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Yakında Tunceli'ne dair bütin 
resimleriyle beraber büyük bir 
ilaTe netredeceğiz. 
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Japonlar Ha 'ov'a girmek üzere! 
Adliye, Dahiliye 

ve Hariciye 
Vekilleri geldiler 

btanbul'da bulunmakta olan Dahi
liye Vekili ve Parti genel sekreteri B. 
Şükrü Kaya, Adliye Vekili B. Şükrü 
Saraçoğlu ve Hariciye vekili B. Tev
fik Rüştü Aras dün sabahki trenle 
,ehrimize gelmi,lerdir. VekUlerimiz 
iıtaıyonda vekalet ileri gelen!eri ve 
hükümet ve parti erkanı tarafından 
karf1lanmıtlardır. 

Sıhaı J' ekili geliyor 
lıtanbul, 24 (Telefonla) - Birkaç 

gündenberi tehrimizde bulunmakta o
lan Sıhat ve İçtimai Muavenet vekili 
B. Hulfuıi Alataı bu akıamki trenle 
Ankara'ya hareket etmi9tir. 

sınu ~ 5 05 ...-...ou 

Ankara'da 
yeni yuvalar 

F. R. ATAY 
Dün Ankara' da 169 aile yeni 

yuvalarına ka.vuttular. Bahçeli 
Evler kooPeratin, bu tqebbüıte 
JDQYaffak olmak için epey .zah
met çekti ve ancak bükümetin 
taftSIUt ve yardllDI ile mu.Ufak 
olabildi. Fakat me.ken divaaı, 
~nkara' da, hem o zahmete, hem 
im ta.,..ut ve yardıma deier. 
- ~ enı mahaUe, J enıfebır" deki 
Tillalar ıiateminden bqbdır n 
~le zannediyoruz ki serek inp 
w belediye maıraflan, gerek u· 
mumi bakım için bizim ihtiyaç. 
lanmıza daha uygundur. Çünkü 
yeni mahallede evler birbirini 
daha az rab.Uız eder; her ada
ya ait evler pupunun bahçeıi 
mütterek bir plina. 11öre yapıl
mak ye mütterek muhafaza e
dilmek lizımgelir. Hollanda, Al
manya ve diğer ileri memleket· 
lerde, memur, fikir adamı ve·1&· 
natkir, orta halli aileler için bu 
ada ıiatemi tercih edilmiıtir. Bu 
ai.tem, yüksek bir murafa ve 
her fJ'# sahibinin yüksek tabai 
..irine tevakkuf eden villalarla, 
itçi meakenleri araamda bir 
kombinezondur. Belki de bütün 
o sahadaki İnf&&tı aynı ıiatemin 
diıiplini altında bulundurmak 
faydalı olacaktır. 

Bahçeli Evler kooperatifi 
tanıtmak için rehber oldu~ 
bu mahalle tarzından memleketi 
istifade ettirmek İllerse, onun 
bütün kaidelerini harfi harfine 
tatbik etmelidir. Çünkü bu 
mahalle ancak mütterek bahçe 
planları ve diğer teıiıleri içinde 
rüchanlarını tebarüz ettirebilir. 
Gene bu ıiıteın, bin esefle ye
nitehir' de ıördüğümüz gibi, tab
al menfaat zoru ile umumi man
zaranın bozulmaıına ve abensin 
altüst edilmesine mü1&it deiil -
dir. Diğer taraftan azalar öyl~ 
bir taahhüdde bulunmuılardır kı 
her hangi bir ev sahibi, dıt ıö
rünüt üzerinde kendi batın• de-
iit iklikler yapamaz. . 

Bu yazımızda yalnız t~. aıle
nin yuvalarına yerleımesı~ı t~b
rik etmek değil, fakat Turkıye 
tehirciliiinin inkipfı n~ın: 
dan kendilerine düıen va~ıfeyı 
ve belediyelerimize de, yenı ma
halleler kunılmaımda memleke
tin içtimai ıeviye ve ihtiyaçlan
na daha iyi cevap veren batka 
in sistemleri de olduğunu ha· 
tırlatmak istiyoruz. Eğer gelecek 
sene batbyacak olan ilk devlet 
memurlan evlerinin mülk ola
rak yapılmaırna karar verilsey· 
di onlar için de bu adalar tarzı
m' tavsiye ederdik. Fakat taaav· 
TUi', memura değil, memurine ev 
tahıis etmek olduğuna göre dör· 

{ Sonu 6. ıncı S1l7iada ) 

Japonların cenubi Çin'Jeki ilk heJelleri: Kanton 

Japon molorlo kuvelleri 
arlık sehri görebiliyorlar 

Hankov'daki sivil 
halk tahliye edildi 

Honkong' da sulh 
ınüzakereleri nıi ? 

Tokyo, 24 a.a. - Hankov'un her an düpıeai bek- lfonakong, 24 a.a. - Alman bazı haberlere aö . 
leniyor. Motörlü japon kuvetleri tehre gözle görüle- te hüYiyeti bilinmiyee bazı Çin cleleseleri arauncla 
bilecek yere kadar ilerlemit bulunuyorlar. Çinliler Honskonc'ta sulh müzakereleri bqlaJDJfbr. Gene 
zayif bir mukavemet göstermekte ve alelacele çekil- bu haberi .... sön, Çia hariciye nazR'I ile muavini 
mektedir. bu müzakereler için burac:la bulamnaktachr. 

Hankov, 24 a.a. - Çin ajansının bil: ,--·-------------..... Çin hükümetiyle ııkı temaa halin -
dirdiğine göre, Hankov tehri yakın- de bulunan bir çok zevat, Havaı ajan-
latmakta olan japonlara kar9ı müda- aı muhabiriyle yaptıktan konuşmada, 
!aaya hazırlanmı,tır. Şehirdeki ıivil ı z ( ı L E R ıulh taraftarlariyle sonuna kadar ja • 
halk kimilen çekilmiıtir. Japonlar, ti- ponlara k&l'fı harbedilmeai taraftarlan 
malden ve ıimali t•rklden, prktan ve d ·d 
cenubu prklden olmak üzere dört ia- arasın a cı dl ihtiliflar bq göıterdi -
"k Cümhuriyet bayramında 7&Pılacalc ğini teyit etmiflerdir. 

tı ametten tehir üzerine ilerlemekte- •e .. ıt rnmine 1·ıtı"r•L etmeL :•·ere Div af · • ,,... ... .. - J · ger tar tan Marepl Çankanek 
dır. muhtelif •ilbetlerdeıı eehrimıze 2000 d __ , k . 

T k 24 D • · b. d. izci selmiıtir. Arkadaeımız Kemal ın e &ıROUUe et ıçerilerine çekileceği 
o yo, a.a. - omeı a1anıı ıl ı- z L' 0 , . .1 ıuıyıalan da dol••-1..1..-...1u. Aynı _ • eaı encoaman ın ızcı er araamda s- -s~~ -

(Sonu 6. ıncı sayfada) yaptıiı röportajı 7. sayfada olnı7UDU. 
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( Sonu 6. ıncı say/ada) 

Halkevi Resim 
Galerisi bugün 
törenle açllıyor 

Halkevi ar tubeıi tarafından Bele
diy.eler bankası altmda tertip edilen 
resım galerisi bugün ıaat 16 da mera
simle açılacak ve ertesi günden itiba
ren salı günleri hariç olmak üzere sa
at 10 dan 12 ye ve 14 den 19 a kadar 
hergün halka açık bulunacaktır. 

Galerinin gayesi, halka ucuz fakat 
bir jürinin tetkikinden geçmit güzel 
tablo aatılmuını ve bu ıuretle Anka
ra•nm her evinde en az bir tablo bu
lunmaıını temin etmektir. Galerideki 
reıimler her yirmi günde bir değitti
rilccektir. (a.a.) 

ULUS 

Macarlar da Çeklere 
mukabil teklif yaptllar 

hafta içinde 
istiyorlar 

M eselenin bu 
halled ilmesini 

Yoksa dört devletin hemen 
toplanmasını talep edecekler 

Budapeıte, 24 a.a. - Çek hariciye 
nazırı, macar hükiimetine yaptığı teb
ligatta ıon teklifin müzakerelere ~· 
olarak: telakki edildiğini ve tadil im
kanı bulunduğunu bildirmiıtir. Bu
nun üzerine macar hilkümeti, çek tek
liflerini kabine toplantısında inceden 
inceye tetkik ettikten aonra, diploma
tik yoldan en kısa zamanda Prag hü -
kümetine mufanal cevabını vermeyi 
kararlaıtırmıt ve bu aabah mukabil 
tekliflerini Prag hükümetine gönder-
mi§tir. 

Bu münasebetle Budapeıte'de be -
yan olunduğuna göre, Macaristan 
Çekoalovakya'dan ıüratle cevap iste
mektedir. Eter çek cevabı memnuni -
yet verici olmaza& :Macariıtan ~ünih 
anlqmaaını imza eden devletlerl41 der
hal toplanmuını btiyecektir. 

.4.nJa,,naya doiru büyü.le 
bir adım 

Daha ıtmdiden turası a8ylenebilir 
( Soaa 6. ıncı RYfada) 

~ ......... ,.-. 04 4f'Q U ...,_ 

Maarif Vekili 
Dün ~ehrimizdeki 

izcileri teftiş etti 
Cümhuriyetin on beşinci yılını kut

lama töreninde bulunmak üzere yur
dun her kö9esinden ıehrimize gelen 
izcilerle İsmetpap Kız enstitüsü, kız 
ve erkek liaeleri talebesi ile şehrimiz 
izcilerinin ittirlkiyle bu sabah saat 9 
da umumi bir prova yapılmıştır. Pro
vaya iştirak eden üç binden fazla genç 
mektepli 12 den sonra Kültür bakanı 
B. Saffet Arıkan tarafından teftiş e
dilmi9tir. Şehrimiz ve vilayetlerden 
gelen izciler aaat 12 den sonra provala 
rma devam etmitlerdir. Bugün sabah 
aaat 9 dan itibaren umumi provalara 
devam olunacak ve bu arada askeri 
kıtalar da provalara i9tirik: edecekler· 
dir. 

KaJiU'ün ulıi malaalluinJen hir manzara: Yala caJJui 

İngiliz kıtaları 
Kudüs) ün eski mahallesinde 

işgali tamamladılar 
Kudüs 24 a.L - Eski ıehrin İngiliz kuvetleri tarafından itP· 

li ta~lanmıfbr· Şimdi ıehrin idare teıkilitiyle uğratılmakta
dır. lnıiliz makamlan bir takım emniyet tertibab almıttır. Eaki
tehirde bulunanların tahririne batlanmııtır. 

Bunlara birer hüviy':! kiğıd! ı ·--------- --
verilecektir. Asker mufrezelen H h•• k•• t • 
tehre hikim mevkilere yerle,- atay u ume 1 
mitlerdir. Bunlar için yapılmak -

( Sonu 6. ıncı sayfada ) gümrükleri 
teslim aldı 

15 inci yıl il~vesi 

Antakya, 24 a.a. - Gümrük idare
si Hatay hükümeti tarafından teılim 
alınmııtır. Bunun üzerine Suriye hü
kümeti Hatay"dan gidecek e,yaya 
gümrük resmi koymu' ve Andifli 
mevldinde bir gümrük noktası teıia 
etmittir. Hatay hUkümeti de muka
belebilmiıil olarak Suriye'den gire
cek C§yayı gümrüğe tibi tutmağa bat
lamııtır. Bunun için Hatay hüküme
ti hudutta gümrük tctkilatı yapmıt
tır. Şimdiye kadar Halepten alış ve. 
rit yapan Hatay tüccarları bundan 
90nra malı vasıtasız olarak birinci 
elden alacaklardır. Hükümet bu hu
ıueta lizımgelen tedbirleri almakta
du. 

Şu lıüçücülı püalıüllii aletin gıkaTJıfı .ai anea1i onan yalftmnJa 
planlar hilirla. Kalai_ua ~ ııirlllltlllllllD bcı.ne &111rm bil-... 

Oı renkll bir kapak l~nde 
100 sayfa 

CUMARTESİ GÜNÜ CIKIYOR 
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l 1 N s A N v E K O L T o R ) Müsteşarlar Cümhuriyet . Devlet . . 
. . . k . b d "\, ................................................................................ r omısyonu ayramın a 

Sarası kanun proJesı 

Kooperatif ·evleri 
Ankara' nın bilhassa Yenişehir' in. sokaklarından geçerken, perdesiz 

pençerelerin üzerinde "Kiralık" levhalarına, şu mevsimde yani kiracı
nın en büyük ev ihtiyacına karşılık en az ev bulunduğu günlerde dahi, 
çokluk rastlıyoruz. Bazen bir apartımanın bir kaç katı birden, bazen de 
bir sokağın içinde yanyana birkaç ev birden kiralıktır. 

Gözlerinize inanamıyacağınız geliyor. Nasıl oluyor da, ev hem de 
yepyeni ikametgah denince böyle "seç seç beğendiğini al., gibi bir vazi
yet hasıl oluyor. Bunun izahı, 150-1 70 kararlı hemşerimizin bir araya 
gelerek, kendilerine bütün bir mahalle inşa etmeleri teşebbüsünde a
ranmalıdır. 

Bugün bu hemşerilerimiz, yepyeni ve kendi tesanütlerinin eseri o
lan evlerine taşınmak üzere bulunuyorlar. 150-170 hemşerinin bir ara
ya gelerek Ankara'mn mesken işine resen ve kendi namlarına müdaha-
1~ e~ele:i, kiralık levhalannm çoğalması ~bi hayret uyandırıcı bir ha
dıse~~ dogurmu.ştur: Demek oluyor ki böyle bunun gibi bir iki toplu te
şe~us Anka~a ~akı mesken buhranını ve mesken· kiralarındaki paha
Iı.lı~ı ep.7yc7. oı:ılıyecektir. Bunun tamamen önlenmesi, zaman mesele
sıdır. Çunk_,u kıralann teşekkülü hadisesi emlak kredisinin genişliği ve 
bundan do~acak al~ak yahut ~üksek faiz ile alakadardır. Bundan baş- . 
~a, An~ara ~m eskı mahallelerı ve buralardaki eski evler tamamen tas
fıye edıl~ed~~çe, Ankara'mn mesken buhranı tamamen zail olmıya
cak~ır. Çunku b':1.mahallelerle bu evler birer insan deposu gibidir. Ve 
bu ınsanla~, ye~ ınşaat kendileri için elverişli oldukça yeni Ankara'ya 
ve bundakı yem hayata göç etmektedirler. 

.. K~operatifçi ~e~şerilerimiz, büyük bir iş başarmışla;dır. Geçen 
gunku. kura, belkı bırçoklarmm gönlüne göre olmamıştır. Hangi k 
hcrkesı tatmin edebı·ı· :> B·· ı lrnakl be b . . ura .. ır · oy e o a ra er, hepsının memnun ol-
~ukl~nn~~. şu?h.~ y~ktur, çünkü hem birer yeni ev sahibi olmuşlardır 

en; e gozumuz.uı_ı onü~de bizlere tesanüdün güzel ve daima müsbet 
netıce veren ~ersını vermışlerdir. -Burhan BELGE 

Büyük b·ayram 

dolayısiyle 

. 1 Lüks tebrik 

Tren tarifelerinde 
tenzilat yapıhyor 
Devlet Dcmiryoları ve Limanları 

itletme genel direktörlüğü cilrnhuri • 
yetin on be§inci yılının kutlanması tö
reninde bulunmak Uzere Ankara'ya ve 
ya kazalardan vilayet merkezlerine gi
decek olan yolcular için tren tldfe üc
retlerinde tenzilat yapımya karar ver
miştir. Tenzilat, aile biletleri, banliyö 
hattı, ":e halk ticaret biletleri har.iç ol
mak ilzere Devlet Demiryollarrnde 
muteber bulunan diğer tarüeler üze • 
rinden yapılacaktır. Mevcut tArifeler
den yüzde yirmi nisbetinde yapılacak 
olan bu tenzillt 28, 29, 30 ve 31 blrin
citeırin gUnlerine milnhasır kalacak
tır. 

Kız talebenin 
görecekleri 

aske"rlik dersi 
Öğrendiğimize göre lise ve orta 

ınekteplerde göıterilmekte olan as
kerlik denlerinin aynı fekilde kız ta• 
}ebeye de tefltlili muvafık görillmüf
tür. 

telgrafları 
Çocuk· Esirgeme Kurumu Genel 

M.erkezi tarafından sureti hususiyede 
Vıyana'da bastırılan "Lüks" tebrik 
teigrafnameleri her telgraf merkezin • 
de bulunmaktadır. Tebrik telgrafları -
nızın bu süslü kağıtla muhatabınıza 
verilmesini isterseniz arzunuzu telgraf 
memuruna söyleyiniz. Ve yahut tel • 
graf müsveddenizin bir köşesine 
"Lüks" kelimesini yazmanız kafidir. 
Telgraf ücretinden ba§ka vereceğiniz 
15 kuru§ maksadınızı temin eder. 

Tebrik telgrafınızı ıüslü kağıtla a
lan muhatabınızın fazla memnun ola -
cağına ve zarafetini~e hükmedeceğine 
§Üphe yoktur. · 

Yollara konulan işaretler 

iç Bakanlık, yoUara konan i§aret 
levhaları hakkında valiliklere bir ta
mim yapmı§tır. Bakanlık bu tamimin
de yollara konulacak i§aretlerin Ce
nevre'de hükilmetimiz tarafından da 
kabul edilen mukaveleye uygun olma
ıına dikkat edilmesini bildirmekte ve 
bu mukaveleye ayhrı §ekÜde talik e -
dilmit olan itaretlerin en kıs11- bir za
manda kaldırılmasını iıtemek.te-dir. 

Bir yunan vapuru boğazda 
karaya oturdu 

İıtanbul, 24 (Telefonla) - Devam 
etmekte olan fırtına yüzünden bir yu
nan vapuru bu sabah Trabya önlerin
de karaya oturmuştur. Gemi güçlükle 
kurtarılmıştır. 

Yeni memurin kanununu 
tetkik i(in bugün toplanıyor 
Başbakanlık Müsteşarı B. Kemal 

Gedeleç'in reisliğinde bulunan Müs
teşarlar komisyonu yeni baştan hazır-
1~~~.n ve devlet teşkilatında çalışan 
butun memurlara ait hükümleri bir a
raya toplayan memurin kanun proje
sinin tetkikine başlamıştır. Komisyon 
bugün tekrar toplanacak ve İç bakan
lık hukuk müşaviri B. Ekrem'in reis
liğindeki tali komisyon tarafından 
hazırlanmış· olan projeyi tetkika de
vam edecektir. 

halk kürsüleri 

Hatipler şimdiden 
kaydolunabilirler 

Kamutay Adliye Eiıcüneni 
Yeni bir metin hazırladı 

C. H. P. Mamak 
Ocağı · kongresi 
C. H. P. Mamak ocağının yıllık 

kongresi pazar günü yapılmıştır. Kon
grede parti üyelerinden başka kadın 
erkek dört yüze yakın mamaklı hazır 
bulunmuşlardır. Kongre kamun baş • 
kam Bay Hasbi Sargın tarafından ve • 
rilen bir söylevle açılmış, halkçılık 
prensipleri ve halka düşen vazifeler 
anlatılımş, yeni yılın faaliyet progra -
mı tesbit edildiktensonra idare heye
ti seçimi yapılmıştır. Yeni seçime gö -
re Mamak ocağı Başkanlığına Maske 
fabrikası direktörü Bay Hami Bekem, 
muhasipliğe Necmi Tarkan, azalıklara 
Kerim, Fehmi Rasova, Halil Tünaydın 
ve kamun kongresi delegeliklerine de 
Bayan Remziye Esen, Bay Osman 
Topçu, Fuat Güvengül seçilmişlerdir. 

Cebeci nahiyesine bağlı ocakların 
kongreleri bitmiştir. Nahiye kongresi 
6 sonteşrin 938 pazar günü saat onda 
Cebeci'de yaprlacaktn. 

Zelzele mıntakosında 

sahibi olan arazi 

istimlak ediliyor 
Yozgat, Kırşehir ve Köşker mınta

kalarında zelzele felaketine uğrıya11-
lara hükümetin ve halkın da yardımı 
ile Kızılay tarafından ev yaptırılmak
ta oluğunu yazmıştık. Yaptırılmakta 
olan evler, yıkılan köylerin yerin
den ziyade civardaki erazi üzerinde 
yapılmakta ve birkaç köy halkı içia 
bir yerde ve toplu bir halde tek bir 
köy meydana getirilmiye çalışılmak
tadır. 

lç Bakanlık, yeni binaların kurul
makta olduğu erazinin bazılarının sa
hipli bulunmasını göz önüne alm~ ve 
bu erazinia istimlak edilmesine karar 
vermiştir. İstimlak edilecek olan bu e
razi bilahare binalariyle birlikte köy
lüye temlik olunacaktır. 

Cümhuriyet Halk Partisi Ankara 
llyönkurul Başkanlığından : 

En büyük bayram günümüzün bü
tün yurddaşlara verdiği yüksek heye -
canın günün mana ve kudsiyetine ya
raşır bir tezahür göstermesini sağla -
mak ve bu güzel vesile ile uyanık ve 
aydın yurddaşların telkin ve irşat va- • 
zifelerini yapmalarına önayak olmak 
için geçen bayramlarda olduğu gibi 
bu defa da Ulus maydanında bir halk 
kürsüsü açılacaktır. 

Hükümetin geçen devrede Kamutay' a vermiş olduğu Devlet 
Şuraaı kanunu layihası, Kamutay'ın yaz tatiline girmesinden bir
kaç gün evel Adliye Encümeninde tetkik edilmiş ve esaslı tadil
ler görerek yeni bir tekil almıştır. 

Bizi en kara günlerden en aydın • 
hk günlere çıkaran ve en güzel gele -
ceklere hazırlıyan Cümhuriyet rejimi
ne candan balılığımızı belirtmenin 
böyle güzel bir fırsat varken her duy· 
gulu ve bilgili türke vazife olduğunu 
düşünerek kürsüyü devrime içten bağ
lı bütün yurddaşlara açık bulunduru • 
yoruz. 

Kürsü, bayram bl~langıcı olan 
28 • 10 • 938 günü saııt 13 de açıla -
cak ve meydana çelenk koyma mera
simi için verilecek fasıl'ldan sonra sa· 
at 17 ye kadar devam edecektir. 

30-10-938 pazar günü kilrsü saat 
9 dan ız ye ve 13 den 17 ye kadara -
çık bulunacaktır. 

Kadın ve erkek 18 yaşından vu -
karı her yurddaş kürsüde söz s;.;vlive
bilir. Kürsüde söz söylemek için bay
ramdan önce Yenişehir Emnivet Anı
tı yanında Parti fl.,Xn1<:ıırul B'lı:ı1<'1.,h
~ına (Telefoıı l 88R} bayram ~tinle • 
rinde kürsü başındaki komiteye baş 
vurulacaktır. 

H A -,, A 

l~~=-
Dün hava bulutlu geçti 

Dün şehrimizde hava bulutlu geç
miş rüzgar cenup garbiden saniyede 
5 metre hızla esmiştir. Günün en yük
sek ısısı gölgede 14 derece kaydedil
miştir. 

Yurtta hava, Trakya ve Ege'nin şi
mal kısmında kapalı ve mevzii yağış
lt, diğer bölgelerde umumiyetle bu -
!utlu geçmiştir. 24 saat içindeki yağıı 
larm karemetreye bıraktıkları su mik 
tan Edremit'te 43, Tarsus'ta 23, Il -
gm'da 19, Bergama ve Dörtyolda 17, 
Ordu ve İzmir'de 14, Adana'da 12, 
Beyşehir'de 10, Sıvas'ta 8, Sinopta 7, 
ve diğer yağışlı yerlerde 1-5 kilo -
gram arasındadır. 

Encümen, mucip sebepler mazbata
sında, bu layihanın Fransa'daki hükü
met komiserine mütenazır olan müd
deiumumilik teşkilatında müddeiu
mumilerin vazifelerini tfa tarzı hak
kındaki kayıtlar Devlet Şurasına ve 
umumi heyete ve daavi dairelerine 
vazife verilmesi ile bunların faaliyet 
tarzları hakkında hükümler ve usul 
ve kaideler meri kanuna nispetle ih
tiyaçları karşılıyacak daha rasyonel 
esasları ihtiva etmek suretiyle mües
seseyi mütekamil bir hale çıkaracak 
mahiyette olduğunu tasrih etmekte
dir. 

Adliye encümenince hazırlanan 7 5 
maddelik layiha, dokuz fasıl üzerine 
ayrılmıştır. 

Teşkilaı : 
Adliye encümenını.cı hazırladığı 

metne göre Devlet Şurası bir reisle 
beş daire reisi ve yirmi beş azadan 
mürekkep, Başvekalete bağlıdır. Şura, 
ilçii idari, ikisi kazai işlere bakan beş 
daireye ayrılmıştır. Her daire bir re
is ve dört azadan terekküp edecektir. 

Reis, daire reisi ve azalarının, yük
sek mekteplerden mezun bulunan, ve
killik, umumi müfettişlik, elçilik ve 
ordu müfettişliği etmiş, müsteşarlık
ta veya valilikte bulunmuş, temyiz 
mahkeme reisi veya azalıklarrnda bu
lunmuş, yahut bu vazifelere hak ka
zanmış; vilayetlerde en az üç sene 
memuriyette bulunduktan sonra, mer. 
kez daireleri umum müdilrlüklerinde 
veya o derecedeki memuriyetlerde ya
hut hukuk Ü avlılitr:lerinde hizmet 
etmi\\; ~~vlet şürası başmtıd..-iııliğin
de en az uç ytl bulunmuş olan ilim, lh 
tısas ve tecrübeleriyle tanınmış ve 
kırk yaşını bitirmiş olan zatlar arasın
dan Kamutayca seçi!ecektir. 

Devlet Şurasına reis, daire reisi ve 
aza seçimi için yukardaki vasıfları 

haiz olanlar arasında beş mislinden az 
olmamak üzere Başvekaletçe bir nam
zet listesi tertip olunacaktır. Kap:ıu

tay adliye ve dahiliye en<:ümenleri, 
Adliye ve Dahiliye vekilleri huzu
riylc toplanaralc liQte ih;-mulc~y)•o~ ol 

maksızın açık bulunan yerler için üç 
misli namzet ayıracaktır. Kamutay, 
bu namzetler arasrnda seçim yapacak· 
tır. 

memleket fakülte ve yüksek mektep
leri mezunlarından olmaları şart ola
caktır. 

J' azije : 
Devlet Şurası hükümetçe hazırlana

rak verilecek kanun layihaları, imti
yaz mukavele ve şartnameleri hakkın
da mütalea beyan ve nizamname lSyi· 
halarım tetkik; 
Kanunların ve nizamnamelerin gös

terdiği işleri rüyet; hükümet tarafın-
dan havale olunan her türlü meıeleler 
hakkında mütalea beyan; 

Ve idari davaları rüyet ve hallede
cektir. 

Şuranın idari işlere ait vazifelerini 
birinci, ikinci ve üçüncü daireler gö
recektir. 

Birinci daire: Hükümet tarafından 
hazırlanarak verilen kanun projeleri· 
ni, nizamname layihalarmı ve nizam
namelere ait tefsir taleplerini; idari 
makamlar arasında vazife ve salahi
yetten doğan ihtilafları tetkik ede
cek; diğer dairelerin vazifeleri dışın
da kalan işleri tetkik ve rüyet edecek
tir. 

İkinci daire: Maarif Vekaletiyle 
Sıhat ve İçtimai Muavenet veka.Ieti
nin alakalı olduğu işleri; Belediye 
kanunuyle Devlet şurasına tevdi edil
miş olup da idari kazaya mevzu teş
kil etmiyen hususları; vilayetltt ida
resi kanunu mucibince Devlet Şurası· 
na doğrudan doğruya veya itiraz yo
luyle verilecek işleri; 

Cemiyetlerin, amme hizmetlerine 
yarıyan cemiyetler6en sayılması için 
hükümete vaki olan müracaatları tet
kik edecektir. Bu daire, birinci dere· 
cedc i..rızıbat ceza tayini Devlet şura
sına aıt olan i9ler hakkında karar itti
haz edecek, memurlar nıuhakemat ka· 
nunu hükümlerine gere karar vere
cektir. 

Üçüncü daire: malt ve iktısadt itler
le Gümrük ve inhisar i'lerinin; nafıa 
hizmetleri ve imtiyazlariyle Made4 
araması ve imtiyaza bağlanmaır, ma. 
den imtiyazlarının feeih iflerini tet-
ldt, ,.;ı ..... ı,.._; r • 

Devlet Şurasınca istiıari mahiyette 
tetkik olunacak işler BaşvekUetten 
havale edilecek ve bunlar hakkında 

verilecek kararlar Bafvekilete bildi· 
rilecektir. 

Umumi heyeı : 

Belediye sc~imlerinde intihap 
olunanlar 

İç Bakanlık. geçenlerde yapılan 
belediye seçimlerinde intihap olunan 
belediye reisi ve azalarının isimleri
nin Bakanlığa bildirilmesini vilayet
lerden istemiştir. Bakanlık yeni se
çimlerde ekseriyet kazananların bir 
listesini yapacaktzr. 

Rüzgarlar bütün bölgelerde garp -
ten saniyede 5 metre kadar hızla es
miştir. En düşük ısılar sıfırın altın
da Konya ve Ulukışla'da 1 derecedir. 
En yüksek ısılar da lzmir'de 19, Er
zincan'da 20, Siirt'te 21, Antalya'da 
22 ve Diyarbakır'da 23 derecedir. 

Reisin seçeceği bir zat umumi ka
tiplik vazifesini görecektir. Umumi 
katip, reisin vereceği idari işleri gö
recek ve yazı işlerine bakacaktır. U
mumi katip Şfiranm umumi heyetinM 
den başka, hiç bir dairenin ve dava 
daireleri umumi heyetinin müzakere· 
lerine iştirak edemiyecektir. 

Baş muavin veya muavinler arasın
dan Bakanlar Heyetince seçilecek ve 
milli irade ile tayin olunacak en az 
beş zat, müddeiumumilik vazifesini 
göreceklerdir. Müddeiumumiler vazi
felerinin icrasında hiç bir makamın 
emir ve nezareti altında olmayıp mü
talealarını, kanunların icaplarına uy
gun gördükleri şekilde söyliyecekler
dir. 

Devlet Şuraıı umumt heyeti reiıi <re 
daire reisleriyle balardan ve umumi 
katipten te~ekkiil edecektir. Umumi 
heyet; hükümetçe hazırlanarak veri· 
len kahun layihaları ve imtiyaz, mu· 
kavele ve şartnameleri; anayasanın 5Z 
inc.i maddesinde yazılı nizamname li· 
yihaları ve tefsirleri hakkında müta
lea beyan edecek; hususi kanunlarda 
Devlet şCirası umumi heyetinde görü• 
lecek yazılı olan işleri görecek, Dev• 
let şQrası reisi!lin veya ait olduğu ve· 
kaletin gördüğü lüzum üzerine ıevko
lunacak işleri tetkik edecektir. İstanbul Cümhuriyet bayramı

nı kutlamıya hazırlanıyor 

Uludağa kar yağdı 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Bursa'

dan buraya gelen haberlere gör~ Ulu
dağa kar yağmıştır. 

Burada yağmur ve Karadeniz' de fır
tına devam etmektedir. 

Lise, yüksek mektep ve üniversite 
programlarında yardımcı ve geri hiz
metlere ait yapılacak değişiklikler 
ayrıca nazarı itibara alınacaktır. 'Ge· 
çen derıs yılında olduğu gibi bu yıl da 
kız talebeye kamp yaptırılmasına lü
zum görülmemiştir. 

1938-1939 ders yılında kız talebeye 
gösterilecek askerlik den programı 
§U şekilde tatbik edilecektir. 

7 ve 8 inci sınıf kız talebeye 9 uncl! 
aırı.ıf programı, 10 • 11 inci sınıf ve 
yüksek mektep ile üniversite kız tale~ 
beterine 9 ve 10 uncu sınıf program
ları bir arada gösterilecektir. 

Halkevinin · teşekkürü 
Ankara Halkevi Başkanlığını.lan: 
Köylere gönderilecek seyyar kütü

panelere konulmak üzere Kızılay ve 
Çocuk Esirgeme Kurumları biie çok 
faydalı kitaplar göndermişlerdir. 

Halkevinin hayırlı teşebbüsüne 
yaptıkları faydalı yardımdan dolayı 

kendilerine teşekkür ederiz. 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Burada 
bayram hazırlıkları devam · etmekte· 
dir. Bu günden itibaren mekteplerde 
öğleden sonra ders okutulmamıya baş
lanmıştır. Bu müddet içinde talebeye 
cümhuriyet ve cümhuriyet bayramı 

hakkmda faideli konferanslar verile
cektir. Bayramda şehirdeki bütün na
kil vasıtaları tenzilatlı tarife tatbik 
edeceklerdir. 

Vilayetler büdçelerinde 
yapılacak münakaleler 

İç Bakanlık, vilayetlerin hususi 
muhasebe bütçelerinde sık"ıık müna • 
kale yapılmakta olduğunu görmti§ ve 
vilayetlere verdiği bir emirle bundan 
böyle fevkalade vaziyetler olmadıkça 
bütçelerde münakale yapılmasının 

teklif edilmemesini is~emiştir. 

Devlet Şurasında, biri dava dairesi 
reiılerinden olmak üzere reisin seçe
ceği iki daire reisiyle umumi katipten 
terekküp eden bir idare encümeni bu
lunacaktır. 
Baş muavin ve muavinlerle müla

zimlerin Hukuk yahut İktısat Fakül· 
teleri, Sıyaııal bilgiler okulu veya 
bunlara muadil olduğu Kültür bakan
lığınca tasdik edilmiş olan yabancı 

Umumt heyet, Devlet şurası bafka· 
nmın reisliği altında toplanacaktır. 
Reie bulunmadığı taktirde daire reis
lerinden kıdemlisi Vekalet edecektir. 
İçtima nisabı daire reisleriyle umumt 
katip ve azanın sayısı yekununun ya
rıdan bir fazlası olacaktır. Kararlar. 
mevcut azanın ekseriyetiyle verile· 
cek, reyler müsavi olduğu taktirde re
isin bulunduğu taraf reyi tercih olu• 
nacaktır. 

