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ADiMi% ANDIMIXDIA. 
Yakında Tunceli'ne dair bütün 
resimleriyle beraber büyük bir 
ilave neşredeceğiz. 

Hankeu'nun şimalinde 

Japon kllalarının ileri 
hareketi devam ediyor 
İngiltere Sefiri Şang - Kay - Şek'le görÜ§erek 

bir tavauut imkam aramak istiyor 
Tokyo, 26 a.a. - Domei ajansından : 

'Japon askerlerinin Hankeu - Hong - Kong şi -
mendi/er hattı istikametinde yürüyü§lerini ve 

Japon kontrolu altında bulunan yerleri 
gösterir harta 

Resmen bildirildiğine göre bir seyyar jap on kolu dün saat on dokuzda Hankeu'nun şar
kı şimali kısmını işgal etmiş olup bu mıntaka da yayılmaktadır. 

Dün aynı saatte Yangçe nehrinin cenup sa bilinde kain Kotiyen'den hareket etmiş olan 
diğer japon müfrezeleri ise bütün gece Uçan g istikametinde ilerlemişler ve saat 5 de bu 

şehre girmişlerdir. Bir çok çinli, ja -
-ı pon kıtaatına karşı anudane bir mu -

· ·~ -~ ·. 1 kavemet göstererek Kanton - Han • Tehlikeden 
sonra! 

F. R. ATAY 

Çekoslovakya buhranı günle
rinde Avrupa' da bulunmuş ola·n
lar, her tarafta halk yığınlarının 
yeni bir hastalığa tutulduğunu 
görmüşlerdir: Hava korkusu! 
harp tehlikesi ile eskiden yalnız 
sınır boylarında veya top menzi
li liman ve şehirlerde uyanan pa
nik, şimdi, bütün memleket öl
çüsüne çıkmıştır. Uzunca bir 
müddet için evleri·nden çıkanla
rın ilk işi maske kutulannı be
raberlerine almaktı. 

Bunun boş bir vehim eseri ol
madığını bilhassa fransız gazete 
ve mecmualarının neşriyatından 
anlıyoruz. Başvekil Daladiye di
yor ki: "-Politikam tayyare 
yapmaktır. Fransa'nın kuvetli 
bir hava müdo/aasına ihtiyacı 
var. Adetleri, beş bine varıncıya 
kadar bana dahili., harici, sosyal. 
ve ekonomik politikamın ne ol
duğunu sormayınız: Tayyare 
yapmak, gene tayyare yapmak, 
daima tayyare yapmak! Her ta
rafta, Paris,te, t'1§rada, §ehirler
de ve köylerde, metropolde ve 
•ömürgelerde tayyare yapmak 
ve mümkün olan bütün memle -
ketlerden tayyare almak!,, 

Çünkü nasıl Habeşistan hadi
sesi çıktığı: vakit, İngiltere do
nanmasının ' hazır olmadığını 
görmüşse, son harp tehlikesi gün
lerinde Fransa, hava kuvetleri
nin ve tayyare hücumlarına kar· 
fI müdafaa tedbirlerinin pek za
yıf olduğunu anlamıştır: "Birkaç 
düzine modern bombardıman 
tayyaresi, ve daha az miktarda 
avcı tayyaresi! Nikbinlerin tah
min ettiğine göre almanların o
nuna karşı bir, diğerlerine göre 

- yüze karşı bir! Galiba bu sonun
cular haklı idi. Biz ayda 40 ile 
60 arasında tayyare yaparken, 
alınanlar bu rakamı 500 e çıkar
mışlardır. Bu yekun, Amerika, 
İngiliz ve fransızlann hep birlik
te yapmış olduklarından fazla
dır.,, 
Bazı kimseler tayyarenin eski 

bütün harp şartlarını altüst et
meğe ve mutlak~ zaf~~i . kazan
mağa kafi gelemıyecegını ".'~ hal
kın hava hücumlarında mubale
ğa edildiği kadar. mütee.ssir o.l -
mıyacağını iddıa ~~ışlerdır. 
Mösyö Daladiye bu fıkrı reddet
memekle beraber, tayyare hü
cumları ve zehirli gazlar hakkın
daki beynelmilel teahhü~lere ~ti
mat etmek caiz olmadıgını soy-
)emektedir. 
Münakaşa olunan ikinci mese-

le de, tayyare!e karşı mü?,af.aa 
tertiplerindekı noksandır: Bın
lerce tayyaresi, fakat tayyare 
hücumlarına karşı müdafaası ol
mıyan bir millet, süngüsüz tüfek 
taşıyan bir askere benzer.,, 

lıkenderun limanından güzel bir görünü§ 

Suriye Hatay mallarına 
yüzde 25 resim koydu 

Hatay hükümell mukabil tedbirler alıyor 

Hatay ihracatının ana vatana yapılması 

Cenup vilôyetlerimizdeki transit ticaretinin 

İskenderun'dan temin edilmesi düşünülüyor 
İskenderun, 26 a.a. - Suriye'nin, Hatay'da·n gidecek eşyadan 

yüzde 25 gümrük almasına mukabele olarak, Hatay hükümetinin 
de aynı şekilde hareket etmesi üzerine tahassül eden yeni vaziyet 
dolayısiyle burada devlet reisi ekselans Tayfur Sökmen'in baş-
kanlığında bir toplantı yapılmıttır. (Sonu 3. üncü sayfada) 

keu demiryolunun cenubuna çekil -
mektedir . 

Çankayşek'in vaziyeti 
Tokyo, 26 a.a. - Hankeu'nun su

kutu hakkında Havas Ajansı muhabi
rine beyanatta bulunan harbiye nazırı 
B. Haytagaki, şöyle demiştir.: 
"- Kanton ve Hankeu'nun suku

tundan sonra Çang-Kay-Şek, artık u -
fak bir mahalli reis vaziyetine düş -
müştür. Yeni Çin'i vücude getirme -
dikçe ve Uzak Şarkta devamlı bir sul -
hun temellerini atmadıkça gayretimi
zi eksiltecek değiliz. İcap ederse, 

1 

Çi~~in en uzak yerle;ini de istila ede
cegız.,, 

_I _ (Sonu 9. uncu sayfada) 

Hatay devlet reisi ekselans 
T aylur Sökmen 

Fon Rlbbentrop Roma'ya gidiyor 

Roma' da Çek - Macar 
meselesi tetkik edilecek 

Hakemlik için teşebbüsü İtalya ve 

Almanya'nın yapacağı söyleniyor 
Berlin, 26 a.a. - Havas ajansı muhabirinden: B. fon Ribben

trop'un Roma'yı ziyaret edeceği haberi siyaset ve diplomasi mah
fillerinde büyük bir hayret tevlit etmiştir. Bu seyahatin alman 
hariciye nazın ile Polonya sefiri arasında dün yapılmış olan gö
rüşme neticesinde kararlaştırılmış olduğu zannedilmekte idi. 

Resmi alman mahfilleri ise alman Alman hariciye nazırı 
fon Ribbentrop ve italyan hariciye nazırlarının te ------------------! lakileri imkanının on beş gündenbe-

ç ki P 
ri tasavvur edilmekte olduğunu be -e er e•teye yan etmektedir. Bu tela~i'. ~~r iki 

V tarafın karşılıklı olarak bırıbırınden 

cevap verdiler 

Roma ve Berlin'in hakem 
olması kabul ediliyor 

Prag, 26 a.a. - Nazırlar meclisinin 
içtimaı, saat 21.30 a kadar devam et -
miştir. Meclis, macar notasına verile
cek cevabın metni hakkında mutabık 
kalmıştır. 

B. Şvalkovski, Çekoslovakya'nın 

malfımat alması mahiyetinde olacak -
tır. Almanya ile İtalya, hali hazırda 
bahis mevzuu olan bütün meseleler 
ve bilhassa macar ekalliyetleri mese-
leri hakkındaki görüşlerini teati ede
ceklerdir. B. Ribbentrop ile Kont Ci- -
ano, Roma - Berlin mihveri çerçe
vesi içinde bu meseleler muvacehesin 
de iki memleketin takip edeceği müş
terek hareketi tayine çalrşacaklardır. 
Mülakatta teslihat meselesinin de ba
his mevzuu olacağı söylenmektedir. 

Konuşma mevzuu 
figaro gazetesinde bir muhar

rir diyor ki: "1935 de hemen he
men hiç mevcut olmıyan alman 
hava kuveti, bir kaç sene sonra 
A vusturya'nın fethini temin et· notasına olan cevabını bugün saat 18 

miştir.,, de Macaristan orta elçisi Lkont Vet-
1917 de mü-nferit bir sulh te

Roma, 26 a.a. - B. fon Ribbentrop 
un yarm Roma'ya yapacağı ziyaret 
selahiyettar mahfillerde Roma - Ber
lin mihverinin işlemesi çerçevesine 
giren normal bir hadise olarak karşı-

Fon Ribbentrop'la görÜ§ecek 
olan ltalya Hariciye Nazırı 

Kont Ciano 
(Sonıı 9. ncu sayfada) 

(Sonu 9. uncu sayfada) (Sonu 9. uncu sayfada) 

••Mtttttt .................................... +ettlttttttt ................................. ~ 

V inci Yıl Kitabı ........................................................................................... 
15 ind yıl dolayısiyle C.H.P. Genel 

sekreterliği onbeş cilin..'ıw-iyet yılında 
bütün sahalarda başarrlan if?leri, yapı
lan faaliyetleri toplayan çok mükem
mel bir ki.tap neşretmiştir. Kitap, 
Büyük Şef'in 10 uncu yılda söylemiş 
oldukları nutukla başlamal«a ve on
dan sonra Atatürk'ün Samsun'a ayak 
bastıkları tarihten, 19 Mayıs 1919 dan 
bugüne kadar başarılan muvaffaki
yetlerin bir kronolojisi bulunmakta
dır. Parti ve bütün vekaletler kendi 
sahalarında yaptıkları işleri rakam
larla ve grafiklerle izah etmektedir • 
ler. Büyük mali müesseselerimize ve 
milli kurumlara da esaslı yerler ayrıl
mıştır. Bu kitap büyük inkzlabın ana 
hatlarını bize bütün vuzuhuyle anlat
maktadır. 611 sayfa tutan bu mükem
mel eseri her türkün tekrar tekrar o
kuyacağına şüphe yoktur. 

Eserin başındaki şu ithafı aynen a
lıyoruz: 
Türkiye cümhuriyeti, 29 teşrinievel 

1938 de ıs inci yılını idrak ediyor. 
lstilkaJ mücadelesiyle savaşa baş
lıyan, büyük zaferle düşman isti
lasından kurtulup istiklaline ka
vuşan türk milleti, Büyük Şefi 
Milli Kahraman Kemal Atatür
kün iradesinde bütün kuvetlerini 

ULUS 

temerküz ve tebarüz ettirerek 1923 
de kurduğu cümhuriyet rejimiyle 
yeni, kuvetli, inkılapçı bir siyasi 
varlrk olmuştur. Cihan tarihinde 
en büyük hadiselerden biri olan 
bu varlrğrn kuruluşunda, bu mu
kaddes eserin vücuda gelmesinde 
yaratıcı kudretiyle türk milletini 
yeniden hayata kavuşturan Ulu 
Önder 

KEMAL ATA TÜRK'E 

Onun izinde ve emrinde yürüyen türk 
istiklali, türk vatanı ve türk inkı
labı için seve seve can veren kah
ramanlara; 

Evlatlarrnı vatan için, memleket için 
yetiştirip gene o uğurda feda et
mekten çekinmiyen türk ana ve 
babalarına,· 

Bu kudsi eserin kuruluşunda bütün 
güçlüklere göğüs gererek ça
lışan, eme~ini, zekasını, bilgisi
ni ve hayatını veren millet ve 
memleket sever türk nesline; 

Ve bundan sonraki milli hayatın her 
safhasında onun üstünlüğü için 
çalışmaya devam eden cümhuri
yetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, 
inkılapç11 laik türk evlatlarına; 

Saygı, sevgi ve minnetler olsun. 

15 inci yll sayısı 
0( RENKLİ BİR KAPAK İ(İNDE 

=:;::::::::::::-100 sayfa 
Cumartesi 

Bu ilavemiz içinde ayrıca 

Atatürk'ün en ıyı kôğıt 

üzerine basılmış güzel 

bir fotoğrafla r1 vard1r 

Gazetemizle beraber yüz sayfalık ilavemizi 
ve Büyük Şefimizin f otograflarını, renkli 
resimleri müvezziler'den mutlak isteyiniz 



-2- ULUS 27 - 10 - 1938 
.., •............................•.............•••.................•......•••......• . ~ 

~ DÜŞÜNÜŞLER Cümhuriyet 
bayramında 

halk kürsüleri 

Merci onloşmozhklorı için 
hususi bir mahkeme ! 

. . 
. . 
~ •............•.........................••..................••......•...•....•.•• ,: 

. . . . Yük kamyonları sabit 
fi yala f abi f utulacak Güzel SÖZ 

" ... Bir şiir; bir hakikat; bir güzellik antolojisi. İki sükut arasında, 
güzel bir atık tikri veya iyi düşürülmüş bir istiareyi; hir tanecik; veya 
Malarme'm bir mısramı; veya bir Veda suresini dinliyerek uyanmak.,, 

Bu, Pol Moran 'm radyo hakkındaki temennilerinden bir kaç satır
dır. Güzel söz ihtiyacı! Şiiri ve bütün edebiyatı doğuran, tiyatroya vü
cut veren bu ihtiyaçtan başka nedir ki? 

Güzel bir telaftuza malik güzel bir sesle söylenmiş güzel sözler: 
hassas bır ruhta, musiki gibi, derin ihtizazlar uyandırmak için bu kadarı 
kafi değil midir? 

Fakat güzel sözün tesiri yalnız hassas ruhlara mı münhasırdır? Ta. 
§ıdığı saf güzel.l_ik .. unsuruyle, yükseltici, yumuşatıcı, rikkat ve merha
~et taşıyıcı rolunu, o en kaba ve işlenmemiş dımağlar üzerinde de gö
rur. 

Evet, Moran'ın dediği gibi, bir mısra, birkaç cümle (fakat gerçek
ten güzel olmak ve güzel söylenmek şartiyle) bir anda gündelik meş
galelerimizın Üstüne yığdığı türlü kirlerden ve paslardan ruhumuzu yı
kamak, içimizde bambaşka bir insan yaratmak için bu kadarı yeter. Ti
yatro' nun ·gerçi nadiren - bize tattırdığı derin bir ürperişte, vakalar ve 
fikirlerin üstünde, mücerret sözün oynadığı rolü inkar edilemez. 

Moran'm temennisine iştirak etmemiye imkan var mı? Sahnemiz 
henüz çok dar bir çerçeveye inhisar ediyor. Memleket ölçüsünde vazife 
görmek mevkiinde olan radyomuz bu ay sonundan itibaren başlıyacak 
olan neşriyatında "güzel söz., eyer vermelidir. Hergün on dakikalık, 
hatta beş dakikalık bir ··şiir anı .. maksadı temine kafi :gelir. Şüphesiz ki 
ıiirden kastımız yalnız manzum yazılar değildir. Hangi sözün şiir oldu
ğunu ve kimin şiir söyliyebileceğini tayin etmek sanat ve edebiyat tek
nisiyenlerinin işidir. Şiirden hoşlanmıyanlar, bu beş dakikayı bir istira
hat fasılası sayıp düğmelerini çevirebilirler. - Yqar NABi 

Bazı yeni sanayi müesseseleri 

Muamele vergisinden 
istisna edilecekler 

Muliarr~k kuveti beş beygiri ve günde çalıştırdığı işçi sayısı 
onu geçmıyen ve maktu vergiye tabi tutulmuş sınai müeaaeseler
den bazıları hükümetçe vergiden muaf tutulmuştur. Bu müesse
seler şunlardır: 

Cümhuriyet Bayramı 

dolayısile yapılacak 

neşriyat programı 

28 birinci teljrin 1938 cuma Kilnu 

1 
Madeni eşya sanayiinden: Musluk 

dökmecileri, bıçak, destere ~ çakı 
yapan müesseseler. 

Tahta sanayiinden: Araba tamirci
leri (yalnız tamir dolayısiyle) kundu

ra kalrbı ve ökçesi yapan müıesseseler. 
Müteferrik sanayiden: Ağızlık, tes

bih ve tarak imal edon müesseseler. 

Toplu imalat yapan maden döküm 

müesseseleri, ezcümle musluk dökme

cilerine ait muafiyet münhasıran dö

küm i~i yapanlara ait olacaktır. Mus
luk dökmecileri tarafından dökülen 

madenlerden musluk, kilo aksamı, ka

pı tokmağı, hurufat ve benzerleri imal 

edenler vergiye tabi tutulacaklardır. 

Bu ima.lata ait döküm işleri de aynı 
müesseseler tarafından yapıldığı tak

tirde, senelik satış kıymetinin tayi
ninde döküme teallUk eden kmm ha

riç tutulacaktır. 
Muafiyet listesinde yazılı sanayi 

erbabından muharrik kuveti be§ bey
giri ve gündelik işçi sayısı 10 u geçmi

yenler adına şimdiye kadar gerek 
maktuan, · gerek beyanname esasına 

göre tarhedilmiş olan muamele vergi
leri terkin olunacaktır. İtirazı olup 
da komisyonlara sevkolunan muame
le vergileri hakkında varidat dairele

ri V'Crginin terkini icap edeceğini ko
misyonlara bildireceklerdir. Tahsil e
dilmiş bulunan muamele vergileri de 
müesseı;e sahiplerine iade olunacak
tır. 

Ankara Belediyesi bir 

tarife hazırladı 
Hatipler şimdiden 

kaydolunabilirler 
Bu mahkemeye Adliye Vekili Reislik edecek 

Ankara belediyesi, halkın uzun u
zadıya şikayetini davet eden bir mev
zu üzerine el koymuş bulunuyor. Yük 
kamyonlariyle yapılacak nakliyatta sa
bit fiyat ... 

