat 14 e ka-
dar kabul edilecektir •• (4471), 1895 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - İıtanbul komutanlığı birlikle

ri hayvanatının ihtiyacı için 900.000 
kilo yulaf satın alınacaktır. Kapalı 

zarfla ihalesi 7. 2. ci tef. 938 pazartesi 
günü saat 15 de yapılacaktır. Muham
men tutarı 46800 liradır. İlk teminatı 
3510 liradır. Şartnamesi 234 kuruş 
mukabilinde verilebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuzu veya mektupla
riyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesikalariyle be
raber ihale günü ihale saatinden en az 
bir saat eveline kadar teklif mektup
larını Fındıklı'da komutanlık satınal
ma komisyonuna vermeleri. 

(4472) 7896 

Un ahnacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satın 

Alma Komi.yonunclan: 
Çorum garnizonunun 938 ve 939 se

neleri ekmeklik ihtiyacı için 200000 
kilo un kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 22000 
lira ve muvakkat teminatı 1650 liradır. 
Şartnameyi görmek istiyenler hergün 
Çorum ordu evindeki komisyona mü
racaat edebilirler. İhalesi ikinci teı
rin ayının sekizinci salı günil saat 15 
dedir. İsteklilerin teminatı muvakka
teleriyle birlikte eksiltme kanununun 
emrettiği ıekilde teklif mektuplarını 
belli edilen gün ve saatinden bir saat 
evel Çorum ordu evinde toplanacak 
komisyon başkanlığına getirmeleri. 

(4475) 7899 r· ................................................ ı 
Vakıflar 

u 111111111111111 U ......................... 11111111 

Taı delen ve Defneli sulan 
hakkanda 

Vakıflar Umum Müdürlüğü Zira· 
at, Maden ve Fen itleri Müdürlüğün. 
den: 

Vakıflar umum mildürlUğilniln İs-
tanbul vakıf menba suları işletme 
müdürlüğünce idare edilen: 

r 
-9-

1 - Taşdelen, Defneli menba sula
rımız menbalarında fenni vesaitle 
doldurulurken kapsullanmakta ve o 
suretle satıp arzolunmaktadır. 
Sayın halkın kapsulsuz ve damga

sız damacana, şişe ve galonlardaki su
ları almamaları lazımdır. 

2 - Sular için her türlü şikayet 
doğruca umum müdürlüğümüz zira
at, orman, maadin ve fen itleri mil
dilrlUğüne (telefon 3725) yapılmalı-
dır. (4330) 7725 

Müsabaka 
imtihanında 
kazananlar 

Sümerbank Umum 
Müdürlüğünden : 

Avrupa' da mühendislik tahsi
li için bankamız tarafından açı· 
lan müsabaka imtihanında aıa • 
ğıda numara ve isimleri yazılı 
namzetler muvaffak olmuılar • 
dır : 

Kendilerine ayrıca 

tebligat yapılacaktır. 

mufuaal 

No: lsim 

134 
164 
145 
115 
140 
17 

171 
167 
125 
170 

6 
135 

Cihat Evren 
Hamit Gerit 
lsmail Tiner 
F ah rettin Ergüvenç 
Feyyaz lnceer 
Niyazi Deliormanlı 
Ali Haydaroğlu 
Ratil Tolun 
Orhan Bayramgil 
Bahri Ersöz 
Selahaddin Akyol 
Mahmut Erdoğan 

7915 

Un ah nacak 
'.Ankara Levazllll Amirliği Satın Alma K.omiayonundan: 

Tahmin bedeli llk teminatı 
Kilo Cinai Lira Kr. Lira Kr. 

660000 Un 85800 00 6435 00 

1 - Elizığ' garnizonunda bulunan birlikler için miktarı, cinsi, tahmin 
'bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 66.000 kilo un Elizığ aatın alma ko
miayoııunca 10.11.1938 puartesi ,unu aaat 9 da kapalı zarf eksiltmesiyle a

lınacaktır. 
2 - Şartnamesi aalr, petlembe ve cumarteıi günU saati mesai dahilinde 

adı ge.çen komiıyon<la görülebilecektir. 
3 - lıteklilerln ekslitme ,unu saat 8 e kadar kanun ve prtnamesine ha

zırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komiıyona verme• 
leri ~e kendilerinin de mezldlr glin ve saatinde komisyona müracaatları. 

(4408) 7872 

Sade ah nacak 
~ara Lnaaan Amirliii Sa.tın :Alma Komisyonundan: 

Miktarı Tahmin bedeli 
Kilo Cinel Lira Kr. 

-
İlk teminatı 
Lira Kr. 

18000 Sade yığ 16560 00 1242 00 
1 - Elizıf ıarnlzonuooa bulunan birlikler için miktarı, cinsi, tahmin 

bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 18000 kilo sadeyağ Elazığ aatın alma 
komisyonunca ıo.11.1938 pazartesi günU saat 10 da kapalı zarf eksiltmesiyle 

alınacaktır. 
2 - Şartnamesi salı, perşembe ve cumartcıi gilnil saati mesai dahilin-de 

adı geçen komisyonda görülebilecektir. 
3 - İsteklilerin eksiltme iÜnii saat 9 a kadar kanun ve şartnamesine ha

zırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona verme
leri ve k,1dilerinin de mezkllr gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

(4407) 7831 

Bulgur ah nacak 
Levazım Amirliği Satın Alma Komi.yonundan: Ankara 

Miktarı 
Kilo 

Tahmin bedeli llk teminatı 
Cinıi Lira Kr. Lira Kr. 

65000 Bulgur 7475 00 650 00 
1 - TUmenin Hozattaki birlikleri için miktarı, cinsi, tahmin bedeli ve 1 

ilk teminatı yukarıda yazılı 65000 kilo bulgur Elazığ satın alma komisyo-
nunca 8.11.1938 salı günli ııaat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle alınacaktır. 

2 - Şartnamesi pertembe, pazarteıi ve salı günleri mesai dahilinde adı 
geçen komisyonda görülebilecektir. ' 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 10 na kadar kanun ve şartnamesine 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ver
meleri ve kendilerinin de mezkur gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

(4473) 7897 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği SabD Alma Komiayonundan: 

Miktarı 
Kilo Cinsi 

Tahmin bedeli 
Lira Kr. 

llk teminatı 
Lira Kr. 

340,000 Un 48450 00 3633 75 
1 - Tümenin Hozat'taki birlikleri i-çin miktarı, cinsi, tahmin bedeli ve 

ilk teminatı yukarıda yazılı 340.000 kilo un Elizığ satın alma komisyonun
ca 8.11.1938 sah &"ilnU saat 11 de kapalı zarf ckailtmesiyle alınacaktır. 

2 - Şartnameıi perfembe, pazartesi ve salı günleri mesai dahilinde adı 
geçen komisyonda i"örülebilecektir. 

3 - hteklilerin eksiltme günü saat 10 na kadar kanun ve şartnamesine 
göre hazırhyacakl~rı ~eklif mektu~lar~.nı makbu.z mukabilinde komisyona 
vermeleri ve lrendılermin de mezkur gun ve saatınde komiıyona müracaat-
ları • . (4474). 7898 



SMİ iLANLAR 
- Tarım Bakanlıgı 

İlaç ve fenni ala! alınacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Hayvan hastalıkları mücadelesinde 
kullanılmak üzere kapalı zarf usuliy
le 12 kalem mualice ve fenni alil.t sa
tın alınacaktır. 

Muhammen fiyat 13890 lira ve mu
vakkat teminat 1042 liradır. 

Şartname parasız olarak vekUet le
vazım müdürlüğünden verilir. 

Münakasa 3. 11. 938 tarihine müsa
dif perşembe günü saat 15 de vekalet
te müteşekkil satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Taliplerin mez· 
ktlr tarihte teminat mektuplarını ve 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde· 
terinde yazılı vesikalarını havi olan 
teklif zarflarını saat 14 de kadar sa· 
tın alma komisyon başkanlığına tes
lim etmeleri ve saat 15 de de komis
yonda hazır bulunmaları uan olunur. 