Hususi .muhasebelerin 
hesap işleri 

İç Bakanlık hususi muhasebelerin 
mali kayıtJarının tanzim şeklinin or
ganize edılmesini kararla§tırmıştır. 

Bütün hususi muhasebe işlerinin bir 
esas dahilinde yapılmasını temin ede
cek olan bu teşebbüs için Bakanlık 
muhtelif vilayetlerin hususi muhase
be direktörlerinden mürekkep bir ko
misyon teşkil etmiştir. Komisyonda 
hususi muhasebe işlerindeki ihtısası -
na binaeu Ankara defterdar muavini 
B. Hasan Fehmi de bulunacaktır. 

Belediyelerimizin su borusu 
ihtiyacı 

Belediyelerimizin imar program
larına su ihtiyaçlarının organize edil
mesi de dahil bulunmaktadır. Sümer 
bankın Karabük'te . kur'llakta olduğu 
demir ve çelik fabrikalarının yakında 
faaliyete geçeceğini ve bu fabrikala -
rın imalatı a.asında demir boru dahi 
yapacaklarını göz önüne alan İç Ba
kanlık, belediyelerimizin imar prog
ramlarında yer alan su i~leri için lü -
zumlu olan boru ihtiyaçlarını Sümer 
banka bildirmelerini alS.kalılardan is
temiıtir. 

· ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
il Ben,, kelimesi Genç ve güzel bir berber kızı-

na caa~aluk ettirmek de insanın 
Bir amerikan §ehrinin telefo

nunda en çok duyulan kelimenin: 
- Ben! kelimesi olduğunu söyJi

yen ve bir insanın kendisini herke· 
se nasil sevdirebileceği hakkrnda 
mühim bir kitap yazan Dale Carne
gie, konuşurken sevimli olmamı
zın ilk ~artlarrndan birisi olarak bu 
kelimeyi, mümkün olduğu kadar, 
az kullanmayı tavsiye eder. . 

Geçen akşam, hem bu kitabın 
sayfalarını karıştuıyor, hem radyo
muzun tecrübe neşriyatını dinliyor
dum. 

Yeni radyomuza dilek mektupla
rı gönderen dinleyicilere cevap ve· 
ren bir zatın bitaplarınt dinledik
ten sonra kitabı kapadım. 

- Daha jyi dinlemek için mi? 
diyeceksiniz; evet, hem biraz daha 
iyi dinlemek için, heuı de bu kita
bın verdiği bir numaralı tavsiyeyi 
bu hitaplarla taban tabana zıt bul
duğum için .. 

Gerçekten, bu zat o kadar "ben,, 
kelimesi kullanıyordu ki .•. 

Halbuki· bu cevapları radyonun 
· manev1 ıahsiyeti adrna vermek da
ha doğru değil miydı7 - T. 1. 

Bir duanın .tonu t 

lstanbul mecmualannm biri -
sinde methur bir tairimiz dua e • 
diyor. lki vezinle yazılmı§ olan bu 
"dua'' nm son kctaaı §Udur : 
Sanmıyahm insanı yalnız etle kemikten, 
İlmin açılsın gözü şu kör maddecilikten, 
Din kurtulsun masaldan, insan 

metafizikten, 
Birleşsin vücutların ruhlarile etleri. 
Kıtanm aon mc5rağmı pek an

lamıyan bir genç bana bat vur
du: 

- Ben de anlıyamadım, ceva-
bını verdim, ruh ve etler, zaten ö

lüncüye kadar biribirinden ayrı 
değildir, dedim, fakat ıairin bu 
tiiri peygamber ısözlerine benzi -
yor; günün birinde "tefsir" eden
leri çıkar belki, bekle bakalım! 

H e/.,imlerin ve lıtu ıol.arın dJli..J 

Doktor. G. A.. bir Y,.azıamda 

"HekimleT"in en iyi çekittirilecek 
tarafı dilidir,, diyordu. Her halde 
bu cüınle : 

Tabibin olsa da kizbi marizin ıııhhatin 
ııciyJer 

Mııraını yalanlamıyor • 
Fazla haatalrk çekmit ve fazla 

doktor dolafltlıf olan bir tanrdı · 
ğım, yukarrki cümleyi görünce 
dedi ki : • 

- Ben o kanaatta değilim; ha
kikatta doktorlar, daha ziyade, 
b .. talarmm dillerini çekiıtirirler. 

Güzel, fakat ca"" ~ 

Amerikau.ar, kendi ırrlarrnı 

çalıp yabancı bir memlekete bil
dirmek iatiyen genç ve gii.zel bir 
berber kı~mı hapao tıktılar. 

tuhafına gidiyor. 
Malfun ya berbere batnıızı tes

lim edecek kadar güvenirsiniz. 
Bakalım Y ohanneıı Hofman 

''aer verip SJr vermemek,, celAıde
tini gösterecek mi? 

Sonra gene bir berb·r kıza ma
nikür yaptırmak için el verirsi -
niz: 
Bakalımt bu yosma casus, ken

disiyle ber.:\ber çahtanları ele ve
recek mi ? 

Bir yerde bir hareket oluyor, 
b o>f on kiıiyi vuruyorlar; a•dına 
"tasfiye,, diyorlar. 

Bir baıka yerde bir kasa.bayı a
raıtırıyorlar; on, on beı kitiyi 
haklıyorlar; bunun adı da ''temiz· 
lik,, oluyor. 

Zaman geçtikçe bir taknn ke
limelerin mana ve mefhum değİ§
tirdiğini ve değiıtirec~ğini biliriz; 
fakat bu "tasfiye;, ile "temizlik" 
kelimelerinin de bu türlü anlam· 
lara geleceğini dÜıfünür müydü· 
nüz7. 

Umumi heyette memurların muha
kemesine ve inzıbati işler müzakere e
dilirken, önce bu i§ler hakkında rey 
vermiş olanlarla hükümetçe istiıart 

mahiyette mütalea bildirilmesi için 
gönderilip de Devlet şOrasr umumt 
heyetinde görüşülen ve idari davaya 
mevzu olabilecek işlerde, dava daire
leri reis ve azaları bulunanuyacaklar
dır. 

Bir tavzih 
23. İlkteşrin tarihli gazetemizin 

ikinci sayfasının 5 ve 6 ıncı sütunla -
nnda: "İktısat Vekaleti, ipek kadın 
çoraplarında kaliteyi muhakkak temin 
edecek" ba:Iığı altındaki yazı, yanht
lıkla Sanayi Umum Müdürünün beya
natı şeklinde çıktı. 

Halbuki bu yazı bir mul:ıarririmi -
zin şahsan topladığı notl:l.rd•r, keyfi • 
yeti tavzih eder ve özür dileriz. 

Mesut bir evlenme 
Kırklareli mebusu ::Jr. Fuat Umay. 

ın kızı Bn. Mübeşşer'le kıymetli genç
lerimizden B: Kemal Saygun'un ev
lenme törenleri bu perşembe Ankara 
Palas'ta yapdacaktır. Yeni evlilere 
mesut ve müreffoh bir hayat temenni 
ederiz, 
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Çek - Macar ihtilôfı 
l".1üııih anlapna.sınJanberi Çek -

•~ar davasının halli için yapılan 
~slar iki tarafın noktai nazarını 
lrihirine yaklattınnıt olmakla be
~~, ihtilaf henüz halledilmiş de
ldll". Davanın iki safhası vardır: 
l - Macaristanm macarlarla 

f'tıkiln olan toprakları milli hudut· 
lrt içine alması. 
2 - Macaristan ile Polonya ara
~da müşterek bir hudut temini için 
!Qtenya'nm Macaristan'a ilhakı. 
I>avanın bu ikinci safhası büsbü • 
suya düşmemişse de pek ziyade 

hflamıttır. Anlaşılıyor ki, macar
lrla. hiç bir ırki münasebeti olmı-
~ Rüten'lerin Macaristan'a ilha
~- Polonya'dan ve ltalya'dan ba~ 
~.hiç bir devlet taraftar değildir. 
~yanın bu projeye muvafaka· 
~ temin etmek için Polonya Hari • 
~e Vekili Bek tarafından Bükreş'e 
~Pılan seyahat müsbet netice ver· 
'ttırnittir. Romanya'nm bu müşterek 
~ut meselesine imale edilemediği 
*'la.şılmaktadır. Fakat daha ehemi-

lli ve şüphesiz daha müessir mu
~~emet Almanya'dan gelmektedir. 
~ltrıan gazeteleri macar davasmm 
~ milletlerin kendi mukadde· 
'ti.uma bakim olmaları prensipi da
Iİlin.de halledilebileceğini ileri sür
jektedirler. Bu sözlerin mi.nası §U· 
11t' ki, Almanya, macarlarla ırk mü· 
kaebeti olmıyan Rüten'lerin Maca
~tan'a iltihak etmelerine taraftar 

~
iildir. Alman ga.zeteleri Bek'in 
manya seyahatini "mevsimııiz,, ve 
tta "münasebetsiz,, telakki et

~ektedirler. 
1 ltalya'ya gelince; bu devleti.n ö
~enberi himaye ettiği Macarısta· l'' cemile olsun diye mütterek hu· 
[ili: meselesine taraftar olduğu ıtÜP· 
ftgjzdir Fakat İtalyanlar Almanya· 

bun~ mukavemet ettiğini bildik
. için muhteriz davranmakt~d~
. Orta Avrupa'ya ait herhangı hır 

eaelede Almanya ile ihtilafa düJe· 
ileceğinin ıayi olrnun~.dan ltaly~ 

derece çekinmektedır. Bu vazı· 
tette Ronıanya meselesinin Polonya 
~ellerine uygun tekilde halledil-

~
esi ihtimali çok zayıftır. 

Macar ekalliyetleri meselesine 
lince; bu nokta.da Macaristan'm 
kkı Almanya da dahil olduğu hal-

't'tı 1.1u~&&a ı.G)' &ıı.. .l-1-•1•.. tıu•• 1-. 
"lıı.ıı teslim edilmektedir. Macariata.n 
~ta Bra.tislava'dan baılıyarak 

ka doğru Romanya hududuna 
lı..da.r uzanan ince ve uzun bir ferit 
'l''Zi istemif tir ki bu topntklarm 
~esahaar on üç bin kilometre mura.b
~ıı.1 kadardır. Üzerinde bir milyon-
~ıı.ıı fazla nüfus ya§ıyor. Ve Bratis
.._~a., Kosice ve U zhorod gibi büyük 
~e ehemiyetli §ehirleri de ihtiva et
lııelctedir. Çekler ve yahut da alo-
11.klar, macar iddiaılarma kartı dört 
~efa mukabil teklifte bulunmuılar
dtı-. Bu tekliflerin her biri, kendile· 
' ', macar noktai nazat"m& doğru 

bit adım daha ya.kla~n'llll§ olmakla 
~aber, bugün dahi göriindüğün-
d~ ziyade uzakta bulunuyorlar. 
~arno'da baıhyan müzakereler
de alovaklar, görii§me kapısını, ma -
~ ekalliyetleriııe otonomi vermeyi 
eltlif etmekle açtılar. Macarlar top
\lt istemekte ısrar edince Bratisla -
l'llID cenubu ta.rkiaine dü§en Sallo· 
oııı: mmta.kasmı terketmiye razı ol-

d'ltlar. Komarııo ınüz~kedreleMri bu-
1\lln üzerine inkıtaa ugra ı. acar • 
l\r> Münib anla§lllasına day.an.arak 
dort devlet konferansının ıçtımaa 
~. ~ l 1• •teıdiler. Fakat Al
'"ıtın maımı .. 
il\ ki le macarlara, aralarm-
arıya, çe er . . Al 

d, anlapn&larını tavsıye ettı. . -
ı.._ , t Avrupa işine lngılte-
....ııya nm or a • 
eve Fransa'yı karııtırmak ıstem.e
.ı.v. l l d Al-anya'nın va· 11lgı an aşı ıyor u. ... .. 
~i ha.kim olduğunu goren çek-
i Yete in '}tere ve 
er Berlin ile anlattılar. gı 
~r~nsa'dan ve hatta ltalyatdan yar· 
dnrı ümit edilemiyeceği.ni anlıyan 
~acarlar da Berlin'in iyi n.a~~lmı 
ı bb ·· gırıttı er ~llzanmak için teıe uııe . b · li 
~e Almanya. ile "her sahada ı§ ır • 
ti yapmayı teklif ettiler. Alın~nya· 
b.lh kendisi;e yalvaran bu ikı 0~~ 
.\.vrupa. devletine karşı takip ettı~ı 
Politika tabiyesi her iki taraf~~a ~· 
d,re etmekti. Macarlara ken ı ır • 
ı. . k. lan mıntakalarm 
~§larıyle mea un o . ·1er 
dtıına çıkmamalarını tavs~~e dett~ 1. 
Çeklere de bu hudut clahilm e ~ -
ılıkça nıacar iddialarına karfı ~~§· 
··ı ' t davra.nmamalarmı bıldır· 
~l pesenç kler üçüncü ve nihayet §İm· 
1 er. e · kl.ft bulun
i de dördüncü bır te ı e 
uılardır. Sonuncu teklif, macarla

•n on üç bin kil~~etr.e murabbaı 
oprak üzerindekı ıddıalarmm on 
inini kabul etmekle beraber, Bra· 
islava ve Uzhorod tehirlerini ~ terket 
iye yanaşmam~tadır: . Binaen~

eyh meıaha itibarıyle. ık~ d~vletin 
ddiası arasında ehemıyetlı bır fark 
örünmemekle beraber, hala Uzbo-

ve Bratislava gibi !ehirlerin mu· 
adderatı etrafında ihtilaf vardır. 
ekoslovakya bu ıehirlerden kolay 
olaY, yaz geçemez. Çünkü Bratiala-

- . -
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Fransa ve 
Orta Avrupa 

B. dö Monzi' nin bir nutku 
Paris, 24 a.a. - Alman ajansı bildi

riyor: Nafıa nazırı b. dö Monzi, cüm
huriyetçi sosyalist birliğinin bir te
zahürü esnasında söz alarak, Fransa
nın hakir kaldığından ve yahut kud
retinden kaybettiğinden veyahut da 
nötralize olduğundan bahsedileıniye
ceğini bildirmiş ve demiştir ki: 
"- Bazı kimseler Fransa'nın artık 

karar veremediği hissi altındadxrlar. 
Fransa'nın Orta Avrupa'da ne karar 
verecek ne de bir kontrol icra edecek 
hiç bir şeyi yoktur. Fransa geniş müs
temlike imparatorluğu ile ne kudre
tinden kaybetmiş, ne de nötralize ol
muştur. Hükümet şimdi Fransa'ya 
yapıcı bir plan vermeli ve her şeyden 
evel önümüzdeki kanunuevelde 15 
milyara yükselecek olan bütçe açığını 
izale etmelidir. Aksi taktirde yerine 
başka bir hükümet geçecektir.,, 

Mandalar komitesi toplandı 

Cenevre, 24 a.a. - Milletler cemi
yetinin mandalar daimi komitesinin 
35 inci celsesi bugün B. Orts "Belçi
ka" nın başkanlığında açılmıştır. 

Garp hududunda 
Alman askerleri 

istihkcımlara girdiler 
İstihkamlarda her türlü koni or var 

Berlin, 24 a.a. - Angi-if, bugünkü nüshasında "ilk harp hattı,, 
başlığı altında Almanya'nın garp hudutlarındaki istihkamlarını 
gizliyen yerlere ait bazı resimler nqrediyor ve diyor. ki: 

Almanya' da 

müstemlekeler 

ıçın J'.'Ümayişler 
Bertin, 24 a.a. - Almanya'da müs

temleke lehindeki tezahürler devam 
edip duruyor. Şarki Afrika alman 
müstemlekesinin müdafaası ananesini 
ihya için bu sabah Göring polis kışla
larında merasim yapxlmıştır. 

General Kamptz söylediği nutukta 
ezcümle demiştir ki : 

"Alman asayişinin polis müstemle
ke fikrini de tutıpayı taahhüt etmiş
tir. Bunun manası şudur: Bu ananeyi, 
Hitler emrettiği vakit, yeniden tahak
kuk ettirmiye limadeyiz . ., 

1 
"Bu istihkamlar, herhangi bir mem

leketi istilaya karşı müdafaa için bu 
güne kadar yapılmış olan istihkamla· 
nn en muazzamıdır. Garp hudutları-
mız ta şimalden cenuba kadar bir müs
tahkemmevki haline getirilmi~tir. İn
şası tamamlanan istihkamların Üzerle
ri göz alabildiği kadar ot, toprak, çi
menlerle daha şimdiden örtülmüştür. 

Tamamiyle bitmiş olan ilk müdafaa 
hattına askerler yerleşmiş bulunuyor. 

Her türlü konfor! 

Mütehassısların nezareti altında 

bu istihkamları gezmek fırsatını bul • 
muş olanlar, istihkamların en ince te· 
ferrüata varıncıya kadar azami itina 
ile hazırlanmış bir planın gene azami 
itina ile tahakkuk ettirilmiş olduğunu 
görmüşlerdir. 

Atina arkeoloji 
cemiyeti yüz yaşında 

Bu istihkamlar melhuz mütearrıza 
karşı hemen hemen hiç gözükmiyen 
küçücük hedefler teşkil eylemektedir. 
Umumi harbin heybetli istihkamların· 

da harbetmiş olanlar bunlar hakkında 
hiç bir fikir edinemezler. Bu istih
kamların en bariz vasıflarından biri 
de tank hüc<lınlarına karşı hususi ter
tibatı haiz olmalarıdır . 

Pazar günü parlak bir tören yaplldı Askerlerin bu istihkamlarda ika
metlerine gelince, herhangi bir otelde 
bunlardan daha konforlu olamaz. Ka
lorifer, akar su, elektrik ve havalan
ma cihazları hep mevcuttur. İçerlerde 
modern kilçtik askeri hastaneler de 
vardrr.,. 

Atina, 24 a.a. - Atina ajansı bildiriyor: Atina arkeoloji cemi
yetinin yüzüncü yıldönümü dün saat 15.30 da Akropol'da kıral 
ve ailesi erkanı ile Başvekil Metaksaa, hükümet azası, kordiplo -
matik arkeologlar yabancı üniversite ve ilim cemiyetleri delege
leri v~ büyük m~urlar hazır olduğu halde tesit edilmiş,tir. 
Klasik kostümler giyinmit q· ·-----------------------~--

lan lise kızları sütunlar arasında 
dizilmişlerdi. Ve diğer kızlar da 
tarihte elen devrelerini temsil e
diyorlardı. 

Yüz senede bQ§ardan ~ler 
Dini mera.sinı yapıldıktan sonra c~ 

miyetin reisi olan Kıra! Jorj, bir mı
tuk söyliyerek bu yıldönümünün mu-
asır Yunanistan tarihinde mühim bir 
Mdise teşkil ettiğini bildirmiş ve bu 
yüz yıl içinde cemiyet tarafından ba· 
şarılan işleri kaydetmiştir. Kırat, ya· 
hancı arkeolog ve delegeleri setamla
auş ve bunların hazır bulunmalarının 
cemiyetin haiz olduğu itibarı göster
diğini kaydettikten sonra tesit prog
ramınm açıldığını beyan etmiştir. 

B. Metaksas'ın sözleri 

Fransa Almanya'nın 
• 
ımzasına güvenmiyor 

Paris gazetelerinin tefsirleri 
Paris, 24 a.a. - Jour - Echo de Paris gazetesi yazıyor: "Mü

nih'te imza edilen dörtler itilafının ferdasında Çemberlayn ile 
Hitler, İngiltere ile Almanya arasında bir dostluk muahedesi ak
detmek garabetini gösterdikleri zaman bu hareketin en hafif ma
nuiyle hayrete §ayan olduğunu kaydetmİ§tik. 

Nevyork sergı•ıne hazırlık ko • 
misyonu reisi B. Salahattin Çam 

Nevyork Sergisine 

hazırllk komisyonu 

bugün toplanıyor 

Vekaletler murahhaslanndan mü
rekkep, beynelmilel Nevyork sergisi
ne hazırlık komisyonu reisi B. Sata
hattin Çam ve Sergi komiserimiz B. 
Suat Şakir dün şehrimize gelmişler
dir. 
Hazırlık komisyonu bugün öğleıden 

evel bir toplantı yaparak Amerika'
dan dönen B. Suat Şakiri dinliyecek 
ve bazı kararlar alacaktır. 

Fransa'da senato seçimi 

Radikal - Sosyalistler 
en baıta geliyorlar 
Paris, 24 a.a. - Ayan intihabatınm 

üçüncü turunu mliteakip dahiliye ne
zareti, aşağıdaki istatistiği neşret

miştir: 

Cümhuriyetçi demokrat birliği 27 
azalık, Sol cenah cümhuriyetçileri 10 

azalık, mtistakil radikaller 9 azalık, 
radikal sosyalistler 40 azalık, sosya· 

list cümhuriyetç~ler 4 azalık, cümhu
riyetçi sosyalist birliği 2 azalık, SOS• 

yalistler 4 azalık elde etmişlerdir. 
Radikal sosyalistler 6 lzalık, müs

takil radikaller bir azalık ve cilmhu
riyetçi sosyalistler 4 azalık kaybet -
mişlerdir. Sosyalistler bir azalık, cüm 
huriyetçi sosyalist birliği bir azalık 
ve cümhuriyetçi demokrat birliği 9 
azahk kazanmışlardır. 

Ayaiı meclisi hariciye encümeni re
isi B. Beranje, tekrar Guadelup ayan· 
lığına intihap edilmiştir. 

Kıra!' dan sonra söz alan başvekil B. 
Metaksas, elen alimlerinin cemiyeti 
t~is etmek suretiyle klasik Yunanis
tan'ın şan ve şerefini yeni Yıunanista
nın faaliyetine bağladıklarını söyle
miş ve yabancı arkeologların Yuna
nistan'daki hafriyattaki hisselerini 
sena ile kaydeyledikten sonra kendi
lerine ve memleketlerine teşekkür et
miştir. 

Berlin, İngiltere ile oynadığı bu 1 
oyunu Fransa ile tekrar etmek istiyor. 
Hitler tarafından Fransa'ya teklif e • 
dilen bu muhayyel ademi tecavilz pak
tı, Almanya şimdiye kadar birçok im
zalarını inkar ettiği için, bize hiç bir 
emniyet temin etmez. Fazla olarak 
yalnız usul sahasında evela Fransa'ya 
10 veya 20 senelik bir ademi tecavüz 
vadettikten sonra müstemleke sahasın 
da ondan vicdanlı ve aklı selim sahibi 
hiç bir fransızın ka.bul edemiyeceği fe
dakarlıklar, fcragatler ve imtiyazlar 
istemek oldukça manasız ve garip bir 
hareket olur.'' 
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Yabancı müessese direktörlerinin 
en eskisi olan italyan arkeoloji ensti· 
tüsü direktörü B. Dellaseta elen arke
olojik eserinin ve bilhassa Partenon
un ihyasının ehemiyetini tebarüz et· 
tirmiştir. 

Şenlikler 
Müteakiben cemiyetin genel sekre

teri akademisiyen Ökonomu söz ala
rak cemiyetin tarihçesini yapmıştır. 

Yüzüncü yıJ şenlikleri cuma günü
ne kadar devam edecektir. 

Dün akşam hükümet bir ziyafet 
vermiştir. Ziyafete milli terbiye nazı
rı başkanlık etmiştir. 

Ankara' daki Türkkuıu 
u~uculartna 

TürkkU§u Genel Direktörlüğün
den: 

Ankara Türkkuşu Şubesine kayıtlı 
uçucuların 25 Birinciteşrin günü Ge
nel Direktörlüğe müracaatları rica e-
dilmektedir. 7853 

Londradan "Figaro" gazetesine 
bildiriliyor: ''İngiliz efkarı umumiye -
sinin şimdiki ruh haleti ka_rşısında 
Çemberleyn'in imparatorluğa ait müs
temleke mandalarından bazılarını ter
ketmesi mümkün değildir. Bu itibar • 
la Berlin ile yapılacak istişarelerin 
mahyieti ne olabileceğini tayin etmek 
oldukça müşküldtir. Çünkü Almanya 
eski müstemlekelerinin iadesinden 
başka bir mevzua dair Londra ile mU
zakereye girişmeyi kabul etmiyor." 

Epok gazetesi yazıyor : 

ve Yunan 
Veliahdi 
Yakında 

baba 
olacaklar 

Londra, 24 a.a.-
Yakın şark mem· 
leketlerinden iki -
sinin kıralJik ha-
nedanı, mesut bir 
hadiseye intizar et 
mektedirler: 

Yunan Veliahdi-

"Litvanya'nm iki bilyiik komşusu 
ile iyi geçinmesi menfaati iktızasın -
dandır. Bu memleket için Polonya ile 
Kaunas arasında normal münasebet- nin zevcesi 21 ya-
ler t~ssüs etmesi memnuniyetle kar • şında Prenses Fre-

derika'nın annesi 
şılanııuştı. Mlişterek bir tehlikenin 
tehdidi altında bulunan bu iki meınlo- ile babası, bir ço-
leket arasındaki yakınlığın daha ziya- cuk doğurmak ü • 
de artması arzuya şayandır." zere olan kızları-

---------------,, nın nezdlerine gel-
mişlerdir. Mısır'da 

va, Çekoslovaıkya'nın Twıa üzer..n- ~ 
deki yegane limanı olduğu gibi, Slo
vakya'nm da merıkezidir. Uzhorod 
da Rütenya'nm hükümet merkezi
dir. Binaenaleyh Çek· Macar ihtila-

Alaturka mutfak 
ve sıhatimiz .. 

kraliçe Feride Re
süle orada bir iki 

1 

hafta sonra doğa • 
cağı tahmin edilen 
çocuğun dünyaya 
gelmesini bek/iye-
cektir. 

Mısır Kıralı S. M. Faruk 

fı göründüğünden daha derin ve da
ha şümullüdür. Bununla beraber, bu 
ihtilaf yüzünden Avrupa sulhun un 
tehlikeye düımesi beklenmez. 

Doktorlarımız arasında bir 
anket açtık. Cevapları, 

yakında neşre başlıyoruz. 
ınmmrnmmn1 M 
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Yunan VeliahJinin zevcesi S. A. Prenae• 
Frederika 

. .A. Ş. ESMER 

ITÜRKiYE BASINI 1 

Bulgaristan' da Makedonya 
hastalığı tepiyor mu! 

KURUN'da B. Aııım Us bu baıt
lrkla yazdığı batyazıamda tunları 
ş()ylemektedir: 

''Geçenlerde Sofya ııokaklarmda 
bir komiteci kurtunu ile öldürülen 
bulgar erkanıharp reisi general Re· 
ef hadisesi henüz esrarını muhafaza 
ediyor. Suykasti yapan katilin ken • 
dini ..:le öldürmÜ§ olması tabii olarak 
bir takım yalan yanht tahminlerin 
ortaya çıkmasına sebep oluyor. (Pa· 
ri Suvar) gazetesi muharririnin Sof. 
ya' dan yazdığı mektup bu türlü tah
minlerin bir aksidir. Suykast hadi· 
sesini Bulgaristan'da artık öldü zan 
edilen komitecilik hastalığının tek• 
rar ba§ göstermesine atfedenler bu
lunabilir. Bundan da Balkanla.rm 
beynelmilel vaziyeti Üzerine bir ta• 
kım hükmüler çıkarılabilir. 

Mesela : 
"- Eski bulgar Makedonyacılan 

Yugoslavya ile Bulgaristan ara&mda 
yapılan &a.mimi anlapnanın aleyhin
de harekete geçiyorlar •.. ,, 

Yahut: 
- Münib konferansının Çekoalo

vakya hakkındaki kararından ceaa • 
ret alarak büyiik Bulgaristan hülya.• 
ları tekrar canlanıyor ... ,, gibi ııözler 
söylenebilir. 

Fakat bize kalırsa bu hükümler 
çok yanhttır. Balkan antantı kurul
duktan sonra iktidar mevkiine gelen 
bugünkü Köseivanof hükümetinin 
harici siyaseti hakkında ıimdiye ka· 
dar bulgar muhitinde bir tenkit iti· 
tilmemiştir. Hatta Balkan haricin -
den bu türlü tenkitlere yol açacak 
siyasi bir tahrik eseri de hissedilme
mittir. 

Bununla beraber general Peef a • 
leyhindeki suykastin amili gerek da· 
hili, gerek harici sebeplerle ali.k&
dar olsun, Balkanların sükUıı ve em
niyeti namına kalplere elem vercek 
bir teydir. Bulgar kıralı Boris'in a
kılane direktifleri altında çahta.n 
Köseivanof hükümetinin Balkan an· 
tantı ile tesis ettiği yakın iı birliği 
siyaseti Bulgari&tan'ı beynelmilel 
emniyet bakmımdan şüpheli bir mm· 
taka olmaktan kurtarmııtı. Bun.dan 
sonra da daha iyi günlerin gelmeaıi 
ümidine yol açını~tı. 

Münih konferansından aorıra orta 
Avrupa'nm dü§tüğü karı§ıklık kar• 
tısında Balkanlarm bir granit aali.
betiyle arzettiği aulh ve ıükWı m...
zaruı Bulgariıtan için de bir nimet
tİı'. 

Bu aulh ve sükUıı muızaraemı 

kendi menfaatlerine uygun bulmı
yanlar Bulgaristan' da ki eşki komi
tecilik ruhunu uyandırmak istiyebi • 
lirler. Fakat böyle bir maksatla Bal
kanlarda yeniden uyanacak olan ko
mitecilik memleketleri ile beraber 
komiteciler için iyilik değil, felaket 
getireceği açık bilinmelidir.,, 

YANLIŞ HESAP 

YENl SABAH'ta "Her sabah" sü
tununda· A. C. imzaıiyle ya.zdan bir 
yazıda deniliyor ki: 

"Mütareke yıllarının meıhur Loyd 
Corcu sinirlenmİ§, eseri olan ''Ver
say" muahedesini tenkit edenlere atet 
püskürüyormu§. Halbuki eski İngiliz 
başvekilinin bu haklı tenkitlere kız -
maya hiç de hakkı yoktur. Memleke • 
tinin umumi harptan muzaffer çıkma
sı için elinden gelen hizmeti esirgeme
miş olan bu zatın mütarekeden sonra 
heaaplarında ne kadar yarulnu, oldu • 
ğunu vekayi kendisine isbat etti. iz • 
mir'e yabancı askerleri sevkeden o idi. 
Bu hesapta ne kadar yanıldığım bu • 
günün dinç ve genç Türkiyesinin mev• 
cudiyeti isbat eder. Çekoslovakya hü • 
kümetini kuranlardan biri de o idi. O 
hesapta da ne derece yanıldığını son 
siyasi buhran meydana vurdu. Alman
yanm müstemlekelerini elinden alan 
gene o idi. Galiba yakında o hesabm 
da ho§ çıkacağr bel1i olacak. 

Mister Loyd Corç hiç kızmaım: 
yanlı§ hesap Bağdattan döner.'' 

B. Çemberlayn 
Çekers'ten döndü 

Lond ra' da siyasi 

faaliyet gene başlıyor 
Londra, 24 a.a. - B. Çemberlayn, bu 

sabah Çekers'ten avdet edecektir. Mu
maileyhin avdeti, yeni bir siyasi faa
liyet haftasının başlangıcı olacaktır. 