Cümhuriyet Halk Partisi Ankara 
llyönkurul Bsşkanlrğrndan : 

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. 

Hükümet, kaza salahiyetini haiz mahkeme ve makamlar ara
sındaki anlatmazlığın halline dair 1684 sayılı kanunu değiştiren 
yeni bir proje hazırlıyarak Kamutay'a vermişti. Kamutay dahili
ye encümeni, proje üzerinde bazı tadiller yaparak projeyi Adliye 
encümenine vermittir. 

Dünyanın bütün medeni memleket
lerinde nizama bağlanmış olan bu ha
lin Ankara'mızda da disiplin altına a -
hnması çok yerinde ve zamanında bir 
iş olmuştur. 

' 
Proje hükümlerine göre hususi 

mahkemeler, askeri mahkemeler, ida
re heyetleri ve kaza salahiyetini haiz 
diğer merciler ile umumi mahkeme -
ler ve sorgu hakimleri arasında ceza iş 
terinden doğan vazife ihtilaflarının 

halli, temyiz mahkemesi ceza umumi 
heyetine ait olacaktır. 

te devam edecek ve tahrik hakkı su -
kut etmiş olacaktır. 

Ankara belediyesi yük kamyonları
nın muayyen mesafeler dahilinde ya
pacakları nakliyat için müşteriden is
tiyecekleri fiyatı bir liste halinde tes
bit etmiş ve cepte taşınır bir şekilde 
bastırarak bütün kamyon ve araba sa
hiplerine dağıtmak üzere hazırlamış
tır. Bundan sonra taşıtacağınız e~ya 

için artık şoförle veya arabacı ile pa
zarlık etmiyecek, cebindeki karnede 
yazılı fiyata bakacaksınız. 

Tesbit edilen şehir dahili yük nak
liyatı tarifesi mesajeri de dahil oldu -
ğu halde şehir dahilindeki her nevi 
kamyon nakliyatı için tatbik edilecek
tir. 

Bizi en kara günlerden en aydın -
lık 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 -
yor uz. 

Vazife anlaşmazlıklarından dolayı 
müracaat için ihtiJaflı merciler ka -
radarının kati olması şart olacak; 
tetkikler evrak üzerinde ve diğer iş
lere tercihan ceza muhakeme usulü 
kanununa göre yapılacaktır. 

Adli mahkemelerle idari mahkeme 
ve merciler arasında hukuk işlerinden 
doğan vazife anlaşmazlıklarının, hal -
li, Adliye Vekilinin reisliği altında ü
cü Temyiz ve üçü Devlet Şürası reis 
ve azaları arasından seçilen altı zat -
tan mürekkep bir ihtilaf mahkemesin· 
ce halledilecektir. Aza noksanını ta
mamlamak üzere her iki heyetten ay
rıca ikişer yedek aza seçilecektir. 
Müddetleri bıten azanın yeniden se -
çilmesi caiz olacaktır. 

İdare mercie vermiş olduğu muhtı
ra ile bağlı olmıyacaktır. Mahkeme
nin vazifesi olduğuna dair vermiı ol
duğu kararda gösterilen sebepleri ye
:-inde bulursa, keyfiyeti mahkemeye 
bildirecektir. Aksi takdirde bir ihti -
lif kararnamesi tanzim ve muayyen 
müddet içinde mahkemeye verecek -
tir. Kararnamenin bir sureti, aynt 
müddet içinde cumhuriyet müddeiu
mumisiyle diğer tarafa tebliğ oluna • 
caktır. İhtilaf kararnamesinin mah • 
kemeye verilmesi, davayı, ihtilaf 
mahkemesi kararının tebliğine kadar 
durduracaktır. Cumhuriyet müddei -
umumisi ve diğer taraf, ihtilaf karar
nameı;i hakkındaki itiraz ve mütalea
larını, kararnamenin kendilerine teb
liği tarihinden itibaren on beş gün i
çinde yazı ile mahkemeye bildirecek
lerdir. Bu müddetin hitamında dav! 
dosyası, mahkeme tarafından ihtilaf 
mahkemesine gönderilecektir. 

Bu tarife haricinde kalan semtler 
için icabında kilometre esası üzerin
den hesap yapılacaktır. Beş kilomet
re için ücret 50 kuruş olacaktır. Yük
leme ve boşaltma işlerinde hamal ücre
tinin müşteriye ait olması da tesbit e
dilen esaslar arasındadır. 

Fakat bu tarife cetveli tesbit edi
len semtler ve civarına göredir. Eğer 
nakliyat mesafesi bir kilometre veya 
daha aşağı ise o zaman sefer ücreti bir 
lira olarak hesap edilecektir. 

Kamyonun yük alma ve yük verme 
esnasında bekleme müddeti 20 dakika
dır. Bu dakikalar için müşteri ayrıca 
ücret vermiyecek, fakat yirmi dakika
yı geçen müddetlerin beher saati için 
"iOför kendisinden 50 kuruş istiyebile
cektir. Nakledilecek eşya üzerinde 
şoförün taksirinden doğacak zararlar 
nakliyeci tarafından ödenecektir. 

Hususi müsaadelerle gece yapıla
cak havaleli nakliyat için nakliyat ta
rifesine % 25 zam yapılacaktır. 

Ekonomi Bakarih§ı 

teşkil6tı genişliyor 

Ekonomi bakanlığı, bakanlık teşki
latınm mevcut işleri başarmaktaki 
güçJilğünü göz önüne alarak teşkilatı
nı genişletrniye kıarar vermiştir. Ba
kanlık, bütün ıubelcrden ihtiyaçları
na göre yeni kadrolarını hazırlamala
rını bir tamimle bildirmiştir. Yeni 
kadrolar tıetkik edildikten sonra bir 
kanun projesi hazırlanacaktır. 

Polonya1ılarla ticaret 
müzakereleri 

Polonya hükümetiyle hükümetimiz 
arasında ticaret ve kliring anlaşmala
rı müzakerelerine dün de Türkofis'te 
devam edilmiştir. Müzakereler samimi 
bir hava içerisinde inkişaf etmekte -
dir. 

Vilayetler büclçelerincle 
yapılacak miinakaleler 

Kürsü, bayram b'tşlangıcı olan 
28 - 10 - 938 günü saat 13 de açıla -
cak ve meydana çelenk koyma mera
simi için verilecek fasıladan sonra sa
at 1 7 ye kadar devam edecektir. 

30-10-938 pazar günü kürsü saat 
9 dan 12 ye ve 13 den 1 7 ye kadar a • 
çık bulunacaktır. 

Kadın ve erkek 18 yaşından yu -
karı her yurddaş kürsüde söz söyliye
bilir. Kürsüde söz söylemek için bay
ramdan önce Yenişehir Emniyet Anı
tı yanında Parti İlvönkurul Ba~kanlr
ğına (Telefon 1888) bayram günle -
rinde kürsü başındaki komiteye ba~ 
vurulacaktır. 

Takdirname alan idare 

amirrerimiz 
Yozğat valisi B. Feyzi Gürel, Ve -

zirköprü kaymakamı İhsan Güran, 
Kavak kaymakamı Fazıl Kaftanoğlu, 
Çınar kaymakamı Emin Göksal, Bire• 
cik kaymakam vekili Basri Özpınar, 
Aralık nahiye müdürü İdris Kocaoğ -
lu, Laçin nahiye müdürü Kazım Ye -
ner, Alut nahiye müdürü Ahmet Ars
lan, Varto nufus memuru İsa Koç, Muş 
nüfus katibi Zeki Saraç İç Bakanlıkça 
takdirname ile taltii edilmişlerdir. 

Yurtta ha va vaziyeti 
Dün Ankara'da hava bulutdu geç -

miş, rüzgar garpten beş metre hızla 
esmiştir. Günün en yüksek ısısı göl -
gede 13 derece kaydedilmiştir. 

Yurtta hava Karadeniz kıyılarında 
çok bulutlu ve mevzii yağışlı, diğer 
bölgelerde bulutlu geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların metre 
murabbaına bıraktıkları su miktarı 
Eskişehir ve Sapanca'da 13, Zoguldak'
ta 10, Yalova ve Kocaeli'nde 8, Antal
ya'da6, diğer yerlerde 1 - 5 kilogram 
arasındadır. 

Rüzgarlar Ege'nin cenup kısmiyle 
orta Anadolu'da şimalden saniyede 
5, diğer bölgelerde umumiyetle cenup 
ve cenubu garpten gene beş metre hız
la esmiştir. 

Vilayetlerin 1938 bütçelerinde ya
pılması teklif edilen münakaleler, hu
susi idareler bütçelerini tetkik ko
misyonunca tetkik edilmiştir. Önü -
müzdeki günlerde yüksek tastika ar
zedilmek üzere Başbakanlığa verile
cektir. 

En düşük ısı, sıfırın altında olarak 
Kars'ta 2, en yüksek ısılar da Antal
ya'da 23, Adana'da 24 derecedir. 

Adliye Vekilinin reislik etmediği 
zamanlarda reislik vazifesini yapmak 
üzere vekilin huzuriyle, bu mahkeme 
tarafından ve kendi azası arasından 
bir reis vekili seçilecektir. Reis ve -
kilinin bulunmadığı celselerde reis -
Jik vazifesi, mensup oldukları daire -
lere intisap itibariyle, en kıdemli aza 
tarafından yapılacaktır. Kıdemde mü
savat halinde en yaşlı aza bu vazife
yi yapacaktır. 

Selbi ihtilaflarda ihtilaf mahkeme
sine müracaat edebilmek için arala -
rında anlaşmazlık çıkan iki mercı ka
rarının katileşmiş bulunması şart o -
lacaktır. İcabi anlaşmazlıklar merkez
de alakalı vekil ve vilayetlerde vali 
tarafından ileri sürülecektir. İcabi an
laşmazlık iddiası, dava hükme iktiran 
edinceye kadar ileri sürülebilecektir. 
Temyiz mahkemesi nezdinde icabi an
laşmazlık iddiası yapılamıyacaktır. 

İcabi anlaşmazlığı tahrike salahi -
yetli merciler, davanın görüldüğü 

mahkemeye bir muhtıra verecekler ve 
bu muhtıranın bir suretini de mahal
li cumhuriyet müddeiumumiliğine 

tebliğ edeceklerdir. 
Bu muhtırada davayı görmek adli 

mahkenin salahiyeti dışında olduğu -
nu ispata yarıyan hukuki aebepler ve 
kanuni hükümler gösterilecektir. 

Cumhuriyet milddeiumumi.ai muh • 
tıra hakkındaki mütaleasını yedi gün 
içinde mahkemeye tevdi ve bunların 
birer suretlerini aynı müddet içinde 
taraflara tebliğ etmiye mecbur ola -
caktu. 

Mahkeme, muhtıra münderecatı.-ıı 

haklr görerek davanın vazifesi dışın -
da olduğuna karar verirse, diğer ta
raf, karan temyiz edebilecektir. Muh
tıranın verilmesi üzerine mahkeme, 
davayı rüyete kendisini vazifedar gö
rür veya temyiz mahkemesinin kara
rına itba ederse, bu hususta bir karar 
verecek ve mahkemeyi muvakkaten 
tehir edebilecektir. Bu karar be~ gün 
içinde muhtırayı verenlere tebliğ olu· 
nacaktır. İdare makamı, tebliğ tari • 
hinden itibaren on beş gün içinde 
müspet veya menfi ittihaz edeceği ka
rarı mahkemeye bildirecektir. Bu 
müddet içinde bir karar bildirilme • 
diği takdirde mahkeme davayı rüye • 

Selbi ihtilaf kararları, alakalı tara
fın vazifeli merciin tayini hakkında 
vereceği arzuhal Üzerine ihtilaf mah• 
kemesine sevkolunacaktır. Bu arzu • 
hal, kararı son olarak katile§en malı • 
kemeye veya idari mercie verilecek • 
tir. Bu arzuhalde ihtilaf mevzuu ol• 
mesele hakkındaki kararın suretleri 
rabtolunacaktır. Arzuhal ve karar ıu
retleri, diğer tarafı te,kil edenler kaç 
kişi ise o kadar olmak lazımdır. 

İhtilaf mahkemesi, tetkiklerini ev· 
rak üzerinde yaparak kararını vere • 
cektir. Mahkeme, ihtilaf kararnamesi
nin şekil, salahiyet ve esası bakımın• 
dan kanuna uygun olup olmadığınt 

tetkik edecektir. Şekil noktasından 
fesih halinde, salahiyetli idare mer
cii, ihtilaf mahkemesinin kararına u • 
yarak noksanları tamamladıktan son
ra ihtilaf kararnamesini on beş gün i· 
çinde yeniden tanzim edecektir. Sa
lahiyet bakımından ihtilaf kararname
si reddolunduğu takdirde, ihtilaf, sa• 
lahiyetli makam ve şahıslar tarafın • 
dan yeni baştan tahrik olunabilecek• 
tir. 
İhtilaf mahkemesi, idari merciin ka.. 

rarını, ihtilafın esası bakımından ka • 
nuna uygun F:örürse ihtilaf karama• 
sini tasdik ı:decektir. Bu takdirde ad· 
li mahkeme, işlerden elini çekecek ve 
dava, alakahlarm müracaatı halinde 
ıııc1.lahiyetli idari mahkemede görüle • 
cektir. 

İhtilaf mahkemesi, idare merciinin 
kararını kanuna uygun bulmadığı tak
dirde ihtilaf kararnamesini iptal ede. 
cektir. Bu hu&ustaki kararın tebliği Ü• 
zerine adli mahkemede davanın gö
rülmesine devam olunacaktır. İhtilli 
mahkemesinin kararları katidir. 

İhtilaflı dava dosyasının ihtilaf 
mahke~sine gelmesi tarihinden iti
baren üç ay içinde bir karar verilme9i 
mecburidir. Bu müddetin bitmeain • 
den on be§ gün sonra kararı tebellü~ 
etmiyen adli mahkeme, davayı görmi
ye devam edeoektir. 

13 Anons (muhtelıf lısanlarla) l&tiklfi.l 
marıı - 13.05 LJahılıye Vekili ve C.H.l'. 
Genel Sekreterı B. :;)ukru Kaya tarafından 
bır ı;oylev - 13.30 lzcilcrın ~afer abidesi 
onunde ı.nd içmesi, &oylevler, izcilerin soy· 
lıyeceii liaıkıal marşı. (Ulus meydanından 
nakil) - 15 Cumnurıyet devrınde mahke
meler mevzulu ıtonıerans. (Aaııye vcıGue
tı tarafından) - 15.15 Muzık (.l:"lll!l) - 15.45 
Turk orau&u mevzulu bır konıeramı (l'ü.M. 
Veki!eti tarahndan) - 16 .Muzık lVPera 
parçaları, pllık) - 16.30 lmparatorluıc ve 
CumJ:ıurıyet devrinde koy mevzulu bır kon
feran& (.Uahıhye Vekaıetı taratmdan) -
16.45 Halk turıculcrı (.t'lalı:) - 17 Cumhu
riyet zabıtaliı mcv.ı:ulu bır konferans (ua
hıliye vekaleti ıaraıından) - 17.20 .lYlu:ıık 
(Dans plak) - 17.45 1'urk Tarıh ınkıllibı 
mevzulu bır konferans ('.l.'urk 'l'arih kuru
mu tarafından) - 18 Muzık ( fıirk mu&ılu
ıı) - 18.30 C.:umhunyet malıyesi ve vergı
ler (Maliye vekaletı taraıından) - 18.45 
Muzik (halk muıukt&ı) - 19 LJemıryoııan 
mevzulu bır konteranı; (Nafıa vek letı ta
rafından) - 19.15 haberler - 19.3S Cum
huriyet devrinde sanayı sahaııında yapılan 
i:ıler mevzulu konferans llktısat Vekiletı 
tarafından) - 19.45 Mu:ı:ik (Muntelif eser
ler, pl'-k) - 20 C.:umJ:ıurıyetten evci ve ı.on
raki slhat işlerinin mukaye&esı {Sınat ve 
içtimai muavenet vekaletı tarafından) -
20.15 Mu:ı:ık (Çıgan muzıgı, plak) - 20.3~ 
Turkiye cuınhurıyeti iiıhisarJarının iktısadı 
fonkııyonu mevzulu konferans (tıumruk ve 
İnhisarlar vekaleti tarafından) -20.45 Miı
zik (Halk musıkisi) - 21 Turk ı;por kuru
mu s;ah:ımaları mevzulu konferanı (Tıirk 
Spor kurumu tarafından) - 21.l!i Arapça 
ao7lev ve haberler - 21.30 Ulusal .Ekonomı 
ve Arttırma kurumunun çalışmaları mev
zulu bir konferanı (Uluııal .Ekonomi ve Ar
tırma kurumu tarafından) - 21.45 Mıinta
bap opera parçaları (Pllk) - 22 Emlak 
bankası mevzulu konferans (banka tarafın
dan) - 22.15 Miızik (turk musikisi - 23 
Turk Maarif kurumu s;alıııması mevzulu biı 
konferans (Kurum tarafından) - 23.15 Mü
zik (Hafif plikla) - 23.30 Su iılcrinin köy 
kalkınmasında rolü mevzulu bir konferans 
(Naha vekfileti tuafından) - 23.45 Ha
berler ve istiklal marşı. - 24 Son. 
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İhtilaf mahkemesinin yazı işleri, i
kisi devlet şurası muavinlerinden ve 
diğer ikisi temyiz mahkemesinden 
ayrılan iki raportör ha'lcimden mu • 
rekkep dört zat tarafından idare olu
nacaktır. Mahkemeye arzedilen iJler, 
heyete, rapor halinde tevdi olunacak 
ve netice hakkında hiç bir hüküm '\'C 

mütaleayı ihtiva etmiyecektir. İea • 
hında dava dosyası, reis tarafından A
zalardan birine tetkik ettirilebilecek· 
tir. 