(4340) 7727 

· Sıhot ·BcİkanlıQı r 

Müsfahzır yelişlirmek i(in kurs 
a(ılıyor 

Cümhuriyet Merkez Hıfzıssıhha 

Müeaaeseai Direktörlüğünd .. n : 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mües

sesesinde mustahzır yetiştirmek üze · 
re bir kurs açılacaktır. Kurs her biri 
dört ay devam etmek üzere kış ve yaz 
sömestresi olarak iki sömetredir. 

Tedrisat 3.meli, nazaridir. Parasız 

ve niharidir. 
Tedrisata 1 - ikinciteşrin - 938 de 

başlanacaktır. Sene nıhayctinde yapı
lan ameli ve nazari imtihanlarda mu -
vaffak olanlara müstahzır sertifikası 

verilecektir. Kayıt olmak istiycn kız 

ve erkek namzetlerin aşağıdaki evra -
kı bir istida ile Ankara merkez hıf -
zıssıhba müessesesi direktörlüğüne 

30 - ilktcşrin - 938 tarihine kadar ge -
tirmeleri 13.zrmdır. 

ı - Nüfus tezkeresi veya tasdikli 
sureti. 

2 - Orta mektep şahadetnamesi ve
ya. U1Aaci{~· mu.,..11.1 g\du&""un-a dc1lr 

musaddak bir mektep vesikası veya 
tasdikli sureti. 

3 - Mahanı zabıtadan alacakları 
hüsnühal mazbatası. 

4 - İki hekim tarafından müşterek 
imzalı sıhhat raporu. 

5 - Aşı vesikası. 
6 - 4,5 x 6 ebadında 8 adet fotog -

raf. 
( 4417) 7805 

Bayındırlik Bakanlığı 

Münakasa f arihi lebdili 
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 
Türkişcpost gazetelerinde ve 28 eylül 
ile 8, 18 birinci teşrin ve 2 ikinci teş4 

ria tarihlerindeki resmi gazetede i
lan edilmiş ve edilecek olan münaka· 
sa tarih ve saati görülen lüzum üze · 
rine 12.11.938 cumartesi günü saat oıı 
bire değiştirilmiştir. Teklif zarfları 
münakasa saatından bir saat evele ka· 
dar kabul edilecektir. (4027) 7221 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa ,Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzu
rum'da grup inşaatının ikmali işidir. 

Keşif bedeli: 245.983 lira 49 kuruş· 
tur. 

2 - Eksiltme 2. 11. 1938 çarşamba 
günü saat 15 de nafıa vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
mütcferri evrak altı lira 15 kuruş be· 
del mukabilinde yapı işleri umum 
müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin 13.549 lira 17 kuruşluk mu· 
vakkat teminat vermeleri ve nafıa ve· 
kil.Jetinden alınmış ehliyet vesikası 
göstermeleri lazımdır. Bu vesika ek· 
siltmenin yapılacağı günden en az se
kiz gün evci bir istida ile nafıa veka· 
letine müracaatları ve istidalarına en 
az bir kalemde 150 bin lira kıymetin· 
de bu işe benzer bir iş yaptığına dair 
işi yaptıran idarelerden alınmış vesi
ka iliştirilmesi muktezidir. Bu müd · 
det zarfında vesika talebinde bulun· 
mıyanlar eksiltmeye gircmiycccklcr
dir. 

1 

5 - isteklilerin teklif mektupları
nı ihale günü olan 2. 11. 1938 çarşam
ba günü saat 14 e kadar eksiltme ko-

l 
~isyüonu reisliğine ma~buz mukabi
lınde teslim edeceklerdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (4317) 7724 

Yerli kok alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

8 - ikinci teşrin 938 salı günü saat 
ıı de Ankarada vekalet binasındaki 
malzeme müdürlügü odasında topla -
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
5934 lira muhammen bedelli 230 ton 
yerli kokun kapalı zarf usulü ile ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher bin 
adedi 400 kuruş hesabile 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 4 

bayaat şubesiyle Ankara ve İzmir 
Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin 
edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte yukarda adı geçen 
komisyona gelmeleri. (7311-4260) 

7517 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

1 
bedelsiz olarak vekcllet malzeme mü -
dürlüğünden alınalıilir. 

Muvakkat teminat 445.05 liradır. 
Milli Müdafaa Bakanlığı J 

20 kalem mefru~af alınacak 
İsteklilerin teklif mektuplarını, 

şartnamesinde yazılı vesaik ile lnrlik· 
te aynı gün saat 10 a kadar makbuz 
mukabilinde mezkfır komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. ( 4438) 7878 

Çam kerestesi alınacak 
Hafıa Vekaletinden : 

7 teşrinisanı 93~ pazartesi günü .sa· 
at 11 de Ankarada natı.a vekaleti bi -
nasında malzeme müdürlügi.ı odasın -
da toplanan malzeme eksiltme komıs
yonunca vagon içinde ve Haydarpaşa' 
da teslim edıldiği takdirde ceman 4700 
lira muhammen bedelli çıralı çam a
ğacından 100 metre mıkap kerestenin 
ebadının ve teslim müddetlerinın de
ğiştırilmesi dolayısiyle yeniden açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

İstekliler Anadolu hattı üzerinde 
olmak üzere teslim istasyonunu de
ğiştirebilirler. Ve bu istasyonda yine 
vagon içinde teslim şartiyle verecek
leri fiyatların ne suretle hesap edile -
ceği şartnamesinde yazılıdır. 

Muvakkat teminat 352,50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferı uatı 

Ankara'da nafıa vekaleti malzen1e mü
dürlüğünden parasız olarak alınabi -
lir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarla bir -
Iikte aynı gün saat 11 de komisyonda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

(4439) 7879 

.. Gümrük ve ln:~eı · 

İnşaat münakasası 
lnbiıarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Ayrı, ayrı kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulup 20.VI.1938 tarihin 
de ihale edilmiyen İzmir'de yaptırıla
cak tütün bakım ve işletme evi inşaa
tiyle temel kazıkları işi bir kül halin· 
de yeniden ihzar edilen şartname ve 
projesi mucibince kapalı zarf usuliy· 
le eksiltmeye konulmuştur. 
il - Heyeti umumiyesinin keşif 

bedeli 764426 lira 33 kuruş ve muvak
kat teminatı 34827 lira 5 kuruştur. 

III - Eksiltme I.11. 1938 tarıhine 
rastlıyan salı günü saat 11 de Kaba· 
taşta levazım ve mübayaat şubesinde· 
ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 38.22 li
ra bedel mukabilinde inhisarlar leva
zım ve mübayaat şubesiyle Ankara ve 
lzmır başmüdürlüklerinden alınabıli~. 

v - r~enni şartnamesinde izah ed~
len esaslar dairesinde yapılacak te 
mel kazıkları işi Franki, Rochç, 
Stern, Simples, Brechtel, AbalorenL, 
Mihallis Most ve sair firmaların usu] 
ve sistemlerine veya bunlara mümal)i1 
sistemlere göre yapılacaktır. 

VI - İsteklilerin diplomalı mühen
dis veya mimar olmaları, olmadıkları 
taktirde ayni evsafı haiz bir mütehas
sısı inşaatın sonuna kadar daimi ol:ı
rak iş başında bulunduracaklarını '10· 

terlikten m~saddak bir teahhüt kal;•· 
dı ile temin etmeleri ve bundan başk.ı 
asgari 500.000 liralık bu gibi inşa'.lt 
yapmış olduklarını gösterir vesikayı 
ihale gününden 8 gün eveline kadar 
inhisarlar umum müdürlüğü inşa~t 

~ubesine ibraz ederek ayrıca münaka
saya iştirak ve ehliyet vesikası alma 
tarı lazımdır. 