Resmi mahfiller, kabinede yapıla· 
cak yeni tayinler hakkında büyük bir 
ketumiyet göstermekte ise de ııiyasi 
mahfillerin umumi intibaı, şimdiki 
dominyonlar müsteşarı dük dö Vonş
bayr'ın dominyonlar nazırı olacağı ve 
Davit Margesson'un bahriye birinci 
lortluğunu kabul edeceği merkezin
dedir. 
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Büyük Menderes 
nehrinden geıiş 
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Dahiliye Vekôleti 
Vilayet Belediyelerine 

gümrük primlerini 
Her sene yurt belediyelerine güm

rük gelirlerinin yüzde onu nisbetinde 
verilmekte olan primlerin 1938 mali 
yılı ilk üç ayının tutarı Dahiliye Ve -
kfileti tarafından vilayet merkezlerin
deki belediyelere gönderilmiştir. 

yüzde on 
gönderdi 

l
1 

__ R_A_D Y O 

Ankara : 

( Uı:le neşriyatı tecrı.ibe mahiye 
olarak yenı :Studyoda yapııacaK 

Oğle Neşrıyatı: 
1'2.30 Alatur 

neljriyau - 13 Haberler - l3.l:ı-ı4 
plak neşriyatı. - 14 Son. 
Akşam Neşriyatı: 

16.30 
plak neşriyatı - 19.15 Türk musıl. 
halk §arkılan (Hikmet Rıza) - 2u. 
ayarı ve nrapça soylcv - 20.10 Hah 
20.15 Turk musıkısi (Sadı Hoşses ~ 
mahat Ozdenscs) - 21.00 Şan pliik 
21.15 Studyo salon orkestrası : ı 
Robrcht- March·Potpourri. 2 - Nes 
Lorelcy-Paraphrase. 3 - Nielsen: M 
de. 4 - Lehar: Der ı:ercvitsch - 22.0 
Haberler ve hava raporu ve son. 

lediyesine 715, İçel belediyesine 5920, 
Isparta belediyesine 4008, İstanbul be 
lediyesine 162,972, İzmir belediyesine 
37,469, Kars belediyesine 3770, Kas
tamonu belediyesine 3114, Kayseri be
lediyesine 10278, Kırklareli belediye -
sine 3078, Kırşehir belediyesine 3031, 
İzmit belediyesine 3994, Konya bele . 
diyesine 11548, Kütahya belediyesine 
3964, Malatya belediyesine 5991, Ma
nisa belediyesine 6704, Maraş beledi -
yesine 6234, Mardin belediyesine l~tanlml 
4616, Muğla belediyesine 2388, Muş 

belediyesine 1080, Niğde belediyesi -ı Ak ı •· 
Seyahatımızın devamı müddetince başlıca gayemiz, yemek yiyecek ve 

y~tacak_ bir yer bulmaktan ibaretti. K uşadası'na gelince, yatacak yeri te
mın ettık. Sonra da bir lokanta aramıya koyulduk. İzmir'in meşhur çipu
ra'larını tattıktan sonra, canımız bol bol balık yemek istiyordu. Onun için 
''münasip bir lokanta" nm adresini sorduk ve bize tarif edilen yere gittik. 
Kapıdan içeriye baktığımızı gören bir garson bize doğru seğirtti: 

''Gemi'' kar§ı sahildeki otomobili 
almıya gidiyor 

Bu suretle Afyon belediyesine 
5314, Ağn belediyesine 1378, Amas -
ya belediyesine 2731, Ankara beledi
yesine 27213, Antalya belediyesine 
4764, Aydın belediyesine 3330, Balı -
kesir belediyesine 5814, Bilecik bele
diyesine 878, Bingöl belediyesine 211, 
Bitlis belediyesine 2226, Bolu beledi
yesine 171 O, Burdur belediyesine 
2953, Bursa belediyesine 15911, Ça
nakkale belediyesine 2525, Çankırı be
lediyesine 214 7, Artvin belediyesine 
761, Çorum belediyesine 4437, Deniz
li belediyesine 3706, Diyarbakır bele
diyesine 7762, Urfa belediyesine 7920, 
Elazığ belediyesine 5160, Erzincan 
belediyesine 3833, Erzurum belediye
sine 7287, Eskişehir belediyesine 1357 

ne 2707, Ordu belediyesine 2151, Rize ·şam eşrıyatı 18.30 
belediyesine 3049, Samsun belediyesi- musikisi - 19.00 h.onlerans: Emınu 

7 
. . Kevı namına, :,abanattın tcatımı .ı:.yu 

n~. 444, Adana beledıyeşıne 10787, lu LJoçent l.tiaıK şıınne daır) -19.3 
Sıırt belediyesine 3486, Sinop beledi . ve arnaa ... ş.arı taratıııuan turk musı 
yesine l 077, Sivas belediyesine 7 745 halk şarkııarı :- 19.55 !Sorsa haberi 

- Burası temiz midir? 
- Evet efendim ... 
Fakat muhit ve hava, garsonun 

bu sözlerini tekzip eder gibiydiler. 
Garson tereddüdümüzü görünce sö
züne devam etti : 

- •.. Hatta kaymakamla müddei
umumi de bizde yemek yerler. 

Referanslar mükemmeldi ama, 
bizim derdimiz başkaydı: Balık 
yiyecek bir yer arıyorduk. Sorduk: 

- Balık varmı? 

Garson derin lıir teessüf erlasiyle 
yüzünü ekşitti ve boynunu büktü: 

- Hayır efendim .. 
Aklımıza bir çare geldi: Çarşı

dan alacağımız balıklan bu lokan
tada pişirtmek ... Kale kapısından 

çıkarak deniz kenarına doğru yol
landık. Fakat bütün araştırmaları
mız neticesiz kaldı. Bunun üzerine 
deniz kenarına gidip balrkçrlarla 
konuşmayı düşündük. Hepsi aynı 
cevabı verdiler: 

- Balrk sabahleyin tutulur ve 
hemen satılır ... 

Bir çare daha düşündük: Bir ba
lıkçıya söylesek te balık tutsa ve 
bize satsa ... 

Ne istediğimizi öğrenince etra
fımızı birçok balıkçılar aldılar. İç
lerinden birisi, sandalını ve ağları
m hazırladı. Fakat pazarlıkta bir 
türlü uyuşamıyorduk: O, çıkan ba
lığın hepsi bizim olmak şartiyle 
dört lira istiyordu. Biz de ancak 
kendimize yetecek kadar balık is
tiyorduk. Balıkçı: 

- Kolay... Dedi. Siz tutulacak 
balıklardan istediğiniz kadarını a
lın... Kalanını burada mezatla sa
tarız ... 

Evet ama, ya balık tutamazsak ... 
Velhasıl bu işe aklımız pek yat

madı. Dr. Vedat Nedim Tör: 

- Balıklar muntazam itiyatlı 
hayvanlardır ... Şimdiye kadar çok
tan istirahata çekilmiş olsalar ge
rek ..• Onun için vaz geçelim! Dedi. 

Bunun üzerine ilk rastladığımız 
bakkaldan bir iki kutu sardalya a
larak, Akdeniz'e karşı onları ye
dik! 

•** 
Kuşadası'ndan Söke'ye gitmek 

için yola çıkınca, Akdeniz'le ade
ta. Aklambaç oynarsınız. Keçi sürü
lerinin dolaştığı inişli ,yokuşlu yol
ların dönemeçlerinde, açık mavi 
renkli, tepeleri beyaz köpüklü dal
galar mütemadiyen karşınıza çıkar. 
Söke'den ayrıldıktan sonra da. ö-

!' ................. y~~~~~ 

1 Samih Tiry~~~~~~~J ! ............................... . 

nünüzde geniş bir ova görürsünüz. 
Bu ova boş ve tenhadır. Çünkü Bü
yük Menderes kış mevsiminde bu· 
ralarda bildiği gibi at oynatır. Ya
zın suları azaldığı zaman da, ova
nın kenarında oturanlar kendisini 
unutmasınlar diye, sivrisineklerle 
sıtmayı "bekçi" bırakır. Fakat et
raftakiler de boş durmuyorlar: 
Güllübahçe'deki bakkalda, tütün 
ve sigara ile beraber kinin de satı
lıyordu. Zaten halk sıtmaya karşı 
alınması Hizım olan bütün tedbir
leri öğrenmiş. Muayyen günlerde 
her köyü gezen mücadele memurla
rı da, - mesela yeni gelen göç
menler gibi - henüz korunma ted
birlerini bilmiyenlere, hastalığa 
tutulmamak çarelerini öğretiyor
lar. 

••• 
İyoni'nin eski şehirlerinden biri 

olan Priyen, meşhur filozof Bias'ın 
doğduğu yerdir. Keyhüsrcv'in or
duları vaktiyle bu şehri de zaptet· 
mişlerdi. Harabeleri gezdikten son
ra Söke ovasına girdik ve karşıda, 
sisler içinde donuklaşan dağlara 
doğru ilerlemeğe başladık. Uzun 
müddet bomboş yerlerden geçip, 
hazan birçok kollara ayrılan izler 
önünde düşündükten sonra, tekraı 
yolumuza devam ediyoruz. Bu ten· 
balığı yalnız ara sıra rastladığımız 
yürük çadırlariyle büyük öküz ve 
at sürüleri ihlal ediyor. Bir müd
det daha gittikten sonra, toprak 
simsiyah oldu, burunlarımıza kes
kin bir yanık kokusu çalındı: Sö
keli arazi sahipleri, yürükler hay
vanlarını otlamasınlar diye, yazın 
kuru otları yaktınrlartnı§. 

Geçmekte olduğumuz geniş saha, 
kışın, Büyük Menderes'in "taşkın 
yaptığı" zamanlar, denizden fark

sız olurmuş. Bazan da, uzun sür
miyen, su dolu bir takım kanallara 
raGthyoruz. Bunlar, Büyük Mende
res sularının açtıkları ikinci dere
cede bir takım yataklardır. Yazın, 

sular çekilince, köylüler bunların 

içindeki balıkları tutuyorlar. 
Nihayet Büyük Menderes'in ke

narına geldik. Esmer renkte, bula-

I ki sahil arasındaki zincir 
vasıtasiyle nehir geçiliyor 

"Gemi" yanaştı. Şimdi "Tahliye" 
hazırlıkları yapılmakta 

~--. 

Her §ey tamam. Otomobil artık 
karaya çıkabilir 

nık sular, hafif bir akıntı ile deni
ze doğru yollanıyor ... 

**"' 
"Otomobil: 60 kuruş. Hayvan: 10 

kuruş. İnsan: 5 kuruş" 

Bu acayip tarife nedir, biliyor 
musunuz? Adına o civarlarda "ge
mi" denilen, fakat hakikatte bir sa
lı andıran teknenin, bu saydıkla

rımı bir kıyıdan öteki kıyıya geçir
mek için aldığı ücret ... 

Bu orijinal "tesisat" ın resmini 
çekmek için, atlar ve develerle kar
şıki sahile geçtim. Yol arkadaşla
rımla otomobil de "Gemi" nin ikin
ci seferinde bana iltihak ettiler. 

Gaziantep belediyesine 11,196, Gire -
sun belediyesine 3277, Gümüşane be -

Bir İngiliz 
ganbotuna 

tecavüz edildi 
Londra, 24 a.a. - Amiralhk dai -

resi tebliğ ediyor: Altı bombardıman 
tayyaresi, Şangsha'da Sandpaypr gam 
botunun etrafına bir çok bombalar at -
mışlardır. Geminin yukarı aksamı bu 
bombardımandan müteessir olmuştur. 
İki kamara harap olmu_,Ştur. Gambo -
t~n 0zırht bir çok yerlerinden dclinmi\
tır. 

T k
. d ~ ' ıu.oo 1...emal Kamı! ve arıc.ıaaşları ta 

e ır ag belediyesine 4339, Tokat oan turıt musıı-:ısı ve halk şarKıları 
beledieysine 4876, Trabzon belediye . ~Jaııs haberıcrı - 20.47 vnıer .l<ıza 
sine 6316 T r b 1 d" . 511 ruı ta.atını.lan arapça soylev - 2ı.o 

• . un~e ı e e ıyesıne . • ayarı, OrKestra: ı -l(osıni: Barbıye 
Urfa beledıyesıne 6876, Van beledıye vıııa. 2 - .tlvsc: koz mus - 21.30 Su 
sine 2068, Yozgat belediyesine 2995 arKa<la;?ıarı tarafı~dan tı.irk musıkısi 

.hallı: ş:ırKıları - 22.'ıO Hava raporu
ve Zonguldak belediye.:.ine de 6174 li- l'asıı saz heyetı- lt>rahım Uygun ve 
ra verilecektir. daşıarı taraımuan - 22.50 Son haber 

crtcsı gunun programı - 23.00 Saat 
!ı;t•Kll11 ı~ıarşı, l:>on. 

1 Bulgar parlamentosu 

pazar günü açıldı 
Sofya, 24 a.a. - Bulgar ajansı bil

diriyor: Başvekil B. Köseivanof dün 
saat 15 de meclisin fevkalade toplan
tı devresini açmıştır. Kıralın mektu
bu ayakta dinlenmiş ve mebuslar ta
rafından uzun alkışlarla karşılanmış
tır. 

Avruım : 

OPERA VE OPERETLER: 16 La 
- Ui • .:ıU :Sarbruıt - ıı.ı .tierıın Ha 
Koıııgsocrg - 1!1.50 Kopenhag - 20 
holm - 20.10 :$tutgart - .ı!l.30 t'arıs -
ıcuıcsı - zı Luksı:mburg. 
0.t<KE~ıt<A Kuı.::ı.ı:.RLERİ VE 

l<'UN!K KO.NSr..ı<L.t;J<: 14 Laypsi 
19.4~ J.Jroytvıç - 20.40 Doyçlandzencl 
21 F,loraıısa, \; arşova - 21.30 Lıl, M 
ya, :Straztmrg - l2 London • Rccyon 

OuA .ı-oıu:::.IKı:sı: 15.2 !ıHamburg 
Sotteııs - 2l Mılano - 22.20 Mun 
.:.ı.l:ı .ı:-aris. 

SOLU n.ONSERLEEİ: 17.15 Mila 
16.20 Laypsıg, .Voyc;landzcnder -
Bıeslav - 19 Kolonya - 19.30 Straz 
- 20 Monte Cencrı - 22 Roma. 

Amriallrk dairesi, tayarelerin 
biiyetini bildirmemektedir. 

Meclis, genel kurmay başkanı ge
neral Peef'in hatırasını taziz ettik -
ten sonra g .. 1P.cek celsenin ruzname -
sini kaoul etmiş ve o•lse talik edil

ta - miştir. 

NEF!ı:SLİ SA~LAR· ( MAı<Ş V.S.) 
Brcsıav, Hamburg - 19 Laypsig. 

ORG KONSEkLERİ VE KOROL 
7,ao Berlin - 19.30 Frankfurt -

So.rbrul{- 20.15 .Franl:furt - 21.40 M Nüfusça telefat yoktur. 

Tokyo haberi teyit etmiyor 
Tokyo, 24 a.a. - İngiliz Sanpiper 

topçekerinin japon tayyaresi tarafın
dan bombardımanını resmen teyit e
den bir haber henüz Tokyo'ya gelme
miştir. Hükümet tahkikat yapmakta
dır. 

Bir beycu kitap çıkarılıyor 

Londra, 24 a.a. - "Deyli Ekspres,, 
gazetesine göre müdafaa işleri hak
kmda neşredilecek olan beyaz kitap, 
hali hazırda silahlanma programının 

tatbiki için tahsis edilen bir buçuk 
milyarın üç milyara iblağını teklif e
decektir. Silahlanma programının tat
biki için konan beş senelik müddet de 
üç seneye indirilecektir. 

lngiltere refakat gemileri 
yaptırıyor 

Londra, 24 a.a. - Deyli Telegraf, 
hükümetin ticaret gemilerine refakat 
edecek harp gemileri inşasını tacile 
karar verdiğini yazıyor. Bi rtaraftan 
30 - 40 torpido muhribi modernize e -
dilerek refakat gemisi haline tahvil e
dilecek ve içlerine 4 yahut 4,5 pusluk 
9 top konacak, diğer taraftan da 12 

kadar eski kruvazör havamüdafaa ge
misine çevrilecektir. 

Bundan başka pek yakında 4 pus
luk 8 topla mücehhez yeni refakat I 
gemileri inşası düşünülmektedir. 

Hariciye cncümcnintlc 
Sof ya, 24 a.a. - Başvekil ve Harici· 

ye nazın Köseivanof, bugün parla
mento hariciye encümeninde harici si
yaset hakkında uzun izahat vermiştir. 

Encümenin bu toplantısında bütün 
~ncümen ve hükümet azasından başka 
hemen hemen bütün mebuslar da ha
zır bulunmuşlardır. 

Ankara Borsası 
24/ 1. te§rin/ 1938 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Bcrlin 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrit 
Varşova 
Budape~te 
Bükreş 
Bclgrat 
Yokohama 
Stokholm 
Moı;kova 

ESHAM 

Acılıs Kapanı& 

5.99 5.99 
125.75 125.75 

3.3525 3.3525 
6.62 6.62 

28.5575 28.5575 
68.4175 68.4175 
50.3350 50.3350 
21.2725 21.2725 

1.0925 1.0925 
1.5350 1.5350 
4.3350 4.3350 
5.99 5.99 

23.555 23.555 
24.83 24.83 

0.90 0.90 
2.8250 2.8250 

34.97 34.97 
30.855 30.855 
23.77 23.77 

VE TAHVILA T 
1933 ikramiyeli 

Ergani 19.- 19.-
1938 % 5 istikrazı 19.- 19.-

HAPiF MUZJK- 6.30 Alman istasy 
rı - 7.10 ltolonya.._ 8.30 Keza - 1 
Hamburg - 12 Alman "lötasyonları 
$tutgart 7 14.10 Alman 1ııtıtsyonla 
14.1~ Berlın - 16 Alman istasyonları 
Berlın - 18.30 Frankfurt - 18.35 Vl 
- 19 Ştutgart - 19.15 Breslav Müni 
2_o.ıo Bcrlin - 21.15 Brcslav -' 21.40 
lın - 22.30 Hamburı:, Ştutgart - 2 
Königsberg - 24 Frankfurt 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştutga 
20.50 Bcromünster - 22.35 Doyclandze 
- co.ı.e n-.;a-r--q• .... c••boıı'V&ı'l."'..a"•-.. •r 

DANS MUZtGt: 19.45 Stutgart -
Keza - 22 Sofya - 22.15 Belgrat - 2 
Breslav, Floransa - 22.35 Milano - 2 
Lüksemburg - 24 Tuluz, Pirene -
Droytviç. 

..1ıııırıııırırııııırrııııı111111111111ı 

NAPOLl ŞARKICISI ---: Jean Kiepoura 
"11111111111111111111111111111111111111 

• Hah merakhlarına 
Ankara Balık pazarında eşya 

satış salonuna her cins İran, Kaf· 
kas ve Anadolu halıları teşhir 
edilmekte ve ucuz fiatla satılmak· 
tadır. Halı meraklılarının bir de
fa salonu görmeleri kafidir. 

Telefon : 3624 7570 

Sahı memuru aramyor 
İngilizce, Fransızca, Alma 

bilen bir satış memuru aranıy 
AKBA'ya müracaat. Tel 33 
Şahsen mağazaya müracaat. 

8010 

Yazın, genç evliler yan yana, biribirinden kati • 
yen ayrılmakaızın, hep birlikte geziniyorlardı. Sarı, 
kırmızı, mavi çiçekler toplayıp biribirine takdim 
ediyorlardı. Otların dalgalandığını aeyrediyor. Or· 
manlarda ku§ların ÖtÜ§ÜnÜ dinliyor ve Miyledikleri 
sözler birer ok§ayı§ oluyordu. Kı§ın kızakla gez • 
miye gidiyorlardı. Atlarının boynuna çıngıraklar 

takılmıştı. Gökyüzü masmavi idi, ve tepede yıldız
lar ezeli ovalar ü~erinde uçu§Uyorlardı. 

ViKTORiA 
l 
J 

dolayı kuauruına bakma. Emin ol ki bugünlerde ge

lirim. Ri§mon gittikten sonra gelirim. Aman Alla -
hım. Öyle bir eglenti yaptık ki; Viktoria hastalan
dı. Bir arabaya koyup evine götürdüler. Sana bunu 
anlattılar mı ? 

Birazdan gidip kendiaini görecegım. iyileşmiş 
olmalıdır. Belki de büsbütün düzelmiştir. Ri§mon'a 
hemen hemen seninkinin e§i olan bir madalyon 
verdim ... Beni dinle Johannes, sobanla meşgul ola
cağını bana vadetmelisin. Yazı yazdığın zamanlar 
her §eyi unutuyorsun. Halbuki odan kı§ın kurtların 
dola§tığı karlı ovalar gibi soğuk. Hizmetçiye söyle 
de ııobanı yaksm. 

Böylece yıllar geçti. Genç evlilerin üç çocuğu ol
du, ve kalpleri tıpkı ilk ÖpÜ9tükleri günkü gibi bi -
ribirini seviyordu. 

lıte o zaman genç adam hastalandı. Bu haata -
lık onu uzun zaman yatağına zincirledi ve karı -
sının sabrını da çetin bir imtihana tabi tuttu. lyile
§İP ayağa kalktığı gün adamcağız kendi kendini 
tanıyamadı. Hastalık onun saçlarını tamamiyle 
dökerek çehresinin §eklini büsbütün değiştirmi§ -
ti. 

Zihni düşünceler içinde, yüreği iatirapla dolu idi. 

Bir sabah : 
- Beni artık sevmezsin ki, dedi. 

Fakat, karı&ı, kızarak, kollarını onun boynuna 
doladı ve kocasını eski ilkbahar günlerinin hırsı ile 

öptü. 
- Ben seni severim, her zamanki gibi severim. 

Beni, ve ancak beni beğenerek aldığını ve bu dere
ce bahtiyar ettiğini unutamam, dedi 

Ve odasına gi·dip, acvdiği kocaaına benzemek için 

altın saçlarını kesti. 
Ve gene yıllar geçti. Genç evliler ihtiyarladılar. 

Çocukları reşit olmuşlardı. Fakat onlar hala eski
ai gibi her saadeti payla§ıyorlardı. "X azm gene tar-

Yazan: Knut Hammn -33- Çeviren: Na•uhi BAYDAR 
lalarda dola§ıyor; otlarm dalgalandığını aeyredi • 
yor, ve kıtın, kızak onlan yıldızlı aeına altında gez
diriyordu. Daima hararetli olan kalpleri sanki ha
rikulade bir ıarapla sarhoıtu. 

l§te o zaman kadın hastalandı. Artık yürüyeme• 
diği için ihtiyar kadını tekerlekli bir koltukla gez
dirmek lazım geldi, ve onun tekerlekli arabasını 

itip çeken bizzat kocası oldu. Fakat kadın bahhız· 
lığının acısını anlatılmaz surette çekiyor ve kede
rinden yiizünü derin çizgiler kaplıyordu. 

ve bir gün kocasına §Öyle dedi : 

- Şimdi artık ölmek istiyorum. Öyle alil, öyle 
çirkinim ve senin yüzün jge öyle güzel ki beni Öpe
miyecek, eakisi gibi aevemiyeceksin. 

Fakat, kocası, heyecandan kıpkırmızı kesilerek 
ona aarıhp cevap verdi : 

- Ben seni hala hayatımdan fazla seviyorum, 
sevgilim. Seni ilk gÜnkü, gülü bana verdiğin ilk 
andaki gibi aeviyorum. Hatırında mı? Güzel göz -
lerini bana döndürerek gülü bana uzatmııtm. Gül, 
senin gibi güzel kokuyor, ve sen onun gibi kızarı -
yordun, ve bununla bütün mevcudiyetim kendinden 
geçti. Fakat, seni •imdi daha çok seviyOl'uın, ve sen 
gençliiindekinden güzelsin, ve sana ben bütün kal· 

bimle minnettaran. Benim olduğun her gün için 
seni takdis ediyorum. 

Erkek odasma girdi, çirkinleıtirmek maksadiyle 
yÜzüne bir uit döktü ve karısma: 

- Yanlıılıkla yüzüme asit döktüm. Y anaklarrm 
yanıklardan harap oldu. Artık beni sevmiyeceksin, 
dedi. 

İhtiyar kadın onun ellerini Öperek : 

- Ah, benim nişanlını 1 Benim sevgilim, diye ke
keledi. Sen yer yÜzündeki erkeklerin en güzelisin; 
tu anda aesin ruhumu i.lev i.lev yakıyor, aeni ölün
ciye kadar aeveceğim. 

Xlll 

Jonannes aokakta Kamilla'ya raat geliyor. Yanın
da anası, babası ve genç Ripon vardır. Arabaları· 
nr durdurup onunla güzel güzel konuşuyorlar. 

Ka.milla onun kolundan tutarak : 
- Bize gelmedin, diyor. Bilsen ne kadar eğlen -

dik. Seni aon dakikaya kadar bekledik. Fakat, gel
medin 

- Gelemeaım. 

- O zeaumdanbeft gidip aeni &'A~ğimden 

- Olur; hizmetçiye söylerim. 

Madam Seier de onun çalıtı§mı merak ediyordu: 
Neslin tarihi, acaba ne kadar ilerlemişti? Madam, 
onun yeni çıkacak eaerini görmekte istical ediyor
du. 

Johannes bütün bu auallere cevap veriyor, gayet 
raaimeli bir şekilde onlara selamlıyor ve arabanın 
uzaklaımasını aeyrediyor.. Bütün bunlar, bu ara
ba, bu adamlar, bu konuşma onu o kadar az ala
kalandırıyor ki! Kafası aerin ve boş, evine kadar 
geliyor. Kapısının önünde bir adam, eski bir tanı
dık, şatonun eski muallimi dolaşıp duruyordu. 

Johannea selim verdi. 

Sırtında, itina ile süpürülmüş uzun ve kalın bir 
pardesü vardı, hal ve tavrında cesaret ve karar 
görülüyordu. 

- Kar,ınızdaki dostunuz ve meslekdaşınızdır. 
Elinizi bana uzatınız, delikanlı, de-di. Sizi gördü
ğüm gündenberi allah bana yardım etti: Evlen

(Sonu var) 
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Alaturka yemeklerimiz CiN ANLASMAZLIGi .. 

Sayın Batmuharririhiz geçen gün ihtiyacımızdan fazla ve nisbetsiz 
''Bir sıhat davamız" batlıklı maka- kalori, güç hazmedilmek, bizi teker 
lesinde eski bir derdimizi tazeledi: hastalığına maruz kılmak . .'' Bizim 
Alaturka yemeklerimizin ağrr ol- lezzetli alaturka yemeklerimizin 
!nası... bathca ve ilk hatıra gelen zararları 

için Japonya'nın masrafları: 

O makaledeki: ''Galiba yakılma- bunlardır. 
ama devlerin bile imkan bulamıya- insanın sağlığa uygun bir aurette 
cağı kadar ağır yiyoruz" cümleesi beslenmesi meselesi timdi pek de
tamamiylee yerindedir. rinletmittir. Yakın zamana kadar 

P ekin civarında, Marko Polo 
köprüsü yanında ilk silah pat· 

ladığı zaman, pek az kimse, bilhas
sa Japônya, patlıyan bu silahla, bir 
yıldanberi devam etmekte olan ve 
ne vakit biteceği lıilinmiyen bir 
harbın başlamış olduğunu a'khna ge
tirmemişti. Bugün, bile bir 
harbe tutuşulmuş olduğu res -

5 milyar yen 

250.000 asker 

lan kimseler de vardır. Ancak sulh 
partisi adı altmda toplanmış olan 
bu gibilerle, başlarında harp baka
nı Hagaki'nin bulunduğu japon as· 
keri partis.i arasında, anlaşmıya im
kan vermiyen derin bir uçurum 
mevcuttur. Bu da bir yana bırakıl • 
sın, Çin halkının büyük bir ekseri
yeti, başlarında Çang-K.ay-Şek ol -

Herkes alııttığı teyi iyi bulur. Biz sanıldığı gibi bu, sadece bir kalori 
de ecdadımızdan kalan ve çocuklu- meselesinden ibaret değildir. Batka 
iumuzdanberi yediğimiz alaturka batka gıdalardan gelecek kaloriler 
)'emeklerimizi pek iyi, lezzetli bu- arasında nisbet, vitaminler, maden
luruz. Avrupa'ya seyahata giden ler ve gıdaların metabolizmesini ye
türkler araıırnda, bulundukları te- tirecek hormonlardan ayrıca bir de 
hirde alaturka yemek pişiren lo- yeni asit amineler meselesi çıkmıt· 
kanta arıyanlar bile vardır. Büyiik tır. insan bunların hepsini kendi 
rnuharebe içinde lsviçre'de kalan kendine yapamaz. Onlardan bazıla
bir eski zaman paşa.sının . ·evinde j rını bulmak için mutlaka et yemeğe 
türlü pİ§irttirmek için orada bir muhtaçtır. 

men kabul edilmemektedir. Ancak, "Şimali Çin hadi
sesi" japon hükümetinin terminolojisinde bir "Çin 
hadisesi" olduysa beş milyar yen'e yakın harp bütçe
sinin tahsisatı önümüzdeki ilkbahrada tamamiyle 
sarf edilmiş olacaktır; maddi zararlar<la bir yana bı
rakılsın japonların insan zayiatı da iki yüz elli bin 
kişiyi bulacaktır. 

Buna mukabil (in'in ü~fe 

birini iıgal eltiler r fakat ıin 
bamya tarlası açtırmış olduğunu da Alaturka yemeklerimizi sağlık H-
elbette duymu§sunuzdur. minin il <! rlemesine, bulutlarına göre 

Bu na mukabil Çinliler, bu harp yüzünden bir mil
yon asker, bir milyona yakın sivil kaybetmişlerdir. 

Çin'in üçte biri japon istilasına uğramı§, ahalinin ordusunu imha edemediler 
Kendi yemeklerimizi aevmokle değiştirmeğe çalışmak pek haklı O· 

beraber, onları alafranga dediği- lacaktır. Bu değipnenin, memleke· 
miz ve batı taraflarında miJletlera· tin istikbali gençleri bealiyen yatı 
rası diye tanmmı§ yemeklerle mu- mekteplerind ~ ve bal}ka müessese
kayNe ettiğimiz zaman bizimkile- lerde tatbiki de şüphe.siz en iyi yol
a-in pek ağır olduğunu itiraf etmek dur. Ancak, hastaneleri sonraya bı
haklı olur. rakmak daha iyi olur sanıyorum. 

bÜyük bir kısmına korkunç bir se -
falet çökmüştür. 

8 u büyük zayiat ve fedakar -
lıklara rağmen, kati netice el

de edilememiştir. japonlarm elinde 
bulunan yerleri "feth" etmiş olduk
ları topraklardaki büyük şehirler -
le demir yollarıdır. Bunun dışındaı 
Çin'in merkezi htikümetiyle irti • 
tibatlarmı muhafaza etmekte, ja -
ponları çete harpleriyle mütemadi
yen hırpalamakta, muvasala yolla -
rını kesmekte, cephelerden aşağı 
kalmamak üzere zayiat verdirmek
te olan hükümetler vardır. 

Yemeklerimizin ağır olmasmm Zaten ittahsız olan hastaları alıştık· 
ıebebini de bilirsiniz: Çok yağlı ye- ları alaturka yemeklerle be.si ~mek 
riz. Bir yemeğin lezzeti ancak yağ- güç olurken onlara henüz alışma
dan gelir sanırız. Etin daima yağlı dıkları tarzda yemekleri yedirebil
tarafını ayırdığımız için ko~un etini mek daha güç olsa gerektir. Hasta· 
ıığır etine tercih ederiz. Sebzelere larm bir çoğu, timdiki halıde, patlı· 
daima çok yağ koyarız. Alaturka canlı pilavı fırında kızarmış makar
tatlılarmıız bile - pek azı müstes- nadan daha kolay yerler. 
na - daima yağlı hamurdan yapı- G. A. 
Jır. 

İnsana en çok kalori veren gıda 
yağıdır. Yalnız kalori hesabiyle dü
şünülürse insanın bir günde ihtiyacı 
olan kaloriyi yalnız yağla temin et · 
mek pek kolay gelir. Fakat insanın 
yediği gıdalardan albüminle yağ ve 
teker arasında bir nisbet bulunmali 
lazımdır. Alaturka yemeklerimizde 
yağm nisbeti daima fazladır. Onun 
için yemeklerimiz, bir kere kalori
lerin niabeti baknnmdan, sağlığımı
za dokunur, 

Sonra, büyük rus alimi Pavluf'un 
hiç unutulmaz tecrübelerinden biri, 
iyice bilinir ki yağ midenin hazim 
usaresini birdenbire durdurur. Va
"·• v• ır .... lcen..:lisini midede hazmet
meğe lüzum yoktur. Fakat yanında
ki batka türlü gıdaların hazmedil· 
mesine engel olur. Çok yağlr yemek 
midede fazla kalır, güç hazmedilir. 
Yağlı yemek insanı çabuk doyurur 
diye sanılması onun midede çok kal
masmdandır. Doyurur, doyurur a· 
ma, mideyi yorar. 

Bizim alaturka yemeklerimizi 

Yeni Çek devletine 
• • 
ısım aranıyor: 

Stredoslavya mı ? 
Zapadoslavya mı? 
Prag, 24 a.a. - Pat ajansı bildiri

yor: Parlamento mahfi11erinden alı

nan maIUmata göre, yeni kanunu esa
si şimdi devletin, müstakbel federal 
mahiyeti göz önünde tutulmak sure
tiyle, isminin tayini meselesi ile meş· 
gul olmaktadır. Bazı aza Yugoslavya 
gibi hareket ederek "Stredoslavya" 
yani "Orta Slavya" veyahut "Zapado
slavya" yani "batı Slavyası,, ismini 
teklif etmektedirler. 

Projede Cümhur başkanının salahi
yetinin genişletilmesi derpi~ edil-. 
mektedir. Cümhur Başkanının iki par 

lamento dairesi arasında kararname-
ler neşrine ve parlamento tarafından 
kabul edilmiş olan kanunları talika 

çok yağlı yememizle frenklerin ufa
cık bir ekmek parçası üzerine çok 
tereyağ sürerek yemeleri bir değil
dir. Yalnız tereyağ midede hazme- salahiyeti olacaktır. 
dilmeğe ihtiyacı olmadığından yal
nız ba§ma oradan geçer, gider. Hal
buki yağlı et yahut yağlı fasulya - Danzig meselesi 
yağdan dolayı - midede çok bek· Dantzig, 24 a.a. - ldarenin nasyo-
lemeğe mecbur olur. nal sosyalistlerin eline geçtiğinin 

Daha sonra, yağ pankreas gudde· yıldönümü münasebetiyle Danziger 
ai üzerine tesir eder, onun ifrazını Vorposten yazdığı bir makalede, 
artırır, §ekerin erimesine yardım e- Dantzig meselesinin bir Avrupa me
der. Fakat insan her ıeyi çok yağ- selesi olmadığmı bu şehrin mukad • 
lr yemekte uzun müddet devam e· deratmm Almanya - Polonya anlaş
dince tekeri eritecek olan o gudde masına bağlı bulunduğunu yazıyor 
yorulur ve sonun•da itlemesi g-üçle- ve bir alman devleti sıfatiyle Dant
ıir. Onun için çok yağh yemekte zig'in Almanya'nın kalkınma hareke· 
devam edenler ~eker hastalığına da-1 tine iJtirake ve Hitler'in kararlarına 
ha kolay tutulurlar. itaate hakkı olduğunu ilave ediyor. 

BÜYÜK YEMİN 
~==============================-14-===~ 

Yazan: Baroneı Orkzi 
man ağlıyan biri var. Hayır, hayır, - Bütün Fransa kalben bizimle be

korkmaym. Muron Ruj ~er halde bu raber olmasına rağmen sırra vakıf o -
defa da ele geçmiyecektır. lan ancak bir kaç kişiyiz. Tabii bol 

Neşeli bir kahkaha savurdu: bu e~- paramız var ve kıraliçe ile kurtarıcı -
nada endişeyle dönüşünü bekhyen_.ıa.: lanna lüzumu olabilecek bütün sahte 
tif mahluku hatırlarken, erkek yuzu kıyafetlere malikiz. 
daha yumuc:ak bir ıfade alıyordu . -.Güzel. Sonra ? 