Ziraat Kongresi 
hazırhkları 

Ziraat Bakanlığı, büyük ziraat 
kongresi hazırlıklarına faaliyetle de
vam etmektedir. Kongrenin tetkikine 
arzedilmek üzere bastırılmı' olan ra
porlar tamamen gelmiştir. Raporlar ö
nümüzdeki gün1erde kongre azaları -
na tevzi eılilccck şekle sokulacaktır. 

Kongrenin günü henüz tesbit olun • 
mam.'tkla lıcrabcr ikinci teşrinin on be
tine doğru açılacağı anlaşılmakta -
tadır. 

Okuyup yazmak hilmiyenlere 
gelen havaleler 

Posta telgraf umum müdlirlüğü tas
dikli mühürU olmıyanlar adına gelen 
havalelerin kendilerini tcmıyan iki 
memurun huzur ve tasdiki ile mühür· 
]erinin kabul edilmesini, aynı za -
manda parmak izlerinin de alınması -
nx da kararlaştırmıştır. 

Sın1rlar ! 
Bundan on dört, on beş sene ön

ce, meıhur §airlerimizden birisiyle 
beraber bir kız lisemizin edebiyat 
imtihanında mümeyyiz bulunuyor -
duk. Hoca, içeriye giren kızlardan 
birisine Abdülhak Ha:mit'in "mak -
be:-"inden okuttu ve sordu : 

Ser haddi revanı akli medhuı 

Mısraı ne demektir ? 
Kızcağız, dilinin döndüğü kadar 

mısraın manasınr snlatmıya uğra • 
~ırken boca : 

- Kızım, diye miidahale etti, hiç 
hudutlar, sınırlar yürür mü ? 

Bu suali duyan şair gülümsedi : 
- Eskiden olmazdı ama, dedi, 

§İmdi oluyor. 
Değerli §Bir, son siyasi hadise -

Jeri Anşlus'u, Südet alman/arının 
Almanya'ya geçmesini görseydi, Bu 
cümlesini daha kuvetli söylerdi. 

Geçen gün bir gazetenin ''Siyasi 
coğrafya,, stünunda "Avrupa hu -
dutlarının yağı,, şeklinde bir ba§lı
ia rastladım. Bir takım hudutlara 
yaş tayin ettikten sonra onlarrn gü
nün birinde Nasrettin Hoca'nrn ka • 

zam gibi öleceğini neden bekleme
.meli ? - T. 1. 

Yazıda istif ! 

Arap harflerini kullandığımız 

zamanda Hattatların bir istif me

rakı vardı. Bu yüzden bir takan 

levhalara öyle tekiller verilirdi ki 
bunları söküp okuyabilmek ayrı 

bir hüner aayılırdı. Mesela, ben bir 
çok tütüncü dükkanların-da bulu
nan ıiyah zemin Üzerine beyaz 
renkle yazılmıt ''Her nevi damga 
pulu., levhaımı uzun zaman oku -
yamamıı olduğwnu hatırlarım. 

Geçen gün yan aokaklarmdan 
birisinde §Öyle bir levha gördüm: 
"Hernevilaıtikmühüryapılır,, 

içinde bet kelime bulunan bu 
cümle, levhada yer bulunmadığı i
çin olacak, f asılaıız yazılımı ol • 

duğundan, ilk bakıtta okmnakta 
güçlük çektim. 

Yeni harfleriınizle levha yazan• 
lar da eski hattatların iatif anane• 
sine riayet mi ediyOt"lar ? 

Terki 

Edciden at, baılıca nakil vasıta
sıyken aık sık lıulanılan bu terki 
kelimesi yeni nakil vaaıtaları tü -
reyince ortadan kalktı; belki de 
bir çokları bu kelimeyi ve mana -
smı wıutmuılardır. 

Eskiden: "Atınm terkiainde gö
türdü'' ; ''Atının terkisinde kaçır
dı" gibi bir takan tabirler kulla -
nılırdı. 

Son zamanlarda Ankara'mızda 
motosikletle!' çoğaldı. Akıam Üst
leri bir takım delikanlıların moto
sikletlerle dolaıll'ken arkalarına 

birer de arkadat • elueriya kız • 
takdıklarmı görüyoruz. Motosik -
letlerin arkaaındaki otut'ulacak ye
re terki ismini verebiliriz. 

Gene Uuhih yanlııl.arına dair 1 

Gazetelerimiz•rle taalıih yanlıı • 
ları devam ediyor. 

İstanbul gazetelerinde bir kati
lin yakalandıjı haber veriliyor: 
Bu adamın ismi bir gazeteye gö • 
re Piliç Sami, bir batkaama göre 
de Piç Sami'dir. lkisinden birisi 
tashih hatası olacak. Her halde 
bu katil ceza görecek; fa.kat adı 
Piliç'de Piç oldu iıe, muhakeme -
si görülmeden önce mürettiplerle 
musahibler tat'afmdan da cezaya 
uğrryor demektir. 

Paru'tesekik_n ziyafetler J 

Suriye baıvekili, Pariı'te Su 
riye - Fransa muahedesinin tasdi
kini temin için kesenin af zmı aç
mı§; tuna buna .ziyafetler veri • 
yornnq. 

Fena deği); fakat hatırda tut -
mak gerek ki ''bir filcan kahve
nm kırk yıl hatırı var,. sözü bir 
fransız darb.oneaeJi değildir! 

Bu proje ile 1684 numaralı kanun
la, 1631 numaralı askeri mahkeme u • 
sulü kanununun 282 inci maddesi hü
kümleri kaldırılmaktadır. 

Proje neşri tarihinden itibaren yii
rürlüğe girecektir. 

Elazığ ve Kırşehir• de 
zc1zele oldu 

İç Bakanlığa gelen malümata gö • 
re, dün Elazığ ve Kırşehir'de iki ha -
fif zelzele kaydedilmiştir. Zelzele 
hiç bir hasar yapmamıştır. 

Tokat'la zelzele 
Tokat, 26 a.a. - Bu sabah saat 

7,05 de altı saniye devam eden kuvet
li bir yer sarsıntısı olmuştur. Zarar 
yoktur. 

Kapah günler 
Türkiye it Bankasından : 

Cümhuriyet Bayramı münasebetiy
le Bankamız Merkez ve Yenişehir 
Ajansı gişelerinin 28 B. Teşrin Cu. 
ma günü öğleden sonra ve 29 B. Te~ 
rin 1938 cumartesi kapalı bulunaca -
ğını muhterem mü§terilcrine bildi -
rir. 8039 
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DIŞ POLİTİKA -ı 
Fransa yanlızlık içinde 

Münih anlaşmasının bir neticesi 
de fransız harici politikasında büyük 
bir teşevvüş meydana getirmiş olma
•ındadır. Büyük harplan sonra fransız 
dış politikası, Milletler Cemiyetine 
koUektif barışa ve orta Avrupa'da ak -
dettiği ittifaklar şebekesine dayan
nıakta idi. A1manya kuvetleştikten 
l<>nra, orta Avrupa'daki ittifaklar sis -
temi çözülmiye başlay1Dca Fransa, 
Sovyetlerle bir pakt imzaladı. Ve La
\ral de ltalya ile anlaşnuya çalışb. ltal
Ya ile anlaşma teşebbüsü bir netice 
\rennedi. İtalya bundan cesaret alarak 
Üabeşistan'ı istilaya başlayınca, fran
sa, bir aralık "idarei maslahat'' siyase
~ takip etti. Fakat nihayet İngiltere 
ıle beraber yürüyerek ltalya'yı gücen. 
dirdi.. Bunun üzerine Roma - Berlin 
ınihveri kuruldu ve bütün harp son
rası sisteminin yıkılmasiyle neticele • 
hen hadiseler arkası sıra biribirini ta • 
kip etrniye başladı. 

Bu buhranlı zamanlar içinde fran
aız dış politikasının istinatgihlan şun
lardı: 

1 - Milletler Cemiyeti ve kollek • 
tif barış. 

2 - Orta Avropa ittifakları. 
3 - Sovyet ve Çekoslovakya paktı. 
4 - İngiliz dostluğu. 

Bu istinatgahlar birer birer zayıf • 
lamış ve nihayet yıkılmıştır. Münih
len sonra Fransa'nın tek bir istinat _ 
ga.bı, kendisini nereye doğru götürdü
ğü belli olmıyan İngiliz dostluğudur. 
Filhakika Münih anlaşması yalnız 
fransız hariciyesinde değil, fransız ef
karında da büyük bir teşevvüş meyda
na getirmiştir. Fransızlar bala Münih
le yapılan işin mahiyetini iyice anb -
Yamanuşlardır. Sulhun kurtarılmış ol
J:nası, sosyalistler de dahil olduğu hal
de bütün zümreleri memnun etmiıtir. 
Fakat bunun için ödenen pahamn ağır
lığı hissedildikçe, franaız efkarında bir 
Şaşkınlık hasıl olmıya başlamıştır. Mü
nih'ten sonra hadiseler aüratle ilerle
mektedir. Dün Fransa'nın orta Avru
pa'da kuvetli müttefiki olan Çekoslo • 
vakya, bugün Almanya'mn hizmetine 
girmiştir. Sovyet pakb manasını kay • 
hetmiştir. macar davası, Franga'nın ve 
hatta lngiltere'nin müdahalelerine yer 
vermeksizin görüşülüp hallediliyor. 
Fransa şaşınnış, bir hale gelmiştir. 
Fransa Münih1ten sonra ltalya ile an
laımıya çalıımıştır. Buna başlangıç ol
mak üzere, "İtalya kıralı ve habeş im
paratoru" nezdine bir sefir göndermi
ye karar venniş olmakla beraber , bu 
jest ltalya'da bir akis uyandımuta 
benzemiyor. İngiltere'nin Münib kon
feransı sırasında Almanya ile ebedi 
sulh anlaşması yapması da vaziyeti 
büsbütün kanıtınnıştr. Fransızlar 
haklı olarak şu suali sormaktadırlar: 

- Münih'te imzalanan bu ebedi 
sulh mukavelesi, lngiltere'yi Alman
yaya karşı asla harp yapmamak gibi 
bir tea.hhüd ile bağlıyorsa, o halde 
Fransa Almanya'nın taarruzuna uğra
dığı zaman vaziyet ne olacak? Eski 
dostlarını kaybetmiş, yeni dostlar ka
zanamanuş, İngiltere ile münasebetle
ri de müphcmleşmiş olan bugünkü 
Fransa, üçüncü Napolyon devri istisna 
edilesek oluna, belki de tarihinde bu 
derece siyasi yalnızlık içine düşmemiş
ti. 

Filhakika Fransa bugün harici po • 
litikauna yeni bir istikamet vermek 
mecburiyetindedir. Almanya ile anla • 
~ Ren nehrinin arkasına nn çeki . 
lecek? Eski manasını kaybeden Sovyet 
paktına yeni bir mana mı verilecek? 
İtalya ile mi anlatacak? Büyük bir 
Belçika vaziyetini kabul ebniye razı 
olup da topraklarının, imparatorluğu • 
nun müdafaasını lngiltere'ye mi bıra
kacak? 

işte Fransa'mn karşılaştığı ebemi • 
yelli mesele budur. 

A. Ş. ESMER 

Birleşik devletlerin 

hava programı 

1. 000 tayyare 1 
Nevyork, 26 a.a. - Nevyork Herald 

Tribün gazetesi, Amerika hükümeti • 
nin, milli müdafaa vesaitinin arttırıl -
ması çerçevesi dahilinde, asgari yedi 
bin harp tayyaresi inşasına ait bir prog 
ram tanzim ve tatbik etmek tasavvu • 
rundadır. Bundan maksat, Amerikanın 
hava kuvetlerini Almanyanın ve diğer 
memleketlerin hava kuvet1erine müsa
vi veya bunlara faik kılmakt~r. 

Futbol Federasyonu 

Asbaşkanlığı 
Türk Spor Kurumu Futbol Fede -

rasyonu Asbaşkanlrğrna Ankara Böl
gesi eski başkanı B. Ziya Ateş se~il
miş ve vazifeye başlamrştır. B. ~ıya 
Ateş'e yeni vazifesinde muvaffa.kiyet 

dileriz. 

ULUS 
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Almanya'ya 
müstemleke 
verilecek mi? 

.Londra, 26 a.a. - Finansiyal Tay. 
mıs, yazıyor: Münib müzakerelerin. 
denberi İngiltere ve Fransa hükümet
leri, müsait zamanın hululünde mü. 
zakerelerde bulunmak için hazır ol. 
mak üzere müstemleke meselesini 
heyeti mecmuası itibariyle, tetkik et~ 
mekten hali kalmamışlardır. 

H.usus1 bir müşkül, cenubu garbi 
Afrıka meselesi yüzünden tahaddüs 
etmiştir. Çünkü cenubi Afrika birli
ği bu meseleye büyük bir ehemiyet 
a~f7t~ektedir. Tesviye:_ sureti proje -
sını ılham eden umumı fikir, Alman
ya'nm Kamerun ve Togo'yu istirdat 
etmemesi ve Portekiz'e ait şark! Af
rikanm bir kısmiyle Belçika kongo -
sunun Tanganika'sı Almanya'ya ve -
rilmesi merkezindedir. İngiltere hü
kümeti, bu müstemlekeler ahalisinin 
reylerine müracaat edilmesi ve müs
temlekeler meselesinde yapılacak her 
türlü fedakarlığın umumi tesviye su
retinin ancak bir unsuru olması lü -
zumuna kail bulunmaktadır. 

Japonya'nın bakır ihtiyacı 
Tokyo, 26 a.a. - Finans bakanı, ba

kır tedariki için, bir yenlik madeni 
paraların tedavülden kaldırılmasını 

emretmiştir. Bu suretle 10.000 ton ba
kır stoku elde edileceği \re bundan 
böyle her sene de 900 ton tasarruf o
lunacağı bildirilmektedir. 

Avam kamarasının -------
toplantısı arifesinde 

lngiliz ka binesinin 
ta kip edeceği siyaset 

Lond!~' 2~ a.a .. - lngiliz kabinesi bugün saat' 11 de B. Çem
berlayn ın rıyasetı altında toplanmıştır .. Parlamentonun mesaisi
ne başlaması pek yakın olmasına binaen bu içtimaa hususi bir 
ehemiyet atfedilmektedir. - hl Umumiyetle Batvekilin umu· 

Yunan Kırah mi s!y~sete. ve mmı müdafaanın 
1 

tensıkıne aıt programın kabulü • 
Londra ya gitti ?Ü .parıaıne~toya ıe~ıif etmesfoe 

ıhtımal verılmektedır. 
Atina, 26 a.a. - Politeknik mekte

bin yüzüncü yılı şenliklerinin kapa
tılması münasebetiyle kıral bir nutuk 
söyliyerek mektebin başardığı terak
kileri takdirle kaydetmiş ve bu te -
rakkilerin en iyi istikballeri derpişe 
imkan verdiğini söylemiştir. 

Kırat Paris yoliyle Londra'ya hare
ket etmiştir. Kıral mütenekkiren se. 
yahat etmektedir. 

Kudüs'te sükunet 
Kudüs, 26 a.a. - Şehirde sükfin te

essüs etmiştir. Nizam ve asayiş hüküm 
sürmektedir. Maamafih varoşlarda te
cavüzler devam etmektedir. Filistin'
in şimal mıntakasında bir çok hadise-
1,..- zuhur etmiş olduğu haber veril
mektedir. 

B. Çemberlayn'm parlamento hu -
zuruna tamamjyle mütecanis bir kabi -
ne ile çrkmak istediği zonnolunmakta
dır. Başvekil, bu husus hakkındaki ni
yet ve tasavvurlarını açıkça izah et -
mek suretiyle arkadaşlanna umumi si· 
yasetin~ tasvip veya reddetmek ve 
her halde önümüzdeki müzakerelerin 
arifesinde vaziyet almak imkanını 

bahşedecektir. Esasen umumi fikir, 
kabinenin başvekile tamamiyle müza
haret edeceği ve bu müzahareti temin 
edelek şeyin B. Çemberleyn ile Lord 
Halifaks'ın son nutuklarını telhis eden 
aşağıdaki formül olacağı merkezinde -
dir: Milli planda ve teslihat sahasın -
da kuvet, beynelmilel sahada sükUn ve 
uzlaşma .. 

Hankeı'nun düımesine rağmen 

Deyli Meyl ve Deyli Ekspres gaze
telerinin bildirdiğine göre, B. Çember
leyn, aynca bir mühimmat nezareti 
vücuda getirilmesine kati surette mu
halif bir vaziyet almıştır. 

* 

lngiltere ve Fransa 
partiyi kaybetmediler 
Fransız basınının tefsirleri 

Paris, 26 a~a. - Gazeteler Çin • Japon harbi etrafında tefsir
lerde bulunuyorlar: Hankeu'nun sukutundan bahseden Lö Jur 
d. k. , 
ıyor ı : 

"Avrupa'nm kendi kavgalarını is • , 
kat etmiye muvafakat ettiği taktirde 
Çin'de oynıyacağı çok mühim bir rol 
vardır. Lord Halifaks tarafından ileri 
siirillmüş olan bu fikir, iyi malfimat 
almakta olan japon mahfillerinde a -
kisler tevlit etmiştir. Filhakika Japon
ya, nefsine hakim olduğu takdirde 
pek ziyade kazanmış olacaktır. Fakat 
ne İngiltere ne de Avrupa henüz her 
şeyi kaybetmiş değildirler.,, 

ikinci bir mağlup : beyaz ırk 
Epok gazetesinden : 

Fransa harp sanayii 
ima lôtını arttırıyor 

Faris, 26 a.a. - Mebusan meclisi 
ordu encümeni, B. Fernan Loran'ın si
lah imalatı hakkındaki raporunu milli 
'müdafaa nazmna havale etmiye karar 
vermiştir. Malilm olduğu veçhile bu 
rapor, hususi ve milli harp sanayii i • 
malatmın arttırılması ve bu sanayiin 
yeniden tensiki lüzümundan bahset -
mektedir. 