VII - Mühürlü teklif mektubu· 
nu. kanuni vesaikle 6 ıncı maddede yd
zılı eksiltmeye iştirak vesikası ve o/o 
7 .5 güvenme parası makbuz veya ba..'l · 
ka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların eksiltme günü en 
geç saat 10 a kadar yukarıda adı .;e~en 
alım komisyonu başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi 13.zımdır. 

(6492-3796) 6722 

Rakı mantarı alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den : 
1 - Şartname ve nümune mucibin· 

cc 20X25 cb'adında on milyon silin
drik rakı mantarı pazarlık usuliyle 
satın alınacaktır~ 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komiı . 
yonundan : 

ı - Ankara garnizonundaki kıtaat 
ve müessesat ihtiyacı için 20 kalem 
mefruşat açık eksiltme ile satın alı· 

nacaktır. Hepsinın tahmini fiatı 4000 
liradır. 

2 - Eksiltme 24.10.938 paz.ırtesı 

günü saat 14 de M. M. V. satı nalına 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 300 lira olup şart· 
namesi bedelsiz olarak komisyondan 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ka· 
nuni teminat ve vesikalariyle birlik· 
te eksiltme gün ve saatinde M.M. V. 
satın alma komisyonunda bulunma-
ları ilan olunur. (4194) 7400 

Muhtelif inşaat 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Ankara'da Cebeci hastanesi su 

deposu, kanalizasyon kömür deposu ve 
saire inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İnşaatın heyeti umumiyesine 
tahmin edilen keşif bedeli 69650 alt -
mış dokuz bin altı yüz elli lira olup ilk 
teminatı 4722 lira 50 kuruştur. Şart

name ve keşifleri 350 kuruşa M.M.V. 
satın alma Ko. dan alınır. 

3 - Eksiltme 27 - ilktcşrin - 938 
perşeinbe günü saat 11 de Ankara'da 
M.M. V. satın all'na xo. aı:ı yapııaoa.11. -
tır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanun! 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saa
tından behemehal bir saat eveline ka
dar Ankara'da M.M.V. satın alma Ko. 
na vermeleri. (4227) 7497 

Muhtelif inşaat 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 8249 lira 21 kuruş 

olan harp okulu ahırı çatı arası ve he
lası yapısı kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İlk teminatı 618 lira 70 kuruş 
olup şartnamesi 42 kuruş mukabilin
de komisyondan alınır. 

3 - Eksiltmesi 1.11.938 salı günü 
saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye girece'.lerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir -
liktc teklif mektuplarını ihale saatın
dan behemehal bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. (4276) 7601 

İspirto mahlütu benzin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - (288.461) iki yüz seksen sekiz 

bin dört yüz altmış bir kilo ispirto 
mahlutu benzin kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 - Beher kilosuna (26) yirmi altı 
kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 

3 - Eksiltmesi 4. 11. 938 cuma gü
nü saat on birdedir. 

4 - tık teminat (5000) beş bin lira
dır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
n! teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte ihale saatinden beheme
hal bir saat eveline kadar zarflarını 
M.M.V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. (4345) 7728 

Kalorifer ustası ve 

ateşçisi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Ankara riyaseti cumhur müzik oku

lu binasının kalörifer tesisatını idare 
etmek üzere aylık ücret olarak 98 lira 
ile bir kalörifer ustasına ve 84 lira üc
retle d > bir kalörifer ateşcisine ihti -
yaç vardır. 

Binaenaleyh alınacak kalörifercilc
l'in: 

l - Türk olmak. 
2 - Ecnebi bir kadınla evli olma-

mak. 
3 - Sanat okulundan mezun olmak. 
4 - Askerliğini bitirmiş bulunmak. 
5 - Kalörifer tesisatını idareye 

muktedir olmakla beraber icabında 

zuhur edecek arızaları da tamir ede -
bilecek kabiliyette olmaları ve başlı 
başına mesuliyeti deruhte edebilme
leri için de lüzumlu olan nazari ve a
mel! bilgiye de sahip bulunmak. 

Talip olanların evrakı müsbiteleri
le birlikte 2 ikinci teşrin 938 tarihine 
kadar Ankara'da M. M. vekaleti cma
kin inşaat şubesine müracaat etmele
ri ve taliplerin imtihanları da fen ve 
sanat umum müdürlüğünce tcsbit e
dilecek günde yapılacağı ilan olunur. 

(4430) 7876 

Muhtelif lôburatuvar 

ôleti alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

(116.529) yüz on altı bin beş yü• yir
mi dokuz lira olan on iki çeşit labora
tuvar 3.letleri takımı kapalı zarf usu -
liyle satın alınaıeaktır. 

2 - Eksiltme 9 ilk kanun 938 cuma 
günü saat 11 de An•kara'da M. M. V. 
satın alma KO. da yapılacaktır. 

3 - Ilk teminat 7076 lira 45 kuruş 
olup liste ve şartnameler 583 kuruş 
bedelle M. M. V. satın alma KO. dan 
alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt -
me saatından behemehal bir saat eve· 
!ine kadar Ankarada M. M. V. satın 
alma KO. na vermeleri. 

(4431) 7877 

Astarlık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Beher metresine tahmin edilen 

fiatı (28) yirmi sekiz kuruş olan 
277 500 iki yiız yetmiş yedi bin beş yüz 
metre haki astarlık bez kapalı zarf U· 

suliyle miınakasaya konulmuştur. 
2 - İhalesi 8 ıkinci teşrin 938 salı 

günü saat on birdedir. 
3 - İlk teminatı (5135) beş bin yüz 

otuz beş liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi (390) üç

yüz dO'ksan kuruş mukabilinde M.M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaiklc teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin
Qgı en 'Z t:nr :Silen. CTC"l M.M.Y. DCU.1U·--

alma komisyonuna vermeleri. 
(4456) 7886 

Kı,hk elbiselik 
kumaş alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

ı - Beher metresine tahmin edilen 
fiatı (285) iki yüz seksen beş kuruş o
lan (240000) iki yüz kırk bin metre 
kışlık elbise!rk kumaş kapalı zarf u
suliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 11 ikinci teşrin 1938 cu
ma günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (31110) otuz bir
bin yüz on liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi 34 lira 20 
kuruş mukabilinde M.M.V. satın al
ma komisyonundan alınır. 

5 - Eksil tmeyc gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evci M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (4457) 7887 

Kaputluk kumaı alınacak 
M. ıvı. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiatı (310) üç yüz on kuruş olan 
(126000) yüz yirmi altı bin metre ka
putluk kumaş kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 15 ikinci teşrin 938 salı 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (19374) lira on do
kuz bin üç yüz yetmiş dört liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (19) lira 
on dokuz lira (60) kuruş mukabilinde 
M.M.V. satın alma komisyonundan a
lınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat eve) M.M.V. satın
alma komisyonuna vermeleri. (4458) 

7888 

Münakasa tehiri 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
150000 ila 335000 adet çıplak alemin

yom matra şimdilik münakasasından 
sarfınazar edilmiştir. (4481) 7900 

Münakasa tehiri 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1,500000 ila 2,335000 metre portatif 

çadır bezinin şimdilik münakasasın

dan sarfınazar edilmiştir •. ( 4482) 7901 

Satılık otomobil 
C. H. P. Genel Sekreterliğinden : 

Partiye ait açık (Krayslcr) marka 
otomobil açık arttırmaya konulmuş

tur. 
l - Muhammen bedeli 250 lira -

dır. 

2 - Otomobili görmek istiyenler 
her gün Parti kalorifer memuru Ka -
zım Yay'a müracaat etmeleri. 

3 - İhale 8.11.1938 salı günü saat 
16 da Parti Genel Sekreterlik binasın
daki komisyonda yapılacaktır. 

4 - İhaleye iştirak etmek istiyen
lerin belli gün ve saatte on dokuz li -
rahk muvakakt teminatlariyle komis -
yonda hazır bulunmaları. 7784 

· Posta, Telgraf ve Telefon 

Hük bandı alınacak 
P. T.T. Levazım Müdürlüğünden: 
1) - İdare ihtiyacı için satın alına

cak olan (10.000) adet zamklı ve 
(30.000) adet zamksız olmak üzere ce
man kırk bin adet hük bandı açık ek
siltmeye konmuştur. 