Dölatur biraz acılıkla müşahede et- .. -:- Ben kendi hesabıma Konsiyer • 

ti~ Bununla berab<'r, kıraliçeyi kur
'armamıza yardım etmek istemiyor 
•usun uz. 

Bleykin: 
- önceden kaybedilmiş bir mace -

raya atılmam; .f~ka.t .akamete uğra -

JOrı müdürlüğünü istedim ve elde et
tim. Yarın akşam vazifeye başlıyo -
rum. Aynı zamanda annemin, kuzini • 
min ve ... Ve himayem altındaki bütün 
şahısların mümkün olduğu kadar ace
le Fransa'yı terketmeleri için tedbir
ler aldım. 

Mesela, japonlar tarafından ilk 
günlerde zapt ve işgal edilmi9 olan 
Hopsi'de mahalll bir Çin hükümeti 
vardır. Bu hükümetin silahlı milis
ler;, Ti.~n~in • Pukov demiryolu nat
tiyle Pekin • Hankov hattı arasın
daki sahaya tamamiyle hakim bir 
vaziyette bulunmaktadırlar. Şang • 
hay da bile, ara sıra şehrin varuş • 
lannda harbe tutuşulduğunu işit -
mek mümkündüT. 

Ç inlilere bakrlırsaı japon isti -
lasına kartı alınan 'bütün ted

birler, bir müdafaaya istinat etmek
tedir. Silahların kifayetsizliği ve 
yeni kurulmuş olan modern Çin or· 
dusunun talim ve te.rbiyesi dolayı -
siyle, japonlarla cephe nizamı:nda 
harbe tutuşmak ve onları bu suret· 
le mağlup etmek daha başlangıçta 
mütesavvur değildi • 

Çinlilerin taktiği, mümkün oldu· 
kadar büyük zayiat verdirmek sure
tiyle japonları yavaş yavaş memle
ketin içine çekmek, askerini hırpa
ladıktan, malzeme ve para ihtiyatı
nı ti.ikendirdi'kten sonra, rücate mec
bur etmek düşüncesine dayanmak -
tadır. Memleketin uçsuz bucaksız 
genişliği çinlilerin taktiğine çok 
yardım etmektedir. Zaten, japonla
rın, istila etmit oldukları yerleri 
hakkiyle bir asıkeri işgal altına al -
malarına imkan yoktur. Japon as -
kerle.rinin takındıkları tavur ve ha
reket, önce bu işgale karşı kayıtsız 
davranmış olan halkı bile kendile -
rine düşman etmiş ve •GeriJla harbi
nin inkişaf etmesine, büyük bir a -
mil olmuştur. Ancak, bu Gerilla 
harbinin de muvaffakiyeti, merkezi 
hüıkümetinin orduları Çang-Kay-Şek 
in kumandası altında japonların hü
cumlarına karşı koyduğu müddet -

nüz kıraliçenin muhakemesi için ta -
rih tesbit edilmedi; fakat eli kula -
ğındadır, daha ziyade gecikemez. De
mek ki acele etmeliyiz. Mari - Antua
net'i bir milli muhafız üniformasiy • 
le kaçırmayı tasarlıyoruz. Bilirsıniz· 
ki bir hapisane müdürünün vazifeleri 
arasında, her tarafta asayişin bakim 
olduğuna emniyet getirmek için her 
akşam son devriyeyi yapmak vardır. 
Kıraliçenin işgal ettiği odada, iki 
jandarma, nöbet bekler ve mutaden, 
vakitlerini içmek ve iskambil oyna • 
makla geçirirler. Şaraplarına kendi -
!erini her zamankinden ziyade ser -
semletecek bir ilaç katmanın yolunu 
kolaylıkla bulacağım; kafalarına ok -
kalı birer yumruk onlara kendilerini 
büıbütün kaybettirecektir. Bunda hiç 
bir güçlük yoktur, çünkü yümruğum 
kuvettidir. Sonra ... 

Bleykni sözünü kesti : 

çe ayrı bir mukavemet merkezinin 
mevcudiyetine bağlı bulunmakta • 
dır. 

J
aponları ne Şanghay'da, ne 
Nankin'de ve ne de Suçav'· 

dakı muharebelerde Çin ordusuna 
imha edici bir darbe indirememiş
lerdir. Yeniden organize edilen Çin 
ordusu, bugün daha kuvetli ve ilk 
günlere nazaran çok daha mükem
mel bir şekilde silahlıdır. Buna, bir 
de bu muharebelerde edinilen tec
rübeleri katmak lazımdır. 

Japonlar, Hankov'a karşı yapmak
ta oldukları taarruzla, Çin ordusu
nun mukavemetini kırmak müna -
kal~t tekniği bakımından bugünkü 
Çin'in ruhl mertebesinde olan ve 
aynı zamanda, 9ehri zaptetmek su
retiyle deı cenubu garbiye çekile -
cek olan merkezi hükümeti itibar
dan düşürmeyi istihdaf etmekte
tedirler. 

Hankov'un ergeç sükut etmesi bü
yük bir ihtimal dahilindedir. An -
cak, bu şehrin sükutu, vaziyet üze
rinde ehemiyetli bir tesir yapnu -
yacaktır. 

Davanın en mühim ııoktası, psi
kolojikdir. Çin halkı, yeni doğmuş 
olan birlik şuurunu ve mukavemet 
bmini muhafaza etmiye muktedir 
olursa, onun mağlup edilmesi çok 
güç olacaktır. Bütün gayret ve fe
dakarlıklara rağmen, japonlar, o
rada kurmuş oldukları htikümetler 
için, nüfuz sahibi biç bir çinliyi ka
yırn:iıya muvaffak olamamı9lardır; 
Bu hükümetlerin başına getirilmiş 
olan ikinci derecede şahsiyetler ise, 
kendi canlarını düşünmekten, ge
ce gündüz korku içinde yaşamak
tan ne yapa,caklarmı şaşırmışlardır. 
Yeni Nankin hükümetinin başına 
getirilmiş olan ve hükümet işlerini 
ancak Şanghay'dan idare edebilen 
bazı "devlet adanılan,. çok geçme -
den öldürUlmüşlerdir. Diğer taraf
tanı japonların adamı sıfatiyle 
Şanghay polis direktörlüğüne ge • 
tirilmiş 'olan zat, Çin merkezi hü -
kümetiyle gizli münasebette bulun
duğu içinı bizzat japonlar tarafın
dan kurşuna dizilmiştir. 

M anıa:i, harbin verdirmiş ol
dugu ve daha da verdire

ceği korkunç zayiatın tesiri altın
da kalarak bir anlaşnuya taraftar o-

sunun kıraliçeyi kaçırmayı tasarla -
dığından şüphelenmiyen bir vatandaş 
bulunmadığını şimdiden farkediyorum 
Bundan böyle bir paltoya bürünmüş 
hiç bir kadın, hiç bir erkek, şehir ka
pılarından, durdurulup muayene e -
dilmeden geçmiye teşebbüs edemez. 

Dölatur : 
- Fakat bizzat siz, tanınmadan Pa

ris'ten çıkabileceğinize inanıyorsu -
nuz. Neden kırali~e de aynı şeyi ya -
pamasın? 

duğu halde, son nefere kadar harbe 
devam edilmesine azmetmiştir. Bu 
ekseriyetin kurmuş olduğu hükü • 
met, harbin daha ilk yılında, muka
vemeti organize ve bilhassa cephe 
arkasındaki maneviyatı adamakıl
lı takviye etmiye muvaffak olmuş
tur. Şanghay hezimetinden doğan 
Kaos ve panik, Çin başkumandanlı
ğının enerjik müdahalesi sayesin
de tamamiyle zail olmuş ve sulh 
:zamanında tatbik ve temin edilme -
sine imkan görülmiyen yeni bir in
tizam yaratılmıştır. 

Hasılı, bu mücadelenin sonu 
şimdilik çok uzakta bulun -

maktadır. Bu mücadele Japonya'yı, 
bir harp ekonomisi tatbiki.ne mec -
bur kılmıştır. Japonya'da, fiyatla· 
rın büyük ölçüde yükselişi, ham 
maddelerin azalması, yavaş yavaş 

çok ciddi ve tehlikeli bir manzara 
arzetmiye başlamıştır. Kambiyo zor
luklarına rağmen, Çin köyündeki 
otarşi ekonomisi sayesinde, cephe 
gerilerinde harbin tesiri az olmuş
tur. Bu bakımdan halkının ekseri -
yeti köylü olan memleket endüst
risi memleektlerine çok daha üstiln 
ve elveri'li bir durumda bulunmak
tadır. Bundan başka. yabancı bir 
memlekette ~arpışan bir ordunun 
masraflaru hasmına nazaran kat 
kat fazladır. 

Girit ôsi leri 

kaçmışlar ! 
Atina, 21 a.a. - Alman ajansı bil

diriyor: Harp divanı tarafından gı
yaben idam cezasına mahkfun olarak 
dağlara çıkmış olan Girit adasr isyan 
hareketinin dirijanları adadan kaç -
mrşlardır. Bunların 12 adaya gittik-

leri zannedilmektedir, 

Madam Atina'nm kızı da 
mahkemeye verildi 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Döviz 
kaçakçılığı ve genç kızları fuhşa teş
vik suçuyle mevkufen muhakeme e· 
dilmekte olan Madam Atina'nın kızı 
Zizi de aynı suçlarla alakalı görüldü
ğünden gayri mevkuf olarak mahke
meye sevkedilmiştir. 

biz de bir çıkmaza girdiğimiz takdir
de o zaman kim sizin imdadınıza ge -
lecektir ? 

_Bize yardımda bulunursa~zz. mu
vaffak olacağız. Bir zamanla~ ıft~har
la "Kırmızı Pimpernal cemıyetı as
la muvaffakiyetsizliğe uğramamış
tır,, diyordunuz. 

_ Muvaffak olamıyacağı hiç bir i -
şe girişmemiştir de ondan. Fakat be • 
ni zayıf tarafımdan yakalarsanız, bu 
hususta düşünmem icap edecek. 

Dölattir bir panonun ortasında ~i -
vara dayalı ağır meşe yazıha~esı~e 
gitti. Masanın gözünü açtı ve bır ki -
ğıt tomarı çıkardı. 
Onları Sir Persi Bleykni'ye uzata -

rak: 
- Şuna bir göz gezdirir misiniz ? 

dedi. 
-Nedir? 
- Birinci planmı tahakkuk ede-

mediği takdirde tatbik etmek üzere 
hazırladığım muhtelif projeler. 

Bleykni lakonik bir tavurla : d _ zaman ışın ırınden sıyrılma · 
ıgınız ~ 

nıza yardım edeceğim. 
Dölatür hararetle : _ . . . 
-Akamete uğramıyacagız, dıye ıtı· 

raz etti. 

Bleykni bu sonuncu cümleyi kes • 
miş olan hafif tereddüdü farketmişti. 
O sözlerine süratle devam ederken 
arkadaşını dikkatle süzüyordu. 

- Evet, sonra, azizim, sonra? A
sıl beklediğim bu noktadır. Tabloyu 
tamamlayıp karşılaşacağınız imkan -
sızlrkları size tasvir edeyim mi? Kon
siyerjörinin kapısını bekliyen yirmi 
beş kişilik kıtanın içinden nasıl ge -
ç_eceksiniz ? 

- Çünkü o kadındır ve çünkü kıra
liçedir. Zavallı mahlukun sinirleri 
vardır; bir zaaf, bir iradesizlik onu 
ele verebilir. Biçare Mari-Antuanet 1 
intikamını bu kadar bedbaht bir kur
bandan almıya kalkışan zavallı Fran• 
sa J Kıraliçeyi omuzlarından yakala -
yıp bir arabanın dibine itebilir ve üs
tüne sebze çuvalları yığabilir misiniz? 
Kontes dö Turne ile kızını , gülünç 
batıl itikatları için idam sehbaaını 
hak eden iki aristokratı böyle kaçır • 
dmı 1 Fakat kıraliçeye aynı muamele • 
de bulunabilir misiniz? Onun insiya
ki bir mukavemeti, bir vekar jesti, 
derhal ikinizi ele verirdi. 

- Demek, siz olsanız onu !kibetine 
terkederdiniz ? 

- Yakın bunları, dedi. Tecrübeniz 
size öğretmc<li mi ki bu gibi hususlar
da hiç bir sırrı kağıda emniyet etme -
melidir. 

Sir Persi Bleykni arkadaşına yaklaş- - Hapisane mUdürü sıf'atile, istedi
ğim gibi girip çıkmakta serbestim. - Emin <>lun ki ona çok acıyorum. 
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Onbeıinci Yll Kitabı 
Bir mermer levha Üzerinde altı ok 

ve, önde, Büyük Şef'in enerjik hatlı 
o güzel başı; altında XV rakamı .•• 
Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sek
reterliğinin bugünlerde neşrettiği,. 
"On beş yılm kitabı", i§te, bu minah 
kapak içinde 611 büyük sayfadan 
mürekkep azametli bir eserdir. Dün
den beri elimde bulunan bu eser'in 
- okumak ve tekrar okumak vadiy
le - başındaki ithafı, Atatürk1ün 
onuncu yıl nutkunu ve on bet yılın 
kronolojisini hatmettikten sonra, 
muhteviyatını öğrenmek Üzere, di· 
ğer aayfalarını dikkat ve ihtimamla 
çevirdim. Bir günde, bu 611 sayfayı. 
bir roman okurcasına dahi, okumak 
imkansızdır. On beş gün, bilmem. 
yeter mi? Cüm.huriyetin bir nevi ta
rihi, yahut o tarihin malzemesi olan 
bütün o malumatı, hadiselerin izahı
nı, mukayeseli cetvelleri kelime ke • 
lime satır satır, bahis bahis tetkik 
etm;li, grafikler ve hartalar Üzerin• 
de itina ile durmalıdır ki eserin mÜ• 

kem.melliği hakkında &arih bir fikir 
edinilebilsin. Esasen böyle bir kitap 
her münevverin kütüpanesinde en 
göze görünür yere konulup Büyük 
Millet Meclisi, Parti, Halkevleri, ve 
bütün te§kilatiyle Vekaietler, milli 
bankalar ve müesseselere, yani mil • 
Jetin ve devletin on bet yıllık hayat 
ve faaliyetinin inki§afında müessir 
olmuı olan geniş ve karıtık meka.niz• 
maya dair esaslı malUınat almak i .. 
tendikçe müracaat olunacak bir me
celle gibi daima okunacaktır: On bo
§İnci yıl kitabı bir ana kitap'tır. 

- Cümhuriyet on beş yıloda ne yapa 
tı? 

Bu suali, dudak bükerek, aoranlar 
bulunabilir. Bu gibilere on beşinci 
yıl kitabını okumalarını tavaiye ede-
rim. On beş yılda cüınhuriyet, her 
teyiyle, bir vatan kurmu§tur. 

Bir ecnebi dostum: "Memleketini· 
zi yabancı gözü ile gönneliydinizl,, 
diyordu. Onun bu sözlerinde en de
rin gıptayı okudum. Bu yabancı, 

yirminci asrın son terakkilerini id
rak etmit bir memleketin çocuğu 
idi: "Siz, garp cemiyetinin ne kadar 
kötülükleri var.sa hepsini bilerek 
bertaraf ettikten sonra medeniyeti • 
mizin iyi taraflarını almak zekumı 
gösterdiniz,, diyordu. Şayet bugün 
bu memlekette memnun olmıyanlar 
varsa bunlar ancak &athi ve dar gö
rütliiler, veya e$ki rejimlere men
sup oldukları için cümhuriyetten 
zarar görmüş olduklarını farzedeın .. 
!erdir. Halbuki bu rejim, dii§manl&• 
rını bile affetmiştir. Realist ve va• 
tanperver olanlar on bet cürnhuriyel 
yılının tahakkuk ettirmiş oldukları· 
nı hatırladıkça ilerisi için daha çok 
kuvet ve cesaret bulacaklardır. On
lara da on be§İnci yıl kitabını sık ark 
okumalarını tavsiye ederim. 

Ba§UCU kitabımız Natuk'tur. On 
betinci yıl kitabı da onun altına y_. 
le§tİrilmeli ve birincinin koymuş ol
duğu prensiplerin nasıl çelik bir 
azimle birer birer hakikat o)mUf, 
tatbik .sahasına nasıl konulmuş oldu
ğu ikinci-de rakamları, tabloları Ye 

hartalariyle gözle görünür ve elle 
tutulurcasına, mütalea olunmalıdır. 

On be§inci yıl kitabı'nın bir karii 
sıfatiyle kararım budur. Ve bütün 
türk muharrirlerine düşen vazife iııe 
onun ihtiva ettiği meseleleri teker 
teker karilerine izah ebnek olmalı• 
dır. - N. Baydar 

tin şekline göre kıraliçeye ve kurta -
rıcılarına yarıyabilecek imzalı ve taa
dikli bütün bir pasaport koleksiyo .. 
nu~ var. Şüphe uyandırmadan bunla
rı biriktirmek için aylarca çalışmam 
icap etti. Muhtelif vesilelerle bunları 
istedim ve şimdi her ihtimale kar§ı 
hazır olduğumu sanıyorum. Bütün bu 
vesikaları imha etmek silahlarımı e • 
!imden bırakmak demek olur. 
Kapı perdesinin sessizce aralanmış 

olduğunu farkedemiyecek kadar ka -
ğıtları tetkike dalmış olan Bleykni : 

- Doğru düşünmüyorsunuz, dedL 
Böyle zamanlarda yanlış bir manevra 
tehlikeli bir yazıya müreccahtır. Bu 
kağrtlar meydana çıkarılırsa sizi, 
muhakemeye lüzum kalmadan, doğru· 
ca giyotine götürür. Tekrar ediyo. 
rum, atın şunları ateşe. 

- Ben de size tekrarlıyorum ki 
şimdilik bunları imha edemem. Fa -
kat, müsterih olunuz; ben çok ihti -
yatlıyım ve benden kimsenin en kü -
çük bir şüphesi yoktur. Hiç bir par -
tiye mensup olmadığım için, Robes • 
piyer, Danton, Şomet, benden kork
mak şöyle dursun, bana karşı istih • 
fafh bir alakasızlık gösterirler. Ha
yır, düşmamm yoktur ve kimse bu ve
sikaların vücudünden şüphelenemez. tı ve uzun ince elini adeta kadınca bir 

mülayimet nüansiyle omuzuna koy -

du: 
_ Planlarınızı bana anlatır mısı -

ltfZ ? 
Dölatür derhal bütün hararet ve 

- Hala halk arasında itibarım var -
dır ve ailem efradı için şimdilik kor
kacak bir şey yoktur; bununla bera
ber, her ihtimale karşı onları Fransa'
dan çıkarmalıyrm. 

Bleykni : 
- Evet, elbette, diye cevap verdi. 
- Bu cihetten müsterih olunca, 

planlarımızı tatbik edebileceğiz. He-

- Bizzat siz, evet, fakat, gözlerine 
kadar bir kadın vüçudunu gizliyebi • 
lecek geniş bir paltoya bürünmüş mu· 
hafızlarınızdan biri için de vaziyet 
aynı mıdır? Ben buraya geleli ancak 
bir kaç saat oldu ve Paris'te kom§U -

Zavallı Mari-Antuanet 1 Cemiyetin ul
vücenabına başvurmrya lüzum olduğu 
kanaatinde misiniz? Mantıksız pro -
jelerinizde biz yirmi kalp ve kafa ada
mı sizinle beraberiz; fakat siz mu • 
hakkak bir akamete gidiyorsunuz, 

- Bu projeleri yakmak mı? lmka -
nı yok 1 Kıraliçe ile uzun muhavere -
l~rde bulunamıyacağnm düşünmüyor 
musunuz? Ona planlarımı tahriren 
vermek mecburiyetindeyim. Ta ki 
bunları tetkik ederek, zamanı gelince 
ne yapmak lazım geldiğini öğren11in. 

Şurada. da girecekleri sahte kıyafe -

Dölatur Sir Persi'nin kendisine 
susmasını işaret ettiğini görünce sö -
zünü kesti. Arkasına döndü. Kapı a
ralığında, ağır perdeyi bir eliyle kal
dırmış, mütebessim ve zarif haliyle, 

heyecanını buldu : {Sonu var) 



-6- ULUS 

Macarlar da Çeklere 
mukabil teklif yaptllar 

1 Siviller Hankov' dan 

Mesefenin bu hafta içinde 
istiyorlar halledilmesini 

Yoksa dört devletin hemen 
toplanmasını talep edecekler 

(Başı 1. znci sayfada) 
ki, çekoslovakıar macar ısteklerinin 

tatmını sahasında buyuk bır adım at
mış bulunuyorlar. !'oprak isteklerinın 
yüzde sekscnını ve nutus isteklerinin 
de yuzde yetmış beşını kabul etmış

lerdır. 

Macarların isteklerinde ne derece
ye kadar tavizde bulunacakları henüz 
belıi olmamakla beraber Macarıstanın 
Bratıslava'yr ıstemekten vaz geçmele
ri beklenebilir, ~ünkü buna. Almanya 
ela muarız bulunuyor. 

Rütenya meselesıne gelince, Maca
ristan, mı.işterek Macar - Polonya hu
dudunun mevzuu bahis olmasını icap 
edecek mutalebattan vaz geçmişe ben
ziyor. 

En mühim §ehirler rek
Lerd.e kalıyor 

Budapeşte, 24 a.a. - Macar ajansı 
bildiriyor: M. T. t. ajansının diploma
tik muhabirine göre, yeni çek teklif
leri evvelkilere nisbetle birçok nokta -
!ardan etnik prensiplere uygun olmak 
itibariyle bir terakki arzetmekle bera
ber gene de en mühim macar şehirleri
ni çek hakimiyetinde bırakmıya matuf 
bulunmaktadır. 

Çek tekliflerinin bu şekilde kabul 
edilemiyeceğini bildiren macar mu -
kabil teklifleri tamamen etnografik 
prensipe dayanmaktadır. Öyle görü -
nüyor ki, Prag hükümeti, Münib ka
rarlarına esas teşkil etmiş olan ve 
komşu milletlere pasifik hayat temi
nine matuf bulunan bu prensipleri 
hala tanımak istemiyor. Bu prensip -
lerin kabulü dahi Macaristan için bir 
fedakarlıktır. Zira Macaristan bu su
retle tarihi hudutlarından vaz geç -
mektedir. 

Etnik eMJs 
Bununla beraber macar hükümeti, 

etnik 09a.sı kayıtsız ve şartaız kabul 
ettiği için, bu prensipin bütün tefer
rüatiyle tahakkukunu istemek hakkı 
olduğunu bildirmektedir. Prag'ın bu 
hususta hala bir anlaşmaya varmak 
istememesi anlaşılmaz bir şeydir. Hal 
buki bu şekilde sureti tesviye zaru
ridir. 

Slovakya'nm bütün diğer sakinle -
rinin nihayet Prag'ın şiddetli muka
•emetinden tamamen kurtulması mut
lak surette arzuya şayandır. Bahusus 
ki, Macaristan slovak ve rütenlerle, 
tamamen kardeşçe teşriki mesai arzu
sundadır ve bu nasyonalistlerin ken
di arzularını hiç bir zorluğa maruz 
kalmadan ifade edebilmelerini iste -
mektedir. 

Macar mukabil teklifleri meselesi -
nin en çabuk bir surette diplomatik 
halle varmasını istiyor. Hadiseler bu
gün süratle inkifaf etmektedir ve 
bütün Avrupa barışı nef'ine olarak, 
Çekoslovakya'nın Macaristan'ın sını

rını artık ıuyistimal etmemesi lazım
dır. Bu hafta, bu meselenin halli ba
kımından kati bir ehemiyeti haiz ola
caktır. 

Prag mukabil tekli/leri 
tetkik edecek 

Prag, 24 a.a. - Bu sabah macar mu
kabil tekliflerinin Çekoslovak harici
ye nazırına Macaristan elçisi tarafın
dan tevdiini müteakip. hariciye nazı
rı Başvekil Sirovi ile görüşmüş ve 
sonra Slovakya ve Rütenya başvekil
lerini derhal Prag'a gelmiye davet 
etmiştir. Bu zevat Çekoslovakya'nın 
süratle verilmesi icap eden cevabının 
tanzimine iştirak edecektir. 

Uzhoroı'ta nümayi~ler 
yapıldı 

Uzhorod, 24 a.a. - Alman ajansı 
bildiriyor: Munkacs şehriyle civar 
nahiyeleri halkı dün büyük bir teza
hürat tertip etmişlerdir. 
Almanların şefi B. Karsten söyle

diği bir nutukta, "bu andan itibaren 
bütün Karpat Ukranyası almanları -
nın alman partisi içinde birleştikleri
ni,. bildirmiştir. 

Söz alan diğer hatipler de, nasyo -
nal - sosyalist zihniyeti içinde çalış
mak ve diğer etnik gruplarla musli
hane teşriki mesai suretiyle barı,a 

hizmet etmek bütün alınanların vazi
f eıi olduğunu söylemişlerdir. 

U kranyalılar da iıtıiklm 
istiyorlar 

Varşova, 24 a.a. - Ukranyalıların 
Lvov'un cenubunda kain Stii'de muaz 
zam nümayişler yapmış oldukları ha
ber alınmıştır. Hepsinin yekunu 800 
kifiye baliğ olan üç nümayişçi grupu, 
müstakil bir Ukrayna vücuda getiril-

mesi lehinde bir miting akdetmek 
üzere aynı zamanda şehre dahil olmuş 
]ardır. 

Şarki Galiçya'da kain Lübakbov'da 
da diğer bir nümayiş aypılmıştır. 

Almanya'nın tavrı ve bir 
romen gazetesi 

Bükreş, 24 a.a. - Vitorul gazetesi, 
macar mutalebatı münasebetiyle yaz
dığı bir ayzıda diyor ki: 
"Almanya'nın bu meselede ittihaz 

ettiği hattı hareket orta ve cenubi 
şarki Avrupasının menafiine tama
miyle uygundur. Filhakika muhtelif 
memleketler arasında muvazeneyi ko
rumak lazımdır. Romanya'nın da Al
manya ile birlikte iştirak ettiği bu 
noktai nazar iki memleket arasında 
muallakta bulunan bütün meselelerin 
halline imkan verecek mahiyettedir. 

Alman - romen miinascbetleri 
normalle~ecek. 

Diğer taraftan Almanya ile Roman
ya'yı biribirine bağlıyan iyi ekono -
mik münasebetler de alman - romen 
münasebatının heyeti umumiyesini 
normal bir hale koymıya yardım ede
cektir. Hususiyle ki, alınanlar, Ro -
manyanın dahili işlerine karışmak 
fikrinde olmadıklarını müteaddit de
falar beyan etmişlerdir. Bu suretle. 
iki memleket münasebetlerinin nor -
mal bir yola girmesine şimdiye kadar 
mani olmuş olan engel de ortadan 
kalkmış oluyor.,, 

Ankara'da 
yeni yuvalar 

(Başı 1. inci sayfada) 
der apartmanlı daireler tekline 
bir diyec:ek yoktur. 

Ankara' da bu sene kiralar ge
ne arttı. Devlet kadrosunun bü
yük ıstırabı budur: Kiralar, An
kara maatlarım hususi zamların 
dahi cazip kılamadığı bir afet 
halindedir. Medeni cihanın her 
köteıinde, bütün vatandaşlara, 
küçük veya büyük, fakat her tür
lü modem cihazları ile yeni bir 
yuva vermek, hükümet program· 
}arının batlıca maddelerinden 
biri olmuştur. Biz ''her lf verdi
ğimize ev rahatı temin etmek" 
tartım olsun dava batı almalıyız. 
Bugünkü ev sıcak hamamından 
musikisine kadar, ve timdilik 
bazı meskenlerde de olsa, sine
ma, tiyatro ve at yarıtı seyirleri
ne kadar insan ihtiyaçlarının bir 
çoğunu temin ediyor. Yeni a
dam, evinin bir köşesindeki düğ
me ve cihazlarla, cihan faaliyet
lerine bağlanmıttir. Yeni adam 
evini artık sadece barınmak de
ğil, birçok zevklerini tatmin et
mek için arıyor ve ev, gene bu 
sebeple, yeni adamı, memleket 
nizamrnı müdafaa etmeğe eski
sinden daha fazla bağlıyor. Mes
kenler nizam müdafaasının ha
kiki kaleleri hizmetini görmek
tedirler. 

F. R. ATAY 

İngiliz - frans11 silahlanması 
karıısında İtalya 

Roma 24 a.a. - Giornale d'İtalia 
gazetesi,' Fransa ve lngil~ere'nin .si
lahlanmalarının 1talya'dakı fena tesır
lerine tercüman olarak diyor ki: 

"İtalya, herhangi bir devleti olursa 
olsun derin derin düşündürecek, imha 
edici bir harp teçhizatına malik ol
malda ve bunları daha ziyade artırabil
mekte iftihar eder.,, 

Sovyetlerin Vaşington elçi~i 
vazifesinden ayrıldı 

Vaşington, 24 a.a. - "Havas" Dip
lomatik mahfillerden alınan maHima
ta göre Sovyetlerin Amerikadaki bü
yük elçisi B. Troyanovski artık Va
şington'a dönmiyecektir. Rus ihtilali
nin 20 inci yıldönümü elçilikte yapı
lacak olan resepsiyona maslahagüza
nn riyaset edeceği öğrenilmiştir. 

ııkarıhyor 
( Başı 1. inci sayfada ) 

riyor: Hankeu'ya doğru ilerlemekte 
olan harp gemileri 20 kilometre mesa
fedeki Yanglo'ya varmışlardır. Cep
heden bildirildiğine göre, japon ge
mileri bu son 20 kilometreyi bir gün
de yapabileceklerdir. 
Batıya doğru cenup kıyısı üzerin

de ilerlemekte olan kıtaat halen Ko
tienşen'de bulunmaktadır. Bu mevki 
Oşeng'in 32 kilometre batısında ve U
çang'ın 36 kilometre doğusundadır. 
Şimal kıyısında ilerlemekte olan 

kıtaat ise bu sabah Hankeu'nun 40 ki
lometre doğu şimalinde bulunan Li
kiatsi'ye öğleden sonra da Hankeu'
nun 20 kilometre şimalinde bulunan 
Huangsi'ye varmıştır. 

Japon kıtaatı Kiukiang ile Nançung 
arasındaki Teian'a karşı da umumi bir 
taarruz hareketine başlamışlardır. 

l 1angtse nelıri civarında 
Resmen bildirildiğine göre, Han kov 

etrafında yapılmakta olan askeri ha
rekat neticesinde Yangtse nehrinin 
şimal ve cenup sahillerinden ilerle
mekte olan japon kuvetleri bu nehre 
gayet yaklaşmıştır. 

Nehri çıkmakta olan japon filosu 
bu sabah Hankov şehrinden 20 kilo
metre mesafede bulunan Yangtseye 
varmıştır. 

Tokaşina kolu, nehrin cenup sahi
linden garbe doğru ilerliyerek öğle 
üzeri Kotieşeni zaptetmiştir. Bu şe
hir 36 kilometre garptedir. Nehrin şi
malinden ilerliyen japon kolu da bu 
sabah Hankov·un 20 kilometre şima
linde bulunan Huangpi'ye girmiştir. 

ileri hareketi 
Domei ajansrnın bildirdiğine göre 

Yangtse'nin şimalinde japonlar bu sa
bah Hankeu'nun 40 kilometre şarkın
da kain Liki-Si'yi işgal etmişlerdir. 

Japon yürüyüş kolları Honan - Ho
pei hududunun 8 kilometre cenubu_n
da bulunan Sanhtien'e taarruz etmış
lerdir. 
Diğer yürüyüş kolları Hankeu'ya 

120 kilometre mesafede bulunan Yin
gı;han'a 800 metre kadar yaklaşmıt

Jardır. 

Hankeu'da vaziyet fena 
Şanghay, 24 a.a. - Dün Hankeu'nun 

bombardımanı neticesinde vukua ge
len hasarat mühimdir. 

Han'keu'da terkedilen çinliler, he
men kamilen cepheden gelen mülteci
lerden ibarettir. Bunlar yorucu bir 
yürüyüşten sonra şehre ge1erek kaldı
rımlarda sürünmektedirler. Mülteci
ler açlıktan ve susuzluktan mustarip
tirler. Ölenlerin miktarı gittikçe ço
ğalmaktadır. Ölenler gömülmedikleri 
için cese.t kokuları şehri istila etmek· 
tedir. 
Fransız rahibi Jakino, şehirde 

mülteciler için bir mıntaka ayrılmış 
olduğunu söylemiştir. Sokaklarda eş
yalarını taşıyan yüzlerce mülteciye 
tesadüf edilmektedir. 

Kanton cfrarında 
Tokyo, 24 a.a. - Domei ajansından 

resmi bir tebliğ, japon kuvetlerinin 
dün öğleden sonra Kanton şehri hari
cinde ve Hongkong hududuna 45 ki
lometre mesafede kain Bokatigris ka
lelerini işgal etmiş olduklarını bildir
mektedir. 

Umumi karargah tarafından neşre
dilen bir tebliğde japon deniz kıtaatı
nın şiddetli bir muharebeden sonra 
Pirl ırmağının iki kıyısındaki kalele
ri işgal ettiği bildirilmektedir. 

"Kurtla Kuzu,, 
oyunu oynayan 

bir haydut ! 
Paris'te Milyon adrnda bir kız, ge -

ce yarısı yatağına uzanmış, roman o -
kuyormuş. Bir aralık pencereden ta -
rafta bir tıkırdı duymuş. 

- Belki ruzgardır. 
Demiş gene romanına dalmış. 
Fakat kızcağızın içi bozulmamış da 

değil. Pencereye .bir daha bakmış. 