Milli müdafaa hakkında 
beyaz kiıap 

~ndra, 26 a.a. - Parlamentonun 
bu seferki içtima devresi açılır açıl
maz İngiltere'n.in ve imparatorluğun 
müdafaası için parlamentonun alınası 
icabeden kararlar hakkında mufassal 
malilmat veren bir beyaz kitap çıkarı
lacağı kuvetle tahmin edilmektedir. 

Politik mahfillerin düşündükleri • 
ne göre, 1937 şubatı dört senelik si • 
l~lanma plaru için alınan bir buçuk 
mılyarlık fevkalade kredinin bir kaç 
yüz milyon lira daha fazlalaştınlması 

müstebad değildir. Mevzuu bahsolacak 
mesele, yalnız harp levazımının ve bil
hassa tayyare istihsalinin fazlalaştırrl
ması değil, fakat milli müdafaa için 
çalışan bütün endüstrilerin randmıa • 
nının mahsus derecede yükseltilmesi -
dir. 

Doyçland 
Transatl•Uilnde 
Yangın çıktı 

-
Tayfalar yangmı söndürdüler 

Nevyork, 26 a.a. - 20 ilkteşrinde 
Brenerhaven'den Nevyork'a mütevec -
cihen hareket etmiş olup Ternöv'de 
kain Milor burnunun 320 kilometre 
cenubu şarkisindc bulunmakta olan 
Doyçland vapurundan dÜn gece bir is
timdad işareti alınmıştır. Bu işarette 
geminin ambarlarında yangın çıkmış 
olduğunun bildirilmekte ve acil yar -
dım istenilmekte olduğu beyan olun -
makta idi. 

l' angın söndürüldü 
Hariciye nezareti, birçok sahil mu

hafaza gemilerinin Doyçland gemisi -
ne doğru gitmekte olduğunu ve bir -
kaç saat içinde mezkur geminin yanı -
na varacaklarını bildirmiştir. 

Hamburg Amerika Layn'ın mümes
sili, saat 6,5 da Doyçland'm süvarisin
den şu telsizi alınış olduğunu söyle • 
miştir : 

"Yangın söndürülmüştür. Fecir 
vakti yolumuza devam edeceği.ıniz.i ü
mit ediyoruz." 

Doyçland vapurundan alman yeni 
bir telsiz, mürettebatın yangını sön -
dürmiye muvaffak olmuş olduklarını 
teyid etmektedir. Maamafih, icabında 
yardımda bulunmak iizere iki gemi, 
Doyçland'ın bulunduğu mahalle doğ -
ru yollarına devam etmektedirler. Bun 
lar Europa ve Traveller vapurlarıdır. 

Sahil servisi istasyonu, saat 7 .40 da 
bir telsiz almış olduğunu haber ver -
mektedir. Bu telsize göre Europe ve 
Traveller vapurları Doyçland vapuru
nun yanına vasıl olmuşlardır. Her ih -
timale karşı yanı başında bulunmak -
tadırlar. 

Papurdn 991 kişi vardı 
Berlin, 26 a.a. - Saat 3.15 te Doyç

land hakkında Berlin'e gelmiş olan ha
berler, henüz natamam idi. Bu haber
lerden baztlanna göre, gemide bir infi
lak vukua gelmiştir. Diğer haberlere 
göre, gemi mürettebatt, yangını mev • 
ziileştirmiye muvaffak olmuşlardır. 
591 yolcuyu nakletmekte olan ve 400 
kişilik mürettebatı bulunan bu ge.rni • 
nin imdadına koşmak üzere hali hazır
da yedi gemi yola çıkmış bulunmakta· 

dır. 

Tehlike atlatıldı 
Nevyork, 26 a.a. - Doyçland vapu

ru ıher türlü tehlikeyi atlatmıştır. Ha
sarın miktarı malQm değilse tie insan
ca zayiat yoktur. 

Rüten kabinesinde 

ve istifalar 
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ITÜRKIYE BASINll 

Senfoni müsabakası 
KURUN'da B. Asım Us bu b~hk

la yazdığı baıya:ı;ıamda şunları söy • 
)emektedir : 

"Cümhuriyet Halk Parti.si, türk 
bestaki.rları araam-da bir senofoni 
müsabakası açtı. Müsabakaya ait 
§artlar ilan edildi. MiUabakada birin 
ciliği kazanan senfoniyi besteliyen 
&anatkara 1000 lira, ikinci gelene 
700 lira mükafat verileceği de bildi
rildi. 

Hatırlarda olduğu üzere parti 
bundan evel halkevleri sahneleri i -
çin piyes müsabakası, sonra büyük 
ve küçük memleket hikayeleri mü -
sabakalan da açmı§h. Senfoni mü • 
sabakasiyle musiki sanatkarları ta• 
mamen yeni bir faaliyet sahasına de
vet ediliyor. 

Hakikat halde güzel sanatlarm şiir 
ve edebiyat cihetindeki türk eserle -
ri arasında nadir de olsa beynelmi • 
Jel kıymeti haiz olanlar yok değil • 
dir. Türkçeden garp dillerine çev .. 
rilmiş olan eserler bunun delilıidi.r. 
Mimaride dünyaca ,öhret almıt ~
(erimiz vardll". Heykeltra~lık yanlıt 
bir telaki neticesi olarak memleke • 
timizde ötedenberi ihmal edilmiı ol
Cluğundan bu yolda geri kalışımız az 
çok tabii sayılabilir. Musikiye ge • 
lince, burada durmak lazımdır. Zi -
ra türk musiki üstatları içinde büyÜk 
kudret gösterenler olmU§tur. Belki 
bu Üstatlarm bir kır.mı eserleri ken
di janrmda di.hiyanedir. Şu kadar 
v~ ki bu eserlerden hiç birini bugün 
beynelmilel bir kıymet saymak miim· 
kün d?ğildir. 

Cümhuriyetin onuncu yıldönü -
münde Atatürk'ün söylediği büyük 
nutuk estetik r.ahasında türk san.a.t• 
kirlarma bir himaye ve teşvik dev • 
ri açıldığmı gösterecek mahiyettey -
di. O günıden bugüne kadar gerek 
Cümburiyet Halk Partisinin faali -
yetleri ,gerek hükümetin icnatı Bü
yük Önder'in bu yüksek direktifleri 
istikametinde olmuıtur. Cüınhuriye -
tin on betinci yıldönümünü kutlamak 
için hazırlıklar yapıldığı fU $11"ada 
açılan senfoni müsabakası da bu fa
aliyet ve icraat sibileainin onuncu 
halkasını tetkil ediyor. 
. Tahmin ederiz ki türk be&tekarla

n kendilerini çalıştınnak ve koru • 
ma.k, aynı zamanda memlekete kıy
metli eaerler kazandırmak maka.a • 
diyle açılan musabakayı 18.yik oldu • 
ğu ehemiyetle kartılarlar; alb ay 
soınra müa.abaka müddeti bitince 
ortaya koyacakJarı eserler ile ken -
dilerine bağlanan ümitleri bota çı
karmazlar.,, 

ÇINULER MAGLUP MU? 
YENİ SABAH'ta "Her Saba.h" sü

tununda A. C. imzasiyle yazılan bir 
yazıda deniliyor ki : 

''Japonlar Kanton'a girdiler. Ja • 
ponlarm Yang-Tse'deki donanma -
ları Hankeu'nun kapılarına dayan -
dı, 'b a tehir de ha düttü, ha düpnek 
Üzere. Japon mermileri Hankeu 
üzerinde durup dinlenmeden pa.tjı -"Hankeu'nun düşmesi ve Çin mu -

kavemetinin nihayet bulması, cihan 
tarihinde bir noktayı işaret etmekte -
dir. İkinci bir mağlup vardır. Ve bu 
mağlup bizzat Çin'den daha ağır su -
rette yaralanmıştır. Bu da beyaz ırk 
dünyasıdır. Dün vukua gelen ve ya -
rm vukua gelecek olan şeyler, bütün 
Asya'da ~ok büyük akisler husule ge
tirecektir.,, 

Radikal - Sosyalist Suriye Halay 
mallarına yüzde ıs 

Prağ, 26 a.a. - Muhtariyeti haiz yorlar . 
Karpatlaraltı Rusyasx hükümeti erka Bütün bu haberleri veren fr&D61z 
rundan dahiliye nazın B. Edmon Ba - gazetesi aynı aayıa1na bir resim de 
sinski ile münakalat nazırı B. Jülyus dercetmiştir. Bu resim dikit maki • 
Revay istifa etmi=tlerdir. nesiyle harıl harıl dikit diken bir ka· partisinin kongresi 

Marsilya' ~a toplandı 
Merkezi Prağ hükümetile muhta - dını gör.teriyor. Bu kadm da Çin or

riyeti haiz Slovak ve Karpatlaraltı duları başkumandanı General Çaııg-

resl• m kOJdU Rusyası hükümetleri erkanmm Maca - Kay-Şek'in etidir. Fransız gazeteai 

Fransız Hindiçini ne olacak? 
ristan ile yapılacak müzakereler me - bu rer.im eJtma ~u &&tarları yazıyor: 

Marsilya, 26 a.a. - Radikal sosya- ( selesini görtiııı.mek üzere aktetmiş ol - "Şehir düpnan topçu aleti alıtmda 
Pöti Jurnal, diyor ki : 

Başı 1.inci sayfada) r·- h J k M d Ç 
list kongresi hu sabah açılmıştır. İlk T l dukları toplantıda Karpatlaraltı Rus- . ırpa anır en a· am ang-Kay-
gün zirai meselelere tahsis edilmekte- .0 P ant.ıda Meclis Reisi, Bil§· yası hükümeti erkanı arasında bir ih - Şek her gün bir kaç saatini tehrin "Fransa'da biraz coğrafi malfunata 

sahip olan, Hindiçini'nin Çin'de pek 
uzak olmadığım bilen ve büyük garp 
devletleri arasında elbirliği etmiş 
olan japonlarm cüretlerini ve teşeb
büslerini teshiletmiş olduğunu bilen 
kimselerin eksik olmadığı zannedil
miştir.,. 

dir. lek~t vekıller, bir kısmı mebus- tilU çıknuştır. B. Basinski ile B. Re - aakerlere elbise diken imalathane • 
Eski ziraat n-ezareti mfrsteşarı ve ar, skenderun ticaret odası er- vay, Karpatlaraltı Rusyasında bir ple· sinde dikit makinesi başında geçir

ba~kan B. Andre Liyotey radikal par- kanı ve tüccarlar hazır bulun- bisit yapılması fikrine muanz bulu • · mekte ve bu suretle en güzel bir- ce-
tisinin, bütün smıflarm teşriki mesa- muştur. nuyorlardı Halbuki başevkil An- t.aret nümuneai vermektedir.,, 
isi partisi olduğunu kaydetmiştir. Meselenin ehemiyeti tak<dir edile _ drej Brodi ile nazırlardan Stefani Şayet bugünkü Çin'de bu yavuz 

Kongre müteakiben komisyonların r~.k .. esask kararlar alınması etrafında Fensi}t, bu fikri kabule amade idiler. kadın gibi dü§ünen erkek ve diti Çin 
seçimine başlamıştır. goruşmeler yapılmıştır. Suriye'nin Ha- Nihayet meclis, MacaristanJa Alman • vatandaşı mebzulae Çin'in mağlup 

. Bir tavassuı projesi 
Fıgaro gazetesinden : 

Ticaret nazırı ]anten, yaıbancı mem- tay'a gönderdiği Avrupa mamtnatı ya, İtalya, Polonya ve Romanyanın olmasına imkan yoktur.,, 
leketlerle ticaret muvazenesinin 1938 eşya~ın doğrudan doğruya temini, Ha- hakemliğini teklif etmiye karar ver -
senesinde muhtemel a~ığının 1929 dan tay ıhra~atmın Anavatan'a yapılma _ miştir. . "İngiltere hariciye nezaretinde şim

dıden bir tavassut projesi ihzar edil -
mektedir. Fakat bu kelimenin manası 
nedir? İngilizlerce, Çin'deki iktisadi 
ve mali menfaatlerini muhafaza etmi • 
ye çalışmak mevzuu bahis değildir. 
Yalnız Hongkong'daki mevzilerini 
ve Şanghay'daki imtiyazlı mıntakala • 
rını muhafaza etmeyi ümit edebilirler. 
Mamafih bu imtiyazlı mıntakalar ha • 
lihazırda japon makamatınm kontro
lüne tabi bulunmaktadır.,, 

1932 y~ kadar olan açığın yarısından sı, transıt muamelesinde Halep ~üc • B. Şvalkovski'nin Budapeşte hükil
hiç şüphesiz aşağı olacağını kaydet· carlarına azami teshilat gösterilme- metine vereceği notanın muhteviyatı 
tikten sonra demiştıir ki: si, buna rağmen dost ve komşu Suri • işte bu son karardır. 
. "- En ~iyade endişe verici şey, dış ye'nin müşkülat ihdası halinde ana Dil meselesi 

tıcaret mıktarının aza1masıdır ki, bu vatanın cenup vilS.yetlerinden bir kıs. Uzhorod, 26 a.a. - Karpatlaraltı 
da serbest mübadele memleketler1·nı'n mmın transitı'nı' İsk d l' n en erun ıma - Rusya'sı, halka hitaben bir beyanname 
otarşik politika takip eden bir çok ya- nından yapılması, bu suretle öldilrül- neşrederek dil anlaşmazlıklarında bü • 
hancı devletlerdeki çabuk inkişaf kar- ~e~ ~stenen Hatay iktisadi hayatının yük müsamaha gösterilmesini istemiş-
şzsındaki reaksiyonu ilıe ı'fade edı1. bılakıs canlandı 1 · k' f · ·1 • n ıp m ışa ettırı me- tir. Hükümet, aynı zamanda, derhal 
mektedir, si hakkında müzakereler yaprlmıştır. tatbik edilmek üzere, Karpatlaraltı 
.. ~emloket artık liberal ekonomi re- Alınacak olan tedbirlere dair ticaret 
]im d 

Rusyasrnda komünist partisinin her 
ı yaşmruyorsa a, bu güdümlü bir odası erkanı ve ileri gelen tüccarlar 

Çek - Leh hududu 
ekonomi rejimi de değildir.,, af kT . ı...~~ türlü faaliyeti.ne nihayet verilmesini N n ıa ve ı ının ~kanlığmda topla • de karar altına alınrştrr. 
.. ~ır, serbest ve mesut bir Fransa narak süratle bir rapor hazrrhyacak • 

tesb I
• t d · ı · ıçın ıktuıaden kuvetli bir Fıansa'nın !ardır. Pragın tebliği e I lyOr şart .o.ldu.ğu.nu bilen bütün memleket D l p ı ev eı reisi Antakya' da . _ rag, 26 a.a. - Aşağıdaki resmi teb-

Varşova, 26 a.a. - Prag'da Polon- ener11 erının B. Daladiye tarafından A 1ı ed 

1 

toplanmasın ha 
1 

ntakya, 26 a.a. - Devlet"reisı' ts _ g neır ilmiştir: Cümhur ba"-kanı-
ya'nın Prag sefiri ile Çekoslovak hu·· - . ı raret e tavsiye etmiıı- k rh· T 

k

.. t. d tır. T ~n~eru?'~an buraya gelmiştir. Har- nm sa a ıyetlerini kullanmakta olan 
ume ı arasın a cereyan etmekte o - bıye dekı ıkametgahlarında gece yarı- çek~lovak hükümeti, Karpat-rus ba§· 

lan müzakerelerin yakında yeni mü§- Paris, 26 a.a. - B. Daladiye bu ak- sı.?a ~.adar ~evam eden bir toplantıda vekili B. Andre Jibrofu vazifesinden 
terek hu~u.d~~u ka.~i surette _tesbit şam M~~ilya'ya hareket etmiştir. o- gumruk vazıyeti dolayısiyle alınması aff~derek yerine Mons.enyor Volosini 
edecek bır ıtılafa muncer olacagı tah- rada. r~ı~ı bulunduğu radikal sosyalist lazım gelen tedbirlere dair Antakya tayın ve kendisini nazır Becinski ile 
min edilmektedir. Bu itilaf mucibin - P.artısmın ko?gresinc iştir6Jk edecek- tüccarları ile görüşmeler yapmıg.lar • birlikte Macaristan'la müzakereleri i-
ce cenuptaki birçok kommünler, Po- tır. B. Da~dıye beynelmilel vaziyet- dır. dareye memur etmiştir. 
lonya'ya terkedilecek ve bu kommün- le, ~konomık ve mali vaziyeti tam bir Re hani d •• . 
ler için evelce verilmiş olan karar hi- şekılde tahlil edecek olan mühim nut-ı R h .Y ye e tore~ merasım ycrpdmrştır. Bu suretle yeni 

k 
.. v ey anıye, 26 a.a. - Bugun devlet hüküme · k'I' d lafına hiç bir P.lebisit yaP,ılmıyacak· unu yarın ogleden s<>ınra csöytiy.ecek- · · Eks 1,.. T .. . tın tc§ ı ın en sonra ordu ve tir, · . reısı • e ans ayf~:_ Sokmen'ın hu - Reyhaniye nahiyeleri kaza haline çev-

tır. .ıutları.,y;le kaza tC§kılaıtt dolayıaiyle rilmittiır. 

(ekler südel •ll•11ldlı 

gümrük almay1<akl• 
Prag, 26 a.a. - Hükümet &üdet mın

takası menşeli eşyanın çekoslovak 
cümhuriyeti dahiline vergisiz girme
sine karar vermiştir. Bu suretle, umu
mi istihsalatta bir takım güçlüklerin 
önüne geçilmek istenmektedir. Filha
kika, südet alman müesseseleriyle çe
koslovak müesseseleri arasında, yarı 

işlenmiş iptidai madde ve yahut işlen-
miş eşya teatisi hakkında birçok an

Ia~malar mevcuttur. Tıed:iyeler, iki hii
kümet arasında kararlaştırılmış olan 
hususi hi~ kliring vasıtasıyle yapıla
caktır. 