2) - Muhammen bedel (2800) lira, 
muvakkat teminat (210) liradır. 

3) - Eksıltme 8.12.938 tarihine mü
sadif perşembe günü saat (15) de An
karada P. T. T. umum! MD. lüğü bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4) - Taliplerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka
nuni vesaiki hamilen mezkür gün ve 
saatta o, komisyona müracaatları. 

5) - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım ve İstanbulda Kınaciyan 
hanında P. T. T. levazım ayniyat şu
be.si müdürlüklerinden parasız veri -
lir. ( 4378) 7870 

1
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Kamutay 1 

··-·-····---·····-·············---··! 
Bir kôtip alınacak 

Türkiye Büyük Millet Mecliıi ln
§aat Komisyonundan : 

İnşaat komisyonu için ücretle bir 
katip alınacaktır. 

Türk olmak, askerliğini yapmış bu
lunmak, 30 yaşından yukarı olmamak, 
daktiloğraf! ve lisan bilmek, yüksek 
....,....ı, • .._p ...,.••unn n.1.,..,,.lr ., .......... _ 

Bıı şeraiti haiz olanların diğer şart
ları anlamak ve isimlerini kaydettir
mek üzere, her gün öğleden eve) ve· 
sikalariyle beraber Büyük Millet 

Vagon yedekleri 

alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma~ 

yonundan : 
Muhammen bedeli 120.000 lira ola' 

vagon yedekleri 7.12.938 çarşamba~ 
nü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Aft\ 
karada idare binasında satın alına 1 
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 7250 lh 
ralık muvakkat teminat ile kanunu4 
tayin ettiği vesikaları ve tekliHeriııl 
aynı gün saat 14 de kadar komiayol 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 600 kuruşa Ankara -ıf 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta• 
dır. (4425) 7874 

Elektrik tesisatı yaptırılacak 

D. D, Yolları Satın Alma Komi' 
yonundan : 
Haydarpaşa garında yapılacak e' 

lektrik tesisatı 6.12.938 salı günü saa 
15 de kapalı zarfla eksiltmeye konul 
muştur. 

Eksiltme umum müdürlük binasııı: 
da malzeme dairesinde toplanan mer 
kez 9 uncu arttırma ve eksiltme ko 4 
misyonunca yapıiacaktır. 

Tesisatın tahmini keşif be~~ 
27752 liradır. 

Bu işe girmek istiyenlcr 2081,40 Iİ< 
ralık muvakkat teminat ile kanunu 
tayin ettiği vesikaları ve bu gibi teı 
sat işlerini başaracak fenni ehliyet ,,ı 
kudreti olduğunu natık nafıa vekale' 
tinden alınmış bir vesika v<: teklifle' 
rini aynı gün saat 14 de kadar komiıt' 
yon reisliğine vermeleri 13zımdır. 

Eksiltmeye girmek itsiycn ve böl": 
le bir vesikası olmıyan taliplerin ek~ 
siltme gününden en az sekiz gün eve 
istida ile nafıa vek3.Jetine müracaat 
ederek vesika istemeleri lazımdır. Ak· 
si takdirde bunlar eksiltmeye iştira~ 
edemezler. 
Şartnameler 139 kuruşa Ankara vı 

Haydarpaşa veznelerinde aatılmakta' 
dır. 

Nafıa müteahhitlik vesikaları mil' 

teber değildir. (4426) 7875 

Tenzilatlı tarife 
D. D. Yolları Umum Müdürlüğ-üııı' 

den: 

Cümhuriyetin on beşinci yıldönÜ' 
mü münasebetiyle birinci teşrin 193 
ayının 28, 29, 30 ve 31 inci günlerinde< 
banliyö ve halk ticaret biletleri ile ba-J 
zı husus! tarifelere tabi biletler har~ 
olmak üzere satılacak biletlerin lı<'! 
lf•llArİ t1 .... ,.;",ı.-.. ~.,._.ı,. 20 ._.",..;1$ 

yapılacaktır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara mil' 
racaat edilebilir. (4462) 7889 

Meclisi daire müdürlüğüne müracaat 1 Levazım .·ı 
etmeleri ilan olunur. (4338) 7726 Deniz 

........... ~--~--------..... --~ ... ·- ' 
Devlet Hava Yolları 

- --- ...-.... 

Kok kömürü satın 

alınacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü

düı-lüğünden : 

l - İdarenin ihtiyacı için eksiltme
ye konulan (60) ton kok kömürü talip 
zuhur etmediğinden yeniden eksilt
meye konulmuştur. 

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

3 - Mukavele ve şartnamesi Anka
ra'da posta, telgraf ve telefon U. mü
dürlüğü binası dahilindeki gişemizde 
görülebilir. 

4 - Eksiltme 8.11.1938 tarihinde 
sah günü saat 11 de Nafıa Vekaleti bi
nasında yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin eksiltme gün ve sa
atinde Nafıa vck5leti malzeme mü
dürlüğünde toplanacak komisyona 
ı;elmeleri ilan olunur. (4454) 7883 

. . 

Demiryolları 

Elektrik tesisatı 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 22000 lira olan 

Haydarpaşa limanında bulunan ve 
mütemadi cereyanla çalışmakta olan 
vinç ve transbordörlerin bütün elek
trik tesisatını mütenavip cereyan te
sisatına tahvil işi 2. 12. 1938 cuma 
günü saat 15 de kapalı zarf suuliylc 
Ankara'da idare binasında eksiltme
ye konmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1650 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve buna ben
zer işler için alınmış nafıa ehliyet 
vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 
14 de kadar komisyon reisliğine ver
meleri !Szımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. ( 4290) 7723 

Sabun alınacak 
Deniz Levazım Satrn Alma KD' 

misyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 36114 lİ' 

ra 13 kuruş olan 107900 kilo sabun 1 
ikinci teşrin 938 tarihine rastlıyaJl 
salı günü saat 11.30 da kapalı zarflı 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Muvakkat teminatı "2708" li· 
ra "56" kuruş olup şartnamesi ko ~ 
misyondan "181" kuruş bedel muka • 
bilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu• 
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek• 
!eri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat evetine 
kadar Kasımpaşada buJu,a., komis • 
yon başkanlığına vermeleri. 

(7452/4334) 7701 

Mahkemeler 
Ilgaz Asliye Sulh Hukuk Mahke • 

meainden : 

Ilgazın yeni mahallesinden Musta· 
fa oğlu Hüseyin Ortak tarafından o 
mahalleden kardeşi Murat ve Murat 
karısı Şerife ve Nazikenin evlatları 

Şevket, Ayşe, Rukiye ve Ortakçı oğlu 

Hacı Mehmed'in evlatları Mehmet ve 

Hayriye ve Ortakçı oğlu Mustafa'nın 

torunu Fatma ve Hüseyin oğlu İsmail 

aleyhlerinde Ilgaz sulh hukuk mah

kemesine açılan aynı mahallede kain 
sağı yol, solu Girdap oğlu Ali, önü 

yol, arkası Hasancık oğlu Ali Rıza i

le mahdut bir evdeki şuyuun izalesi
ne mütedair davanın yapılan duruş

masında: 

Dil.va olunanlardan İsmailin mes
keni meçhul kaldığından kendisine 

ilanen gıyap kararı tebliğ edilmesine 

mahkemece karar verilmekle bermu
cibi karar dava olunan İsmailin du
ruşma günü olan 10.11.1938 perşembe 
günü saat 14 de mahkemeye gelmesi 
veya bir vekil göndermesi lüzumu ak
si taktirde muhakemenin gıyabında 

görüleceği ilan olunur. 7912 
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i Vilayetler 

yahut bir fc:ıa memuru kullanmaları 

mecburidir. 
ği dairesinde müteşekkil komisyonda 
icra olunacaktır. 