Bir adam gölgesi farketmiş ve : 
- Can kurtaran yok mu, yetişin 

hırsız var, katil var! imdat 1 

Diye haykırmıya başlamış. Fakat 
adam da içeriye çoktan atlamış. Biça
ğı çekerek kızın üzerine yürüyerek : 

- Ses çıkarırsan boğazını keserim. 
Hiç sesini çıkarma küçük kızı. 
Demiş, fakat komşular da yetişmiş. 

Adamı eli biçakh, genç kızın oda -
sında yakalanuşlardır. Adam : 

- Yahu ne yapıyorsunuz. Ben hır
sız filan değilim, "kurtla kuzu,, oyu
nu oynuyorduk, ben kurt oldum, mat
mazel de kuzu. Varın işinize gidin, o
yunumuza devam edelim demiş • 
Polis bu adamın serseri güruhundan 

bir sabıkalı olduğunu tesbit etmiş ve 
karakola götürmüştür, 

Honkong' daki 
müzakereler 

<Başı 1.inci sayfada) 

manda Çin başvekilinin, ingiliz teşeb -
büsü üzerine İtalya ve Almanya tara
fından yapılmakta olan tavassut saye
sinde Japonya'dan mutedil şartlar ko
parabileceği ümidinde olduğu da söy
lenmektedir. 

Japonya' nın sulh §artları 
Tokyo, 24 a.a.. - Kanton'un zap

tından ve yakında düşecek olan Han -
keu'nun işgalinden sonra ne gibi sulh 
ümitleri belireceğini merak eden ecne
bi gazeteleri hariciye nezareti namı

na söz söylemiye salahiyetli bir zatı is
tiçvap etmişlerdir. 

Bu zat hulasaten demiştir ki: 
"- Çin'in şimdiki şefleri memle -

ketlerinin Japonya'ya karşı hasmane 
hareketinde ısrar etmenin ve bilhassa 
askeri harekata devamın ne kadar boş 
ve saçma olduğunu anladıkları, Çinin 
refahı Japonya ile yapacağı işbirliğine 
bağlı olduğuna kanaat getirdikleri za
man müzakereye başlamak saati çal -
mış olacaktır. Japon hükümeti, Nan -
kin'de ecnebi matbuat ajansı muhabi -
rine yapılan beyanattan haberdar de -
ğildirler. 

Bu zat netice olarak Hankeu'nun 

ingiliz kıtal arı 
Kudüs' ün eski mahallesinde 

işgali tamamladılar 
(Başı 1. inci sayfada) 

ta olan kıtlalar biter bibnez kıt
lalara çekileceklerdir. 

İngiliz askerleri devamlı olarak 
Filistin'de garnizon halinde kalacak -
tır. Bundan maksat memlek~tin ida
resini tamamiyle ele almaktır. İngi
liz kurmayınca beyan olunduğuna gö 
re Kudüs harekatı bütün Filistin'in 
temizlenmesinde bir başlangıçtan iba
rettir. 

16 yaşından yukarı erkek çocukla
rın kaydedilerek birer hüviyet vara
kası almaları hükümetçe geçende em
redilmiştir. Arap liderleri mukabil 
bir emirname neşrederek hüviyet va
rakası alan arapların katledileceğini 
bildirmişlerdir. 

}'eni hadiseler 
Dün Yafa'da yeni hadiseler vuku -

bulmuştur. Bir ingiliz polis memuru 
yaralanmıştır. Birçok telefon teli ve 
bir de petrol borusu tahrip edilmiş
tir. 

vaffak olmuştur. Hasarat mühim d 
ğildir. 

First Royal Dragoons alayı, 
Teiresias vapuru ile Hayfa'ya 
miştir. 

Bağdat, 24 a.a. - ''Havas" Arap F 
listin lehindeki hareket Bağdat' 

mühim bir yekun teşkil eden yahu 
ekalliyetine karşı düşmanlık şekli 
doğru istihale etmektedir. Geçen ha 
ta şurada burada münferit suykast:e 
kaydedilmişti. Ezcümle iki maruf y 
hudi şahsiyeti ortadan kaybolmuştu 
Geçen gece de bir yahudi kulübün .. 
içerisine bomba atılmış ve üç ki 
yaralanmıştır. Yahudiler arasında h 
yecan çok şiddetlidir. 

Yeni hiidi!'eler 
Kudüs, 24 a.a. - Bugün şehirde y 

niden karışıklıklar olmuştur. İki a 
rap ölmüş ve dört arap yaralanmıştrr 

Asiler bir köprüyü ve bir yolu di 
namitle bozmuşlardır. 

Londra'da 

Asiler dün Yafa ı·sta k sukutundan sonra Çin ordularını ia- syonunu ya -
şe edebilecek kabiliyette bir şehiri mağa teşebbüs etmişlerdir. itfaiye a
kalmamış olacağını söylemiştir. teşin yayılmasına mani olmağa mu -

Londra, 24 a.a. - Kabine bugün öğ 
leden sonra başvekil Çemberlayn'ın 

riyasetinde yaptığı toplantıda başlıca 
Filistin meselesini tetkik etmiştir. 

Yeni miinasebetler nasıl 
olmalı ? 

Hükümet mahfillerinde beyan o -
lunduğuna göre japon - çin münase -
betleri yepyeni bir esas üzerine kurul
malıdır. 

Japonya, çin - japon ihtilaflı nokta
larını toprak ve hakimiyet tamamlığı -
nın karşılıklı garantisi esası dahilinde 
halletmiye çalışacaktır. Her şeyden, 
evet, şimdiye kadar japon - çin dostlu
ğunu ihlil etmit olan siyasi, iktsadi ve. 
harsi tedbirleri ilga etmek lazımdır. 

Bunclan başka Çin'de komünistliğe 

karşı müşterek bir teşriki mesai idap 
eder. 

Çankayşek teslim oluncıya 
kadar ••• 

Eğer Çin sulh talebinde bulunursa, 
Çankayşek çekilme<iikçe Japonya mü
zakereye girişmiyecektir. İhtilafın ile
ride tekerrür etmiyeceğine dair garan
ti tazımdır. 

Japonya, Pekin, Nankin ve Mongo
listan hükümetlerinin gönderecekleri 
komisyonlardan mürekkep merkezi 
bir Çin hükümeti teşkiline elinden gele 
ni yapacaktır. Çankayşek teslim olun
hya kadar askeri harekat devam ede -
cektir. Japonya icap ederse bütün as -
keri, iktısadi ve siyasi kuvetlerini se -
ferber eyliyecektir. Silahlar bir misli 
daha artırılacak ve üçüncü bir devle -
tin muhtemel müdahalesine mani ol
mak için harp levazımı imal.atı artın -
lacaktır. 

Japon hükümeti, Hankov'un zap • 
tından sonra bir tebliğ neşredecektir.,. 

Bir ingiliz g~etesinin 
tav.'4iyeleri 

Londra, 24 a.a. - Deyli Meyl ga -
zetesi çinlileri bir barış muahedesi ak
di için iknaa çalışmaktadır. 

Gazete diyor ki: 9 ay evet japon -
]arın yaptığı teklifler Çankayşek tara
fından reddedilmişti. Şimdi çinliler bir 
çok mal ve can ziyaına nihayet vere -
cek olan bir tarzı hal bulunması lü -
zumunu teslim etmek mecburiyetinde 
kalacaklardır. 

Japon ilstiinlilğii ve 
garp devletleri 

Berlin, 24 a.a. - Nahtansgalee fran
sız ve İngiliz gazetelerinin Uzakşark -
ta sulh aktedilebileceği hakkındaki ya
zılarını mevzuu bahsederek diyor ki: 

"Şimdi çinlilere, hemen sulh yap
maları tavsiye ediliyor. Yazılar, Ja -
ponya'nın Asya'daki tefevvuku karşı -
sında garp devletlerinin teslim olduk
larını göstermektedir." 

Bir ameri1.-an vapuru 
tevkif edildi 

Şanghay, 24 a.a. - Japonya'nın 
müzaharetiyle çalışmakta olan Nankin 
Çin hükümeti, amerikan president 
Coolidge vapununun hareketine müsa
ade etmemiştir. Bu vapur Amerikaya 
dört buçuk milyon amerikan doları 

kıymetinde gümüş vile aynca altın ve 
kıymetli taşlar götürmekte idi. 

Bir adam anasını 

ve Babasını kesti 
ltalya'da feci bir hadise olmuş bir 

adam anasını da babasını da kesmiş -
tir. Trente §ehri civarında oturan bir 
mühendis ani olarak delirmiş, eline 
geçirdiği bir bi~akla, hem 70 lik ha -
basını hem de anasını doğramıştır. 

Bundan sonra deli kaçmıya başla -
mıştır. Önüne rastlıyan bir sele dal -
ını§ ~c boi_ulmuıtur, 

Fransa' da ki senato 
seçiminde mutedil 

partiler kazanıyorlar 
Paris, 24 a.a. - Ayan intihabatı hakkında mütalealar yürüten 

Lö Jur, diyor ki: 

-ı ''Müntehibi saniler, halkçılar cep
~ J heeinin tabutu üzerine konmuş olan 

me;t.c.r taşın• mühürlemişlerdir. Bu ta
şın pek fazla olan a2ırlığı, bu cephe -
nin bir daha dirilmeı.i içln artık hiç bi1' 
ümit bırakmam.ıştır." 

Fransua Ponse 

B. Fransua Ponse 
Berlin' deki Fransız 

kolonisiyle vedalaıh 
Bertin, 24 a.a. - Berlin'deki fran

sız kolonisine veda eden Fransua 
Ponse, sulh yolunda sarfettiği gay
retleri hatırlattıktan sonra Münib i
tilaflarından bahsederek bu itilafla
rın ne bir son ne de perde arası me
sabesinde olduğunu fakat bir sulh 
devresinin hareket noktası mahiye -
tinde bulunduğunu söylemiştir. 

Sefir beyanatına nihayet verirken 
Roma'da tayin edildiği vazifenin Ber
lin'de başarılan işin devamından iba
ret bulunduğunu ilave etmiştir. 

13.000 metre 
derinliğe inmek 
için yeni bir ôlet 
Bir italyan genci, deniz~erde 13.000 

metre kadar derinliklere ınmek için 
hususi bir alet keşfetmiştir. 

Malüm olduğu üzere Profesör Pi
kar 10.000 metre derinliğe inmiye ha
zırlanıyor. Bir italyan gazetesının 

verdiği malUmata göre bir deniz alet
leri mütehassısının oğlu olan bu genç 
bu aleti Profesör Pikar'm stratüsfer 
için hazırlamış olduğu aletlerden il -
ham alarak yapmıştır. 

''Figaro" yazıyor: 

.. Ayan intihabatı, tahmin edildi -
ğinden daha çok bariz bir itidale doğ· 
ru gösterilen temayülden nişane ver· 
miştir.'• 

-Matcu0 gctz.c:tUınoen : 

"Ayan meclisinin iki seneden beri 
ittihaz etmiş olduğu azimkarane hat -
tı hareket, bir nevi plebisit olmll!" 
tur." 

Senato 'dii§manhırı bozğuna 
uğradılar 

"Ekselsiyor" diyor ki: 

"Dünkü intihabatta her şeyden e • 
vel ayan meclisi düşmanlarının bir h~ 
zimetini görmek lazımdır. 'Heyeti mec
muası itibariyle pazar günkü intiha -
bat, ayan ekseriyetinin mihverini asla 
değiştirmemiştir. Bu ise halkçılar cep
hesinin parlak muzafferiyetinden iki 
sene sonra her halde manasız bir şey 
değildir.'' 

övr, gazetesi, ayan intihabatının 
".ınerkeze doğru" bir meyil gösterip 
·•sağa doğru" meyil etmemiş olduğu
nu ehemiyetle kaydetmekte ve Mar -
silya'da akdedilecek olan radikal kon
feransının ar.ifesinde bu noktaya işa -
ret edilmesinin ihtimal iyi bir şey ola
cağını ilave eylemektedir. 

Popüler, gazetesi, sosyalist fırka -
sı genel sekreterliğinin bir tebliğini 
neşretmektedir. Bu tebliğde sosyalit 
ayan aazsı mikdarının üçten dörde çık
masından ve s06yalist namzetlerine ve
rilen reylerin artmasından dolayı mem 
nuniyet izhar etmişlerdir. 

Romanya lngilterc'dcn 
istikraz mı yapacak? 

Londra, 24 a.a. - Evening Standard 
gazetesinin yazdığına göre, Romanya 
Kıralı Karol Londra'yı ziyareti esna
sında bilhassa İngiltere'den satın alı
nacak harp levazımı için bir istikraz 
akdine çalışacaktır. 

Yeni alet, kutru l.40 metreden iba
ret küre şeklindedir. Dışından 1.300 r 
atmosfer tazyikine tahammül ede -
cck derecede mukavim olarak yapıl
mıştır. Bu tazyik 13.000 metre derin
likteki suyun yaptığı tazyikte ale -
tin ağırlığı 10 tondur. Suyun içinde 

TUNA KIYILARI 
- Yeni çıktı -

7 tona inmektedir. 
13 kilometreye kadar uzatılacak olan 

kablonun ise 100 ton tutacağı hesap 
edilmiştir. Kabloyu kullanmaktan 
çekinmek için, bu alete, kutru dokuz 
metre olan büyük bir yağ haznesi ek
lenecektir. 
Yağ, sudan hafif olduğu için aletin 

ağırlığı hafifliyecek ve alet istediği 
yerde durabilecektir. Yeni aletle ya
kında iniş tecrübelerine girişilecek -
tir • "-

Falih Rıfkı ATAY 
Hem Yugo~lavya'da yapı
lan bir 8eyahatin hikayesi, 

hem de en eski zamanlar

dan bugüne kadar Yugos-

lavya 'nın bir tarihi 
J 
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Yemekten sonra yataklara uzandılar. Sohbet tatlı şey! 

Ankara'nın genç misafirleri 
arasında bir kaç saat ... 

Yorulmuşlardı. Bir köşeye çömeldiler, tatlı 
tatlı konuşmağa başladılar. Ne mi konuşuyor

lar? Duymadım doğrusu ..• 

Bir kelime ile ifade edelim. Ankara'ya kar,ı 
ölçüsüz bir "hayranlık" duyduk 

ri, Kayseri, Konya, Samsun liseleri .. 
Gençler yemeklerini grup, grup yi

yorlar. 

21 vilôyetin 35 mektebini 
temsil için 2.000 izci geldi 

- Konya ne tarafta? deyince uzun 
bir masa gösteriyorlar: 
-Bu .. 
- Ya Kayseri? 
Uzun bir masa daha .• 
İstanbul çocukları Ankara'yı srksık 

görmek fırsatını bulurlar. Ya daha e
velki senelerde izci olarak gelmiş, ya 
tatili bir tanıdığının yanında geçir
mek veya sadece görmüş, gezmiş ol
mak için .. Fakat Anadolu'dan gelen
lerin çoğu hükümet merkezine ilk de
fa olarak ayak atıyorlar. 

Hepsinin ihtisası şöyle 
hülc1sa edilebilir: 

---Yazan:---

Kemal Zeki 
Gen(osman 

Ankara'yı uzaktan mutlaka tanır
lardı. Resimlerini görmüş, Ankara i
çin yazılmış yazılar okumuşlardı. Fa
kat ne resim, ne de yazı hükümet mer
kezimizi olduğu gibi anlatmaktan çok 
uzak vasıtalardır. Onu görmek, hatta 
yalnız görmek değil tanımak lazım
dır. Ankara'ya hayranız! ğddtlar. 

Nereye mi? ' 
Beş saat fasılasız yorgunluktan son

ra nereye koşulursa oraya: Bozkırın ortasında Ankara, sahil 
şehirlerimizden gelen gençler için ku
rak sayılır. Böylece suya hasret bir şe. 
hirt Ankara'ya hasret gençlerle bir
leşmiş oluyor. Birinin garipliği öbü
rünün hasretiyle kucaklaşıyor. Genç 
ve gür sesler birinin, umran, ruh ve i
rade ötekinin nostaljisini eritiyor. İki 
gurbet bir şehir içinde kayboluyor .• 

,Yolda kendi 'Kendimize konuşuyor· 
\iuk: 

- Saat ikiye geliyor, Şimdi yemek
lerini yemişlerdir. Tam dinlenme sa
atlerinde yakalamış olacağız. 

Fakat Kız lisesinin bahçesi bom
boştu. Yolda da kimseye rastlamamış
tık. 

- Neredeler? 
- Daha hipodromdan 

elendim. 
-Yemek? 

dönmediler 

- Geldikten sonra yiyecekler. Ta 
sabahleyin gitmişlerdi. 

Misafirlerimizin peşindeyiz. Bil
mem anlaşıldı mı? İzcilerle konuşmak 
istiyoruz. Cümhuriyet bayramı mü
nasebetiyle memleketin dört bucağın
dan hükümet merkezimize izciler gel
t:li. Büyüklerin önünde bütün memle
ket gençliğini temsil edecekler; geçit 
;resmine girecekler. 

Bu yıl gelen izcilerin sayısı her se
neden çok olarak 2000 kişidir ve bu yı· 
hn ötekilerden ayrıldığı nokta raka
mın büyüklüğünden çok gelenlerin 
tcnevvüünde, aşağı yukarx bütün yurt 
gençliğinin 2000 iz<:i içinde birer zer
resinin bulunuşundadır. 

Ankara'ya karışan iki bin genç, der
yaya karışan katradan b_iraz farkhdır; 
taşırmasa bile renk verır ve bu genç 
ve renkli dalgalar çok uzaklardan se
çilirler. Birkaç gündenberi Ankar=i 
bulvarlarında karşılaştığımız öbek ö
bek gençler ha.ki elbisel~ri, boz ka
putları ve geniş şapkalarıyl_e Ankara 
için - muvakkat d_~ o~.sa - _hır _yenilik 
oldular; bir kaç gunluk mısafır .. 

Talebe mektepte misfir edilir. İzci
ler de A~kara mekteplerine yerleştı
rildiler. Fakat iki bin genç, dile kolay 
geliyor, bu yüzden dört b~yük me~
tebe dağıtıldılar. Biz gezmıye kız lı-
sesinden başladık. 

İzci ile boru biribirini hatırlatan · 
iki mefhum .. Birini görünce kemer ka
yışında geniş ağızlı, pırıl. P.ırıl boru
sunu arıyor; ötekinın sesını duyun
ca karşınıza mutlaka bir iz~j ~rkaca
ğınr zannediyorsunuz. Hem ı~c_ı boru
sunda başka bir ahenk, nefes~nı veren 
ciğerin gençliğinden mi, ~ok~a nota
sının başkalığından mı bılmıyorum, 

ayrı bir tempo var. 
Boruyu duyunca: 
_ Geliyorlar, dedik. 
Kız lisesinin kapısından, önce, ev· 

sahipleri gir~ile~. Mu~~eret ada_b~nd_cı 
eve önce kimın gırecegı meselesı ıhtı· 
laflı olmaktan kurtulamamış olsa bi
le, kızlar arkada kalmıya pek taham
mül edememiş olacaklar .. Küçük kapı· 
dan ikişer ikişer geçerken bile elle
rindeki sopaların hıncını var kuvetle
rile trampetelerinin derisinde söndü-

..ı:üyor, her zaman elde çanta girdikle-

ri bu büyük bahçeye senenin bir iki Sofra başına ... 

gününde ahenkle ve tempo ile girme- Kız lisesinin sınıfları yatakane ha-
nin tadını çıkarıyorlardı. line getirilmiş. Önce mataralar, şap-

Bahçede şöyle genişçe bir kavis çiz- kalar ve bir kelime ile "ağırlık,, yatak
di ve bir düdükle mıhlandı, kaldılar. Jarm üstüne bırakıldı. Sonra, merdi
Genç kızları bayraklı izciler takip et- venler üçer beşer atlanarak uzun ma
ti. Onlar da bayanların izinden bahçe- ı.aların etrafında toplanıldı. Sofra ba
yi firdolayı kuşattılar. şılar aşçıbaşının siyah dıvarrnın önün-

Aç idiler. Fakat hissettirmiyorlar- de biriktiler. Yemekler dağıtılıyor; 
dı. Saatlerce süren talimden sonra biz karavanalar masaların ortasına birer 
onları daha az zinde bulacağımızı devlet kuşu gibi konuyor; etraftan ta
zannetmiştik Fakat payd ... ., du·· du·· - .. · - haklar uzatılıyor. 

· ""' gun N · · d b" ··-ı den sonra bir: eşe ve şetaret ıçın e ır og e ye-

l 
mcği .. Eti pilav, pilavı üzüm karava-

- Şa, şa, şa, diye bağırışları vardı nalan takip ediyor. 
ki bunu değme tok midelilerden du· K 1- · d t b" ht )'f . ız ısesın e am on ır ınu e ı 
yamazsınız. Ses mıdeden çıkmaz ama kt b · t ı b · k 1 B 1 d 
can boğazdan ge er. me . e ın a e esı a ıy~r. . un ar an 

ç beşı İstanbul mekteplerı, Gaıatasaray, 
Bayanlar, hocalarından misafir Haydaı paşa, Pertevniyal, İstanbul er

gençler oymak beylerinden yarın için kek ve Vefa liseleri, altısı da Balıke
talimat aldılar ve çil yavrusu gibi da- sir, Bursa, Edirne muallim mekteple-

Konuşuyoruz. 

- Ankara'yı dolaşabildiniz mi ba -
ri? 

- Tamamen değil; fakat 
yerlerini gördük. .. 

- Mesela? ... 

birçok 

- Mesela Çankaya'ya çıktık. Pa -
zar günü hipodroma gittik. Yenişehiri 
dolaştık. 

Sonradan teker teker konuşurken 
dolaştıkları yerleri daha etraflı anlatı
yorla~. Görüyoruz ki gençler çoğunun 
daha ılk defa gördüğü şehrimizi yalnız 
görmemiş ve tanımışlar da .. 

- Geceleriniz nasıl geçiyor? 
- Kendi aramızda, diyorlar. Sa -

londa toplanıyoruz. Bütün yurd dört 
duvarın arasında sanırsınız. Antepli 
maya söylüyor, İzmirli zeybek oynu -
yor. Kayserili fıkra anlatıyor.. Her 
şeyden konuşuyor, saz bilen sazını 
tatlı konuşan sözünü dinletiyor. ' 

. :'aktimiz çok iyi geçiyor, seyaha -
tımızden çok memnunuz. 

Balıkesir muallim mektebi son sı
nıfından Mehmet Çetinkayatya soru • 
yorum: 

- Ankaraya ilk defa mı geliyorsu
nuz? 

- İlk defa, diyor. 
- O halde sizden sorayım: Önce 

umduğunuzla bulduğunuz arasında 
fark oldu mu? 

- Ne diyor.sunuz, diyor, hem de 
ne muazzam fark. Filvaki Ankara hak
kında çok dinlemiş ve çok okumuş -
tum. Hatta filmini bile gördüm. Yal -
nxz ne yalan söyliyeyim ben resmin 
diline inanmazdım. Ama kendi gözü . 
me inanmazlık edemiyorum. Ankara 
harikulade bir yermiş .. 

Ve Ankara'yı ilk görüşünün en 
canlı hatrrasrm şöyle naklediyor : 

- Etimesğut'tan sonra trenin pen
çerelerine döküldük. Her kıvrımdan 
sonra bir sürpriz bekliyorduk. Niha -
yet Çiftlik bizi cidden hayrette bıra -
kan harikulade güzelliğiyle umduğu -
muzun üstünde bir şehre doğru gitti -
ğimizi anlattı. 

Bozkırda orman ... Bu bir harika -
dır •. 

Ne§e ve ıetaret i~inde bir öğle y_emeği 

Ya şehir. Caddelerinin intizamı, te
mizliği ve binalarının haşmetiyle fev -
kalade bulduk. Hipodromu, İsmetpaşa 
enstitüsünü, V ekaletler mahallesini ve 
hastaneleri dolaştım. Dönüşte arka
daıJa.rım a,llar.ca dinlir.ccek beni ... 

i zci kızlar, hocalarından yarınki programın talimatım alıyorlaF 

Bursa lisesi son ııımfmdan Galip 
Özme: 

- Ankarayı ikinci görüşüm benim, 
dedi. 

- Hangi sene gelmiştiniz? 
Düşündü. Tarihini hatırlxyamadı. 

Yalnız: 

- On veya on bir sene cvel, dedi. 
Arkadaşları atıldılar: 
- Desene ki sen de ilk defa görü· 

yorsun. 
Öyle ya on bir sene cvelki Ankara 

bugünkünü tanır mıydı?, 
Galip Özme: 

- Doğru, dedi, ben bambaşka bir 
şehre gelmiş gibi oldum. Eski bildik -
terimden bir tanesini bulamıyorum. 
Nerede o kırmızıya çalar kesme taşlı 
Taşhan .. Nerede yer yer yosun tutmuş 
yollar .. Nerede o bombo_ş arsalar .•• Bu 
muazzam bir değişmedir. 

Sonra, anlatmak istediklerini anla
tamamaktan mütevellit bir sıkmtr 
duydu: 

- Size bir kelime ile ifade edeyim. 
dedi, Ankara'ya "hayran" oldum 

Konya lisesinden Asım Salih: 
- Benim ilk görüşüm, dedi, ve An

kara hakkında ilk intıbaımı istasyonda 
edindim. o ne muazzam gar binasıdır 
o •.. 

Toplu, güzel, kutu gibi bir şehir ... 
_ Size göre hususiyeti? 
- Yukarda saydığım vasıflara bir 

ilaveyle, münevver bir şehir olmasın -
da, dedi. 

Biraz düşündü: 
- Bir ilave daha, dedi, Ankaranın 

bütün hususiyeti Çankaya'dadır. Git -
tim, gördüm ve bundan sonra her An
kara'ya gelişte ilk çıkacağım yer Çan
kaya'nm yokuşudur. 

Kayseri lisesinden Fikret Varol 

da bundan altı sene evel Ankara'yı bir:: 
kere daha görmüş .. Fakat o da bu al
tı yıl içinde değişen çehreyi hayretle 
anlatıyor. 

Samsun lisesinden Kemal Tüfekçi: 
- Ne diyorsun sen kardeşim, diye 

atıldı. Altı sene şu yanda dursun ben 
Ankara'ya geçen sene gelmiştim. Şu 
karşıki erkek lisesinde kaldık. Bahçe • 
nin altında bir temel kazılıyordu. 

Kemal Tüfekçi parmağını şimdi 
muazzam bir bina halini almış olan 
Dil, Tarih ve Cografya fakültesine çe
virdi: 

- Şimdi o temelin üstündeki eseri 
görüyor musun? Bu anlattığım, deği~ 

me ve gelişme sürati hakkında bir fi· 
kir verse gerektir. 

Kiminle konuştum, kimden ne sor
duysam küçük ifade farkları ile ayıu 

şeyi söylediler. Yurdun dört bucağın · 
dan Ankara'ya gelenlerin duydukları 

tek his, tek kelime ile hayranlıktır. Bir 
arkadaş bunu çok güzel ifade etti : 

- Ankara'ya Atatürk'ün iradesi 
sinmiştir. Hayranlığımız buradan ge
liyor. 

Kız lisesinden sonra erkek lisesini, 
Gazi lisesini ve sanat okulunu dolaş
tık. Bu mekteplerde de, gene biribiri
neçok uzak, ve hep birlikte Ankara'ya 
uzak şehirlerimizden genç çocuklar 
gelmişlerdir. Hepsinde aynı his, aynı 
duygu, aynı inanış ve bağlanış var ... 

Şu dakikada 21 vilayetimizin 35 
mektebini temsil eden gençler Anka
ra'da toplanmış bulunuyorlar. Yarın 
onları, zinde ve çevik, büyüklerin ö
nünden geçerken alkışlıyacağız. 

Ankara'dan güzel intıbalarla ayrı -
lacaklarını görüyoruz. 

Çocuklar hoşgeldiniz, güle güle gi
diniz. 

Karavana kCl§la göz arasında boıalwerJi. Son tabak takıim 
ka§ığının iltifatını bekliJ10r~ 
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KÜÇÜK iLANLAR 
Sablık - Ankaranın her tarafında 

irat getirir, satılık apartımanlar, evler. 
Tel: 2487 Vahdi Doğruer. 7996 

11111111111111111111111111111111111111111111111111~1111111111111111111111111111 
Satılık- Yenişchir'de, Cebeci'de 

inıaata elveri§li ve iataayon arkasında 
ufak çapta arsalar. Tel: 2487 Vahdi 

KiraJık : ................................................... . .. 
ACELE KiRALIK KAT- İki ant• Küçük ilôn şartları 

re, beş oda, iki salon, mutbak, kiler, 
hizmetçi odası, havuzlu güzel bir bah
çe içinde iki aileye elveriıli . Y eniıehir 
Tuna caddesi Düzenli ıokak No. 10. 

Doğruer. 7997 

Acele aablık ev - Yeniıehir'dc üç 
katlı, ehven fiatla verilecektir. Tel: 

Telefon: 2676 7412 

KiRALIK • KALORiFERLi, Si· 
CAK SULU YEN1 APARTIMAN. 
LAR : Sair her türlü konfor Menekıe 
Sokağı 4, Bulvara birkaç adım. Orta 
daireler: bir hol, üç oda, bir hizmetçı 

bölmeai. Küçük daireler: bir hol, iki 
oda, bir hizmetçi bölmesi. Alt katta: 
Çamaıırhane, aandık odaları. Telefon· . 
3788 veya 1657 7717 

tı Kiralık Daire - Ferah, taksima 
modern 5 oda, 1 hol. Elektrik, hava 
gazı, banyo, alatuı:ka, alafran~a iki h 
11.. 2 balkon: biri arkada oda kadar g 
niı, muhafazalı, mükemmel nezareti 
Zarif cephe, bahçe, altında bakkal. Ba 
kanbkların, asfaltın yarıı batı. Demi 
tepe, sefaret karşıaı Akbay s. 9 779 

. 
a-
e-
i. 
-

r-
6 

k Kiralık .!.... Maltepe Uludağ .oka 
balkonlu geniş nezarc.tli 4 oda, 1 ho 
banyo, kiler saireyi havi ikinci lca 
İçindekilere müracaat. . 7821 

ı. 
t 

. 
-

Kiralık Alt Kat - Yenişehir'de Ka 
ranfil sokağında 17 numaralı apartma 
nın dört odalı alt katı. Görmek ve gö 
rü~mek için apartmanın orta kattn 
müracaat. 782 

. 
a 
6 

y 
1 
. 

Dört aatırhk küçilk illnlardan: 
Bir defa iı;in 30 Kurue 
İki defa için SO Kurut 
Uç defa için 70 Kurus 
Dört defa icin 80 Kurue 

Devamlı kücük ilinlardan her defası 
için 10 kurut alınır. Meseli 10 defa 
neercdilecek bir illn için 140 kurut 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak iızere 
her satır. kelime aralarındaki b.:ıeluk· 
lar müateana. 30 harf itibar ed:lmit· 
tir. Bir kücük ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her utır lcin.•Y· 
rıca 10 kurut alınır. ..................................................... 
Kiralık daire - Yeniıehir Sıhiyc 

Vekaleti" karımnda köıe batında 3 o
da, ı hol. Tl: 3652 ye müracaat. Ah· 
met Özbayrak 7924 

Ucuz kiralık - Y enişchir Adakale 
caddesinde 20 No. da 5 oda, havağazı, 
elektrik, banyo ve au, ağaçlı büyük 
bahçe .. Tl: 1669 • 17 98 müracaat. 

7972 

Kiralık - Sıhiye Vekaleti yanında 
İsmet Koyuncu apartımanında 2 odalı 
daire, kapıcı ve suyu dahil aylığı 35 li· 
radır. Anafartalar Cad. Kamelya ma· 
ğazaaına müracaat. 7987 

Kiralık ucuz günetli kat - 4 geniş 
oda, hol, sandık odası, geni§ mutfak, 
banyo v. s. bahçe. Ye.niıehir, İlmetpa-
ta caddesi son durak No. 94.. 7988 

Kiralık Orta ·kat - Üç büyük oda, 
hol ve t~ konforu haiz Yenişehir 
Dikmen caddesi Yit sokağı 16 No. ya 
müracaat. 7990 

2487 Vahdi Doğruer • 7998 r .................................................. 1 
Vilôyetler 

111111111111111 U ......... ""'. 1111111 .... '11111111 

Eksiltme ilônı 
Konya Kültür Direkt~lüiü.nden: 

1 - Eksiltmeye konulan it: Kon
ya'da İplikçi camii tamiri, 

2 - Ketif bedeli 24232 lira 49 ku· 
ruştur. 

3 - Ekailtme kapalı zarf uauliyle
dir. 

4- Eksiltme müddeti 3.10.38 ta
rihinden 27.10.38 tarihine kadar 24 
gündür. 

5 - Muvakkat teminatı 1817 lira 
50 kuruştur. 

6 - İhale 27.10.1938 perşembe gU· 
nü saat 10 da Konya ,hükümet daire
sinde Kültür direktörlüğü makamın
da yapılacaktır. 