Demiryollannda sivil seyahat 
eden zabıta memurları 

· Üçte bir ücretle devlet demir yol _ 

larında seyahat etmeleri kabul olu • 

nan zabıta amir ve memurlarından si
vil elbise ile seyahat edeceklerd~n 
nakliye reşmi alınmaıııı kıa.r~rı tu.. - qmış. 



.. 

" Canlı ballk 
lokantası ,, Sakızburnu Dalyanında "kuzuluk" balıklar 

akıntı ile soldaki dar yere sürükleniyorlar. 
Sonra da kepçe ile yakalanıyorlar. 

Dalyan deyince sizin hatırınıza 
ne gelir? Denizin içinde, dikine 
durdurulmuş sırıklar arasına geril
miş aglar değil mi? Halbuki Sakız
burnu dalyanı büsbütün başka bir 
"mimari tarzı,, esas tutularak inşa 
olunmuı. 

Genç bir işçi bize izahat veriyor: 
- Baffa gölüne bağlı kanallar 

dan akıntı ile sürüklenen balık -
lar, önce şu geniş yere dolarlar. 
Sonra, gene sürüklene sürüklene, 
şu dar kafes gibi yerlerin içine gi
rerler. Balık bir kere buraya girdi
mi, kepçeyi daldırınca kolayca ya
kalarsınız artık ... 

Biz de bunları dinledikten sonra 
ııra ile kepçeyi elimize aldık ve bi· 
rer tane kocaman kefal yakaladık. 
Fakat bu işi, genç balıkçının söyle· 
diği kadar kolay sanmayın. Bir ke
re kepçenin sapı uzun olduğu için 
kullanması gayet güç. Sonra balık 
•'hop,. diye kepçenin içine girmi
yor. O daracık yerin içinde, güne
tin altında gümüş akisler uyandı
rarak zıplayıp çırpınıyor. Nihayet 
kepçenin içine girince, balığı yu -
karıya çekmesi de başlıbaşına bir 
mesele: Kepçeyi çekmek sonra 
boşaltmak için iki hareket yapma
mak üzere, bunu yukarıya çekerken 
verdiğiniz hızı hiç kaybetmeksizin 
kafesli bölmeden çıkarıp havada 
döndürerek yan tarafta duran kü
fenin üzerine kapatacakamız. 

Balıkların içinde bulundukları 
yere "kuzuluk,, diyorlar. Zaten 
Dalyan da suyun etrafına yapılmış 
bir ağıla benziyor. Alelumum ba
lıklara ve bilhassa orada tutulan 
iri kefallara "derya kuzusu" adı 

kolayca verileceğine göre, ''kuzu
luk,, tabiri çok yerinde ... 

••• Dalyana geldiğimiz zaman vakit 
8ğleyi hayli geçmişti. Bize izahat 
veren genç işçi, kocaman kefalları 
ızgara'da pişirtmiş. Yanısıra da bol 
bir salata yaptırmış. Oturup onla
rı iştahla yedik ve Kuşadaaı'nda 
gideremediğimiz balık hasretini, 
Sakızburnu dalyanında tatmin et
tik. 

Yemek yediğimiz yer, etrafı saz
dan bir duvarla çevrilmiş, zemini 
çimentolu bir sundurma idi. Tutu -
lan balıklar buraya getiriliyordu. 
İşçiler balıkların karnını yokluyor
lar, yumuşak buldular mı bunun di
ti olduğunu anlıyarak karnını ya· 
rıp içinden yumurtasını çıkarıyor
lardı. Sudan yeni çıkmış zavallı 

ne aötürdüler. Günleri aayılı idi. 

Yazan: 

Samih Tiryakioğlu 

balıklar, yumurtaları alındıktan 
sonra da bir müddet yaşıyorlar, 
sonra kulaklarını ve ağızlarını su 
hasretiyle hızlı hızlı açıp kapıya

rak, çırpına çırpına ölüyorlardı. 

Yufka yüreklilerin dayanamıyacak
ları kadar hazin bir manzara .•. 

Bundan sonra da balıklar, buzla 
birlikte sandıklara koyuluyor ve 
Yunanistan'a götürmek için bunla
rı almağa gelecek vapur veya yel
kenlileri beklemek üzere soguk ha
va deposuna yerleştiriliyordu. 

Dalyan'da bir buz fabrikası ve 
bir soğuk hava deposu var. Ayrıca, 
buranın sahibi olan B. Hüseyin Oz
baş, sık sık gelen misafirleri ağır
lamak üzere kargir ve güzel bir bi
na yaptırmağa karar vermiş. Biz o
radan geçtiğimiz sırada binanın in
şaatı hemen hemen bitmek üzerey
di. B. Htiseyin Ozbaş'ı maalesef gö
remedik, Fakat kendisi de orada 
olsaydı, bize ancak bu kadar hüs
nükabul gösterebilirdi. Genç işçi 
ve arkadaşları, biz oradan ayrılın
cıya kadar etrafımızda pervane gi
bi d8ndUler. 

Uç teneke benıin alıp otomobili
mizi de "doyurduktan" sonra Sa
kızburnu'ndaki canlı balık lokan
tasından ayrıldık. 

*** 
Şimdi başka bir yoldan geçerek 

tekrar Söke'ye gidiyoruz. Yolumu
zun sağında Baffa gölü, üzerindeki 
adalara inp edilmiş olan kaleleriy
le, engin bir deniz gibi uzayıp açık 
mavi dağların eteklerine kadar da
yanıyor. Çok eskiden, büyük Men
deres Söke ovasını doldurmadan 
önce, bu kalelerden nehrin mansa -
bına yaklaşmak istiyen düşman ge
milerine ateş edilirmiş. Büyük Men
deresi - fakat bu sefer selçuk tar -
zmda yapılmış bir köprüden - tek
rar geçtik. Kızılırmak'ın suladığı 
yerleri hatırlatan araziden ve uç· 
suz 'bucaksız meyankökü tarlaları 
arasından yolumuza devam ederek, 
rastladığımız bir iki otomobili de 
klaksonla selamladıktan sonra tek
rar Söke'ye geldik. 

Anadolu'da dolaştınızsa bilirsi
niz: Bütün yolcular biribirlerine 

rastladıkları zaman "seHimaleyküm" 
diye selamlaşırlar. Şoförler bunun 
yerine, klaksonla selamlaşmak ade
tini ikame etmiştir ... 

Klakson çalmanın sebebini soran
lara: 

- Adet öyledir ... uğur getirir .... 
diyorlar. 

Söke ovasının sıtmalık olduğunu 
söylemiştim. Büyük Menderes'in 
yatağını bir "nizam., altına almak 
üzere çalışmalar yapılıyor. Fakat 
buna intizaren buralarda da sıtma 
mücadele memurları faaliyette. E
sasen halk da icap eden korunma 
tedbirlerini almakta tereddüt etmi
yor. Bozdağ'da bileklerine okun
muş ip bağlatan köylüler görmüş -
tük. Buralarda ise herkesin yata
ğında bir cibinlik ve cebinde bir 
kutu kinin var. 

Büyük Menderes yatağının tan
zimi ne muazzam iş olduğunu an
latmak için fırsat düşmüşken, size 
bir rakam vereyim: Bu azgın nehir 
taştığı zaman tahminen 500 kilo
metre murabbalık bir sahayı sular 
kaplıyor ... 

*** 
Söke'de Dr. Vedad Nedim Tör'ün 

mektep ad<adaşı müddeiumumi Ali 
Akkaya'nın bir kahvesini içtikten 
sonra gene yolumuza devam ettik. 
Şimdi mütemadiyen incir bahçeleri 
arasında ilerliyoruz: Nereye gitti
ğimizi anlıyorsunuz tabii: Aydın'a ... 

lncire de Ege havalisinde "Aydın 

yemişi., demezler mi zaten? ... 

ITrakya'da Selektör 
istasyonlar1 iıliyor 

Edirne, 26 a.a. - Bir iki seneden -

beri Trakya'da yer yer kurulmakta o
lan selektör istasyonları bu sene de 

faaliyetlerine devam etmektedir. Şim

diye kadar gelen makineler tohumları 
yalnız temizlemekle kalıyordu. Bu se
ne Ziraat Vekaletinden gönderilen 14 

makinede tohumları rastık, sürme gi
bi hastalıklara karşı ilaçlama tertibatı 
da vardır. Ziraatin inkişafı ve köylü • 
nün alın terinin tam karşılığını alması 
bakımından mühim bir yenilik ve kal
kınına hareketi olan bu hadise köylü -
yü çok sevindirmiştir. Ziraat Vekaleti 
bu selektör merkezlerine yeteri kadar 
ilaç da göndermiştir. , 
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''Hane dahili,, muhaberattan 
çıkan bir darp davası 

Dôvacı diyor ki: 
"Daha 

olduğu için 
ilk dayak yiyisim 

rapor alamadım 
söze başladım: 

il 

- Ne var oğlum, ne bu halin, bir şe-

27 - 10 - 1938 

l __ R_A_o_v_o_----'! 
Ankara: 

( Ogle neşriyatı tecrube mahiyetinde 
olarak yenı &tudyoua olacaktır) 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Alaturka p 

neşriyatı - 13 Haberler - 13.15 K• 
plak neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 
0 

K k 1 18.3 arışı p 
neşriyatı - 19.15 Turk musıkısı ve 
şarkıları (Salahattin) - 20.00 Saat ayan 
arapça soylev - 20.10 Haberler - 20. 
Turk musıkısı (Mustafa Çaglar ve Safi 
Tokay) - 21.00 :;>an plakları - 21.15 Stu 
yo salon orkestrası: 1 • Amadeı: İnva 
Serenade. 2. Mıcheli: Minna-Nanna. 3 
Cung'ı: Tromc auf dem Ozean. '4 - Sied 
Vıelliebchen. 5 - Vıttoiro Ciuliani- A 
Sola - 22.00 Haberler ve hava raporu 
Z2.15 Son. 

Şehirden şehire mC'ktup kabul; bir 
şehir içinde evden eve mektup .. Eh o 
da olur diyelim; fakat bir evin içinde 
bir odadan ötekine mektup yazıldığı
nı ne görmüş, ne duymuş, ne de işit
miştik. Ama olmaz, olmaz. 

ye mi kızdın yoksa.. f stanbul : 
Ses vermedi; yalnız yumruklarını 

Arada ince bir dıvar var. Öyle ince 
ki neredeyse birinde konuşulanlar ö
tekinden duyulacak; çocuk ağlasa ö· 
tekinde oturanlara uyku haram ola
cak .. Fakat beri yandan da mektuplar 
gidip geliyor. İki sene içinde iki ta
rafta biriken mektuplar iki cilt eser 
olur. 

- Peki ama, diyeceksiniz, mektup
lar gidip gelebilir. Bunun mahkeme i
le alakası? 
Doğru .. Bana da öyle geliyordu a

ma, gelgelelim ellisinden sonra dayak 
yediğini iddia eden bayan Dilnüvaz 
bizim gibi düşünüyor mu ya? 
Bakın ne buyuruyor: 
"-Bununla iki senedenberi bir ev

de oturuyoruz. Kendisi terzidir. Be
nim mahdum da terzilik yapar. Bu ev
li, mahdum bekardır. 

Bayan Dilnüvaz'ın lafını balla kes
tim, mevzua büsbütün yabancı kalmı
yasm.ız diye bir nebze anlatıvereyim: 
Dilnüvaz'ın "bu, bu," diye bahsettiği 

uzun boylu, endamlı, yordamlı bir de
likanlıdır. Öyle bir delikanlı ki eğer 
bu ellilik hatun ondan - dediği gibi -
dayak yemiş olsa Adliye sarayından 
evel hastaneye götürülürdü. İhtiyar 
konuşurken kibar kibar gülümsemiye 
gayret etmesine rağmen dişlerinin 
gıcır gıcır ettiği iki saatlik yerden 
hissolunuyor. Hani ihtiyar dayak ye
mediyse bile aralarında ona yakın bir 
şey geçtiği anlaşılmıyor değil .. 

Hadisenin başı bu uzun boylu terzi
nin karısiyle, kısa boylu ihtiyarın 
mahdumu arasında geçmiş .. Ama da
vası görülen vaka bu değil, belki bu
nun serpintisi .. 
Şimdi artık sonunu Dilnüvaz'dan 

dinliyebilirsiniz: 
- Eh bekardır, gezer de tozar da .. 

Ben bu ihtiyar halimle onun ne yap
tığını duyup sezebilir miyim? Ama şu 
var ki evin içinde kuzu gibidir, yüzü
ne baksanız kızarır, mahçup mu, mah
çup .. 

Bir iki kere: 
- Eh, artık seni de başgöz edecek 

zaman geldi, diyecek oldum. Başını 

önüne eğdi, yüzü kızardı: 
- Aman anne sen de, dedi, bana 

böyle şeylerden bahsetme.. Ben sen
den ayrılabilir miyim? 

Bu efendiyle (davalısını gösteri
yor) karısı bizim odaya bitişik oturur 
lar. Bir evlik gibiyiz. Onlar gelir, biz 
gideriz, zaten kendileri de aynı mes
lekten oldukları için ahpaplığımız son 
derecededir . ., 

İhtiyar, lafının burasında bir müd
det durdu. Hadiseye nereden girece
ğini düşündü galiba .. Sonra birdcnbİ · 

re gene söze başladı: 
- Bu efendi, dedi, bu sabah bizim 

odaya geldi. Yalnızdım. Ama gelişi ö
teki seferlere, misafirlik gelişine fi. 
lan benzemiyordu. Ondan evci ben 

düğdü; dişlerini gıcırdattı. Odayı yı

kacak gibi bir sesle: 
- Bir şeye değil, iki şeye kızdım, 

diye bağırdı. 
Ben elimdeki işi bıraktım. Bu iki 

şeyin ne olduğunu merak ettim; yü
züne baktım. 

Bu efendi bir iskemleye oturdu; e
liyle beni de yanına çağırdı. Bir müd
det konuşmadı. Sinirlerinin sönmesi
ni mi bekliyordu, nedir, sonra bana 
döndü, dedi ki: 

- Dilnüvaz teyze sen beni bilirsin, 
- Bilirim zahir, bilmez olur mu-

Akşam Neşriyatı 
18.30 Da 

musikisi - 19.00 Spor konuşma lan : Eşr 
Şefık tarafından - 19.30 Karışık plak ne 
rıyatı - 19.55 Borsa haberleri - 20.00 V 
dıa Rıza ve arkadaşları tarafından tür 
musikisi ve halk şarkıları - 20.40 Aj 
haberleri - 20.47 Omer Rıza Dogrul tar 
fından arapça söylev - 21.00 Saat ayar 
Orkestra: 1 - Straus: Danüb blo, vals. 2 
Delibes: Mazurka. 3 • Midleton: Rev 
negr - 21.30 Rıfat ve arkadaşları tarafın 
dan turk musıkisı ve halk şarkıları - 22.l 
Hava raporu - 22.13 Daruttalim musi 
heyeti- Fahri Kopu.ı: ve arkadaşları tara 
fından - 22.50 Son haberler ve ertesi ıtii 
nun programı - 23.00 Saat ayan, İstikl 
marşı, Son. 

yum, dedim. 
Ve arkasından daha tatlı bakarak Avrupa 

şunu sordu: 
- Ben nasıl adamım? 
Nasıl adam diyeyim, vebali günahı 

boynuma bu sabaha kadar bir kötülü
ğünü görmemiştim doğrusu. Cevap 
verdim: 

- İyisin efendi evladım. 
Kendisi hakkında fazla bir şey sor

madı, hemen fakat bu sefer daha asa
bi bir sesle: 

- Peki karım nasıl, dedi. 
- O da iyi, ta~ biribirinize layık 

bir çiftsiniz, diye cevap verdim. 
İşte bu Hifım, bu karısının iyi oldu

ğu sözü delikanlıyı çileden çıkardı. 
Gözleri gene, odaya girdiği zamanki 
halini aldı, kan çanağı gibi oldu: 

- O iyi değil itte, dedi, şimdi halt 
ettin .. Ben iyiyim ama o iyi değil.. 
Arasıra aralarında karıkoca kavga

sı geçer; karısı taze gelir bana dert 
yanardı. Gene aralarında o türlü bir 
iş geçti zannettim. Yumuşatmıya ça
lıştım. Ama o benim lafımı ağzıma 
tıktı, söyletmedi ki .. 

- Elbette iyi dersin, dedi, çünkü 
oğlun da öyle diyor, değil mi? 

Sonra yumruklarını bana doğru aal
lıyarak gürledi: 

- Senin o oğlun yok mu, o oğlun .. 
- Aman yapma evladım, dedim, 

Huldiciğime iftirada bulunma sakın, 
gül gibi çocuktur o .. 
Artık susturmıya, yumuptmıya 

imkan kalmamıştı: 
- Ne gülü be, dedi, o gül değil di

kenmiş. Hem de zakum dikeni, deve 
dikeni.. Zehirli diken .. 
İçimden "bunda bir iş var ama, dur 

bakalım .. ., dedim. Hiç söylemedim.Bu 
sefer o boşandı, anlattı, anlattı: 

- Zaten çoktanberi şüphelenmiyor' 
değildim, dedi, bizim o karı olacakta 
senin oğlun arasında bir şeyler sezi
niyordum. Ama aklıma nereden yakın 
getiririm ben .. Bu sabah bir mesele 
geçti aramızda karımla.. Şüphelerim 
büsbütün arttı; kalktım, hiç ömrümde 
huyum olmadığı halde kendisi pazar
da iken çantasına baktım. Ne görsem 
beğenirsin? 