7 - Teklif mektuplan yukarıda 
yazılı günde ve ihale saatinden Ib.kal 
2 saat evci bcl«iiye encümen riyase

fonl boru ve leferrüah ahnacak tine makbuz mukabilinde verilmiş O• 

l&tanbul Telefon Direktörlüğün- lacaktır. Pootada geçecek vakit zıya-
den : ından dolayı geç kalan mektuplar en -

.................................................... 4 - Muvakkat teminat 364 lira 88 
kuruştur. 

Teminatlar İstanbul Orman mesul 
muhasiplikten alınacak makbuz ile 
Ziraat bankasına yatırılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin şimdi
ye kadar 5000 liralık bu gibi işleri 
yapmış olmaları ve ehliyetleriyle ilk 
teminat nıakbuzlariyle birlikte belli 
gün ve saatte sözü geçen komisyona 

1 - İdare ihtiyacı için muhtelif cümcnce nazarı itibara alınmaz. 
ebatta 10 kalem font boru ve teferrua· 12. 9. 938 tarihinde ihale edilmek ü
tı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmış. zere vazedilmiı olan Kayaeri'de yapı
tır. lacak olan fenni mezbaha intaatı 24. 

2 _ M hanunen bedel 48209 lira 10. 938 tarihine rastlıyan pazartesi gü- gelmeleri. (7681-4484) 7903 
20 k t u M akkat teminat 3616 f nü saat 14 te kapalı zarf usuliyle iha-

uruş ur. uv 1 d'l k .. k .. k 
lira olup eksiltfne 24-11-938 perşem - e e dı'lmm~ .uzerTe t~ Ira~ munkara asad yk~ 
b ·· ·· 16 d D' kt" lük' b' vaze ı ıştır. alıp crın yu ı a 1 

e gunu saat a ıre or ına- . . . 
dak" al k • da şartları nazarı ıtıbara alarak beledıye-

Hava Kurumu 
ıınl kı satın ma omısyonun ya· mize müracaatları ilan olunur. 
pı aca tır. 7 593 

3 - Talipler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubiyıe kanu- Hükümel konaQı yaphrllacak 
ni vesaiki muhtevi kapalı zanlarım o 
gün saat 15 e kadar mezkür komisyo
na vereceklerdir. 

4 - Şartnamesi 241 kuruş muka • 
bilinde her gün levazım amirliğimiz • 
den alınabilir. (4246) 7464 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Eskiıehir Nafıa Müdürlüğünden : 
Eskişehir istasyonu karşısır.da ya-

pılacak 52289.04 lira keşif bedelli on 
dershaneli ilk okul inşaatı 10.10.938 
tarihinden 31.10.938 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat ıs e kadar kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş

tur. 
Eksiltme vilayet daimi encümenin

de yapılacaktır. 
Muvakkat teminat: 2490 sayılı ka· 

nunun 16 ıncı maldesinin B, A fıkra
larına tevfikan 3864,45 liradır. 

Bu işe ait evrak: Proje, keşif taf · 
silatı ve hülasa keşfi, umumi ve husu
si, fenni şartname, genel şartname, 

eksiltme şartnamesi, mukavele pro · 
jesi ve vaziyet pllinından ibaret olup 
262 kuruş mukabilinde Eskişehir na· 
fıa müdürlüğünden alınabilir. 

1stiyenler İstanbul ve Ankara na -
fıa müdürlüklerinde proje, keşif hü • 
Iasası, hususi, fenni şartname ve mu· 
kavele projesini görebilirler. 

İsteklilerin en az otuz bin liralık 
bina işi yaptığına dair bonservisle • 
rine istinaden ihale tarihinden en az 
sekiz gün evel Eskişehir vilayetine 
müracaatla alacakları ehliyet vesika -
amı 938 senesi için ticaret odası vesi
kasını ve bir mühendis veya mimarın 
nıesuliyeti fenniyeyi deruhte eyledi -
ğine dair nı-terden musaddak teahhüt
namesinl 2490 sayılı kanunun tasdiki 
ve~ile teklif mektuplarına ekleme -
leri lazımdır. 

Mektuplar yukarıda yazılı saatten 
en az bir saat cveline kadar makbuz 
mukabilinde daimi encümen riyase • 
tine verilmiş olacaktır. Posta ile gön
derilecek mek ..ıplar iadeli teahhütlü 
olacak ve kırmızı mum ile mühürle · 
necektir. 

Postada vaki olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (7290/4242) 7490 

Dizel motorü ahnacak 
Kütahya Belediyesinden : 
Belediye elektrik santralı için 250 

ita 350 beygir kuvetinde bir dizel mo
törü alternatörü ile komple ve sant -
ralda monte edilerek teslim edilmek 
şartiyle pazarlıkla alınacaktır. 

ı - Motör ve teferruatının bedeli 
muhammcni on beş bin lira ve temina· 
tı 1125 liradır. 

2 - Pazarlık 26.10.938 çarşamba gü
nü saat 15 de belediye encümeninde 
yapılacaktır. 

3 _ Şartname elektrik santralında 
görülebilir. İstiyenlerc meccanen de 
gönderilir. (7291/4243) 7491 

Kapalı zarf 

eksiltme 

usuliyle 
tlônı 

Kayseri Bele<diyesinden : 
1 - Eksiltmiye konulacak olan iş 

Kayl)eri'dc ycnıden yapuacak olan 
mezbaha inşaatıdır. lVıuııanımen keşıı 
bedeli lOU4/ l lira 43 kuruştur. 

2 - İş vahıt tıyat uzerı.ıuen verile-

cektir. 
3 - Bu işe ait şartnameler ve ev· 

rak ve saırc aşagıöa yazılıdır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B _ .b;Ksuune ~dl mdıuesine e .• 

p.rtname 
C - !vlukavelc projesi 
D - Bayındırıı" ':iı'""" genel şart 

namesi 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Yozgat vilayeti merkezinde in

şa edilecek hükümct konağının 48500 
liralık kısmı kapalı zarf usulile ve 
temdit suretiyle eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 - ı29312 lira 19 kuruş keşif tu
tarlı hükümet konağı inşaatından ek
siltmeye çıkarılan 48500 liralık kıs
mının ı8SOO lira 938 senesi ve 30.000 
lirası 939 senesi tahsisatından veri
lecektir. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme prtnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Yapı il}leri fenni şartnamesi 
D - Nafıa işleri genel şartnamesi 
E - Hususi şartname 
F - Projeler, metraj ve keşif hula

sası. 

lstiyenlere bu şartnameler ile evra· 
kı 25 lira bedel mukabjlinde Nafıa 
Müdürlliğünden verilebilir. 

4 - Eksiltme 25-10-938 salı günü 
saat 14 de Nafıa dairesinde müteşek
kil komisyon tarafından yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3637 lira 50 kurul} muvak· 
kat teminat akçesi vermesi ve bu işe 
mahsus olmak üzere eksiltmenin ya
pılacağı günden laakal sekiz gün ev
vel tarihli vilayetten verilecek ehli
yet vesikasını ibraz etmesi şarttır. 

6 - Teklif mektupları 4 cü madde 
de yazılı saatten bir saat evveline ka
dar komisyon reisine makbuz muka
bilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 4 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmıt olması 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. (7494-4362) 774ı 

Halkevi binası yapllrllacak 
Çankın C. H. P. llyönkurul Bq .. 

kanlığından : 
Çankırıda müceddeden inta edile • 

cek 56674 lira 35 kuruş keşif bedelli 
halkevi binası inpatından ayrılan 

25428 lira 39 kuruşluk inşaat kısmına 
tayin edilen günde talip çıkmadığın
dan yine aynı şerait dahilinde 7.11.938 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 
16 da pazarlıkla ihale olunacağı ilan 
olunur. (4375) 7766 

Tay ahın yaphrdacak 
Çifteler Harası Müdürlüğiinden: 
Eskişehir'in Çifteler harası mandı· 

ra mevkiinde inşa edilecek 28085.47 
lira keşif bedelli tay ahırı inşaatı 22. 
ı0.1938 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. 