Kiralık - Müstakil odalar ve dai
Kiralık - Maltepe Akıncılar'da dört reler. Havuzbaıı yanında. Bahçeli ve 

oda bir hol bütün konforlu bir kat v güzel nezaretli ehven fiatlar. Sellnik 

Kiralık Kat - Demirtepe Necatibe 
cad. Barkan Ap. No. 11 de 4 büyük 
küçük oda 1 hol banyo havagazı elıok 
trik 3 balkon. 783 4 

e 

7 - İsteklilerin t eklif mektupları· 
nı ve 2490 sayılı kanun mucibince Ti 
caret odası vesikasını ve bu iş için Na
fıa Vekaletinden alınmış ehliyet ve 
sikasını haiz olması ve iste klinin dip· 
l omal ı yüksek mühendis veya yüksei. 
mimar bulunması veyahut bir yüksek 
mühendis veya mimarla müştereker. 
mukavele aktedeceğine dair noterden 
alınmış teahhütname ile birlikte 1817 
lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubunu altıncı mad
dede yazılı günde ihale saatinden en 
az bir saat evel Konya kültür direk
törlüğünde müteşekkil ihale komis· 
yonu riyasetine vermiş olmaları şart· 
tır. Posta ile gönderilecek mektupla
rın ihale saatine kadar Kültür direk
törlüğüne gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapanmtş bu· 
lunması lazımdır. Postada vaki o!a· 
cak teahhür kabul olunmaz. 

aynca bir oda Tel: 3445 43 Asım. caddesi. No. 16 7991 
5 783 Kiralık - Yeniıehir Sıhiye Vekile-

Kiralık - 5 oda, vestiyer. banyo ve ti karıısında Bomontiye giden sokak
saireyi havi bir kat. Kap·sı ayndır ardan Ilkız sokağında Dr. Feyzi apar
Radyo, telefon tertibatı vardır. Arta tnnanında kalorifer, elektrik, su, hava
kale cad. No: 5 Tel: 1570 7839 gazlı genit hollil 5 ve 3 odalı ayrıca 

ofis ve hizmetçi odasını havi dairele r 

-
l 

. 

Kiralık - Güneşli, genit konforlu 
1 ftya 2 oda mutbakıız çok ucuz, ba
yanlara veya çocuksuz aileye verile 
cek. Yenişehir Türe aokak Şenyuva 
Ap. No. 9 7860 

. 
kiralıktır. Tl: 1764 7992 

Kiralık daire - Yenişehir Belçika 
sefareti arkasında Bakanlıklar karşısı 
Karanfil sokak 43 No. lu apartıman 

3 oda, 1 hol, tam konforlu daireler. 
7995 

8 - Keşif evrakı, fenni ve eksi]tme 
şartnameleri ve mukavelename her· 
gün Konya Nafıa direktörlüğünde 
görülür .. (7320-4248) 7511 

Kapalı zarf Kiralık apartıman - Kaloriferli, 6 
oda mutam balı. Çankaya Cad. N o. 49 
rörmck için 2. ci kata görüşmek için Kiralık daireler - Ersoy apartıma
tekerci Hacı Bekir'e müracaat. Tl: nı otobüs garajı karşısında Tl: 3654 -
3050 7865 3710 8005 

usuliyle 
eksiltme ilanı 

Muğla Nafıa Müdürlüğijnd en : 

Kiralık oda - Bir büyük oda, 2 
vestiyer, fevkalade manzaralı ıeni1 te
ras kalörifer, daimt sıcak su 30 'lira 
Y eniıehir Atatilrk Bul. Y enke Ap 
No. 9 7866 

Kiralık - Kalorifer, sıcak su, ye· 
ni ap,rtıman. 5 ıer oda, birer salon 
konforlu 3 daire. lsmetpaıa cad. ao · 
nunda ıu deposu altında kö'e bap. T. 
2451 7867 

Kiralık - Yenişehir İsmet İnönü 
caddesi No. 60 da 4 oda, 1 hol, bahçe 
içinde ve mUıtakil. Telefon: 2222 

7869 
Kil'Jlık :.._ Muayenehane, yazıhane 

ve ikametgaha elveri,li bütün konfo
ru bayi 5 odalı müstakil bir ev. Balık· 
pazarı Çıkrıkçılar yokuşu alt ba!fında 
terzi Ahmet Sirel'e müracaat. 7916 

Kiralık - 5 büyük, iki küçük oda 
kaloriferli , havae;uı frrını, iki kat üze· 
rine, bahceli Kavaklııiere Güven ma
hallesi No. 27 (hane). Telcfnn: 2953 · 
2447 7923 

KirAlık kat - Kovunpa:Tarına ya • 
kın Arl!lanhane camii yanında hava-far 
her tarafa nazır 11 No lu apart•maııın 
3. cü katı . . 4 oda mutbak ve s~ire . 2. ci 
kattakilere ve T i: 27 50 ye miir::ıcaat. 

7948 

Kiralık MüstRkil k"t - Maltepe 
otobüs durağınıia polis noktası karsı· 

iş anyanlar : 

1 - Eksiltmeye konulan it: 15018 
lira 87 kuruı kefif bedeli Marmaris 
hüktimct konağı ikmali inşaatı kapa
lı zarf usulU ile eksiltmeye konul-

Danı Derıi - Dana öğrenmek isti- nuştur. 
yenlere iyi bir fırsat; 20günde mükem· il - istekliler eksiltme, fenniğ, 
mel danı ögrenmek istiyorsanız Ulus'· genel ve hususi şartnameleri proJe 
a B. G. rumuzuna mektupla müracaat ve buna müteferri diğer evrakı Muğ· 
diniz. Ders evlerinizde verilir. 7852 'a Nafıa Müdürlüğünden görebilirler. 

t 
e 

iş verenler : 

3 - Eksiltme 3/ 11/ 938 perşembe 
~ünü saat 14 de Muğla Nafra Müdür· 
l üğü binasındaki toplanacak komis 
,ıonda yapılacaktır. 

Bedia terzihanesi için - Dikit bilen 4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 

4 bayana ihtiyaç vardır. Yenişehir Ha- Jlacaktır. 
uzbaıı Çankaya Cad. Kınacı Ap. dai- 5 - Muvakkat teminat 1126 lira 42 v 

r e 3 milracaat. 7891 

Aranrvor : 

t 
Aranıyor - Aile nezdinde veya mü ,. 

akil bot bir od~ aranıyor. Samanpa • 
arı ile Ulus meydanları civarları ter· 
ih edilir. MUracaat: telefon : 2089 

z 
c 

7859 

d 
Aranıyor - Bir bay için aile nez · 

inde yahut müstakil mobilyalı ve 
onforlu 2 - 3 odalı veya bir oda bir 
alon kaloriferli lf&yanı tercihtir. Kira· 
a vermek istiyenlerin sekizden ond 
adar 3840 Ekrem adına telefon etme-

k 
s 
y 
k 
1 eri. 7922 

lcuruştur. 

6 - isteklilerin aşağıda yazılı ve· 
saiki ibraz etmeleri lazımdır. 

A . Ticaret odasına kayıtlı bulun· 
hı1 · l a rına dair vesika. 

B İhale gününden sekiz gün evel 
resmen müracaatla Muğla villvet ma· 
kamında alınmış ehliyet vesikası ib· 
raz cdecekl~rdir. 

7 - Teklif mektupları 3 cU mad· 
dede vazılı saatten bir saat evetine 
'<adar Muğla Nafıa Müdlfrlüğü 'Jina· 
sında komisyon reisine makbuz mu· 
lcabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mckt•Jplar 
3 cü maddede yazılı saate kadar gel· 
miı olması ve bu zarfların mühür mu
'TIU ile tizeri iyice kapatılmıı olması 
laztrndır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 

aında köşe başındaki 5 numaralı evin Satılık ucuz otomobil - Kapalı, te· 
üst katı. Dört büyük oda. iki hol, m•ıt· miz bir otomobil acele satılıktır Işık· 
bak, banyo. havagazı ve elektrik Bü . ar Menekşe apartımanı No. 9 da İs . 1 
yük bahçe. gü?.el man :>: :\rıı , bol güneş ail'e müracaat. 7710 

'! dilmez. 7704 

Halkevi binası yaphr1lacak 
Çan kın C. H. P. llyönkurul Bat • 

"anlığından : Su parası da kinde olmak üzere m 
52 lirava acele ve devren kirahlc:tır. 
İçindekilere müracaat. 7949 

KirRMc daire - Yenişehir Çağ:\tay 
sokak 22 No. 3 oda, ı ho~. mutbak, 
banyo. havaga:rı . elektrik ve su. Çatı 
katı. Kapıcıya müracaat. 7950 

Kiraltk - Yeniaehir Adakale cad · 
desinde 18 No. da orta kat. 3 büyük 
oda, 1 &eniş hol, havagazı, banyo, 
mutbak. Tl: 2655 7951 

Kiralık - Yüksek Ziraat enıtitUsU 
mahallcsiıırie müstakil bir oda· Tl: 
3991 Mahmut Sür'e müracaat. 795-. 

Bir bayan için kiralık oda - Aile 
nezdinde hir hayan için ehven fiatla. 
Yenitehir: VcniıUn sokak '2 No. lu 
GUp Giip apartımanının 7 No. suna 
müracaat. 7956 

Beı odalı daire - Bahçe içi. İkinci 
kat. Muşambalı. Ve tekmil konforlu. 
Yeniıehir Kazım Özalp caddesi Ono -
vluk sok. 8 B. Tümer. Tel: 2612 aut 
ikiden sonra. 7970 

Satılık ve kiral·k - Çankaya'da Çankırıda müceddeden in'a edile 
I rak sefareti civarında vaai arazili ki- cek 56674 lira 35 kuruı ketif bedelli 
ir hane. Çankaya postanesinden so · hıilkevi binası infaatından ayrılan 
ulması. 7795 25428 lira 39 kuruşluk inıaat kısmına 

g 
r 

tayin edilen günde talip çıkmadığın
Satılık - Azimet dolayıaiyle çok dan yine aynı şerait dahilinde 7.11.938 

z ku11anılmış ev eşyası Opcl marka tarihine müsadif pazartesi gilnü saat 
apalı temiz bir otomobil ve devredi - 16 da pazarlıkla ihale olunacağı ilin 

~ 

k 
1 ecek telefon. Balıkpazarı Kuyumcu • olunur. (4375) 7766 
ar çarşısında cCSzlükçU M. Halkacı' • 1 

v a mUracaat. 7918 

Satılık - KUçUk Eşatta içinde çeı· 
'11esi bulunan mamur on dönüm bağ 
ccle satılıktır. Tl: 2487 Vahdi Doğ· a 

r uer. 7919 

Tay ahın yaplmlacak 
Çifteler Harası Müdürlüğünden: 

j 

Eskişehir'in Çifteler harası mandı
ra mevkiinde inşa edilecek 2808S.47 
lira keşif bedelli tay ahırı inşaatı 22. 
10.1938 tarihinden itibaren yirmi giln 

Sablık araa - Maltepe civan ve müddetle kapalı zarfla münakasaya 
andarma mektebi arkasında ucuz fiat- k onmuttur. 
a satılık arsalar, aynı mahalde inıaat İhale ll.ıı.938 cuma gUnU saat ıs l 

sahibi Feyzulla?'a müracaat. · 1955 de Eskişehir Nafıa müdürlüğünde 

pi 
Sablık piyano - Belçika malı bir toplanan komisyon huzurunda yapıla
yano ucuz satılıktır. F. B. Koopera- caktır. 
f civarı Meçhul aaker sokak Kurşun· Muvakkat teminat 2106 Ura 41 ku-ti 

c u apartıman No. 4 de müracaat. ruttur. 
7973 Bu işe ait evrak: p_roJe, tafıillt ve 

hulasa ke,ifleri, fcnnt, hwıuıt tartna
me, eksiltme tırtnameai mukavele 
projesinden ibaret olup 141 kuruı mu· 
kabilinde Eskiıehir Nafıa mUdürlil· 
ğünden alınabilir. 

İsteklilerin buna benzer it yaptık
larına dair ibraz edecekleri vesikalara 
istinaden ihaleden en az sekiz ıün e
vel Eıkitehir vilayetine müracaatla a
lacakları ehliyetname ve seneıi için 
ticaret odası vesikasını teklif mek
tuparına ekl~meleri şarttır. Mektup· 
lar ihale aaatniden en u bir saat eve
tine kadar komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektuplar teahhütlil 
ve mühür mumu ile mühürlenmit ola
caktır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (7679-4483) 7902 

Matbaacılara 
İstanbul Orman Bapnübenclis Mu

a vinliiinden: 

1 - Orman umum müdürlüğü hesa
bına malzemesi İıtanbul orman bat 
mühendisliği tarafından verilmek 
şartiyle nümune ve tartnameıi 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 aaat 15 de Vilayet kona
ğında orman baş mühendis muavinli
ği dairesinde müteşekkil komisyonda 
icra olunacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 364 lira 88 
kuruştur. 

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin timdi
ye kadar 5000 liralık bu gibi işleri 
yapmış olmaları ve ehliyetleriyle ilk 
teminat makbuzlariyle birlikte belli 
gün ve saatte sözü geçen komisyona 
gelmeleri. (7681-4484) (903 

(imenlo boru ve saire alınacak 

Bundan sonra kadınlar için 
Ayın her günü birbirinden farksızdır 

FEMİL 

FEMİL 

FEMİL 

FEMİL 

FEMİL 

o 

YE Icad edildikten sonra birçok üzücü 
BAGt mepkkatler ortadan kalkmııtır. 

VE 
BAGt 
VE 

BAGI 
VE 

BAGI 
VE 

BAGI 

Kadınlara (Aylık temizliklerinde) 
kullandıkları bez ve pamuk tampon
ların felaket yuvası olduğunu öğret
miştir. 

Ve bağı kullanan her kadın lastik 
top gibi çevik ve serbest bir hareke
te kavuşmuştur. 

Bilgili bayanları rahim ve tenasül 
hastalıklarından kurtarmııtır. 

En ince elbiseler altında ve dar ma
yolar içinde bile sezilmiyen gayet 
ufak, sıhhi, yumuıak, mikropsuz, el 
çantalarında taıınrhası kolaydır. 

ve BAGI 
Her eczanede ve bü ük mağazalarda bulunur. 6548 

Muhtelif binalar yıktırılacak 
Ankara Defterdarlığından 

Ada 

321 
321 
321 
322 
325 
326 
327 
127 
327 

Parsel 

13,14,15.16,17 
7 ,8,26,30,9, l 0,29 
1,28,27,3,4.5,6, 
l,27,28,3,4,23,24,25,26 
8,23,10,11,31 
1,2,3,4,5,6,7,25 
1,2,3,4,5,6,25 
17,18, 19,20,21 

Muhammen keşif bedeli 
Lira Kr. 

Dipozito 
Lira Kr. 
----
141 75 
97 65 
82 95 

133 62 
115 50 
123 12 
100 80 
89 78 

106 05 
l&tanbul T ~lefon Müdürlüğun- 327 

7 .8.9,26,22.23,24 
10.11.12,32,34 
1,14,15 

1890 
1302 
1106 
1781 
1540 
1641 
1344 
1197 
1414 
1106 
1862 
1036 
1610 
1910 

00 
00 
00 
50 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

82 95 
d"'n : 

1 - İdare ihtiyacı için yeni yapıla· 
cak 66 adet Men hol, 17 5 adet Ek oda
sıy Je kapağı, 950 metre bır kanallı 

çimento boru ve 4820 metre iki ka· 
nallı çimento boru kapalı zarfla ek -
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 19063.66, mu
vakkat teminat 1430 lira olup eksilt· 
mesi 7-11-938 pazartesi günü aaat 15 
de Müdürlük binasındaki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin muvakkat teminat mal<bu -
zu veya banka mektubu ile beraber 
nafıa vek~letinden alınmıı ehliyet ve
sair vesikalarını muhtevi kapalı zarf
ları o gün saat 14 de kadar komisyo
na vereceklerdir. 

4 - Ehliyet vesikası için eksiltme
nin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evci bir istida ile lstanbul vill· 
yetine müracaat edilmesi ve iatidaları 
na en az 10.000 lira kıymetinde bu işe 
benzer bir iş yaptığına dair iş yaptı
ran dairelerden alrnmış vesika ilişti

rilmesi muktazidir. 
5 - Şartnameler her giln levazım 

dairemizde görülebilir. (4464) 
7851 

Baı monlör ve ayar memuru 
ah nacak 

Malatya Elektrik Türk Anonim 
Şirketinden : 

Askerlikle allkaları olmıyan ehli· 
yetnameli bir baımontörle bir ayar 
memuru alınacaktır. 

İsteklilerin askerlik vesikaları ve 
bonservislerini Malatya' da: Malatya 
elektrik türk anonim tirketi müdür
lüğüne ibraz etmeleri suretiyle milra· 
caatları (4465) 7930 

·Vekaletten azil 
Tapu ıenetleriyle müştereken mu· 

taaarrıf olduğumuz Ankara'da Kan· 
lıgöl mevkiinde on bir parçadan mil· 
tetekkil araalarımı.ıın taırada bulun· 
maklığım hasebiyle mczkQr analar -
daki hiaaemin satılmak ve. takıim e -
dilmek hususunda ıerikim Naim GU
düllU'ye latanbul 4. cU noterliğinden 
temmuz 1936 tarihli verdiğim vckl· 
letname ile diğer terikim Asım Bat
ağaca Ankara 2. ci noterliğinden ver
diğim mayıı 1938 tarihli .vekiletna • 
menin Ankara'ya gelerek itlerimle 
kendim allkadar olacağımöan hüküm 
teri olmadığı illn olunur. 

Ankara Kollektif kantariye tirketi 
ıeriklerinden S. Köklü 7993 

Sayın halkımıza 
Adliye ka11ıaında iMREN 
Manif alura maiazaıını ıez· 
111efi unutmayınız. 

Menfaatiniz icabıdır. 7831 

331 
331 
331 
340 

4,5 
10.11,12 
Ada üzerinde mevcut 
bilumum mebani 

00 
00 

139 
77 

120 
143 

65 
70 
75 
25 

Tıp f akUltesi inşa edilmek Uz ere Srhat vekUetince istimlik olunan Nü
mune hastanesi civarında k~in yukarıda ada, panel, muhammen ke9if be· 
delleriyle depozito miktarları yazılı bitQmum ev, dilkkln, baraka ve bahçe 
dıvarlarının hedmilc enkazlarının belediyece gösterilecek mahalle nakli ve 
yerinin mevcut yollar seviyeainc kadar inşaata müsait bir tekilde tesviyeai 
i~inin 15.10.1938 tarihinde kapalı zarf uıuliyle yapılan artırması netice.in· 
de talip zuhur etmediğindert mezkQr tarihten itibaren her haftanın pazarte
si ve perşembe günü saat 15 de Defterdarlıkta miiteşekkil komisyonda iham 
lesi icra edilmek lizere bir ay mUddetle paz.arlığa konulmuttur. 

İstekliler fenni şartname, ketif raporlarını ve hartasını görmek Uzere 
Milli emlak ve Nafıa mildürlUklerine hergün müracaat edebilirler. 

(4487) 7906 

Belediye Meclisi toplantı~ı 
Belediye Meclisi Reisliğinden: 

Belediye Mediıi 1/teırinisani/938 salı günü saat 17 bu
çukta kanuni toplantısına ba,Iıyacağından azanın tetrif
leri rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Encümenler intihabı 
2 - Hesabı kat'i cetvelleri 
3 - Büdcede münakale 

Zayi tayyare bileti - Altıncı keşi -
de aldığım 390 numaralı nısıf biletimi 
zayi ettim. Bu bileti ibru edenlerin 
bilfiil müracaatları kabul edilmiye -
cektir. Fakülte talim Tb. ı. Bl. başça· 

vuı Sami Yılmaz 7975 

Zayi - Yüksek mühendis mekt• 
binden 1327 senesinde almıt olduğum 
263 numaralı diplomanu kaybettim. 
Bu kere yenisini çıkaracağımdan ee • 
kisinin bir kıymeti olamıyacağıru ilin 
eylerim. Yüksek Mühendis Asaf Tun• 
çay. 7971 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Defterdarlığından : 

Muhammen keşif bedeli 
Iıin nevi Lira K. 

· Dipozito 
Lira K. 

Tamirat 529 84 40 
.. .. 200 ıs 
Akköprü depolar memnu mıntakası dahilinde hazneye ait evle Ycğenbey 

tahakkuk ve tahsilat fubeıi işgalinde bulunan binada tamirat yaptırılaca
ğından 7.11.1938 pazartesi günü saat 15 de Defterdarlıkta müteşekkil ko
misyonda ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin keşif ve ıartnamesini görmek üzere Defterdarlık Milli Em-
lak müdürlüğüne müracaatları. ( 4486) 7905 

Baı, diJ, nezle, arip, romatizma ve bütün ağnlar1nı11 derhal 
keser, icabında günde üc kaıe ahnabilir. 7566 
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25. 10 - 1938 ......._ 

H i K A y E 

PİÇ 
Mualla Ihsan BORA 

})lnltdı gözleriyle, ilk karşılaşanla- J Yalnız içinde ıbir düğüm vardı.Acaba 

b 
"ne piç kurusu şey,. dedirtecek sevgilisi kendi hiç bir lwsuru olma

dar zeki ve cana yakındı. Tatlı ha- dan lekelenmiş mazisini nasıl karşılı
ııarında daima hayata kar~ı açık bir yacaktı. Mademki o kendisinin şah
t:ıc:z~. P.~rıldıyordu: A~nes~. o;ıun :s- sını ve sanatını seviyordu. O halde 
~ . !'1zunde geçmış hır gunahın ız- bu noktayı mazur görebilirdi. Zaten 
~lnı_ seyrederken başlangıcı fena o- şehrin bugünkü cemiyetinde artık 
k~- hır ömrün nihayetinin iyi gele- annesi de çoktan unutulmuştu. 
~gıne kani ~.turdu. Bu müstehzi, ze- Pazar günü davetli bulunduğu bir 
• Pırıltılı gozler ona pek çok şeyler çayda hayatını sevdiği kıza anlatmak 
dediyordu. fikri zihnine saplanınca daha fazla 

, Sekiz yaşına bastığı günlerden bi- duramadı. Müsaade istedi ve kalktı. 
ilde koluna küçük bir çanta sıkıştı- Kapıdan çıkarken misafir hanınılar
tak onu mektebe gönderdiler .. Fa- dan biri yolunu kesti. Bu, yaşlı ve 

. t küçük Sacit bu gürültülü cemiye- süslü zengin bir kadındı. Genç ressa
içine bırakıldığı ilk andan itiba- mı nazik bir eda ile ailesinin toplu 
zihnini çengelliyen bir istifha- bir resmini yapmak için evine davet 

,tıı esiri oldu. Mütecessis kafalar ediyordu. Ressam, ertesi gün için söz 

~
t çift toplanıyor, onun hakkında verdi ve ayrıldı. 
larında m~nasını kendilerinin de Sevgilisi onu tatlı bir neşeyle kar
'lrayamadıkları bir kelime fısıldı- şrladı. Karşılıklı bir masa etrafında 
tlardı: ''Piç .... Piçmiş bu ... " oturmuş konuşuyorlardı. Genç res

. Sacit mektep arkadaşları arasında sam ağır ve kuvetli bir erkek sesiyle 
t mürekkep lekesinden daha kfır- hayatının ilk günlerini anlatmağa 
lttıçtu. Gelip geçerken ellerinin o- başladı .. Sonra ilave etti: 
n üstüne değmesinden bile çekini- - Annem çok iyi bir kadındır Na
t}ardı. Küçük zihinlerinde "Piç" zan ... Belki gençliğinde çok fena söz
lınıesine garip ve korkunç manalar lerin esiri olmuştur. Fakat görecek

k tnıişlerdi.. Bu mektep dönüşünde sin ve onu çok beğeneceksin. O bugün 
ta Cit'in ilk defa olarak güzel gözleri hayata küsmüş bir kadındır. Yanlış 
.~larla dumanlanıyordu. Annesine sözler onu bedbin etmiştir. Sen bu gü-
ltıi çekerek yaklaştı. zel gülüşünle ona bir neşe menbaı o-
.._ Niçin ağlıyorsun yavrum? lacaksın ... 
.._ Bana piç dediler anne... Ressam sözlerinin fena bir tesir 
.Genç kadının sesi titriyordu. Ken- yapmasından korka korka fakat kor-
1 kendine mırıldanır gibi: kusunu belli etmiyen haklı bir eda ile 
.._ Bana, bir piç doğurduğum için anlatıyordu. Genç kız tatlı tebessil-
işe dediler .. Ben yıllardanberi bu- münü dudaklarında muhafaza ediyor

n ağırlığını çekiyorum. Senden ne du. Fakat hayatının asıl kendine ta
tediler bilmem ki... alHik eden kısmına gelince kız bir
V' en uzun bir hıçkırıkla saatlerce denbire değişti. 
att1ğı yerden kımıldamadı. Dudaklarında hafif bir titreme ile 
küçük Sacit artık arkadaşlarının mırıldandı. 
tizlerini evde annesine anlatmaktan - Babanı hiç bilmiyor musun? 
rkuyordu. İyi veya kötü hiç bir - Hayır .. Onu anneme hiç sorm.a-

~tktep vakasını evde annesine söyle- dım. Bu sözler onu o kadar üzüyor ki 
~Cdi.. cesaret bile edemiyorum. Fakat Na
>7alnız sınıfı ilerledikçe istikbali zan bunu benim suçum olarak mı gö
.•n çizdiği projeleri büyük bir adam receksin? 
1<idiyetiyle anlatır ve annesinin kar- - Senin değil... Annenin suçu •. Fa-
1•ıtıda ellerini yana indirerek, to- kat. 
ltklarınr birleştirerek dimdik durur. - Fakat ben başlr başına bir suçum 
.._ Nasıl anne ... derdi. Beğendin mi değil mi Nazan ... 

zabiti? .• 
. ~'9'de adı küçük zahitti. Hatta ken
t adıyla bile çağıranlara aldırmaz, 

p vermez olmuştu. 
. İlk mektebi bitirdiği gün küçük za· 
t annesinin boynuna atıldı: 
, .._ Haydi anne dedi. Benim işimle 

diden uğraşmağa başla.. Askeri 
Cktebe gireceğini. . 
,l:ienç kadının sevinç ve teessUr yaşla
'.~Ie gözleri buğulandı. Şehirde ken
l&ini tanımıyan yoktu. Bütün haya-
1tıda yalnız bir tek suçu olduğu hal
~ kötü bir kadrn olarak şöhret bul
llştu. Sacit onun günahını bir yüz 
ası olarak ebedile~tirmişti. Müra

at ettiği her yerden önceden tah-
in ettiği cevaplarla geri döndü. 
'terimiz yok .. Bu sene pek az talebe 
ıyoruz ... " Bunun açık mınasını ço
ğuna hiç bir zaman söyliyemedi. 

il.kat Sacit seneler geçtikçe söyle
tden de anladı. 
Şerefli bir orduya şerefsiz bir ka

•tun, belirsiz: bir babanın çocuğu na
il alınabilirdi? Genç zabitlerin yal
lzlı şeritleri, parlak yıldızları Sa
İt'in içine bir dert olarak işlendi.. 
eceleri yorganının tatlı. sıcaklığına 
Cinıülür neler düşUnrnezdı. Kendisini 
l?zaffer orduların daima en ba§mda 

yyül ederdi. . . 
Eylül ayı içerisindeydı. An~es~ o

il uzak bir vilayetin hususi hır lıse
ne gönderdi, artık oturdu~l.arı ş~
irde kendisini bir gölge gıbı takıp 
en "piç" takıntısından kurtulmuş 
lacaktı. 
Fakat mektebe ilk gittiği gün is
.. k d . d 1 bı'r mahalle ar-
ını en ın en eve .. . 
adaşiyle beraber gelmiş buldu. Pı~ 
acit" bu ad o kadar taamınilm ettı 
i artrk herkes ylizilne karşı da ~e: 
. .. ı· b'l' ordu Bu ıkı ınmeden soy ıye ı ıy . . · . 
elime iki hece gibi bırbırınden ay-

lmaz olmuştu. k 
Sacit bu mektepte ancak üç ay . a-

b.ld. B' ak•am mektep idaresıne 
ı ı. ır T • kartı 

'le haber vermeden annesıne . :s •• 

acit o gece sabaha kadar ann~sının 
• . 1 d. v o gunden 

ıçkırıklarını dm e 1• e 
nra da mektep çocuklarının azat 
mantarında bile sokağa çıkmaz ol-

~enk renk boyalar, inceli kalınl~ 
rçalar onu oyalıy?rdu. Yalnız zekı 
k 1 .. lerine bır durgunluk ve 
ış ı goz . . bil .. k b. 

1 k gelmi.:.tı. Resımde yu ır 
gm ı ' k" "k k 
h t . ardı. önce uçu as er 

are ı v . k d' 
•h 1 i üzerinde kend1 en ıne ça
.. re er 1 k . b"yük 

t Sonra sonra mem e etın u 
§ ı. • o h 
essamları sırasına geçtı.. nu er 

rde takdir ediyorlardı. . 
Bir gün takdirkarlarından bır genç 
ızla tanıştı. Ve onu sanatından bile 
stün tuttu. Evinin küçük iş odasın
a sevgilisine ait yüzlerce bakış ve 
sebbüm canlanıyordu. Artık saadet 
na güler yüzünü göstermişti .. 

- Sana bütün hayatımı anlattım. 
Her şeye rağmen beni nala sevmekte 
devam edecek misin? 

Uzun bir sükQtten sonra Nazan ma-
sanın üzerinden bir kağıt çekerek üs
tüne bir §eyler yazdı. 

- Cevabımı yazdım .. Gideceğin va
kit sana vereceğim. Çıkınca okursun. 

- O halde gidiyorum. Daha fazla 
bekliyemiyeceğim. Allahısınarladık. 
Kağıdı cebine koydu ve sokağın 

ilk ışığında durarak okudu. 
"Evlenmemiz imkansızdır. Bu va

ziyet karşısında ailemin müsaade et
miyeceğini katiyetle bilirim. Allaha 
ısmarladık ... " 

Sacit nefes almasını bile unutmuş
tu. Yolda mı? Yürüyor mu? Yaşıyor 
mu? Bu elindeki kağıt nedir? Hiç bi
rinin farkında değildi. Adımları onu 
bir barın kapısına götürmüştü. Kan
lanmış gözleriyle içeriye daldı. İçtiği 
her kadehle günahkar annesinin ha
yali daha kuvetle canlanıyordu. Şim
di onu bulmak ve boğmak için par
maklarını sıkıyordu. Sabaha kadar iç
ti ve düşündü. Hayatta hiç bir arzusu 
olmamıştı. Annesinin yirmi beş sene 
evelki günahını hala çekiyordu. Bir
den yerinden fırladı. Evine koştu. 
Masasının sağ gözünden eski bir ro
velver çıkardı. Kurşunlarını yokladı. 
Ve ayaklarının ucuna basa basa anne
sinin odasına girdi. 

Annesi uyumamış onu bekliyordu. 
Oğlunun kanlı gözleriyle karşılaşın
ca hayretle yerinden fırladı. Fakat 
genç adam bir barut gibi patlamıştı. 

- Karşıma otur ve bana babamın 
kim olduğunu söyle? 

. İhtiyar kadın bir darbe yemiş gibi 
dızlerinin üzerine çöktü. Zihni dur
muş işlemiyordu. Oğlunun suallerine 
farkında olmadan cevap veriyordu .. 

- Yaşıyor mu? 
- Evet ... 
- Şimdi nerede? 
- Burada ... 
- İsmi nedir? 
- Ekrem ... 
- Ne iş yapıyor? ... 
Kadın sustu ... 
- Bunları bana niçin soruyorsun? 
- Babamı soruyorum, hakkım de-

ğil mi? Ne iş yapıyor? 
- Doktor .. 
- Tanıdım ... Genç ressamın gözle-

rinin önünden gündüzkü çayda ken
disini ailesinin resmini yapmağa da
vet eden süslü ka.drn canlanıverdi. 
Demek annesinin yerini dolduran bu 
kadındr. 

Annesine baktı. Çökmüş yanakları 
ve çukur gözleriyle ne kadar çile çek
miş ve yorulmuştu. Yirmi beş sene
dir çektiği azapla bu günahının kefa
retini çoktan ödemişti. Ro.velvcrini 

UlUS 

ı::::::::~:::~:::::~:::: ~:: ::~ :: ::::::ı 
(HAVA SEFERLERi) 

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

8.30 
8.30 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çar;:ıamba 
Perııembe: 

: Eıre ve Çankaya eczaneleri 
: Sebat ve Yenişehir ,. 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara ,. 

Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya .. 

ACELE iMDAT 

Bir yaralama, bir kaza, fevkalide bir 
hastalık vukuunda acele imdat i&temek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yangın ihbarı: (15Zl). - Telefon müra

caat, şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Ele-ktrik ve. Hava
ga:u arıza memurluiu: (lS.46). ~ Me· 
sajeri Şehir anbarı: (3705) ........... Taksi 
telefon numaraları: Zincirli cami civa
rı: (264S-1050-1l!i6). - Samanpazan ci
varı: (21J06-32511). - Yeniıehir, Havuz. 
başı Bizim taksi: (232S). - Havuzbaşı, 
Güven taksi: (3848). - Birlik taksi: 
(2333) .• Çankırı caddesi, Ulus taksi: 
(1291), - İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk 
son seferleri 

Sabah 
İlk 

Ulus M. dan K. dere'> e 
K. dere'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Keçiören'e 
Keçiören'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

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

Cebeci'den As. fabl.ra 
As. fabl dan Cebeci'ye 

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yeniııehir'e 7.10 

S. pazarından Akköprü'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazan'na 7.30 

Ye 

Akşam 
Son 
sefer 
23.00 
Z3.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
Z3.oo 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

§ U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 
be§ dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha B1ktır. 

~ U. Meydanı'yle Yenişehir, Bakanlık
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beı daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 eve 21den23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır • 

§ Akşamlan Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey. 
danı'na dönUısleri sinemaların dağıb~ 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadardır, 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpa!;ja'ya : Her sabah 8.20, Her 

akısam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, Per
şembe, Cumartesi 
Toroı ıürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse. 
ri, Sıvas, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Herıiip 9.35 
Zonguldak hattı : ., 15.00 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Ramazan: 1 

S. D. 
Güneş: 6 21 

Rumi - 1354 
tlkteşritı: 12 

S. D. 
Akşam: 17 15 

cebine koydu. Eğildi annesinin çö
kük ve yaşlı yanaklarını öptü.. Oda
sına çekildi. 