Ben gene boş bulundum. Ne bileyim 
karısının çantasında neler buldu: 

- Ayna, tarak, para filan mı buldun 
oğlum, diye safça sordum. Bu sefer 

OPERA VE OPERETLER: 19 Ştut • 
gart - 20.15 F rankfurt - 21 .Koma - 21.3 
•'arıs, .Paris - kyfel kulesı. 

0.KKES'l .KA KUılj~c..Kı....li:Rİ VE SEN 
FONıK KON!:>t:;l<LI<;l<: 16 Vıyana - 1 
Varşova - 20.10 Alman ıstasyonları ve Ko< 
penhag - 20.30 Floransa - 21.15 London • 
Hecyonal - 21.20 ::;>tutgart - 24 Tuluz. 

O.ı.>A MUS1KlS1: 17 Berlin - 18. 
Fıaııkfurt - 19 Laypzıg - 21 Lıl. 

SOLO KONSkt.:L~.;ı<I: 15 Stokholm _...ı 
17 Parıs - 17.15 Mılano, Roma - 18~ 
Brcslav, Munih - 21.30 Stokholm. 

NE.rı::;SL1 SAZLAR (Marş v. s.): 1 
Sarbruk - 22.40 Konigsberg. 

ORG KONSERLEKl V :t: KOROLAR 
21.30 Strazburg - 23.25 Droytvıç. 
HAFİF MÜZİK- 6.30 Alman ıstasyonla• 

rı - 8.30 Frankfurt, Konıgsberg - 10.3 
Hamburg - 12 Alman istasyonları - 1 
Laypzig, Ştutgart - 14.10 Kolonya, Viya 
na -14.15 Berlin- 15.25Hamburg-15.30 
Berlin - 16 Alman istasyonları - 18 Ber• 
tin - 19 Kolonya - 19.15 Munih - 19.30 
Frankfurt - 20.10 Berlın - 21.30 Limoj 
Nis - 22.15 Kolonya - 22.20 Münib 
22.30 Hamburg - 24 Frankfurt, Koniıı .. 
berg, 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştutgart -
18.20 Laypzig - 18.30 Sarbriık - 18.40 Vi .. 
yana - 22.30 Ştutgart, Viyana -23.10 Bu· 
dapeşte (Siğan orkestra11). 

DANS M0Z1Gt: 22 Sofya - 22.25 
Droytviç - 23 Floransa. Milano - 23.50 
Loı;ıdon - Recyonal - 24 Tıılwı. Pirene -
0.15 Droytviç. 

yumruğu yerine nalçalı tekmcaini ha· 
vaya .kaldırdı: 

- Sus karı, diye bağırdı. Ayna bul
sam nesine kızarım bunun? .. Mektup 
buldum, mektup .. 

"Mektup., derken vücudu baştan a
yağa zangır zangır titriyordu. 

- Eh zahir pederinden, validesin
dendir, dedim. 

- Ne pederi, ne validesi, dedi. MC'k
tuplar senin o oğlandan .. Oğlun ola
cak o maldan geliyor. 

Biraz sustu. Masanın üstündeki su
rahiden bardağa su koydu, içti. Son
ra anlatmıya devam etti: 

- Bir kısmını okudum. Ne yazıyor 
biliyor musun? 

- Hiç haberim vok vallahi evladım, 
dedim. Ne yazdriını ne bileyim. Hem 
canım ondan olduğuna emin misin? 

- Eminim, elbette, dedi, ne yazdı
ğını da bilmezsin tabii.. Bak ben sana 
söyliyeyim ne yazdıklarını .. Mektup
lar bir kere "Ruhumun çiçeği, Nuru
didem, Sevgili meleğim., filan diye 

(Sonu 7. ıncı szytada) 

Muallim Johanneı'e yaldattı ve sert bir sesle ba
iınlı: 

- Viktoria öldü. 
Johannea bir köre has hal ve tavurla ellerini uza

tıp aordu: 
ViKTORiA 

geri döndüm ve gene nefes almağa baıladım. Bu 
hiç tarif olunmaz bir tahassüstü. Belki de, anne
min zannettiği gibi, orada, memleketteki nehirle 
aelin akııının bir hatırası idi bu. 

''Büyük Tanrım! Bilseniz sizi naaıl sevdim, Jo
hannes. Bunu size gösteremedim; aramıza o kadar 
çok ıeyler, ve hepsinden evel de kendi mizacım, 
girdi. Babanı da kendi felaketini kendi hazırladı 
ve ben onun kızıyım. Fakat, madem ki artık ölüm 
halinde bulunuyorum ve her ne denilse geç kalın
mıttır, bunu size bir kere daha söylemit olmak için 
yazıyorum. Bunu neden yaptığımı kendi kendim· 
den soruyorum. Zaten bunun sizce bir ehemmiyeti
de olmamalıdır; ben hayatta kalmadıktan sonra ... 
Ancak, ken·dimi büsbütün yalnız hissetmemek için 

sonuna kadar size yakın olmak İstiyorum. Sizin 

bunları okuduğunuzu aanki görüyorum, Omuzları

nız, mektubu tutan elleriniz, sayfaları çevirirken 

yaptığmız hareketler hep gözlerimin önüne geli

yor. Sizi yanıma davet edemem, Buna hiç hakkım 

yok. iki gÜn evel annem size vaziyeti bildirmek 

istiyordu. Fakat ben yazmağı tercih ediyordwn. 

Hastalığımdan evelki hali~le beni taaavvur etme

nizi daba muvafık bulurdum. Tahattur ediyorum 

ki • • • . (blD'ada birkaç kelime eksiktir) 

- Oldü mü? Ne vakit öldü? Ah 1 Demek ki Vik· 
toria öldü, öyle mi? 

Muallim cevap verdi: 
- Oldü. Bu aabah, demin öldü. 
Böyle diyerek elini cebine soktu ve kocaman bir 

mektup çıkardı: 

- Şu gördüğünüz mektubu da size vermek üze· 
re bana tevdi etti. lıte. ''Ben öldükten .onra" de

mitti. Oldü. Ben de size mektubu veriyorum. Vazi· 

fem bitti. 
Ve selam vermeden, daha fazla bir ıey söyleme· 

den, muallim geri dönüp yavaf yavaı yokuttan in· 
di ve gözden kayboldu. 

Johannea, elinde mektupla yaya kaldırımı Üzerin
de kaldı. Viktoria ölmüttü. Johannea, bu ismi yük
sek sesle lelaffuz ediyor, duygusuz, adeta katılat
mıf bir sesle tekrarlıyordu. Zarfa baktı ve yazıyı 
tanıdı. Yazıda büyük ve küçük harfler vardı. Sa
tır düzgündü, ve bunları yaznııt olan ölmüttü! 
Johanneı kapıdan giriyor, merdiveni çıkıyor, a

nahtarı buluyor, kilide sokup kapıyı açıyor. Odası 
.oğuk ve karanlıktı Pencerenin önüne oturuyor 
ve, günün son ıtıkları altında Viktoria'nın mektu· 
bunu okuyor: 

"Sevgili Johannes; 
.. Buna okuduğunuz zaman ben ölmüt olacağım. 

Yazan: Knut Hamsun -35- Çeviren: Namhi BAYDAR 
Şimdi benim için her teY pek acayip. Karıınızda 

hiç utanç duymuyar ve sanki biç bil' mani yokmuı 
gibi size bu aatırları yazıyorum. Vaktiyle, sıhatim 
yerinde iken size yazmaktanaa gece ve gündüz ıs
tırap çekmeği tercih ederdim. Fakat. timdi ölüm 
halindeyim ve artık böyle düıünmüyorum. Bana 
yabancı olanlar kan kustuğumu gördüler; hekim 
muayene etti. Bir parçacık ciğerim kalmıt olduğu • 
nu söyledi. Şu halde, her ne sebeple oluna olsun 
yüzümün kızarmasına ne sebep var? 

"Burada, yatağıma uzanmıı, size son defa söyle

diğim sözleri dütünüyorum. Hani, bir gece orman· 
da idik. Bunlar son sözlerim olacağmı sanmamıı
tun. Yoksa ıize veda ve aynı zamanda tetekkür e
derdim! Artık sizi bir daha gönniyeceğim. Bun
dan dolayı, ayaklarınıza kapanarak kunduraları
nızı ve üzerine bastığmız toprağı Öperek sızı ne 
kadar, nasıl tarif olunmaz surette sevmekte oldu
ğumu göstermediğime öyle eaef ediyorum ki. Daha 
dün, içinde yatmakta olduğum bu yataktan )lal
kıp, ellerimi elleriniz arasına aldığınız zaman or
manda oturmut olduğumuz yeri bulmak için oraya 
gidecek kadar kuvetim olmasmı öyle isterdim ki. 
Orada, aya:klarınızm izini bulabilmek için yere U• 

zanır ve bütün etraftaki eğrelti otlarını öperdim. 
Fakat bu sırada böyle teyler yapamam. Şayet an· 
nemin umduğu gibi sıhatim biraz düzelirse batka .. 

"Aziz Johannes! Düıünülürse ne tuhaf: Yer yü
züne yalnız sizi sevmek ve timdi de hayata veda 
etmek için gelmiı olmak ... Burada uzanıp yatmak 
ve günlerin ve saatlerin geçitini beklemek hakika· 
ten garip, değil mi? Hayattan ve sokakta insanlar· 
dan ve arabaların gürültüsünden adım adım uzak
laııyorwn. ihtimal, artık ilkbaharı da göremiye
ceğim ve bu evler, ve parktaki ağaçlar benden son
ra mevcut kalacaklar. Bugün beni yatağa oturtup 
biraz pencereden baktırdılar. ileride, kö,e batmda 
iki genç birbirine rastladılar. Selamlafıp elele ve. 
rerek aüle güle konuttular. Ve burada yattıiım 
yerden onları seyrederken öleceğimi dütünmek be
nim için öyle harikulade bir teYdi ki. Kendi kendi
me ıöyle diyorum: ''Bu iki insan, benim burada 

vaktimi beklediğimi bilmiyorlar. Fakat bilseler de 

gene fU anda konuttuklan ıibi gene konutacaldar· 

dır ... Bu gece, karanlıkta, aon saatimin gelmit ol

duğunu sandım; kalbim artık çarpmaz oldu ve bir 

gükreme arasında, ebediyetin uzaklanlan, bana 

dojru ıeldiğini sanchm. Bir an aonra uzaklardan 

• . . gözlerim ve kaılarım. Fakat, gözle

rim de artık eski gözlerim değil. itte bundan dola -

yı yanıma gelmenizi istemezdim. Gelip beni tabu

tumda da görmemenizi rica ederim. Tabiidir ki h.a
yatta iken nasıl idi isem o zaman da hemen hemen 

(Sonu UCU') 
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Muvazeneli yemek 
ispanya' da Günün politik 

meseleleri 

imanların beslenme iti, yakm va -
kitlere gelinciye kadar, pek kolay 
aayılırdı. Hekimler bir taraftan o • 
.tuz bet, kırk yatında ve altmıt bet, 
yetmit kilo ağırlığında aağlam ve 
normal sayılan (dünyada normal a
dam varmıı l'İbi) bir adamm yirmi 
dört aaatta çıkardığı maddeleri ölç
miiflerdi: 

mızın araamda tesbit ıöyle olmalı • 
dır : 

Ağırlığımızın ve kilomuz batına 
günde 1 gram albümin, 1 l'ram yağ, 
4,50 gram teker verecek madde, 
yarım gram da türlü türlü tuzlar • 
dır. 

neler oluyor? 
Su 2818 gnm, k:-.rbon 281,2 gram, 

idrojen 39,10, audy"'m 18,8, oksijen 
944,86, türlü türlü tuzlar 32 l'ram. 

Bir adama her gün bu kadar mad • 
deyi yeniden vermek de pek kolay 
bir itti.... Biraz daha meraklı he -
kimler, bir adamın her gün çıkardığı 
maddeden batka, her gün aarfetti -
ii kuveti ölçmütlerdir: Aynı normal 
adam, 16 aıcakhk derecesinde ya • 
tağmda ve yorgan altında yattığı 
ıvakit günde, atağı yukarı 1680 kalo
ri kuvet aarfeder. 

Bir adama lüzumlu olan madde ve 
kuvet böyle belli olunca onları, her • 
kesin keyfine göre, etle, yağla ya • 
lıut tekerle temin etmesinde hiç bir 
mahzur olmıyacağı aanılmıttı. 

Sonra, yemeklerde vitaminlerin 
bulunması lüzumu meydana çıktı. 

Vitaminsiz yemeklerin inuna hasta
lık verdiği anlatıldı. Onlar da öl • 
çüldü: Bir günde A vitamininden 
750 ölçü, B. Vitamininden 25, C vita
mininden 25, D vitamininden 1500 
ölçü lüzumlu. 

Daha sonra, vücudümüze lüzumlu 
madenlerin sayısı gittikçe arttı • .E.. 
kidenberi bildiğimiz bayağı mutfak 
tuzunun bizi idare edemiyeceii an· 
lqddı. Bir adama, ağırhğmm bir 
kiloau batma ne kadar maden lü -
sumlu olduğu hesap edildi. Şimdiki 
.halele bildiğimiz: Mutfak tuzu 0,25 
gram, potas 0.06, kireç O.Ol&, man • 
yezi 0.005 çelik 0,002, fosfor o.es, 
kitkürt 0.06, gram bize her gün lü-
zumlu •.• 

Vitaminlerin ve madenlerin lü -
.umıu olduğunun anlaıılmaaı pek 
de büyük karıtıklığa sebep olmadı. 
ıY ediğimiz yemeklerdeki vitaminler 
we madenler de ölçüldüğünden on • 
lan da temin etmek kolr.ydı. Vakıa, 
vitaminlerin bazısı yemekler piı • 
diii vakit kaybolurlar, onları da sa
latalarda. çerezlerde buluveririz de
nildi. 

Onlardan önce bilinen kalori he -
eaplan bile bealenme itinde sene 
temel aayılıyordu. Zaten vitamin • 
l•le, maclenllll' insana kalori •• • 
medikleri için bunlar da bir •Ü• 
gibi telakki edildi, oal&rlll da lüzu -
ma kabw edilmekle bsaber vita -
minleri ve madenleri temin etmek a
deta bir eğlence oldu. 

Derken, hayvan cinalerini ial&h et
mekle uğr&§An baytarlar, bir siind• 
lüzumlu olan kalorilerin yalnız 1& -

yımu bilmek yetipnecliğini meydana 
çıkardılar. lfliyen bir vücude lüzum· 
hı olan kaloriierin etten, yağdan ya
hut tekerden 1relmeainin ehemiyet • 
.is olmadığını l'ö.lerdiler. O üç 
türlü madde aram.da bir ni.bet, mü
Tasene bulanmaaaa hayvanın aaih • 
tr, hem de cİnM bozulur. Oç mad • 
deden birinin fazla veya eksik olma
ama sör• türlü türlü zararlı mad -
deler hasıl olur, bunlar hastalık ya
parlar ••. Baytarların k•tfi insanla • 
ra da tatbik edildi ve, tabii, bep•i 
doiru bulundu. 
Şimdi bilindiğine göre, gıdalarnnı-

BÜYÜK 

O, bir gram albüminin de nebat • 
tan yahut hayvandan gelmesi fark • 
aız değildir. Çocuğun büyümesine, 
büyüğün erimesine lüzumlu olan al
büminlerden bazıları nebatlarda bu
lunmaz, inaan onları kendi keneli -
ne toplıyamaz, mutlaka sütten, yu • 
murtadan, etten almaaı laznndır. Bü
yüyecek çocuğun mercimek çorbası 
içmesi, yahut yumurta veya et ye • 
meai farksız değildir. Büyümiif in -
aanm da sağlıklı ve endamlı kalma
sı için etle yumurta yahut yağlı ha -
mur yemesi bir olmaz. 

Bundan baıka, yemeklerimizin 
bazısı asit, bazısı alkalen olur. Bu 
iki t irlü yemek araaınc:la da müva • 
zene bulunmazu sağlık bozulur, 
hastalık selir. 

Ama, diyeceksiniz ki : 
- Babalarımız, edelerimiz bun • 

ları bilmezlerdi de l'•ne pekala ye • 
mek yerlerdi •.• 
Şüphesiz, fakat yedikleri türlü 

yemekler arasında müvazeneyi te • 
min edebilirlerse rahat yaıarlarclı. 
Müvazeneyi temin edemiyenler de 
ya cılız kalırlar, ya titman olurlar, 
vücutları biçimsiz olur, ağrılardan 
ve hastalıklardan kurtulamazlardı. 

Onlar gibi olmak iat•mezaek, mü
vazeneli yemek yemeliyiz. 

G.A. 

lngiltere Romanya'dan 

buOday satan ahyor 
Londra, 26 a.a. - Finansiyal Ni -

yuz'a vöre İngiltere hükümeti, Ro
manyadan bir milyon İngiliz lirası kıy
metinde takriben 200.000 ton buğday 
satın almıştır. Bu buğday müdafaa 
nezareti iaıe dairesi tarafmdan ambar
da hıfzedilecek ve lngiltere'nin mühim 
bir harp stokunu teıkil edecektir. 