İhale 11.11.938 cuma günü saat 15 
de Eskişehir Nafıa müdürlüğünde 

toplanan komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

Muvakkat teminat 2106 lira 41 ku
ruştur. 

Bu işe ait evrak: proje, tafsilat ve 
hulasa keşifleri, fenni, hususi şartna
me, eksiltme şartnamesi mukavele 
projesinden ibaret olup 14ı kuruş mu
kabilinde Eski§ehir Nafıa müdürlü
ğünden alınabilir. 

İsteklilerin buna benzer iş yaptık
larına daır ibraz edecekleri vesıkalara 
ı~ tınaden ihaleden en az sekiz gün e
vci Eskişehir vilayetıne müracaatla a
l~cakları ehliyetname ve senesi için 
tıcaret odası vesikasını teklit mek
tup~rına eklemeleri şarttır. Mektup
lar ıhalc saatnidcn en az bir saat eve
tine kadar komisyon reisliğine mak· 
buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gi. ndcrilecek mektuplar teahhütlü 
ve mühür mumu ile mühürlenmiş ola· 
caktır. Postada olacak gecikmeler ka· 
bul edilmez. (7679-4483) 7902 

- . . 

Tayyare bezi vesaire 

alınacak 
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. 

isteklilerin tekliflerini nihayet 26-
10-938 gününe kadar Ankara'da Türk
kuşu Genel Direktörlüğüne vermeleri 
ilan olunur. 7591 

Kazalar -.. .... 
Hasta bakıcı aranıyor 

Edremit Belediye Riyasetinden: 
Belediyf'-..ıizin 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 ilan olunur. 

7080 

Elektrik tesisatı 
fzmir Kemalpafa Belediyesin

den: 
1 - Evelce yapılan ilana rağmen 

Kemalpa§ada su ve motörlc yapıla

cak elektrik tesisatma talip zuhur et
memit ı-10-938 tarihinden itibaren 
tekrar eksiltmeye konulmuş olup tah· 
min bedeli (27760) lira (81) kuruştur. 

2 - Fenni ve hususi şartnamesi ile 
plan ve projeleri (139) kuruş bedel 
mukabilinde Kemalpaşa belediyesin -
den alınacaktır. 

3 - E1<siltme ğ{inll 15-11-938 salı 
günü saat 14 de olup belediye encii
meni huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı 
(2085) liradır. 

• 6 - İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesaikle beraber bu gibi elek -
trik işlerini yapmıf olduklarına dair 
nafıa vekaletinden musaddak bir eh
liyet vesikası göstermeğe mecburdur
lar. 

7 - Teklif zarfları açılma günü o
lan 15-11-938 salı günü saat (13) e 
kadar kabul edilecektir. 

(4252) 7544 

Göl avuhğı müzayedesi 
Bandırma Malmüdürlüğünden: 

Manyas gölünün üç senelik saydiye 
resmiyle avlamak hakkı ve tuzla bina
sına müzayede müddetleri içinde ta
lip çıkmadığından 14 teşrinisani 938 
pazartesi günü saat 15 de pazarlık su
retiyle ihalesi yapılmak suretiyle 13. 
10.1938 tarihinden itilıaren bir ay 
müddetle pazarlığa konulduğu ilan o-
lunur. (4485) 7904 

·Orman Koruma -. . . 

Sahhk (am lomruklan 
D vlet Orman İ§letmesi Karabük 

Revir amirliğ'inden : 
1 - Karabük'te köprü başındaki de

poda istif edilmiş 1425 adet muadili 
824 metre mikap 067 desimetre mikap 
çam tomruğu açık arttırma ile satıla
caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kes -
me payları mevcut ve kabukları so -
yulmuş olup hacim kabuksuz orta ku
tuı üze: :'1\.&en hesnplanmııjtır. 

için kapalı zarfla oksiltmcye konulan 
(324000) kilo ekmeğe teklif edilen fi
at komutanlrkça pahalr görüldüğün -
den pazarlığa çevrilmiştir. İlk pazar
lığı 24 1. teşrin 938 pazartesi günü sa
at 15 de Ankarada Yenişehirde genel 
Komutanlık satm alma komiayonun -
da yapılacaktır. 
Ekmeğin muhaımnen bedeli 32400 

lira olup muvakkat teminatı 2430 lira
dır. Şartnamesi 162 kuruş mukabilin
de genel komntanlrk satın alma ko
misyonunda ve İstanbulda Galtada 
Topçular caddesinde 176. No. da an
bar müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesika ve temi
nat makbuzlariyle birlikte mezkO.r 
gün ve saatte komisyonda bulunma-
ları. (44ı9) 7873 

Ankara-Valiliği •.. 

Kalorifer tamir ettirilecek 
Ankara Vi.Jiliğinden : 
1 - Etimesğut yatı okulunun ka -

lorifer tamiri (4139) lira (5) kuruş 
keşif bedeli üzerinden açık eksiltme
ye konulmuıtur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi gör -
mck üzere her gün kültür direktörlü . 
ğüne ve ihale günü olan 31·10-938 pa -
zartesi günü saat ı5 de ve %7,5 temi
nat akçesini hususi muhasebe vezne -
sine yatırarak vilayet daimi encüme -
nine müracaatları. 

(4421) 7808 

Baraka yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli 1095 lira 86 kuruştan i
baret bulunan Ankara • İstanbul yo
lunun 45 inci kilometresinde Ayaş be
li nam mevkiinde yapılacak olan bara
ka inşaatı 7.11.1938 G. saat 15 de daimi 
encümence ihalesi yapılmak üzere a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 82 lira 20 kurUJ· 
tur. 

İstekliler teminat mektubu veya 
makbuzu ve ti<aret odası vesikasiyle 
birlikte sözü geçen gün ve saatte dai
mi encümene gelmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her
gün Nafıa müdürlüğünde görebilir-
ler. (4491) 7907 . 
inşaat yaptırılacak 

Ankara Valiliğinden : 

1-Keşifbedeli {9866) lira (62) ku
ruştan ibaret bulunan Yenişehir'de 
hususi idareye ait'binada ilaveten ya
pılacak inşaat itleri 7.11.1938 pazarte
si günü saat 15 de ihalesi yapılmak ü
zere açık eksiltmeye konulmuftur. 

2 - Eksiltmeye girebilmek için i&
teklilerin (740) liralık muvakkat te
minat vermesi, ve eksiltmenin yapıla
cağı günden en a zıekiz gün eve! elle
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir 
istida ile vilayete müracaat ederek bu 
işe mahsus oımak üzere vesika alma-
1.ırı ve vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 
Bu müddet içinde vesika talebinde bu
lunmıyanlar cksiltm~ye i9tirak ede
mezler. 

3 - lateklilerin ticaret odası vesi
kası, teminat mektup veya makbuzu 
ve ikinci maddede yazılı ehliyet vesi
kasiyle birlikte yukarıda yazılı gün 
ve saatte vilayet encümenine müraca
atları. 

4 - Buna ait şartname ve keşif ev
rakı her gün Nafıa müdürlüğünde gö-
rülebilir. ( 4492) 7908 

. . . ...... ~ -~ ... 
A$kerf Fabriltalar ~ 

17 kalem ateş tuğlası 
ilônının iptôli 

Askeri Fabrikalar Umuın Müdür· 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

30.11.1938 çar,amba günü saat 15 de 
kapalı zarfla ihale edileceği 10 ve 12 
te~rinievel 1938 tarihlerinde ilan edi· 
len 17 kalem ateş tuğlasının şartname
sinde tadilat yapıldığından bu tuğla
lara ait mezkür günlerde çıkan ilan-
lar hükümsüzdür. (4452) 7883 

97 kalem ateş 

tuğlası alınacak 
E - Fenni şartnane 
F - Keşif ve silsııeı fiyat cetvelle-

ri ve metraj cetvelleri 
G _ Proje ve sair evrak. 