Gündüz bütün saatlerini yatakta 
geçirdi. Çocukluğundan beri sekteye 
uğrıyan emelleri bugün artık tama
men sona ermiş bulunuyordu. Hiç bir 
isteği yoktu. Sadece annesının ve 
kendisinin hayatını zehirliyen baba
sını bulmak, rovelverindeki kurşunla
rı birikmiş bir intikam şeklinde onun 
alnına dökmek istiyordu. 

Söz verdiği saatte babasının kapı
sını çalıyordu. Onu büyük bir salona 
aldılar. Salonda iki genç zabit ve bir • 
küçük kız onu karşıladı. Kendilerine 
hoş bir bakış vermeğe çalışıyorlardı. 
Bunlar onun kardeşleri olacaktr. Be
şinci çehre olarak baba.siyle karşılaş
tı. Babası, karısı ve çocukları yanya
na ve haşhaşa oturdular. Genç ressam 
karşılarına geçti. Hatlar yava' yavaş 
belirmeğe başladı. Kendisine çok ya
kın olan bu yabancı ailenin resmi ya
vaş yavaş canlanıyordu. Sıcak yorga
nının altında hayalini gözetlediği 

Ankara Belediyesi 

Kiralık 2 dükkôn 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Sağlık bakanlığı otobüs durak 

mahallinde yaptırılan iki dükkanın 

941 senesine kadar icara verilmesi on 
l'-"lı[. gün müddetle açık arttırmaya ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedelleri ·cısso), 

(1080) liraC:ır. 
3 - Muvakkat teminatları (116,25). 

(81,38) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlc· 

rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 1.11.938 salı günü saat on 
buçukta Belediye encümenine müra-
caatları. (4286) 7578 

Hava Kurumu · 
. . - . - .... """ 

Tayyare bezi. vesaire 

alrnacok 
Türkku§u 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 İs
tanbul'da T. H. K. şubesinde görüle
bilir. 

İsteklilerin tekliflerini nihayet 26-
10-938 gününe kadar Ankara'da Türk
kuşu Genel Direktörlüğüne vermeleri 
il~n olunur. 7591 

··; Kazalar ~.-·-... 
Hasta bakıcı aranıyor 

Edremit Belediye Riyasetinden: 
Belediyemizin hastanesi için 35 lira 

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

7080 

Elektrik tesisatı 
Dörtyol Belediyesinden : 

13-10-938 tarihine ihalesi mukar
rer Kasaba elektrik tesisatına talip 
çıkmadığından 14-10-938 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle pazarlığa 
konulmuştur. Talip olanların beledi
ye encümenine müracaatları illn o-
lunur. 8003 

Hükümet konağı yıpllr1lacak 
Malkara Kaymakamlığından : 

17547 ·lira 84 kuruş bedel keşifli 

Malkara hiikümet konağının 938 yılı 
içinde yaptmlacak kaba inşaatı 18-10-
938 tarihinde kapalı zarf usuliyle ya
pılan eksiltmede talip zuhur etmedi
ğinden işbu inşaatın 2490 sayılr ka -
n~nun 40 ıncı maddesine tevfikan ye
nıden ve kapalı zarf usuliyle 19-10-
938 tarihinden 'itibaren 15 gün müd -
detle eksiltmeye konulmasına karar 
verilmiştir. 

Taliplerin birinci ilan dairesinde 
3-11-938 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 14 te Malkara Kaymakam
lık makamında toplanacak komisyo -
na müracaatları ilan olunur. 8009 

di. Benim şöhretimin altında bir 
"Piç" damgası saklıdır. 

Önce etrafı bir sessizlik kapladı 
Sonra herkes bir şeyler söyledi. Ses • 
ler yükseldi. 

İhtiyar doktor karısına dönerek ya
vaşça mırıldandı: 

- Meşhur kimselerin ilk şöhretle
rini araştırmadan onları eve sokmak 
doğru değildir .. 

Bu gizli fakat açrk konuşma Saci -
tin gözlerinden kaçmamıştı. Yerinden 

kalktı. Sağ eliyle pantalonunun arka 
cebindeki tabancasını yokladı. 

Odada herkes dağılmıştı. Kimi bir 
gazeteyi gözden geçiriyor, kimi piya
noda tek tek sesler çıkarıyor, kimi 
geniş pencereden karın yağışını sey
rediyordu. Hepsinde ressamın bir an 
evel gitmesini bekliyen bir sükO.t 
vardı. 

Sacit bir kere daha tabancasını yok
larken ince bir ses kapıyı aralıyarak 
seslendi: 

yaldızlı genç zabitler de zaman za- ab - B a. .. 
man ona gillümsüyorlardı. 

Babası bir aralık tanımadığı oğluna 
sordu: 

- Sizi ben birisine benzetiyorum. 
Fakat bulamıyorum. Babanız kimdir? 

Genç ressam omuzlarını silkti: 
- Tanımadım onu hiç ... 
- Öldü mü? .. 

On yaşlarında bir çocuk koşara~ 

ihtiyar doktorun kucağına çıktı. 

Genç ressam zihninin bütün dur
gunluğuna rağmen düşünebildi: 

"Babasız kalacaklar ... " 
Kalın paltosunu giydi.. Şapkasını 

gözlerine kadar indirdi. Bu mesut 
- Hayır .. Ölen benim .. O ya§ıyor. 
Sonra dirseklerini çalıştığı reımin ve yabancı aileye veda ederek çıktı. 

üzerine dayıyarak babasının gözleri- Kar lapa lapa yağıyordu. 
nin ta içine baka baka söyledi: Sokakta batlıyan bir tabancanın se· 

- Beni babam tanUlliDlll beY,.den· si i~itilqi. 

·Ankara · Valiliği 

Muhtelif tamirat yaphrİlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Gazi Terbiye Enstitüsünde yapıla
cak lağım kuyu ve sair dahilt tami
rata ait iş 27-İ0-938 perşembe gilnti 
saat on beşte vilayet binasında topla
nan Nafıa komisyonunda ihalesi ya
pılmak üzere pazarlığa konulmuştur. 
Keşif bedeli (1880) lira (19} k,u -

ruştur. Muvakkat teminatı (141) lira 
(12) kuruştur. İsteklilerin teminat 
mektubu veya makbuzu, ticaret odası 
vesikasiyle birlikte sözü geçen gün 
ve saatte Nafıa Komisyonuna gelme
leri. 

Bu işe ait keŞif ve şartnameyi her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görebilir-
fer. (4255) 7515 

Hipodrom'da inşaat 
Ankara Valiliğinden : 
Şehir hipodromunda 20 adet satı~ 

ve 20 adet tediye gişesiy2e 4 büfe in
şası; 7. 11. 938 pazartesi günü saat 15 
de vilayet binası dahilinde vilayet en
cümeninde ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 6924 lira 78 kuruştan 

ibarettir. 
· Muvakkat teminatı 519 lira 37 ku
ruştur. İsteklilerin ticaret odası 'vesi
kası, teminat mektup veya makbuzu 
ile; ihale tarihinden en az sekiz gün 
evet vilayet makamına müracaatla a
lacakları ehliyet vesikasiyle birlikte 
yukarıda sözü geçen gün ve saatte vi
rnyet encümenine müracaatları. (Eh
liyet vesikası için ihale tarihinden se
kiz gün evelden sonra vaki olan mü
racaatlar nazarı itibare almmıyacak 
ve bu gibi istekliler eksiltmeğe gire
miyeceklerdir.) Buna ait keşif evrakı 
ve şartname nafıa müdürlüğünde gö· 
rülebilir. (4394) 7794 

İ nşaôt yapt1rılacak 
Ankara Valiliğinden : 
Vilayet damızlık aygır dep<>Sunda 

seyis odasına ilaveten (1418) lira (38) 
kuruş bedeli keşfin bir odanın 7-11-
938 pazartesi günü saat f 5 de vilayet 
daimi encümeninde aÇık eksiltme ile 
ihalesi yapılacağından isteklilerin 
şartname ve projeleri görmek üzere 
her gün vilayet veteriner müdürlilğü
ne müracaatları ilan olunur. 

(4418) 

Fakülteler 
Yüksek mekteplere 

kaydedilecek okurlar 

7806 

Ankara Fakülte Talim Taburu 
Komutanlrğından : . 

1 - Ankara Yüksek mekteplere gı-
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MD.lük binasındaki satın alma ko .. 
misyonunda yapılacaktır. 

3} - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu ve ka
nunt vesaikle beraber teklif mektubu· 
o.u muhtevi kapah zarflarını o gün 
saat 14 de kadar mezkur komisyona 
vereceklerdir. 
Şartnameler Ankarada P. T. T. le

vazım müdürlüğünden ve İstanbulda 
P. 1'. T. levazım ayniyat şubesinden 

parasız verilir. (4230) 7560 

Bobin teli alınacak 
P. T.T. Levazım Müdürlüğünden.: 
1 - Muhtelif kuturda 350 kilo i

pekli boı\>in teli kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye çıkarılmı~tır. 

2 - Muhanunen bedel (5950) lira 
muvakkat teminat (446.~5) liradır. 

3 - Eksiltme 30.11.938 tarihine mil• 
sadif çarşamba günü saat (15) de An
karada P. T. T. umumi MD. lüğü bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin muıvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektuıbu ve ka • 
nuni vesaikle beraber teklif mektubu
nu havi kapalı zarflarmı mezkQr gün 
saat (14) e kadar o komisyona vere • 
ceklerdir. 

5 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım ve !stanbul'da Kınaciyan ha
nında P. T. T. levazım ayniyat şuheai 
MD. !ilklerinden parasız verilir. 

(4273) 7600 

· · _.Demiryolları 

T enzillth tarife 
D. D. Yolları Umum MüdürJüjün

den: 
Cümhuriyetin on beşinci yıldönü

mü münasebetiyle birinci teşrin 1938 
ayının 28, 29, 30 ve 31 inci günlerinde, 
banliyö ve halk ticaret biletleri ile~ 
zı hususi tarifelere tabi biletler hariç 
olmak üzere satılacak biletlerin be
delleri üzerinden yüzde 20 teıızilat 
yaprlacaktır. 

Fazla tafsilat için istagyonlara xnil.-
racaat edilebilir. (4462) 7889 

Tef graf ve bağ leli ah nacak 
D. D. Yoiları Satm Alına Komi ... 

yonwıdan : 
Muhammen bedeli 18375 lira olan 

120 ton telgraf teli ile, 2,5 toa bağ 
teli 9-12-1938 cuma günü saat ıs de 
kapalı zarf usuliyle Ankarada Na -
fıa vekaleti binasında satın alınacak· 
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1378,13 
liralık muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini aynı gün saat 14 e kadar idare
miz malzeme dairesindeki komisyon 
reisliğine vermeleri 13.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka -
ra'da malzeme dairesinden, Haydaş • 
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. 

( 4508) 7986 recek okurların yüksek askeri e~li · 
yetname tedrisatinı takip etmek uze-

re fakülte talim taburuna kayıt ve !!!l•••••••••••••lll 
kabülleri yapılacaktır. 1 

2 - Kayıt ve kabuı için her gün cu- Dr. Nejat Kulakçı 
rnartesi, pazar günleri hariç saat_ 9 
dan 11,30 a 14 ten 17 e kadar aşagı- Harbiye hastanesi kulak, burun 
daki vesikalarla beraber Sarı kışlada ve boğaz hastalıkları mütehassısı 
fakülte talim taburu 3. Bl. K. lığına Paris kliniklerinde uzun müd-
müracaat etmeleri lüzumu ilan olu - det yaptığı tetkikten dönerek 

nur. 
3 - 6 adet fotograf 4x6 . ebadında 

fotografın alt.kenarında bırakılacak 
bir santimetrelik bo§ yere mektep 
N o. su adı soyadı yazılmak surl!'tile 

4 - Nüfus cüzdanı sureti (örneği 
ne göre matbu ve nüfus memurluG· 
tarafından musaddak). 

Atatürk Bulvarı Kızılay biti -
şiği Sönmez Ap. 5 No: de hasta
larını kabule başlamrştrr. 7838 

Jandarma 
Subay binek eğeri ahnacak 

5 - Tam askeri ehliyetname (tarr 
ehliyetnamesi henüz gelmemişse han· 
gi liseden çıkmışsa müdüriyetinden 
tam ehliyetnameye bak kazandığına ~ 
dair bir vesika. (4020) 7245 I 1Jandanna Genel Ko~utanlrgı .A. 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Orta müıeddidesi ahnacak 

kara Satın Alma Komısyonundan: 
Taahhüdünü ifa etmiyen müteah -

bit nam hesabına olarak vasıf ve örne· 
ğine uygun ve bir takımı yetmiş lira 
tahmin bedelli yüz subay binek eğe
ri kapah zarf usuliyle 11-11-938 cu -
ma günü saat on buçukta satın alına -
caktır . 

P. P. T. Levazım MD.lüğünden Şartnamesi parasız olarak alınabi • 
1) - İdare ihti).acı için 6 tane i~i lecek olan bu eksiltmeye girmek isti

hatlx ve adt tekerrürlü orta mü§eddt· yenlerin 525 liralık teminat mektup 
desi kapalı zarfla eksiltmeye konul - veya sandık makbuzunu ve şartnil.me _ 
muştur. de yazılı belgelere muhtevi teklif 

2) - Muhammen bedel 9000 muvak- mektuplarını belli gün ve saat dokuz 
kat teminat 675 lira olup eksiltmesi buçuğa kadar komisyona vermiş ol _ 
28. İkinci teşrin. 938 pazartesi günü malan. 
saat 15 de Ankarada P. T. !l'. il. . .(4488) 7978 
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RESMİ iLANLAR 
4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 aayılr kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazxlı belgelerle bir· 
likte teklif mektuplarını ebiltme sa -
atmdan behemehal bir saat cveline 
kadar Ankarada M. M. V. satın alma 

Sıhat Bakanh~ı 

Dolap ve masa alınacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Vekale

ti Huaut ve Sahiller Sıhat Umum Mü
dürlüğünden : 

Umum müdürlüğümüz için iki kitap 
dolabı ve bir masa açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 690 lira mu • 
vakkat teminatı Sl lira 7 S kuruştur. 

Teminat muayyen zamanda muhasebe 
şubemize yatmlmış olacaktır. 

İhale 1 • ikinciteşrin - 1938 salı gü
nü saat 1 O da umum müdürlük satın 

alma komisyonunda yapi1acaktır. Mat
bu ve fenni şartname keşif ve planları 
görmek istiyenler Ayniyat şubesine 

bedelsiz olarak müracaatları. (4316) 
(4316) 7633 

Tarım Bokanfıoı 

Pancar alınacak 
Etlik V ctcriner Bakteriyoloji ve 

Seroloji Müesaeııesı Direktörlüğün
den : 

1 - Müessesede mevcut tecrübe 
hayvanlan ıçin 60.000 kilo pancar a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3000 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 22S lira 
olup banka mektubu veya vezne mak
buzu ve hazine tahvili teminat olarak 
alınır. Yalnız tahvillerinde makbuz 
mukabili hazineye teslimi şarttır. 

4 - İhale 31-10-938 pazartesi gü
nü saat ıs tedir. Buna ait şartname 

müessese direktörlüğünce bedelsiz o -
larak verilir. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı 

şartları haiz olan istekliler muayyen 
olan gün ve saatte Ziraat Vekaleti 
muhasebe müdürlüğünde toplanacak 
olan komisyona müracaat etmeleri. 

(4314) 7647 

Bayrak alınacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör· 

lüğünden: 
1 - Kurumumuz binaları için lü -

zumlu olan aşağıda ebat ve adetleri 
yazıh 3 kalem bayrak açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

2 - !halesi 26-10-1938 çarşamba 
günü saat 10 da Rektörlük binasında 
müteşekkil komisyon tarafından ya
pılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (244S,50) ve 
muvakkat teminat (182,42) liradır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 
§attname almak istiyenlerin Enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. 
Adet ltbatları 

lSO lSO X 100 Naturel 
4 1500 x 1000 .. 
2 112S x 7SO .. 

(4232) 7500 

Bayınd1rhk Bakanhğı 

Bina yaptınlacak 
Nafia Vekaletinden : 

Eksiltmiye konulan iş: 
1 - Ankara Devlet mahallesinde 

yapılacak sulama işleri işletme merkez 
binası keşif bedeli (219.337) lira (41) 
kuruştur. 

2 - Eksiltme 9. 11. 938 tarihine ras
hyan çarşamba günü saat (lS) te Na· 
fıa Vekaleti sular umum müdürlüğü 
su eksiltme komisyonu odasında kapa
lı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 -İstekliler ehiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (10) lira (97) kuruş muka
bilinde sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is -
teklilerin (12 217) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapı
lacağı günden en az sekiz gün evel el
lerinde bulunan bütün vesikalarla bir
likte bir istida ile Vekalete müracaat 
ederek bu ise mahsus olmak üzere ve· 
sika almala;ı ve bu vesikaları ibraz et
meleri şarttır· Bu müddet içinde vesi· 
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltmiye 
istirak edemezler. 

J S - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri Hi • 
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (4258) 7635 

Diyarbakrr ve Cizre hathnda 

inıaat 
Nafıa Vekaletind ın 
Diyarbakır • Cizre hattının yüz al-

tıncı kilometresiyle yüz otuz birinci 
kilometresi arasındaki altıncı kısım 
inşaat ve ray ferşiyatı kapalı zarf u
suliyle münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa on bir ikinci teşrin 
938 tarihine müsadif cuma günü saat 
on beşte vekaletimiz demiryollar in
şaat dairesindeki münakasa komisyo
nu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli bir 
milyon sekiz yüz bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı altmış yedi 
bin yedi yüz elli liradır. 

4 - Mukavele projesi, ek'siltme 
şartnamesi, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname, vahidi 
kıyasii fiat cetveli, ahşap traversle 
ferşiyat talimatnamesi, çimento nor
mu, telgraf hattı şartnamesi, plan ve 
profilden mürekkep bir takım müna· 
kasa evrakı elli lira mukabilinde De
miryollar inşaat dairesinden tedarik 
olunabilir. 

5 - Taliplerin bir defada en az üç 
yüz bin liralık bir yol ve yahut de
miryol işini müteahhit sıfatiyle yap
mış olmaları. 

Bu işe girmek istiyenler referans 
ve diğer vesikalarını bir istidaya bağ
lıyarak münakasa tarihinden en az 
sekiz gün evel vekalete vermek sure
tiyle bu iş için ehliyet vesikası isti
yecekler ve bu ehliyet vesikasını mü
nakasa komisyonuna ibraz edecekler
dir. Münakasa tarihinden sekiz gün 
evet yapılmamış olan müracaatlar na
zarı itibare alınmıyacaktır. 

6 - Münakasaya iştirak edecekler, 
2490 numaralı arttırma, eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ibrazına mec
bur olduktan evrak ve vesaiki, mu • 
vakkat teminatlarını ve fiat teklifini 
havi kapalı ve mühürlü zarflarını mez 
kur kanunun ve eksiltme şartnamesi
nin tarifatr dairesinde hazırlıyarak 
ıı-11-938 tarihinde saat on dörde ka
dar numaralı makbuz mukabilinde de· 
miryollar inşaat dairesi münakasa ko
misyonu reisliğine teslim etmiş olma-
ları lazımdır: (4374) 7827 

Çam kerestesi alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

7 teşrinisani 938 pazartesi günü sa
at 11 de Ankarada nafıa vekaleti bi -
nasında malzeme müdürlüğü odasın • 
da toplanan malzeme eksiltme komis
yonunca vagon içinde ~ Haydarpafa' 
da teslim edildiği takdırde ceman 4700 
lira muhammen bedelli çıralı çam a
ğacından 100 metre mikap kerestenin 
ebadının ve teslim müddetlerinin de
ği~tirilmesi dolayısiyle yeniden açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

İstekliler Anadolu hattı üzerinde 
olmak üzere teslim istasyonunu de
ğiştirebilirler. v~ bu ist~syonda yine 
vagon içinde teslım şartıyle ver~ek
leri fiyatların ne suretle hesap edıle • 
ceği şartnamesinde yazılıdır. 

Muvakkat teminat 352,50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

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

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

. ( 4439} 7879 

Telgraf ve bağ teli ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

9-12-938 cuma günü saat 15 de An -
kara'da Nafıa Vekaleti binasında mal
zeme müdürlüğü odasında toplanan 
malzeme eksiltme komisyonunca 
gümrüklü Avrupa malı için ceman 
7530 lira muhammen bedelli 5(1 ton 
telgraf teli ile 200 kilo bağ telinin ka
palı zarf usuliyle eksiltmesi yapla 
caktır. (Yerli malı için de teklif+e bu
lunulabilir). 

Muvakkat teminat 564,7S liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankara'da Nafıa Vekaleti mal.ıeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesinde yazı
lı vesikalarla birlikte aynı gün saat 
14 e kadar komisyona vermeleri la-
zımdır . 

4469) 7;;77 

Mahkemeler 
Kayseri Asliye Huk uk Hakimli

ğinden : 
Felahiye nahiyesinden Osman ôz

türk tarafından karısı nahiyeden İb
rim kızı Mühtediye Cevriye aleyhine 
açtığı sübutu nikah davasında Cevri
yenin yeri belli olmamasından tebli
ğat ilanen yapılmış ve tayin olunan 
günde gelmediği için hakkında gı -
yap kararı ittihazına karar verilerek 
tahkikat 17-11-938 perşembe saat ona 
bırakılmış olmakla o günde gelmedi
ği takdirde mahkemenin arkasında 

devanı edeceği ilan olunur. 8004 

Gümrük ve f n. B. 

İdare binası yaptırılacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

cien : 
1 - Şartname ve projesi mucibince 

Kars'ta yaptırıacak idare binası inşa -
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmiye ko
nulmuştur. 
il - Keşif bedeli 40237 lira 20 ku

ruş ve muvakkat teminatı 3017 lira 79 
kuruştur. 

III - Eksiltme 31.10.938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 14 te 
Kars müstakil müdürlüğünde müte
Ş<"kkil komisyoncia yapılacaktır. 

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

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

VI - Mühürl;.i teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ile Nafıa Vekaletinden 
alınacak ehliyet vesikasını % 7,S gü
venme parası makbuzu ve yahut ban
ka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların eksiltme günü 
en ge~ saat on üçe kadar Kars inhisar
lar müstakil müdürlüğünde müteşek -
kil komisyon haşkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmiş olması ve posta 
ile gönderilecek mektupların da bu 
saate kadar komisyonda bulundurul· 
ması lazımdır. Postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. (4357) 7688 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 

MüleffiJ Muavinliği müsabaka 

imtihanı 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin 

den: 
Vekalet teftiş heyetine 3S lira asli 

maaşlı müfettiş muavini müsabaka ile 
alınacaktır. 
1- Bu müsabakaya girebUmek 

i~in: 
A) Memurlar kanununun 4 üncü 

maddesinde yazılı vasıflan haiz ol -
mak, 

B) Yaşı otuzdan yukan olmaı:ıak, 
C) Askerlik vazifesini bitirmiş bu

lunmak, 
Ç) Siyasal bilgiler okuluı hukuk 

fakültesi, yüksek iktisat ve th.aret 
mektebinden veya bunlara mümasil 
aynı derecedeki ecnebi bir mektepten 
mezun bulunmak, 

D) Fransızca, Almanca, ln6Lizce 
lisanlarından birini bilmek, 

E) Ahlak ve geciye itibariyle ken
disine güvenilir olduğu anlaşılmak, 

F) Sihati her türlü iklime ve her 
nevi seyahate müsait olduğu tam te -
şekküllü bir resmi hastaneden alına • 
cak raporla tevsik edilmek, 

Gerektir. 
2 - İstekli olanlar, nihayet onu · 

müzdeki ikinciteşrinin yirmisi:le ka
dar vekalet teftiş heyeti reisli~ine 
dilekçe ile müracaat edip oradan ve 
rilecek tercümei hal beyannamesını 

ekleriyle birlikte ve üzerinde anla 
tıldığı gibi eksiksiz olarak doldur 
duktan sonra en geç ikincikanı;nun 

Sinci gününe kadar vekalet teftiş he
yeti reisliğine ulaştırmış bulunacak
lardır. 

3 - İsteklilerden evsafı uygun g(; -
rülenlerı ı. inci kanunun 27 inci salı 
günü arzularına göre Ankara veya 
İstanbul'da mali, iktisadi ve hukuki 
mevzular dahilinde yazılı bir imtiha
na çekilecekler ve ayrıca, bil'.liicleri 
lisandan da imtihan edileceklerdır. 

4 - Tahriri imtihanda kazananlar 
2 inci kanunun 4 üncü çarşamba gü -
nü Ankara'da ayrıca bir de sözlü im 
tihan vereceklerdir. 

5 - Her iki imtihanın yapılacağı 
yerlerle başlangıç saatlarr, teftiş he -
yeti reisliğince, isteklilerin dilekçe -
terinde gösterecekleri adreslere ya . 
zı ile bildirilecektir. ( 4446) 7976 

KO. na vermeleri. (3719) 6651 

Makina ve tesisat İJİ 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komi .. 

yonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

yirmi bin lira olan Ankara'da umum 
sıhhiye deposunda yaptırılacak harp 
paketi imalathanesi makine ve tesisa
tı işi kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 9 ikinciteşrin 938 
çarşamba günü saat ıs de Ankara'da 
M.M.V. satın alma Ko. da yapılacak
tır. 

3 - llk teminat lSOO lira olup şart
namesi M.M.V. satın alma Ko. da gö· 
rülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat evetine 
kadar Ankara'da M.M.V. satın atma 
Ko.na vermeleri. (3874) 6895 

80 tane otoklav ahnacak 
M. M. Veki.leti Satın Alma Komiı· 

yonundan : 

l - Hepsine tahmin edilen fiatı 
16000 on altı bin lira olan sell~en tane 
oroklav kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 14 ikinci teşrin 93r! 
pazartesi günü saat 11 de Aııkarad:ı 
M.M. V. satın alma Ko. da yapılacak
tır. 

3 - İlk teminat 1200 lira okp şcrt
namesi komisyonda görül:ir. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı vesika
larla birlikte teklif mektuplıw.m r.k
siltme saatinden behemehal i.>ir saat 
eveline kadar Ankara'da M.M.V . sa
tın alma Ko. na vermeleri (3943 ) i002 

11 çeşit cihaz ve sai re 

eksiltmesi 
M. M. Veki.leti Sabo Alma Komiı • 

yonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

13400 lira olan v e 1stanbut'da Haydar
paşa hastanesinde yaptırılacak ister
lizaayon t esisatiyle 11 seıit cihaz ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 28 İkinci teşrin 938 
pazartesi günü saat 11 de Ankara'da 
M. M. V. satın alma Ko. da yapıla -
caktır. 

3 - tık teminat 1005 lira olup şart
namesi bedelsiz olarak her gün öğ
leden sonra M. M. V . satın alma Ko. 
da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat evveli
ne kadar M.M.V. satın alma Ko. re-
isliğine vermeleri. (4195) 7429 

İsterlizasyon f akımı ah nacak 
M . M . V ek a let i Sat m Alma Ko

m isyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

56000 elli altı bin lira olan 20 tane 
seyyar isterlizasyon takımı kapalı 

zarfla satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 1/ birinci kanun/ 938 

perşembe günü saat 11 de Ankara'da 
M.M.V. satın alma Ko. da yapılacak 
tır. 

3 - İlk teminat 40SO lira olup şart
namesi 280 kuruşa M.M.V. satın al
ma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme günü teklif mek -
tuplarını ihale saatinden behemehal 
bir saat evveline kadar M.M.V. satın 
alma Ko. na vermeleri. (4226) 7S41 

Uçuş yolu yaptırıla~ak 
M. M . Vekaleti Satın Alma Komiı· 

yonundan : 
1 - Eskişehir'de yaptırılacak uçuş 

yoluna 12.10.1938 gününde istekli çık
madığından yeniden kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen 

1 

bedeli 283.870 lira olup ilk teminatı 

1510S liradır. 
2 - Eksiltmesi 3.11.1938 pazartesi 

günü saat 15 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

50 adet mikroskop ahnacak 
M. M . Vekaleti Satın A lma Ko • 

m isyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

10.S70 lira olan SO tane mikroskop ka· 
palı zarfla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 3 ikinci teşrin 938 
perşembe günü saat 11 de Ankaı-ada 
M. M. V. satın atma KO. da yapıla -
caktır. 

3 - tık teminatı 792 lira 75 kuruş
tur. Şartnaımesi bedelsiz olarak KO. -
dan alınır~ 

3 - Şartnamesi 14 lira 20 kuruş 
mukabilinde komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun emrettiği 
vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplarını belli saatten bir saat e
vetine kadar komisyona vermeleri. 

(4322) 76SS 

919 kalem avadanhk ahnacak 
M. M . Vekaleti Sabn Alma Komi&

yonundan: 
1 - Tayyare fabrika.lan için 919 

kalem avadanlık kapalı zarfla eksilt-

~e konulmU§tuı:. Tahnan bedeli 

(4S.500) lira olup ilk teminatı (3412 
lira 50 kuruştur.) 

2 - Eksiltmesi 4-11-938 cuma gü
nü saat 1 S de Vekalet satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 230 kuruş muka -
bilinde komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin ihale saatinden 
bir saat evetine kadar kanunda yazılı 
vesaikle birlikte teklif ve teminat mek
tuplannı komisyona vermeleri lazrm • 
dır.. (4323) 76S6 

Bir İngilizce mütercimi ahnacak 
M. M. V. Hava Müıteşarlığından: 

Ankara M. M. vekaleti hava müste
şarlığında ücretle istihdam edilmek 
üzere ingilizceye hakkiyle vakif ve 
teknik istilahatx da bilir bir İngilizce 
mütercimi alınacaktır. 

Talipler arasında ingilizceden baş
ka fransıca, almanca ve bilhassa ital
yanca lisanlarından birini bilen tercih 
edilecektir. Taliplerin askerlik ödev
lerini yapmış olmaları ve ecnebi ka -
dm ile evli olmamaları, hüsnü ahlfık 
sahibi olmaları, her hangi bir cürüm
den dolayı mahkum edilmiş olmama -
ları ve sağlık durumlarının iyi olma
sı şarttır. 

Verilecek aylık ücret yapılacak im
tihan neticesine göre takdir edilmek 
üzere (150 - 190) lira arasındadır. 
İmtihan 3 2. teşrin 938 tarihinde sa

at onda Ankarada hava müsteşarlı -
ğında, lstanbulda hava aktarma amba
rında ve 1zmirde tayyare alayında 
yapılacaktır. 

Taliplerin 1. 2. teşrin 938 akşamına 
kadar ellerindeki vesaik ile bizzat An
karada hava müsteşarlığı zat işleri şu
besine, lstanbulda Yeşilköyde aktar
ma ambarı müdürlüğüne ve İzmirde 
tayyare alayı komutanlığına müraca
at etmeleri lazımdır. 

Bu tarihten sonra yapılacak müra
caatlar kabul edilmiyecektir. 

(4376) 7767 

Kalorifer ustası ve 
ateşçisi ahnacak 

M. M. V ekaleti Satm A lma Ko
miıyonundan : 

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 kalörif ercile
rin: 

1 - 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 

zuhu r edecek arızalan da tamir ede -
bilecek kabiliyette olmaları ve başlı 
ba,ına mesuliyeti a~ruhte edebilme
leri için de lüzumlu olan nazari ve a
meli bilgiye de sahip bulunmak. 

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

(4430) 7876 

İnşaat yaptırılacak 
M. M. V ekaleti Satın A lma Ko

misyonun dan : 

1 - Keşif bedeli 799896 lira olan 
muhtelif mahallerde muhtelif inşaat 
yaptırılacaktır. 

2 - Bu inşaat üç grupa ayrılmış • 
tır. Gruplardan üç tanesi bir müteah -
hide ihale edileceği gibi her grup ayrı 
ayrı müteahhitlere veya iki grup bir 
müteahhide ihale edilebilecektir. 

3 - Mezkur inşaatın nerelerde ya
pılacağını ve buhusustaki şartları öğ
renmek üzere taliplerin 1-11-938 tari
hine kadar M. M· V. inşaat şubesine 
müracaatları. ( 4486) 7958 

Muhtelif yağlar ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - 1S60 liralık vazelin, 177C lira
lık dikra yağı, 1845 liralık gıres yağı, 
1825 liralık maden yağı açık e-..silt -
meye konmuştur. Eksiltmeleri ay· 
rı ayrı yapılacaktır. 

2 - Eksiltme: 10-11-938 per;;: mb:: 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat: Vazeli niçin 145 
lira, dikre yağı için 170 lira, gır ı:.s ya· 
ğı için 158 lira, maden yağı için J 65 lı· 
radır. Şartnameler komisyonda görü
lür. 

4 - Beher kilosuna tahmin edilen 
bedel: Vazelin için 65 kuruış. dıkra i
çin 6S kuruş, gıres için 46 kuruş, ma
den yağı için 40 kuruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat :ve 2490 sayılı kanunun 2,J 
maddelerinde yazılı belgelerle bıı lilc
te muayyen gün ve saatte M. M. V 
satın alma komisyonunda bulun:nala
I'L J.4566) 7885 

iç işler ~akanh{lı 

~ehir Hartası yaptmlaca 
Dahiliye Vekaletinden : 

Eskişehir kasabasının 1/ 500 
1/ 2500 mikyaslı hali hazır hart 
üzerinde yapılacak tashihat ile 
meskftn sahadan 120 hektarlık bir 
mının yeniden hartasınm alımı ve 
rin umumi vaziyetini ve civarını 
teren 1100 hektara baliğ olan salı 
1/ SOUO lik takeometrik hartasının 
mı işi kapalı zarf usuliyle eksilt 
çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 72SO liradır. 
siltme 10 - ikinci teşrin - 1938 p 
şembe günü saat 11 de, Ankarada 
biliye vekaleti binasında toplana 
olan belediyeler imar heyetinde 
pılacaktır. Muvakkat teminatı 544 
radır. 

Şartnameler, bilabedel, bei ediv 
bankasının ikinci katında belediy 
imar heyeti fen §efliğinden alına 
bilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde 
ona kadar fen şefliğine verilmiş 
ya posta ile bu saata kadar gönde 
miş olması lazımdır. 