.::!11111111111111111111111111111111111111~ -5 Ankara Borsası : - -- -- -E 26/ 1. teırin/1938 Fiyatları : - -- -- -: ÇEKLER S - -- -: Acı ha Kapanıa : - -- -- -: Londra 5.99 5.99 : 
- N evyork 125.495 125.495 E 
: Parıa 3.3525 3.3525 : 
: Mılano 6.6050 6.6050 : 
: Cenevre 28.5025 28.5025 : 
: Amaterdam 68.31 68.31 : 
: Berlin 50.295 50.295 : = Briibel 21.235 21.235 : 
: Atina 1.0925 1.0925 : 
: Sof:ra ı.ssso 1.5350 : 
: Praa 4.33 4.33 : 
: Madrit 5.99 S.99 : 
: Vart0va 23.61 23.61 : 
: Budapqte 24.83 24.13 E 
: Biıkreı 0.9125 0.9125 : 
: Belırat 2.8250 2.8250 : 
: Yokohama 34.97 34.97 : 
: Stokholm 30.8575 30.8575 : 
: Moakova 23.9225 23.9225 : - -- -E ESHAM VE TAHViLAT S - -- -: 1933 ikramiyeli : 
: Erıani 19.05 19.10 : 
: 1t bankaaı hamiline 10.- 10.- : 
: Sark deiirmenleri 85.- 85.- E 
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16-=~ 

Ya.zan: Baroneı Orkzi 

_ Bleykni, görüyorum. ki kanaat ı enerjik çehresi mülayimleıti. 
etirmedini2:, dedi. Bir kehme daha ı· Nezaketle: .. 

~ive derseniz bütün evrakımı yarına - Matmazel, doğrusu ıtımadınız 
kada; madmazel dö Marni'ye emanet bana teref veriyor, dedi. ve size her-
ederim hangi bir hizmette bulunmak elimden 

· gelirse, beni emrinize amade telakki 
V 111 etmenizi rica ederim. 

An - Mi 
Birkaç dakika sonra, Bleykni, seya· 

hat paltosuna bürünmüş olarak evıne 
gitmek için Kordölye soka~ınd~n ge· 

ken ansızın "ekingen bır ehn ko-
çer ' :ır • • A M' 
Juna dokundugunu hıssettı. .n- . ı 

da duruyor ve koyu renkh bır 

An-Mi'nin ürkmüt halini farkede
rek ilave etti: 

- .. Fakat bu sokak mahrem bir mu
havere için münasip değildir. Daha 
müsait bir yer aramamızı iater miai
n · z? 

l •panya meselesinin, Avrupa 
ıulhunü tehlikeye sokan ha

diselerin gölgesinde kalmıt olması 
onun ehemiyetini kaybetiğine dela
let etmez. bpanya'daki aivil har -
hın kati neticesi, aynı zamanda, 
müstakbel iıpanyol devletinin hü -
kümet 1eklini ve bu devletin dıt po
litikada takip edeceği istikameti de 
tayin edecektir. 

Bu kati neticeye varmak için, ls
panya'da cereyan eden harp, büyük 
fedakirlıklara mal olan Avrupa ıul
hunü yeniden tehlikeye sokaca'k 
mahiyette hadiseler doğurabilir. 

••• 
1936 - 37 kı11nda, enternasyonal 

gönüllü alaylarının gelmeleri üze
rine Madrid'in zabtı akim kalmıttı. 
1937 • 38 kıtında da Akdeniz'e çık
mak için taarruza geçmek imkanla
rı bulunamamıttı. Şimdi tıbkı o 
günlerde olduğu gibi harekat bakı
mından general Franko'nun vazi -
yeti epey mütküldür. Hele, Bane -
lon ve Valanaia etrafındaki müstah
kem mıntaka, Bilbao'nun "demir 
çenberini" bile gölgede bırakacak 
bir ölçüyü bulduktan sonra. vazi • 
yet, halk cephesinin lehine olmak 
ilzere çok değitmi§tir. Ordunun o
tomatik silal-.larla cihazlanması ve 
bu silahları kullanan aakerlerin ma
haret ve disiplinleri mütemadiyen 
mükemmelleşmesi yüzünden, bu or
duya karıı yapılacak olan bütün ta
arruzlar çok zorlu bir dava halini 
almaktadır. Fakat buna mukabil de 
nasyonalistlerin stratejik vaziyetle
ri çok düzelmiştir. Düşman sahası, 
15 nisandanberi ikiye bölünmüştür. 
Endüstri ve ziraatin tekrar gelişmi' 
olma~·, yabancı memleketlere ham 
madde ihraç edilmeğe baılanmaaı 
sayesinde, ara aıra bazı aksaklıklar 
olmaaına rağmen, Franko tarafında 
iap meaeleainiıı dil%,Un ıittifi an· 
latılmaktadır. 

H interland'da nizam ve asayi

şin hüküm sürmesi, ve poli
tik meselelerin lehde inkişaf etme -
si, Burgotı hükümetini, harp işle • 
riyle uğraımak huauwnda serbe.t 
bırakmaktadır. Halbuki, Baraelon 
hilkümeti, Franko tarafında iç du -
rumun bozuk olduğunu ilin etmek
tedir. 

Geçenlerde Franko aakerlerinin 
Fu'a gönderilmesi de aynı müll -
haza ile tefsir edildi. 
Diğer taraftan, hal'k cephesi hü

kümetinde çıkan zorluklar hili de
vam etmektedir. itimada değer kay
naklardan alınan haberlere göre, a • 
ğustosun ilk iki haftasında yalnız 
Baraelon'da 125 kiıiyi idam etmek 
zarureti hasıl olmuttur. Bu hadise
lerden az evel de, 195 biye kartı 
Madrid'de bir diva görülmekte ol -
duğu haber verilmifti. Halk cephe
si lapanya'sında harbın ilk ayların
da, politik bakımdan şüpheli olan
lara karşı mücadeleye girişmiş olan 
ceza mahkemesi faaliyetine devam 
etmektedir. Komünistlerle anartist· 
ler, merkezt hükümetle Katalonya 
hilkilmeti arasındaki anlapnazhk 
çok derinlere kök aalmaktadır. 

Banelon hükümetinin dıt bakanı, 

yon mebuslarından Merlen ve Due 
tarafından hazırlanan methur kanun .. 
"Hürriyete kartı bir tey yapmamıt 
olmakla beraber, onun uğrunda bir 
ıey yapmamıt olan herkes filpheli ad
dedilir.,, diyordu. 

Kordölye sokağından inerek, Bley
kni, An-Mi'yi Sen-Miıel köprüsüne ve 
Sen nehrinin tenha yamaçlarına doğ
ru götürmüttü. 

- Yürümeye devam etsek iyi ede
riz, zannederim, dedi, fakat içinde 
gizleniyormutunuz hi11ini veren ıu 
kokuletayı batınızdan çıkarsanız da
ha doğru hareket etmit olursunuz. 

Kendisi için hiç korkmuyor gö
rünüyordu. Bazıları onu bir sihrin 
muhafaza ettiğine inanırlardı. Halbu
ki, Amiral Hud, ingiliz aantaiını Tu
lon limanına dikeliberi, Fransa'da in· 
gilislerden her umankindeıı dyade 
korkuluyordu ve en hafin kini tahrik 
eden de Kırmızı Pimpernal'dı. 

Genç kısın mahçubiyetini yenmek 
için beyhude gayret aarfettifini gö
rünce cesaret verici bir eda ile: yanın . . .. ... 

kukuleta altında yarı gızh yuzunu o-
na do~ru kaldırıyodu. 

Tereddütle: .. . . 
_ Mösyö, diye başladı. Curetımı 

Paria için gece istirahati henüz bat
iamamıştı. Evinde nihot ziyaretlere 
maruz kalmak tehlikesi mevcut olan 
bu devirde, sakin bir yolcunun kim
senin dikkatine çarpmıyacağı sokak
larda kalmak daha emniyetliydi. 

- Bana Pol Dölatur'dan mı bahset· 
mek istiyordunuz? dedi. Onun dM· 
tum olduğunu biliyorsunuz. 

öreceginizi umarım, fakat, 
mazur g . . . 1 b' IAh a 
mahzur görmczs~nız, sızın e ır a z 
konuşmak isterdım. 

S . Persi hı.) ırhah bir nazarla genç 
ır k'l . 

k .. d"u' Zavallı tc ı sız omuzu 
iZi SUZ • • • .. 

k d . . 'bi alicenap bır ınsanı muteen ısı gı . . . h .. _ 
h . tmek İ"ın bırcbır olan o u 
asaıs e :ır d' . 
.. 1.. af ifadesiyle ken ısıne tevec-zun uza .... 

clih eden endişeli ince yüzü goruncc 

Şüpheliler kanunu ilin edilmiftl. 
Bundan böyle, her vatandat sözlerine, 
nazarlarına, jestlerine dikkat etmek 
mecburiyetindeydi, aksi halde ıüphe
li görülürdü. Ne hususta 'üpheli? 
Memlekete kartı ehanetten mi? Cüm· 
huriyete kartı ihanetten mi? Hayır, 
bundan da kötüsü.. Hü~riyete kar~ı 
hararetsizlikteıı fÜphelı.. Konvanaı-

Genç kız: 
- Evet, dedi, biliyorum: ve onun 

içindir ki size bir sual sormak istiyo
rum. 

- Sorun. 
- Bu jülyet dö Marni'nin kim ol-

duğunu bana söyliyebilir misiniz? E
vimize iltica etmeden önce, evde ne
ler olduiunu gö.zetliyormuf ı;ibi bir-

Hükümetçiler şimdilik vaziyetj 
tersin etmiş bir vaziyettedirler 

Noye Zürhin 
Saytung'tan 

Milletler Cemiyeti'nt müracaat e
derek, cumhuriyetçi lspanya'da bu· 
lunan üç milyondan fazla mülteci
nin önümüzdeki kış iaşe edilme.i i
çin yardım istemittir. Ablokadan 
ziyade, sosyal tedbirler yüzünden 
ziraatin ve tevzi cihazının alt ol -

IOört senede bir 

Ticaret odaları 

kongresi yapılacak 
Bakanlar heyeti ticaret ve sanayi o

daları nizamnamesinin altmış seki
zinci maddesinin değittirilmesi hak
kındaki teklifi kabul etmiştir. Altmış 
sekizinci maddenin alnuş olduğu tek· 
lıi yazıyoruz : 

"Türkiye Ticaret ve Sanayi odaları 
arasında odaların hayat ve mesai.i u
mumiyelerine, iktısadi, sınai, mali hu
suaata müteallik umur ve meaili mev
zuubahs ve müzakere etmek üzere is
tiıari mahiyette olarak her dört aene· 
de bir de ·a lktıaat Ve-kiletince tensip 
edilece!r diier bir mahalde İktısat Ve
kilinin riyaseti altında "Türk Ticaret 
ve s.nayi odaları konıresi,. akdolu
nacak ve ancak vaki d.tvete icabeti ko
laylaftırmsk ve alikadarl.arca hazırlık 
ypılaıbiJmek için vekaletçe üç ay evel 
içtima zamanı odalara tebliğ kılına

caktır. 

Bu kongrenin mahalli inikadı, müd
deti ~mı, kongreye sureti İftirik 
ve müzakere edilecek meaail ve husu
aatı, kongrenin sureti idaresini lktı
ut vekaleti liakal bir ay evel temin 
eder.,ı 

Yeni bir ekonomik 
nizama doOru 

Nevyork, 26 a.a. - B. Van Zeeland 

altı hafta müddetle konferanalar ver
mek üzere Amerika'ya gelmiıtir. 

Mumaileyh karaya çıkarken şu be
yanatta bulunmuıtur: 

·•- Cihan sulhu, tamamiyle yeni 
iktıaadl teıkilita bağlıdır. Münih mi -
sakı, yeni bir devir açmııtır. Bundan 
nasıl istifade edeceğimizi görmiye ça -
lııyoruz. Dünyada yeni bir nizam vü . 
vüde getirmek vazifetaiyle mükellefiz. 

B. Van Zeeland, B. Ruzvelt'e mü -
liki olup olmıyacağını bilmediğini söy 
lemit, ancak B. Hul'ü ziyaret edeceği • 
ni temin etmittir . 

kaç defa pencerelerimizin altına gel
miı olmasının aebebi nedir? 

- Nasıl? Söylediğinizden emin mi· 
siniz? 

- Tamamiyle eminim. Geçen ay, 
penceremden onu bir kaç dela i,:Ör -
düm. Acele etmeden, tereddüt edi -
yormuı gibi sokağı takip diyor, vt 
sağa sola ürkek nazarlar fırlatıy.:>rd.ı, 
fakat en ziyade dikkatle baktığı bi -
zim evimizdi. Pol'ün onu kendisin" 
kartı ayaklanan halkın elinden kur • 
tardığı ,Un, yüzü o kadar solgun ve 
karıtıktı ki ilk önce tanıyamamıttım. 
Fakat erteıi gün, bilha11a hizmetçııi
nin getirdiği elbiseler araaınd.a ilk 
geçitlerinde tatımıt olduğu mavi çiz
gili elbiseyi görünce artık ıüphem 
kalmadı. 

An - Mi timdi, en kllçllk bir tered
düt ve mahcubiyet neri ıöatermed~n 
hararetle konu9uyordu. Bleykni. fflp
bell bir yolcunun dikkatini çekeblle -
cek olan hararetini teskin etmek mec
buriyetinde kaldı. 

Genç kız, iti bu raddeye vardırmıı 
olmaktan mahcup, susunca: 

- Evet. Peki ıonra? Diye aordu. 
Genç kıs daha aakin fakat daha as 

hararetli olmıyarak devam etti: 
- Sonra, zaman yürüyor, ıflnler 

geçiyor ,ve madmazel dö Marni hllA 
bizdedir. Neden gitmiyor? Pol birçok 
defalar lngiltere'ye geçmesini k.:>lay
lattırmaktan bahsetti. Gitse çok daha 
iyi edeceii aJikirdır. Bununla bera • 
ber &itmiyor .•. Niçin? 

ması neticesinde, iate meseleai git
tikçe daha ziyade zorlatmaktadır. 
Mamafih, ablokada bazı gediklerin 
bulunması aayeainde, halk cephesi 
mütemadiyen erzak, silah ve cepha
ne temin etmektedir. Nüv Stetamen 
end Neyşin gazeteainde çıkan bir 
yazıda, cumhuriyetçi ispanya ordu
ıunun, hiç bir zaman bugünkü ka
dar mükemmel bir surette silahlan
mamıt olduğuna, son günlerde bu 
ordunun yeni tayyare filoları tak -
viye edildiğine ipret etmektedir. 

Şili'de Cümhur 
Reisi seçildi 

Santiago • dö - Şili, 26 La. - Riya
seticümhur intihabatı neticeleri : 

Halkçılar cephesi namzedi B. Agir, 
220,892, Satcenah fırkalarının namze -
di B. Ro., 213.251, rey kazanmışlardır. 

Şili reisicilmhurluğuna intihap e -
dilmiş olan B. Pedro Agir Serda. Şili 
radikal fırkası reialerindendir. Muhte
lif kabinelerde dahiliye nazın olarak 
bulunmuıtur. Kendi.si avukat, tarih 
profesörü, iktısadiyatçı, mümtaz bir 
gramer ilimi ve içtimai iktıaadiyata 
müteallik bir çok eserlerin müellifidir. 
Yeni reisicümhur, müteaddit defalar 
Fransa'ya gelmit ve orada ikamet et -
mit olup Franaa'da bir CjOk dostları 
vardır ve franaız muhibbidir. 

Yugoslav - Alman 
ticaret itilafı 
imzalandı 

Belgrad, 26 a.a. - Dün Belcrad'da 
Almanya ile Yugoslavya arasında bir 
ticaret itilifnameai imza edil.miıtir. 
Bu itilifname, iki memleket aruında 
halen meri olan ticaret muahedename· 
sinin bir zeylidir. Bu itilifnamenin 
ilk neticesi, kliring marklarının istik -
rannı temin etmek olmuıtur. Temev
vilcatı iki memleketin mübadelelerini 
zarara sokınaltta olan bu markların fi
atı 14.30 dinar ile 14.70 dinar arasın
da teabit edilmiıtir . 

İtilifnamenin diğer bir mühim mad
desi, Almanya tarafından yugO&lav ih· 
racatına verilmit olan kontenjanların 
tevsiini natık bulunmaktadır. Avuatur
yanın Almanya'ya ilhakı, bu tevaiin ya 
pılmaaını zaruri kılmııtır. Tevsi, bil -
hassa Yugoslavyadan ihraç olunan zi· 
raat mahsullerine pmildir. 

Toprak mahsulleri ofisine 

ait telgraflar 
Yeni tefkil olunan toprak mahsul • 

leri ofisine ait telgrafların da devlet 
tetkilitında oldufu gibi üçte bir üc -
retle kabul edilmesi kararlapuıtır. 

- Hiç filpbesiz, çünkü .•• 
_ Çünkü Pol'u aeviy~r, def:i~ ~i.: 

Diye An. Mi mütehakkunane aozunu 
kesti. Hayır, buna imkln yok ... ln~~!l 
ıevdiğine kartı .otuk davranahıhr 
mi? Bu akpm. onun Pol'a hitap et -
mekten nasıl çekindiiini her halde 
farketmitinizdır. F~kAt, Jülyet o .ka
dar acaip bir kız kı, hazan, ne dütü: 
neceğimi bilemiyorum... Pol ~eldı~ı 
zaman gözleri parlıyor, •e ııdınce, 
dilfünceye dalıyor. Her ~de, efe~ 
Pol'u aeviyoraa. bu ıanp ve beru 
korkutan bir sevgidir. 

_ Böyle sanmanın sebep nedir? 
An • Mi sadelikle itiraf etti: 
- Bilmiyorum. Şüphesiz bu bir se

zittir. 
- Korkarım, pek yerinde olmıyan 

bir aesit-
- Ni~? 
- Çünkü Pol'a kartı atkmız aizi 

körletiyor. Sisi gücendirirsem beni, 
affedin, maclmazel, fakat bu konuı • 
mayı ais istediniz. ltiraflarmm: ne 
kadar derin bir ıempatiyle Jrarpladı -
f11n1 ve elimden ıeldifi takdirde tize 
hizmette bulunmayı ne .adar te
menni ettifimi hlaaetmenisi iaterdim. 

- Ben de abden bir ricada buluna
caktım. 

- Şu halde, rica ederim. emredi -
niz. 