Matbaacılara 
İstanbul Orman Batmühenuıı; Mu

.:ıvinliğinden: 

3 - To .,ruklara ait satış şı:.rtnamesi 
Ankara'da orman umum müdürlü-
ğünde ve orman baş mühendisliğinde 
İstanbul ve Zonguldak'ta orman ba~ • 
miihendisliklerinde görülebilir. 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

4 _ Münakasaya ıştııaı< edebilmek 
için yukarıda yazılı proje, şartname, 
keşifname ve sa~r evrakı be~edıye~en 
almaları mccburı olup bedelı beş lıra· 

dır. 
5 _ Muvakkat teminat miktarı 

6273 lira 50 kuruştur. 
6 - Talipler şimdiye kadar elli 

bin liralık bir bina işi yapmış olduk· 
larma dair bayındırlık ckaletinden 
ehliyet vesikası ve ticaret odasından 
senei cari vesikası almış olmaları ve 
ibraz etmeleri inşaatın devamı müd
detince bir mühendis veya mimar ve 

1 - Orman umum müdürlüğü hesa
bına malzemeı;ı lı.tanbul orman baş 
mühendisliği tarafından verilmek 
J3-rtiyle nümune ve şartnamesi veçhi
le 4865 lira bedeli muhammen ile 80 
kalem evrakı matbuanın tap ve tecli
di açık münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname ve nümuneler bedel
siz olarak İstanbul Orman başmühen· 
disliğinde görülebilir. 

3 - Eksiltme ikinci teşrinin 4 üncü 
cuma günü saat 15 de Vilayet kona
ğında orman baş mühendis muavinli-

4 - Tomrukların muhanımen bedeli 
l; lira 35 \:uruştuı 

S - İsteklilerin yüzde yedi buçuk 
muvakkat pey akçesiyle 1 - 11 - 938 
günü saat on beşte Karabük'teki revir 
merkezine müracaatları. 

(7 598 - 4434) 7812 

Ekmek alınacak 
Orman Koruma Genel Komutan • 

lığından : 
İstanbulda Zeytin burnunda orman 

genel komutanlığı talimgahı ihtiyacı 

Tahmin edilen bedeli (ı3.000) lira 
olan 97 kalem Ateş tuğlaaı askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 8.12.ı938 per
şembe günü saat 15 de kapalı zarfla i· 
hale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (975) lirayı 

havi teklif mektuplarını mezkO.r gün
de saat ı4 de kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkO.r gün ve saatte komisyona 
mürauatları •. (4453), 1884 
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EY GENÇ! 
SACLICINI, AiLENi, VAT ANiNi 

FRENGi ve BEL SOGUKLUGU 
AFETiNDEN KORU. 

Her eczanede 
bulunur. 

KÖRLER, SAKATLAR, HAPİSHANELERİ DOLDURAN 
KATİLLER, TIMARHANELERDE tNLtYEN DELİLER, ME
ZARLARA GÜN GÖRMEDEN gömülen masumlar, bütün de1e
nere İNSANLAR ekseriyetle ya kendileri tarafından kazanılan ve
ya ana ve babalarından miras kalan bu mel"un hastalıkların kurban· 
landır. GAYRİMEŞRU MÜNASEBETLERDEN ÇEKİNi Her 
gördüğünü temiz eanma ve hayatını kaput dediğimiz prezervatif
lere teslim etme. 

Nefsine hikim olmazsan behemehal PROFİLAKSİN kullan 
l'ROFİLAKSİN bütün mütcmcddin memleketlerde gençliği yüz
de yüz bu beUl tufanlarından koruyan en birinci silahtır. Sıhhat 

Veklletimizin reımi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutular 
içinde yazıhdır. 7178 

Profilaksin daima ve her Profilaksin ! zaman 

52 Kalem erzak ah nacak 
Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğünde- : 

Tahmıni Muvakkat 
Cinsi En az En çok fiyatı Tutarı teminat 

Ekmek 40000 50000 9,50 4750 355,25 
Pirinç 5500 7000 20 1400 150 
Tuz 1000 1500 7 105 7,88 
Çay 35 40 350 140 10,50 
Kuru üzilm 40 60 25 12,50 94 
Sirke 300 400 ıs 60 4,50 
Çam fıstık 50 75 110 82,50 6,ı9 
Ekiıtira ekistira un 3500 4500 18 810 60,75 

" ,. Makarna 300 400 35 140 10,50 
,. 

" Şehriye 75 100 35 35 2,63 
Hacı Şakir ıabunu ıooo 1200 40 480 36 
Yoğurt 2500 3000 25 750 56,25 
Süt 1000 1250 15 187,50 14,07 
Havuç 200 250 ı5 37,50 28,ı3 
Ayva 650 750 ıs 112,50 8,44 
Patlıcan 2400 2750 15 412,50 30,94 
Taze fasulye 2500 3000 20 600 45 
Maydanoı demeti 2000 2500 2 50 3,15 
Elma 800 1000 25 250 18,75 
Lahna ıooo ı5co 7 ıo5 7,88 
Pırasa 3500 4500 10 450 33,75 
Salamura yaprak 250 300 25 75 5,63 

Karne bahar SO\J 350 15 52,50 3,94 
Limon beheri 8000 10000 5 500 37,50 
Ispanak 4500 5000 ıs 750 56,25 

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

(4263) 7547 

Sade 
~ 

yagı ah nacak 
Bayramiç Askeri Satın Alma Komisyonu Başkanlığından ı 

Teminatı 

Mikdarı Tutarı muvakkatesi !halenin günü ve şekli 

Cinsi Kilo Lira Günü Saati Şekli 

Sade yağ 22000 22000 1650 2-11-938 Çarşamba 14 kapalı zarf ile 
1 _ Bayramiçte bulunan kıtaların ihtiyaçları için yukarda cins ve mik

darı yazılı 22000 kilo birinci nevi sade yağ kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

konulmu~tur. 
2 - Eksiltme Bayramiç Askeri garnizonunda 2-11-938 çarşamba günll 

saat ı4 de satınalma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 
3 - Teminat mektupl.arı tam saat 13 de komisyona makbuz mukabilin

de teslim edilmiş bulunacaktır. 
4 _ Husuıf şartnameler komisyonda parasız bulunabilir. 
5 _ Taliplerin 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 2, 3 -

üncü maddelerinde yazılı vesikalarile birlikte komisyonumuza gelmeleri 
ilan olunur. (7495-4363) 7742 

-
-
----- cı Tertip ------ -------- PiYANGOSU ------BÜYÜK - -
§Birinci ketide 11 İkincitetrin 938 dedir. ------- -
~Büyük ikramiye 40.000 liradır. ~ - -=: Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye. =: 
S lerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... =: := Yeni tertipten bir bilet alarak i~tirak etmeyi ihmal et· §§ 
=: meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına = - -= girmit olursunuz... = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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Grip 
nezle 

başağrısı 
kırıklık 

dikkat 
ediniz 

Bu ilk tehlike alômetini görür görmez derhal 

Almak lazımdır. 

NEVROZIN soğuk alğınlığının fena akibetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün istirabları da dindirir. 

lcabmda günde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat 
taklitlerinden sakınınız. 7479 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve 
seve kullanılan, ve cildi tıraş. 

tan sonra pamuk gibi 
yumu§atan 

POKER 
lıra$ bicaklarını ~ullanınız. 

Erkekler, tabii güzelliği 
tercih ederler. işte bu gü· 
zelliği de, COTY pudra· 
sının inceliği, fazla yapı.ş· 

kanlığı ve cazip gençlik 
renkleri temin eder. 