(4S02) 

~eh'ir Hartası yaphnlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Yalvaç kasabasının rneskün ve~ 
ri meskün 220 hektar olmak üzere 
lihazır hartalannın alımı işi ka 
zarf ıusuliyle eksiltmeye çıkarılm~ 
tır. Maktu keşif bedeli 5000 lir.a 
Eksiltme 10. ikinciteşrin. 1938 pt 
şembe günü saat 11 de, Ankarada ~ 
hiliye vekaleti binasında toplana 
olan belediyeler imar heyetinde } 
pılacaktır. Muvakkat teminatı 375 

radır. ı 
Şartnameler bilabedel, beledi;c: 

bankasının ikinci katında beledi.} ~ 1 
imar heyeti fen şefliğinden ah'latıı 
lir. 

Tekliflerin tayin edilen güı.dc ~ 
at ona kadar verilmiş veya posta 
gönderilmiş olması liizımdır. 

(4503) 7 

~ehir Hartası yaphrllacak 
Dahiliye Vekaletinden : 
İsparta kasabasının 2SO hektar! 

kısmının hali hazır hartasiyle btı 

muhat 300 metrelik kısmı ile SOO h 
tara varan sahanın 1/ 4000 lik um 
hartasının yenidcn...abmı iti ka 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkanı 
tır. 

İşin maktu bedeli 7SOO liradır. 
siltme 10. ikinciteşrin. 1938 perşetı" 
günü saat 11 de, Ankara'da Dahılİ 
Vekaleti binasında toplanacak o 
belediyeler imar heyetinde yapıl' 
caktır. Muvakkat teminatı S62 1 
lira SO kuruştur. 
Şartnameler bedelsiz, belediye 

bankasının ikinci katında bulunan 
lediyeler imar heyeti fen şefliğincJ 
alınabilir. 

Tekliflerin tayin edilen gü-.ıde s 
ona kadar fen şefliğine verilmiş ve~ 
bu saata kadar posta ile gelmiş otrn' 
sı l!'ı:eımdır. 

4SOS ) 7954 

Şehir Hartası yaptmlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 
Breğli (Konya) kasabasının 2~ 

~ektarlık sahasının halihazır hartal 
rıyle bunu muhat yüz hektarlık 
hanın 1/ 4000 mikyaslı umumi !lartJ 
sının yeniden alımı işi kapalı zarf ıJ 
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

İşin maktu bedeli S500 liradır. 
Eksiltme 10. ikindteşrin. 1938 p~ 

şembe günü saat 11 de, Ankara'da ~ 
hiliye Vekaleti binasında toplana 
belediyeler imar heyetinde yapılaca 

tır. Muvakkat teminatı 412 lira 
kuruştur. 

Şartnameler, bilabedel, b elediye] 
bankasının ikinci katında bulunan 
lediyeler imar heyeti fen şefliğ.:ıd 
alma bilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde 
ona kadar fen şefliğine verilmesi ve 
ya bu saata kadar posta ile gelmiş 
ması lazımdır. 

(4504) 7 

·., C. H. Partisi 
Sa tı lı k otomobil 

C. H . P. Genel Sekreterliğinden : 
Partiye ait açık (Kraysler) mar~ 

otomobil açık arttırmaya konulmu' 
tur. 

1 - Muhammen bedeli 2SO lira 
dır. 1 

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

3 - İhale 8.11.1938 salı günü saJ 
16 da Parti Genel Sekreterlik binasın 
daki komisyonda yaprlacaktır. 

4 - İhaleye iştirak etmek istiyerl 
lerin belli gün ve saatte on dokuz 1i 
ralık muvakakt teminatlariyle komis 
yonda hazır bulwımalag. 7184 
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25. 10. 1938 

[~~~~~~:::~evaıım Amirliği 
Sabun alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma :<ı>miıyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyaC't olan 7000 kilo sabu
nun açık eksiltmesi 5 - 2.ci teş. · - 938 
saat 11 de Ankara Lv. amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2800 lira 
ilk teminatı 21 O liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin ka -
nuni vesika ve teminatla belli vakitte 
komisyonda bulunmaları. (4269) 

7637 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirligi ::ıatın Al • 

ma Komısyonundan : 
ı - Ankara garnizon birlik ve 

müesseseleri eratı için 60.000 kilo bul
gurun kapalı zarfla eksiltmesi 8 - 2. ci 
teş •• 938 saat 15 de Ankara Levazım 
amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7200 lira 
ilk teminatı 540 liradır. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülür. Kanu
ni vesikalarda bulunan teklif mektup
larının saat 14 de kadar komisyona 
verilmesi. (4270) 7638 

Nohut alınacak 
Ankara Levazım Amirlıgi Satın 

Ahna rı..oıwıyonundan : 
1 - Ankara garnızon birlik ve mü

e.aseselerı eratı ıçın 54,000 kılo nohu -
dun kapalı zarfla eksiltmesi 7 - 2. ci 
tef. - 938 saat 15 de Ankara Lv. amir
liği satın alma komısyonunda yapıla -
caktır . 

2 - Muhammen bedeli 7020 lira 
ilk teminatı 526 lira 50 kuruştur. Şart
name ve nümunesi komisyonda görü
lür. Kanuni vesikalarda bulunan tek · 
lif mektuplarının saat 14 de kadar ko· 
misyona verilmesi. (4271) 7639 

Bir fen memt•'•• aranıyor 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Koınİ5yonundan : 
!n~aat işlerinden anlar bir fen me

muru aranıyor. 
Konya'da kolordu inşaat şubesin

de vazife görmek üzere 100 lira üc • 
retle aşağıdaki evsafı haiz fen me • 
muru aranmaktadır. Talip olanlar 
yol masrafı kendilerine ait olmak ü
zere derhal Konya'da lfolordu komu
tanlığına bizzat ve yahut istenilen 
vesaikleı birlikte mektupla müraca
atları rica olunur. 
ARANILAN EVSAF : 

1 - Nafıa fen mektebi mezunu ve 
hususiyle yapı ve mimar işlerine vu
kufu olmak. 

2 - Askerliğini yapmı§ olmak. 
3 - Ecnebi kadınla evli olmamak. 
4 - Polisten musaddak vesika -

ıiyasi cemiyetlere mensup olmadı -
ğına mahkumiyeti bulunup bulun 

madığına dair • 
5 - Bon servisler • 
6 - Nüfus kağıdı veya musaddak 

ıureti. 
(4308) 7644 

İskele yaptırılacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Koınisyonundan : 
ı _ Çanakkale' de Mst. Mv. için. ya

pılacak bir iskele kapalı zarf usultyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 _İhalesi 2.11.1938 çarşamba günü 
saat 11 de Mst. Mv. satınalma komis 
yonunda yapılacaktır. 

3 _ Yaptırılacak iskelenin keşif be· 
deli 40620 lira 19 kuruş olup muvak· 
kat teminatı 3046 lira 65 kuru!tur. . 

4 _ Bu inşaata ait hususı, fennt 
k da yapılacak iskelenın 

taf. rtnamhl~'1· abral klu iskele etüdü, ilk 
1at ta ı 1, u u İ 

k 'f 1. tanlar Ankara, stan-
etı cetve ı ve P 1 k 

bul levazım amirlikleri satına ma o
. . Ç kkale Mst. Mv. sa· 

m1syonlarıyl~ ana d görülebilir. 
tınalma komısyonun a 

1 kl.
1 2490 sayılı kanunda 5 - ste ı er 1 . 

yazılı vesikalarla bu miktar isk~· e 1~1 • 
nin müteahhidin veya mUhenklısının 

• cı oldu arımı 
muvaffakiyetle yapını~ . . hlı 
dair vesika ve Nafıa vekaletın~n e · 

Y
et ve müteahhitlik vesikalarıylf" te· 

kb zu veya ban· 
minatı muvakkate ına u 

. b t klif mek· ka mektuplarıyle bera er e 
. 1 mühiirtü olan 

tuplarını havı kapa ı ve 
zarflar ihale giinü olan 2.11.1938 çar· 

.. .. kadar Çanakka 
,aınba gunu c;aat ona . 
l 'ek Mst. Mv satınalma ko~ısyon~
nea makbuz mukabUinrle teslım edıl· 
melidir. . k b ı 

6 - Pn~ta rfa olan ge<'"ıkmeler a u 
edilm"~ '\309) 7645 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan.: . 

1 _ Tümenin Edrem1ttekı ve Ay -
valıktaki birliklerinin hayvanatınm 
ihtiyacı için 430 ton yulak kapalı zart
la alınacaktır. 

2 _ Tahmin edilen bedeli 22575 li-

radır. 

3 - Eksiltmesi 7.11.938 gUnü. saat 
14 dedir. İştirak edecek taliplerin te -
minat makbuzlariyle birlikte teklif 
mektuplarım muayyen saatten bir sa
at evel Edremit tüm SA. AL. KOM. 
verilmiş olmaları. ( 4324) 7667 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği. Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümenin Bergamadaki birlik

lerinin hayvanatınm ihtiyacı için 315 
ton yulaf kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 16537 li
ra 50 kuruştur. Eksiltmesi 7.11.938 gü
nü saat 16 dadır. İştirak edecek talip
lerin teminat makbuzlariyle birlikte 
teklif mektuplarını muayyen saatten 
bir saat evel Edremit tümen SA. AL. 
KOM. verilmi' olmaları. 

(4325) 7668 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

\lma Koınisyonundr.n • 
Bursa garnizonunun 939 ağustos 

sonuna kadar müddet için ihtiyacı o • 
lan 22.000 kilo sa.de yağının 4.11.938 

cuma günü saat 11 de Bursada tümen 
karargahında satın alma komisyonun
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. İlk teminat 1773 liradır. Şartna -
mesi İstanbul, Ankara levazım imir • 
leri satın alma komisyon.unda ve Bur
sa tümen satın alma komisyonunda 
her gün parasız görüleıbilir. İste ki ile
rin belli saatten bir saat eveline ka -
dar kanuni vesaikiyle komisyona mü-
racaatları. ( 4326) 7669 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazmı Amırliğı Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı i

çin 430 ton yulaf kapalı z.arfla ~üna
kasaya konmuştur. İhalesı 3. 2. c1 teş
rin 938 perşembe günü saat 11 de ya
pılacaktır. Yulaf umum tahmin tuta
rı 22145 lira olup muvakkat teminatı 
1661 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda is

teklilerin bildirilen ihale günü ve :1<.· 

atından bir saat evel teklif ve teminat 
mektuplarını makbuz karşılığı İzmir 
Bornova askeri satın alma komisyonu
na verilmesi ilan olunur. 

(4327) 7670 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı -Tümen birliklerinin senelik ih· 

tiyacı için 27600 kilo sade yağı kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. İhale • 
si 3. 2. ci teşrin 938 perşembe günü sa
at 15 de yapılacaktır. Sade yağı umum 
tahmin tutarı 24840 lira olup muvakkat 
teminatı 1863 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. İstekli -
}erin bildirilen ihale günil ve saatın -
dan bir saat evel teklif ve temmat 
mektuplarını makbuz kar§ılığı İzmir 
Bornova askeri satın alma komisy'1nu
na vermeleri ilan olunur. 

(4328) 7671 

Arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Almft Komiayon~r" 
1 - D. Bakır garnizon birlikleri 

hayvanlarının senelik ihtiyacı olan 
660.000 kilo arpanın 12. 10. 938 çar
şamba günü saat onda ~palı zarfla 
ihale edileceği ilan edilmiş isede mu
ayyen gün ve saaate istekli çıkmadı
ğından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 

maddesine tevfikan bir ay zarfında 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 26400 lira mu-
1rakkat teminatı 1980 liradır. 

3 - Her gün mesai saatlerinde is· 
tekliler evsaf ve şartnamelerini D. 
Bakır Lv. amirliği satın alma komis
yonunda görebilirler. 

4 - İstekliler muayyen müddet 
zarfında teminatlariyle birlikte D. 
Bakır Lv. amirliği satın alma komis
yonuna müracaat etmeleri ilan olu
nur. (4386) 7791 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara 1~evazım Amirliği Satın 

' ' - "' ,..._: .... .. ---.. 1'\d:""n : 
Bursa garnizonunuıı 939 ağustos 

sonuna kadar senelik 420 ton ekmek
lik unun 10.11.938 perşembe günü saat 
11 de Bursa'da tümen karargahında 
sat ı nalma komisyonunda kapalr zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. İlk teminatı 
3843 liradır. Şartnamesi İstanbul ve 
Ankara Lv. amirlikleri satın alma ko
misyonunda parasız göri.ilebilir. İs
teklilerin belli saatten bir saat eveli
ne kadar kanun! vesaikle komisyona 
müracaatları. (4391) 7792 

Muhtelif inıaaf yaphnlacak 
Ankara Levazım Aır.irliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Küllükte iki pavyon ve bir tav

la bir mutbak yapılacaktır. 
ı - Keşif bedeli 57842 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4338 lira· 

dır. 
4 - lstekliler bu işe ait keşif plan

larını ve şartnamelerini Muğla Dg. 
Tg. satınalma komisyonundan üç lira 
bedel mukabilinde aldırabilirler. ts
tiyenlere gönderilir. 

5 - !hale 9/2. ci teşrin/938 salı gii-

uı;us 

nil saat 15 de Muğlada komutanlık 
satınalma komisyonunda yapılacak -
tır. 

6 - Teklif mektupları ihale saatin
den bir ıaat evvel buraya verilmeli -
dir. (4411) 7799 

Muhtelif in11aı yaphrllacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bodrumda iki pavyon ve bir 

tavla bir mutbak yapılacaktır. Bu in
şaat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 65840 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4938 lira

dır. 
4 - istekliler bu işe ait keşif pl!n

larınr ve şartnamelerini Muğla Dg. 
Tg. aatınalma komisyonundan üç lira 
bedel mukabilinde aldırabilirler. !s
tiyenlere gönderilir. 

5 - lhale 9/2. ti teşrin/938 salı 
günü saat 15 .de Muğlada komutanlık 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - Teklif mektupları ihale saatin
den bir saat evvel buraya verilmeli· 
dir. (4412) 7800 

iki pavyon yaptırıla~ak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Kilis alayı için iki pavyon in • 

şaatı kapalı zarf usuliyle münakasa -
ya konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 76238. lira 51. ku
ruştur. 

3 - Eksiltme 15-11-938 tarihine 
rastlıyan salı günü saat 14 de Kilis a
layı satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Şartnameler komisyona miıra -
caatla parasız olarak görülür. 

5 - Taliplerin diplomalı mühe?!ı,hs 
veya mimar olmadıkları takdirri~ ay -
nı evsafı haiz bir mütehassısın inşa -
atın sonuna kadar daimi olarak iş ba
şında bulunduracakları noteı likt.n 
musaddak bir teahhüt kağıdiyle te -
min etmeleri ve bundan başka asgari 
78000 liralık bu gibi işlerde ıapmış 
olduklarını gösterir vesikayı Pıale 

günündeIJ. sekiz gün eveline '.tadar 
Kilis alayı satın alma komisyonuna 
ibraz etmeleri ve ayrıca münakasa -
ya iştirak ve ehliyet vesikclsı almaları 
lazımdır. 

Sabun 

6 - Mühürlü teklif mektuplarını 
k.anıuni vesikalariyle ve beşinci mad
dede yazılı eksiltmeye ittirak vesika .. 
lariyle %7,S güvenme para makbuzla
riyle veya banka mektuplarını ihtiva 
eder kapalı zarflarm muayyen olan 
gün ıve saatte ve en geç olarak 15 e 
kadar alay satın alma komisyonuna 
vermeleri lazımdır. 

7 - Muvakkat teminat 5717 Hra 83 
kuruştur. Tediyat kor muhasC'beci • 
since müteahhide veya vekılıne yı:pı
lacaktır. 

8 - Son istilı~tak muvakkat kabul 
raporiyledir . 

9 - İnşaat 939 mali yılm ağustoo 
ayının son gününde bitmig olacaktır 

(4501) 79&0 

Odun ahnacak 
Ankara. Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 
1 - Sıvas merkez kıtaatı ihtiyacI 

için 800000 kilo odun kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli 16000 lira ve ilk temi -
natı 1200 liradır. 

3 - İhalesi 14/2. ci teş./938 pazar
tesi günü saat 15 de tiimen komutan· 
hk binasındaki komisyonda yapıla. 
caktır. 

4 - Şartname her gün komisyonda 
görülebilir. 

5 - İstekliler 2490 No. lu kanunun 
2, 3 ve 32 maddeleri dairesinde hazır
lanmış teklif mektuplarını ihale saa
tinden en az bir saat evveline kadar 
komisyona vermiş bulunmaları. la-
zımdır. (4519) 7999 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonun-dan : 
Tümenin Edremitteki birliklerinin 

senelik ihtiyacı olan 300 ton un kapa· 
1I zarfla eksiltmeye konmuştur. Tah
min edilen bedeli 34500 liradır. 
Eksiltmesi 11-11-938 cuma günü saat 

16 dadzr. 
Teminatı 2587 lira 50 kuru~tur. Ev

safını ve şartlarını görmek istiyen • 
ler Edremit Tüm Sa. Al. Ko. da her 
gün ve eksiltmeye iştirak edecek ta -
!iplerin teminat mektuplariyle teklif 
mektuplarını muayyen saatten bir sa
at evvel Edremit Tüm Sa. Al. Ko , na 
vermeleri ilan olunur. (4520) 8000 

ah nacak 
A nkara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda n : 

Mikdarı Tahmin bedeli tık teminatı 
Kilo Cinsi Lira kuruş Lira kuruş 

11000 Sabun 5500 00 412 50 
1 - Elazığ'daki birlikler için mikdarı, cinsi, tahmin bedeli ve ilk temi

natı yukarda yazılı 11000 kilo sabun Elazığ tüm satınalma komisyonunca 
10-11-938 pazartesi günü saat 10 da kapalı zarf eksiltmesiyle alınacaktır. 

2 - Şartnamesi sah, perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde adı 
geçen komisyonda görülebilecektir. 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve p.rtnamesine 
hazırlryacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ver
meleri ve kendilerinin de mezkQr gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

(4409) 7927 

Sade '"' yagı alınacak 
Ank ara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Mikdarı Tahmin bedeli İlk teminatı 
Kilo Cinsi Lira kuru9 Lira kuruş 

15000 Sade yağ 14250 00 1068 75 
1 - Tümenin Hozat'taki birlikleri için mikdarı, cinsi, tahmin bedeli ve 

ilk teminatı yukarda yazılı 15000 kilo sadeyağı Elazığ tüm satınalma ko. 
misyonunca 10-11-938 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı, perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde adı 
geçen komisyonda görülebilecektir. 

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

(4410) 7928 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

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

660000 Un 85800 00 6435 00 

ı - Elazığ garnizonunda bulunan birlikler için miktarı, cinsi, tahmin 
bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 66.000 kilo un Elazığ satın alına ko
misyonunca 10.11.1938 pazartesi gUnü saat 9 da kapalı zarf eksiltmesiyle a
lınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı, perşembe ve cumartesi günü saati mesai dahilinde 
adı geçen komisyonda görülebilecektir. 

3 - İsteklilerin ekslitme günü saat 8 e kadar kanun ve gartnamesine ha
zırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona verme· 
leri ve kendilerinin de mezkur gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

(4408) 7872 

Sade yağı ah nacak 
Ank ara Levazım 

Miktarı 

Kilo 

Amirliği Satın A lm a Komiayonundan: 

Tahmin bedeli tik teminatı 
Cinsi Lira Kr. Lira Kr. 

18000 Sade yağ 16560 00 1242 00 
1 - Elazığ garnizonunda bulunan birlikler için miktarı, cinai, tahmin 

bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazdı 18000 kilo sadeyağ Elazığ satın alma 
komisyonunca 10.11.1938 pazartesi günü saat 10 da kapalı zarf eksiltmesiyle 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı, per,embe ve cumartesi günü saati mesai dahilinde 
adı geçen komisyonda görülebilecektir. 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve şartnamesine ha
zırlıyacakJarı teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona verme~ 
leri ve k~1dilerinin de mezkur gün ve ıaatin<fe komiayona ınüracaatları. 

{44071 1871 

-11-

Benzin ve makine yağları ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın ıuma Komısyooundan : 

ı -Çanakkale Muat. Mv. motörlü kıtalarmın ihtiyacı için aşağıda 

cina ve miktarları yazılı benzin ve yağlar satmalınacaktır. 
2 - İhalesi ı - 11 - 938 salt günü saat 11 de Çanakkale müstahkem mev

ki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin ihale kanununun 2. 3 cü maddelerindeki vesaik ve hi

zalarında gösterilen teminat akçeleriyle birlikte muayyen gün ve saatlar

da komisyonumuza müracaatları. 
4 - Zarflar ihale saatından bir saat evel satın:ılma komisyonu başkan· 

lığına verilecektir. 
5 - Zarfların postada geçikmesi Ko. ca kabul edilmiyecektir. 

Cinsi Kilo ~deli Mu. Tutan Teminatı 
Kr. St. Lr. Kr. Lr. Kr. 

Benzin 
Valvalin 
Vakum 

58791 
1773 
5919 
1181 

23 25 13668 91 1026 00 
40 00 709 20 54 00 

Gresi 
Gaz yağı 589 

40 00 
40 00 
18 00 

2367 
472 
106 

60 
40 
02 

178 
36 

9 

00 
00 
00 

17324 13 1303 00 

(4284) 7641 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komis.yonun•dan : .• 

Erzakm Bedeli Teminatı Mıktan İhale tarıhi 
cinsi Muh. Lr. Kr. 

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

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

,. ,, Ot 4 810 270 ,, ·• 
,. Un 11,25 507 60 ,, ., 
ı - P:ıatbdaki topçu alayı ihtiyacı için yukarda cins, mikdarı ve mu

hammen bedelleri ve teminatları yazılı erzak münakasaya konmuştur. İ· 
hale günü 1/2. ci teşrin/938 salı günü saat 15 dedir. 

z - İhale Polatlıda alay satınalma komisyonunda yaıJ. ıacaktır. 
3 - Teminat mektup ve paralarının Polaclı ır.al sandığına yatırılması, 

şartname ve evııafr görmek istiyenlerin her gün öğleden evvel satınalrna 
komisyonuna milracaatları ilan olunur. (4347) 7683 

Sade .... 
yagı alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
C i n 1 i mikdan Fiyatı ilk teminat 1 h a 1 e 

Kilo Lira LR. Kr. Tarih gün saat şekli 
Samsun ıadeyaiı 15.000 14.625 1.096 88 7.11.938 Pazartesi 10 kapalı 
Amasya sadeyağı 7.500 7.500 562 50 7.11.938 Pazartesi 10 kapalı 
Çorum sadeyağı 7.500 7.500 562 50 7.11.938 Pazartesi 10 kapalı 
Merzifon sadeyafr 6.000 5.910 443 25 7.11.938 Pazartesi 10 kapalı ---,ju.UUU J!>.535 2.ôo::ı 13 

1 - Tümen birlikleri eratının ihtiyacı olan yukarda mikdarr yazılı sa
deyağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 36.000 kilo sade 
yağına birden fiyat verebilecekleri gibi her garnizon için ayrı ayrı fiyat 
teklif ed erler ev teminatlarını da buna göre verebilirler. İhalesi tilin bina-
11ndaki komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek ve al· 
mak üzere her gün ve eksiltmeye girmek istiyenlerin yukarda yazılı gün 
ve saatte vesika ve teminatı havi teklif mektuplariyle beraber komisyona 
müracaatları ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komia-

yon ba§kanlığına vermeleri. (4392) 7793 

Taşdelen ve Defneli 
suları fiyatı 

Vakıflar Umum Müdürlüğü Menba Sulan iıletme Müdürlüğünden: 
Vakıflar idaresinin Taıdelen ve Defneli sularının Ankara bayii An• 

kara'da Hal karşısında 3 No. da Aziz Teze'dir. Menbaında fenni ve sı?11i 
şerait altında otomatik makinalarla el dokunmadan. doldurulmuş olan şışe, 
galon ve daınacanaların depoda satış fi ya tile evlere teslim fiyatı aşağz® 
gösterilmittir. 
Ta§delen · 
Kuruş 

4 
4,75 

16,00 
95,00 

105,00 

Defneli 
Kuruş 

4,50 
5,25 

16,50 
100,00 

110.00 

Şişe 0,30 Litrelik 

n 0,50 H 

Galon 3,00 .. 
30,00 .. Damacana 

Depoda 
Damacana 30,00 
Evlere teslim 

Galonlar umum bakkal dükkanlarında 17,50 kuruşa ı;atılacaktır. Bu fi
atlardan fazlasına alınmaması, fazla talep edildiği takdirde Vakıflar U

:um Mildürlüğüne veya İstanbul Vakrflar Başmüdürlüğünde sular işlet· 
mesi Müdürlüğüne maıamat verilmesi rica olunur. (4201) 7403 

Ozalit kôğıdı ahnacak 
Belediye imar Müdürlüğünden: İhale tarı'hi ·. 

Muhammen bedeli: Muvakkat teminatı: 
Cinsi Lira: Kuruş Lira: Kuruş 

Ozalit kağıdı 462 35 
tıaçlt Ose kağıdı 63 s . _ 

Yukarda cinsi ve muhammen bedeli yazılı şartnamesinde :a!sılen .~zah 
edildiği üzere (220) top ozalit kağıdı ile (30) top itaçl.ı ose ka~ıdı ~~na-
k · ·1 ı nacaktır Taliplerin muvakkat temmatları ıle bırlıkte asa suret1 1 e a ı · . 
9-11-938 çarşamba günü saat 15 de imar müdürlüğünde müteşekkıl komis-

yona müracaatları. (4521) 8001 

Heyeti Umumiye içtimaı 
Bursa kaphcaları Türk Anonim 

Şirketinden : 
Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Şirketi Heyeti umumiyesinin 

26 Temmuz 937 tarihli fevkalade içtimamda verilen karara .,isti
naden Şirket Meclisi idaresi 21-10-938 tarihli içtimaında, hisse
darlardan sabık Hidiv Abbas Hilmi Paşanın teahhütleri bakiyesi 
olan 60000 altmıı bin liranın kendisinden mutalebesi için usulen 
ilan yapdmuına karar venniı ve Şirket esas mukavelenamesinin 
6 ıncı maddeıi mucibince mutalebe edilen bu meblağın gazete
nizle ilanından itibaren on be, gün zarfında şirket veznesine te
diyesi icap etmit olmakla tayin olunan müddet zarfında işbu te
diyenin yapılmaıını, yapılmadığı takdirde aynı mukavelename
nin 11 inci madde.si mucibince muamele yapılacağı ilan olunur. 

7994 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yanın yağlı gece ve gündüz 

HASAN KREMLERi 
Çilleri ve sivilceleri lekeleri ve 

gençleştirir, 

kat'iyyen izale eder. 
ihtiyarları gençleri güzelleştirir. 

Hasan ismine ve markasına dikkat .. 7478 

, 
YENi RADYO , 
iSTASYONUNU 

&U:ic 
1939 

/ 

MODELi 

Ankara umum sallı yeri: Talil ve Hüseyin Ortaç Tüze caddesi No: 16 • Tel : 1226 7316 

10 kalem palaska takımı alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Aşağıda cins ve miktarı yazılı ve muhammen bedeli yazılı on kalem palaska takımı kapalı zarf eksilt
mesinde teklif edilen fiyat pahalı görüldüğünden toptan ve beher kalem ayrı ayrı en az fiyat verene ihalesi 
yapılmak üzere 10. 11. 1938 tarih ve perşembe günü saat (10) da pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (128) kuruş karşılığında komisyondan alınabilecek olan bu eksiltmeye girmek is ti yenlerin 
hizalarında gösterilen ilk teminat ve şartnamede yazılı vesikalariyle birlikte belli saatte komisyonda bulunma-
aı. ( 4489) 7979 

Miktarr 
600 

3100 
950 
150 
900 

2000 
1000 
1000 

ClNSl 
Altı kütüklü palaska takımı 
Altı kütüklü omuz kayıtı 
Altı kütüklü bel kayışı 
Altı kütüklü süngülüğü 
üçlü bir kütük 
Nevresim palaska takımı 
Nevresim palaska bel kayışı 
Nevresim palaska omuz ka
yışı 

1000 
6200 

Nevresim palaska süngülüğü 
Tüfek kayışı 

YEK ON 

tık teminat Tahmin bedeli 
Lira Ku. Lira Ku. 

247 50 5 50 
302 25 1 30 
85 50 1 20 

5 62 o 50 
81 00 1 20 

675 00 4 50 
105 00 1 40 

123 75 
26 25 

255 75 
1097 62 

1 
o 
o 

65 
35 
55 

Tutarı 

Lira Ku. 
3300 00 
4030 00 
1140 00 

75 00 
00 1080 

9000 00 
1400 00 

1650 00 
350 00 

3410 00 
25435 00 

Eksiltme günü 

Motörlerini ve Santrifüji tulumbalarını tercih ediniz 
Diğerlerinden daha sağlam ve daha UCUZDUR 

Priz ile işler apartıman santrifüj tulumbaları gelmiştir. 8007 

Toptan ve perakende satış yeri: Galata Voyvoda caddesi 84 Karaköypalas karşısında 

OSMAN TAŞÇI OGLU 

GÖZ 
Mütehass151 

Necip Yasar 
Yenişehir Atatürk Bulvarı Kı

zılay bitişiği Sönmez apartmanı 

No: 8 de hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri saat 12-20 di-

ğer günler 17,5 - 20 7989 
KAN VE DERMAN 
• • B ı QG EN J NE Terkibinde bulunan kinin, çelik, arsenik 

- Kadın ter%İsi:ı 
Ziya K. Darcan 

ve acı nebatat hülasalarile tababetin fev
kalade ehemiyet verdiği ve gayanı hayret muvaffakiyetler temin 
ettiği bir devadır. 

• • 8 J QG EN 1 N E Uzun ve kısa ateşli ve ate§8iz süren hasta-
lıklardan sonra görülen zafiyet, halsizlik, 

kansızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale eder. 
Kandaki kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır. İştihayı açar 
dermansızlığı giderir, vücude daima gençlik, dinçlik verir, cildin 
soluk rengini canlandırarak pembeleştirir. 

Paris terzi akademisi yüksek 
atölyeler mezunu. 

Ankara Postane Cad. Hanef 
Ap. 3 7377 

.. -• Taksitle ve Peıin --• 

-

Odun kömür 
İstasyon silo karşısında YEN! 

YAKACAK PAZARI Tel; 1475 

Evlere kadar da gönderilir. 7924 

ULUS - 19 uncu yıl - No.: 6192 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

BU GÜN BU GECE 

8 İ QG EN İ N E Sinirl~r!n kıymetli ve sadık bir arkadaJı-
dır. Sınırlere kuvvet verir. Hastayı ve mu· 

bitini usandıran bir çok asabi buhranları en çabuk bir zamanda şi
falandırır. Hiç bir sinir ilicr: Nevrasteni ve isteriye müptela olan
lara (B 1 O G E N 1 N E) kadar istifade temin edemez. 

• • B ı OG EN ı NE Gencl~rde gö~ülen ve ~ok. defa nevrasteni
den mütevellıd olan ıktıdarsızlık ve bel 

gevşekliğinde pek mühim rol oynar. 

BİOGENİNE 
müessirdir. 

Sıtmaya kar'' fevkalade koruyucu tesiri 
olduğu gibi sıtma nekahatlerinde de pek 

B I• QG EN ,. N E Şekerli hap şeklindedir. Büyük ve küçük
ler kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Vekaleti-

nin müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 8008 

Bedia Ter ihanesi 
939 Paris modellerinden mürekkep zengin kolleksiyonu ile işe 

başladığını muhterem müşterilerine bildirir. Yenişehir Havuzbaşı 
Kınacı A p. N o: 3 Ti: 3837 7892 

~·········~ BU GÜN BU GECE - -- -- -- -.-------1111!1 = 
Mevsimin en nefis fransızca sözlü 

komedilerinden ---
Mevsimin en heyecanlı macera ve 

heyecan filmi 

ZEPLİNİN OLUMU Satılık ankaz 
Belediye imar Müdürlüğünden: 

Mahallesi Ada P. Cinsi Muhammen B. İhale tarihi 

Cebeci 

H. Bayram 

522 84 Ahşap hane 20 Lira 

51 22 .. üç hane 600 .. 

27-10-938 

27-10-938 

Birinci sınıf GOZ 
mütehassısı 

Dr. Sıtkı Fırat 
Muayenehanesini SAMSUN 
dan ANKARA'ya nakletmiş
tir. Kabul saatleri: 

--
---

SOKAK ŞARKICISI 

Baş rolde: 

Fernandel ve küçük kızı Josette 

Fransızca sözlü 

Seanslar : 
2,45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de 

-- --- .JI'''- = - - -- - -~ •• r : --- -- ---- -- -
~ ......... ~ 

Baş rollerde: 
Dorotty Vilson - R. Armstrong 

Seanslar: 2,30 - 4,30 • 6,30 gece 21 de 
Programa ilaveten: İngiltere Kıralı· 
nın Paris'i ziyareti intibaları ve Pa· 
ramunt Dünya havadisleri. 

Halk Matinesi 12,15 de 
SARIŞIN KUKLA 

SUS Sineması yarın akşam kapılarını sayın Ankara halkınaaçacaktır. 

--
------

-----Yukarda yazılı ahşap hanelerin menkul olan enkazı on beş gün müd
detle müzayedeye konulmuş olduğundan taliplerin teminatlariyle imar 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (4306) 7616 

9 - 12 - 13,5 - 19 
Anafartalar Kınacı han 

karşısı Talas apartman. 7825 ~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 '~ 

Modellerini dinleyiniz KAZIM RÜŞTÜ 
Ankara Adliye Sarayı caddesi 

Genç Ağa apartımanı No: 6 

J elefon : 2208 7707 