COTY PUDRASI 

Gençliğın pudrasıdır 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

ı~~r~i~ ~!.~~si~~!~~~ I 
ve boğaz hastalıkları mütehassısı 
Paris kliniklerinde uzun müd
det yaptığı tetkikten dönerek 
Atatürk Bulvarı Kızılay biti -
şiği Sönmez Ap. 5 No: de hasta-

İc.ro ve İflôs 
ruş temyiz ilamı harç ve masrafı; (59) !arını kabule başlam ı ştır. 7838 
kuruş takip talebi masrafı ve takibin j !!!!!!!!!!!!!!İ!!!~!!!!!'!!J! 
alacağı şekle göre resmı tahsil vermi-
ye borçlu bulunduğunuzdan dolayı 

Kastamonu icra Memurluğun- devam eden icra takibi üzerine namı-
dan: nıza gönderilen 23.8.1938 tarih ve 938- 1 

Kastamonu'da askerlik ~ubesi kar
fIBında yazıcı Kastamonu evkaf ida
resi eski katibi Sadık'a: 

823 numaralı icra emrinin Ankara'ya 
gittiğiniz ve ikametg3.hınızın malôm 
olmadığı beyaniyle billi tebliğ iade c 
dilmesi üzerine alacaklı evkaf idares: 

Sayın halkımıza 
P. dliYe kar,ıaında iMREN 
Manifatura mağazasını gez. 
rneği unutmayınız. 

Menfaatiniz ica'b-.d11Y. 7Q3.1-
Kastamonu evkaf idaresine daire- nin talebiyle icra emrinin ilanen tel 

mlzin 930-820 numarasında kayıtlı İ· !iğ edilmesine karar verilmiş ol if> 
ken devren 938-823 numarasını alan ğundan hukuk usulü muhakemeelı. ----•••••••••
dosyasiyle ve temyiz mahkemesince kanununun (142) inci maddesi hük- ! 
tasdik edilmiş Kastamon:ı asliye hu- müne tevfikan işbu ilanın neşri tari- •••••••••••••• 
kuk mahkemesinin 28.4.1936 tarih ve 1 hinden itibaren on beş gün içinde ic-
198-13 numaralı ilfilnına müsteniden ra ve iflis kanununun 33 üncü mad
,(500) adet madeni türk lirası asli; desine göre bir itirazınız varsa serdey
(25) adet madeni türk lirası ücreti ve- lemeniz aksi taktirde icra takibi kati
klilet; (1) lira (34) kuruş mahkeme yet kesbetmiş sayılarak hakkınızda 
masrafı; (4) lira (52) kuruş haczi ihti- cebri icraya devam olunacağı tebliğ 
yat! harç ve masrafı; (1) lira (45) ku- makamına kaim olmak üzere iian olu-
ruş haciz masrafı; (84) lira (79) ku- nur. 7913 

Hasfahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

FAR Hasan fare zehiri 
ile öldürünüz 

Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevi fa
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz 
Buğday nevilerini aerpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 7537 

Birinci sınıf GÖZ 
mütehassısı 

Dr. Sıtkı Fırat 
Muayenehanesini SAMSUN 
dan ANKARA'ya nakletmiş 
tir. Kabul saatleri: 

9 - 12 - 13,5 - 19 
Anafartalar Kınacı han 

karsısı Talas anart!"'an 7826 

1

--KÖY--
Bir Eğitim topluluğu olması 

bakımından. 

• 2. Basım intişar etmiştir. 

1 
Akba Kitapevi Ankara - İstanbul j 

--··----·-............. ~:~ •.• f 
Halı meraklılarına 

Ankara Balık pazarında eşya 

satış salonun::ı her cins İran. Kaf· 
kas ve Anadolu halıları teşhir 

edilmekte ve ucuz fiat1a satılmak· 
tadır. Hah meraklılarının bir de
fa salonu görmeleri kafidir. 

Telefon : 3624 7570 

U L U S - 19 uncu yıl - Na: 6189 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Netriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

. . dı'nleyiniı 
Modellerını 

tenviratınızda Osram-llJ-ampulu kullanını7.. Osram-fiJ-ampullarının ışık 
verimleri sur_ettiklcrL cereyana nisbeıle bacikuladedir, yani ucuz _ziya' 

temin ederler.' 

~· 
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AMPULLARI 
AEG 

Türkiye Vekilleri: 
Elektron 
Tür~ Anonim Şirketi 

lSTAN BUL P. K. 1144 
Türk Anonim Elckırik Şirketi Umumiyesi 

İSTANBUL P. K. 1449 

BEDİA TERZİHANESİ •ı== 
939 Paris modellerinden mürekkep zengin kolleksiyonu ile işe başladığını 
müşterilerine bildirir. Yenisehir Havuzbaşı Kınacı Ap. No: 3 Tel: 3837 • • 

muhterem 
7892 

Okullar , · Etibanktan doktor aranıyor 
Etibank Müdürlüğünden: 

~1 kalem elektrik malzemesi 
lınıKak 

İşletmelerimizde çahtmak üzere operatör bir doktor alınacak
tir Tali.pl...~ )JJLSt .i..L. IL.hb....J... A-.k.a..--. .._c:1.,_;_ .-ü. a • ••l-... _ 

Ankara Bölge Sanat Okulu Di
rektörlüğünden : Tamirat yaptırılacak 

Ankara Defterdarlığından : Okulumuz için şartnamesi mucibin· 
ce 47 kalem elektrik malzemesi 593 li
ra 98 kuruş tahmini fiatla açık eksilt· 
meye konulmuştur. İsteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün okul di
rektörlüğüne ve eksiltmeye girecek· J 

terin de kanunun icap ettirdiği ve~a· 
ikle ve yüzde yedi buçuk teminat ak
çeleriyle birlikte 7.11.1938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 14 te O
kullar sağışmanlığında toplanacak o
lan alım satım komisyonuna gelmele-

Muhammen keşif bedeli 
İşin nevi Lira K. 

Dipozito Lira K. 

Tamirat 529 84 40 
,, ,, 200 ıs 

Akköprü dep.,lar memnu mıntakası dahilinde hazneye ait evle Yeğenbey 
tahakkuk ve tahsilat şubesi işgalinde bulunan binada tamirat yaptırılaca
ğından 7.11.1938 pazartesi günü saat 15 de Defterdarlıkta müteşekkil ko
misyonda ihale edilmek üzere açı.k eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin keşif ve şartnamesini görmek üzere Defterdarlık Milli Eın-

ri. (4468) 7893 Jak müdürlüğüne müracaatlarr. (4486) 7905 
~~~·~~~~--~~~--~-~-~~~~-

Kiralık kat 
Çankaya caddesi Macar Sefareti karşısı yeşil pancorlu evin 

Müstakil antreli üst katı 
5Xf ebadında şömineli salon, büyük yemek ve 2 yatak odası, yazı odası , hol, mutbak, ofis, banyo, ayrı

ca hela, yerler parke, kapılar karaağaç, kalörifer, sıcak su, büyük taras, sandık ve büyük hizmetçi o-
daları, garaj, çamaşırlık, alt kattakilere veya 2513 numaraya telefonla müracaat edilmesi. 7771 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllf1l!:. 

- YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GON BU GECE 

Oran; şehrinde geçen büyük aşk 
heyecan ve ihtiras filmi 

YANlK GÖNÜLLER 
Mirielle Balin - Jean Gabin 

Rene Lefevre 
Seanslar 

2.45 - 4.45 - 6 .45 - Gece 21 de 
Ayrıca - Saat 10 ve 12 de 

Ucuz Matine 

,111111111'\ - -= -
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BU GON BU GECE 
Kahkaha - Neşe ve eğlence 

filmi 
ÜÇ AHBAP ÇAV' JŞLAR 

ECLENIYOR 
Tamamen Türkçe sözlü 

SEANSLAR 
2.30 - 4.30 - 6.30 

GECE 21 DE 
Ayrıca - Saat 10 ve 12 de 

Ucuz Matine Fiyatlar: __ 
_ Balkon 35 umumi duhuliye 20 = Pro111rama ilaveten 

---
--

--
- Programa ilaveten \111111111.i EKLER DÜNYA 
_ EKLER DÜNYA HAVAD1SLER1 HABERLER! _ 

1 '=illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

KAZIM RÜŞTÜ 
Ankara Adliye Sarayı caddesi 

Genç Ağa apartımanı No : 6 

Telefon : 2208 7707 