- Madem ki aiz Pol'un do.tusu -
nuz, bu kızın evinde kalmaaı hayatı ve 
bUriyeti için daimi bir tehlike olduğu
nu ona anlatmU. 
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Yabancı gözüyle 

Yazan: Ncmıhi Baytlar 
Fransız parlamentoau Reisi 8aJ' 

Ecluar Erriyo, 1933 yazmcla Anka -
ra'yı ziyaret etmifti. Kendil.iyle Ulue 
için yaptığım mülakatın sonunda 
sordum: 

- Bay Baıkan, yeni Türkiye bak -
kınclaki wnumi intibamızı kıaaca na
sıl ifade eclebilireiniz 1 

Eaki muallim, Liyon tehri eski be
lediye reisi, radikal SCNyaliat partisi
nine.ki reisi, Hki nazır, eski baıve
kil, gözlerini bİl'an yumdu, elini u • 
zatıp omuzum• koydu, metbur çu • 
buğunu ağzından çıkardı, ve kartı· 
amdakine çok ciddi bir aır tevcliine 
hazırlanan bir adam haliyle fU c:.e • 
vabı verdi : 

- Hayran oldum. Şayet genç ol • 
saydım gelir, memleketıinizde çalı • 
ıırdım. 

Mondros mütarekeaind_. 80lll'& 

Türkiye'de olup bitenleri merak ede
rek cümhuriyettenberi memleketi• 
mizden gelip geçen h• realill ya • 
bancı, Bay Erriyo l'ibi, Atatürk Tür
kiye'aine ancak ba,...n olmut •• 
hialerini ve fikirlerini ya böyle bir 
sözle, ya bir kaç makale v.,a bir 
kitapla anlatmıya çalı§llllfbr· Bu 
yabancılar arasında amerikablar, İD
gilizler, franaıslar, belçikalılar, İ• • 
viçnıliler, alınanlar, araplar, balk•n • 
lılar, nular, hatta uzak f&l'klılar ..... 
dır. 
Budapeıte'de bir gazetecilik kons

reainde doat olduğumuz belçikalı 
Bay Anri Libreht, bir sene .onra. 
Bayan Ubreht'le birlikte, Brükael'
den kalkıp Ankara'ya kadar geldi; 
lzmir'e ve Buraa'ya l'İtti, m.nleke -
timizclen ayrılmadan evel Ulm için 
göaderdiii makaleye leftteUiii ~k
tupta bana töJle diycırda: '7ibk 
mucizesini vatanclatlanma anlataca
fnn. Fakat, bundan ilk önce lıize balı: 
aedebilir miyim? Evetse makalemı 
gazetenize dercediniz.,, 

Fakat, mesela fon Bitof' ... "Aa • 
kara''aı, bir mulıarriri ebediyen met• 
bur edecek deierli uerl.-den4ir. 
Eski Amerika •firi Gen•al Şerri!'· 
in ••Gazi Mustafa Kemal Türkiyeai,. 
ni bir diplomatın, nezdinde baland• 
fu devletin rei.ine bir cemile.i te • 
l&kki edemeyiz. O da öteki P,idir. 

Hangiıini saymalı? Atatürk ve 
Atatürk Türkiye'lıi için 7-.banctlar 
tarafmdan yazılmıt olan kitap1-la 
bir kütüpane doldurulabilir. 

Makalelere l'e&ince; bunlar 1&71 -

sızdır. Bu aayıaız makalelerden bir 
kaçını, cümhuriyetin on betinci yıl
dönümü arifeainde, süzel bir cilt ha
linde bir araya getirerek n•pec:lea 
Dahiliye Vekaleti Matbuat Umum 
Müdürlüfiine tetekkür etmeliyiz. 
Yabancıların hakkımızdaki §&badet
leri bizi tundan dolayı memnun e -
der ki türkleri iyice tammadıldan 
hal-de politik maksatlarla uydurul -
mut efsanelere inanarak veya fetret 
devirlerinin acıklı t ezahürlerini bü • 
tün hayatnnıza tetmil ederek ekM • 
riya aleyhimizde bulunmut ve mem
leketleriyle memleketimiz arumda 
uçurumlar açmıf olan yabancı m• 
harrirlerin yerini bugün, tetkik, tah
kik, ve tamik etmek zahmetine kat
lananlar •e hakikati sörenl•, al • 
mıftll". Li.kin, çok iyi biliriz ki ya -
bancılar liaanrnclaki bu delitildik 
inkilabçı Türkiye'nin on dokuz ae -

(Sonu 7 nci sayfada) 

- Bu nafiledir. Beni dinlemez. 
- Oh 1 Bir adam arkadatıııın sözü-

ne kulak umamazlık etmez. 
- Yalnız sevdiği kadın mevzuuba • 

his olduiu zaman müıteana. 
Bu son kelimeleri çok hafifçe, fa -

kat metin bir tavırla aöylemi.fti. Bir 
libza görünür gibi olan saadetin fira.
rını görmiye mahkQm bu maUll ve na
hif biçare kıza kartı nihayetsiz bir 
merhamet duyuyordu. Fakat merha -
meti bu kaziyede kendisinden haki
kati aakJamamasını Amirdi. Sir Persi 
Pol Dölatur'un kalbini tamamiyle 
Jülyet dö Marni'ye vermit oldutunu 
biliyordu. O da, An - Mi gibi, arkada
tının üzerinde cazibesi bu kadar ku -
vetli olan garip ve seniz tavırlı gil -
zel genç kıza kartı insiyaki bir iti -
matsızlık hi11ediyordu. 

Nihayet An - Mi sordu: 
- Pol'un onu sevdiğini mi aanıyor-

sunuz? 
- Bundan eminim. 
-Ya Jülyet? 
- Ah f Bu hususta bir fey bilmiyo -

rum. Kendimden ziyade sizin kadın 
inalyakınıza itimat etmeyi tercih ede
rim. 

- Sise temin ederim ki, JUlyet aah
tedir, ve Pol'a karıı bir ihanet hazır· 
lıyor. 

- Yapabileceğimiz yegane şey bek
lemektir. 

- Beklemek mi? 

(Sonu var) 
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torum' da bir sıhat 
ve nese yuvası 

..........,.. .~ I -•.A.. 
~ ' -,M}': 

' 

Yavrular havuza gİrmİ.ye hazır vaziyettedir 

- .. , . .. ... -·-

Yavrular kum ve günef banyosu yapıyorlar 

.. ·- . ... 

Çocuklar kum bahçesinde oynıyorlar 

Çorum, (Hwuıi) - Çorum Cümhuriyet senelerinde bir sağlık ve ai -
hat yuvasına daha kavuttu. Doğum ve çocuk bakan evinin bahçeıinde 

hazırlanan çocuk bahçesi, su ve kum havuzları bu muhit çocukları için 
çok faydalı oldu. Yavrular burada evin mütehassıs doktorlarının direk
tifleri ve hasta bakıcı hem§İrelerin nezareti altında günün muayyen sa.
atlarında oynamakta au ve günet banyosu yapmaktadırlar. 

.. . •. ;• 

' 

-· 

ULUS 27 - 10 - 1938 

Mersin'de modern mezbaha 
Mersin, (Hususi) - Beş senelik 

programa dahil edilip pliinları, make
ti ve inşaat keşif raporu ikmal edilen 
Mersin mezbahasının bu yıl içinde 
temelleri atılacak ve güzel sahilimi -
ze göz çeken bir abide daha kurula
caktır. 

İzmir' de yeni yapılan modern üç 

mektep daha törenle açıldı 
Açılma töreninde 

bulunanlar ve mek -
tebe kavuşan yavru .. 
lar bayram yapıp oy
nıyorlar. 

Bu mezbaha asrın bütün ihtiyacını 
karşılıyacak şekildedir. Son sistem 
makineler ve cihazlarla zenginleştiri
lerek günün en yeni ve en asri mez
bahası olacaktır. Tetkik edilmek üze
re vekalete gönderilen keşif evrakı 
ve plolnları tasdikten gelir gelmez in
şaatı belediye tarafından eksiltmiyee 
çıkarılacaktır. İnşaat bi rsene içinde 
bitecektir. 

MEMLEKETTEN 

KısA HABERLER 
X Samsun - Bu yıl orta okulda 

çift tedrisat usulü tatbik edilmektedir. 

X Mersin, - Dört gündenberi şeh -
rimizde meşhut suçlar kanunu hüküm
lerine uyacak hiç bir suç işlenmemiş
tir. 

Samsun ....... Sonbahar at yarışları 

başlamıştır. 

)( lzmir - Vfili, cümhuriyet hayra -
mı münasebetiyle köylüye hitaben bir 
beyanname neşretmiş, cümhuriyetin 
manası ve faydaları etrafında güzel 
bir görüşme yapnuştır. 

X lzmir - Şehrimizde açılacak ~lan 
umuınl mağaza kışa kadar faaliyete 
geçmiş olacaktır . 

Zara 
temiz 

Sivas, (Hususi) 
- Sivas'ın bayın -
dır ve güzel kaza
larından olan Za -
ra temiz suya ka -
''~muştur. Hall- - -ı 

büyük bir ihtiya -
cını karşılıyan bu 
temiz su, kasaba • 
ya yedi kilometre 

mesafede Köseda -
ğı eteklerinden ge 
tirilmiştir. Suyun 
kasabaya getiril -
mcsi münasebetiy
le parlak bir tö -
ren yapılmıştır. 

Hemen bütün za -

ralrlar bu törende 
hazır bulunmuş -
!ardır. Halk içile -
cek ve kullanıla -
cak bol ve temiz 

kazası 
suya 

bol ve 
kavuştu 

suya kavuşmanın Halk ilk suyu törenle karşıladı 
sevincini coşkun gösterilerle ifade etmiştir. Cümhuriyetin kasabadaki 
bu yeni eseri kasabanın mühim bir ihtiyacını karşılamıştır. 

. . 

• 

.. . . ........ 
l't • 

' - ~ 

' 

lzmir, (Hususi) 
- Hususi muha .. 
sebe tarafından 
yeni inat edilen 
bet d~rsaneJi üç 
yeni ilk mektep,. 
merasimle açıl -
mıt ve lzmir, bu 
eserleri sevinçle 
kartılamıştır 

Mekteplerden 
biri Seydiköy' de 
diğeri Güzelya -
lı'da, Ü ç Ü n c Ü· 

sü Urla'dadır. Bi
rincisinin masra
fına kısmen halk 
da iıtirak etmiı • 
tir. 

Çorum'da feci bir ölüm 

Bir kamyon ~of örü Belediye 

zablfa memurunu ~iğ nedi ka~h 

Şoför derhal yakalandı 

ve hapse mahkum oldu 
Çorum, (Husu •

1 
si) - Belediye za- ~· 
bıta memurların -
dan Necip sabah -
leyin saat altıda 

vazife başınday -
ken karşıdan faz -
la yüklü bir kam -
yonun geldiğini 

görmüştür. Mc -
mur elli m. mesafe
den kamyona 
"Dur 1" emrini ver
miştir. Şoför, be -
lediyc nizamına ay 
kırı şekilde yük 
yüklediği için sa -
babın erken saatın
da yola çıkmıştı. 

Hiç ümit etmedi
ği bir saatta kar -
şısına çıkan mc -
murun elinden her 
ne bahasına olursa 
olsun kurtulamk 
istemiş ve maki -
neyi durdurmamış 
tır. Kamyonun 
durmadığını gö -
ren m e m u r. tu
tunmak istemiş fa-
kat şoförün itme - , 

~mit'te bir I 
\ kale 

-.--. 
' i 

siyle yere yuvar - ı 
lanmıştır. İşte bu--------- ------------
esnada, memur kamyonun altına yu
varlanmış, feci şekilde ezilerek öl -
müştür. 

Bu facia karşısında derhal hare 
kete geçen zabıta, vazife başındaki 
memuru çiğneyip .kaçan kamyonun 
Merzifona' ait 4 numaralı kamyon 
olduğunu ve Ali Şengöl adında bir 
şoför tarafından idare edildiğini tes
bit etmiştir. Ve şoför yakalanmıştır. 
Aynı gün tahkikat ikmal edilmiş ve 
öğleden sonra şoförün meşhut suç
lar kanununa göre muhakemesi ya
pılmıştır. Şoför üç sene hapse iki se
ne amme hizmetinden mahrumiye -
te, 200 lira ağır para cezası ve 2000 
lira tazminat vermiye mahkfım ol
muştur. 

Vazife kurbanı mrmurun 6 ve ikı 
yaş,ında iki oğlu vardır. Belediyenin 
bu yavrulara bakıp tahsill•rini üzeri
ne alacağı umulmaktadır. 

Edirnedc film 

İzmir' de Kızılay haftası 

J 
• 

1 • 

Van gölü iskelesinden bir görünüş 

Edirne, (Hususi) - Edirne cgit
men kursunda, ve kız öğretmen oku -
!unda Ege kültür hareketlerini 1938 
lzmir fuarını, ata.kadar eden film 
gösterilmiş ve Ödemiş, Bozdağ, Göl
cük, İzmir, Manisa egitmen kursları, 
Manisa kalkınma manzaralariyle Ü -

zümcülüğü, Bergama harabeleri, Ko
zak fıstık ormanları ve Balıkesir 
manzaraları gösterilmiş ve çok bege
nilmiştir. 

İzmir' de Kızılay haftasına baı
landığını yazmıştık. Resim Ata
türk heykeline konan şükran ç• 
lengini göstermektedir. 
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Hisar arkası 
Kenar mahallelerde 
kısa bir dolaşma 

Kaanllar, kuyu bası 
sohbetleri 

S eyahat güzel teY ve11elim .• 
Ama hem kısuı, hem w:u

bu; ve ılli maarafaızına doyum ol
muyor. Belki içinizden: 

- Seyahat parasız olur mu, diye 
dütüneceksiniz. Bir zamana kadar 
ben de aynı tekilde miltalea yürü
tür ve bu yüzden: 

- seyahat ediniz, memleketi gö
rilnüz, tavsiyesini pek fanteikz bu
lurdwn. Ama kanaatimi tamamiyle 
degittirmit bulunuyorum. Şimdi, 
her arzu edene yol göstermiye, 
maarafsu seyahat etmek, tanıma

dıklarını, ıörmediklerini göster
mek ve bilmediklerini öğretmek 
aırrma vakıfım. 

•••• 
Beraber dolaplım. Gideceğimiz 

yer uzak degil, fakat cidden eglen
celi ve istifadelidir. Et dostla he
Wl&flDIY& Hbıum yok, yol tedariki
ne de giripneybı.. ŞimdiHk Atıka
ra'yı tanıyacagu. 

1900 Aııkaruı bir kasaba, 1920 
Ankaruı eene, fakat bir az daha 
yollu bir kasaba, fakat 1938 Anka
raaı artık ne bir kasaba, ne bir te
hir, hatta ne de sadece bir hükümet 
merkezidir. Onun vilayet hudutla
rı içinde demeyim de, belediy~ sı
ıurları dahilinde biribirinin koynu
na aokulmuf, fakat biribirini tanı
mıyan Alemler yqıyor .. 

Ankara ~h batma bir etüt mev-
auudur. ona :Ji Umlne 
uyarak - f6yle kW taanife ti-
bi tutanak iki madd liktir: eakiıe
hir n Y enitchir ... 

Jl'akat bu lrifi mi ya? Eski fehir 
dediiimis ve töhretini tafbanlllda 
toplayası yarı beldıeliin daha neleri 
n neleri var .. Bunl• ıe~dikçe ıc>
rülüyor, prilldUqe inuad9 daha
tmı &örmek arsuauna u.1•--Jil'Or· 

G Un güzel, paıbuçlar ....... 
dır. Yolculuğa hazır mıyw? 

lateraenizı bu pnlük Demiryolu 
taprilailııün bu tarafmda kalalım 
ye sizinle bir az tozlu yollarda yü
rüyelim. Asfalt her zaman bizim
dir, fakat fU iatuyondan bakanla
rın ıöremedikleri bun yok mu, o
ralar yar111 öblkıün yoktur artık; 
budeıı eoma ıeleceklere vaktiyle 
oraların birer mahalle oldu&unu 
nud anlatabilir, hatta onları nasıl 
inandırabiliriz? 

1930 An.Jraruı, nasıl on yıl evelki 
saltanat kuabasıtıı wıv.ttwdayu. 
1950 Ankaraaı da bu.gün aobldarm
da salma salma gezdiiimiz tehre 
yanbakacaktır. Biı: içindeyiz de belki 
onun için günlük değifllleleri baki· 
ki ehemiyetleriyle göremiyor, de
iiten çehreyi liyikiyle hiaedemi
prua. Ama, kısacık bir müddet u
aklaıtıktan sonra buraya dönen
ler: 

- Allah allab, diyorlar; biz li-
derken ıuruı anaydı, 

_ Daha iki ay evel burası bom-

boftu.. 
- ae,en sene fUracıkta iki katlı 

bir bina yok muydu? 

Ke~:;
0

i~;l 
--· 

Biı: onlara cevap verirken dutu· 
nüyoruı: ki t\ı altı katlı apartıman 
o bot arsanm yuine kurulmu9, ıu 
park ve havuı: ayrık otları söküle
rek vücuda getirilmit ve beriki de
vial bina i'ki katlı ey süpürüldük
ten sonra oturtulmuıtur. 

H iaarm tam ark.uındayız. Bu
raya hangi yoldan mı geldik 

dıyec:ebiniJ,. Joyliyeyim: Altın
dağın etrafını dolattık. İaim güzel, 
fakat yol biraz kusurludur. Bunu 
hoı göreceksiniz. 

Fakat, bir kaç mektubumda üat
üste Hisar'dan ve Hisar arkasından 
bahsettim diye dardmaym bana.. 
Oraya musallat oluıumun çok hu
susi ve mantıki bir sebebi vardır. 
Arzedenem umarım ki ala de haklı 
bulur ve Ankara seyahatimizde 'bu
rayı tercih editimde ieabet olduğu
nu teslim edersiniz. 

Sebep fU: bu kısımların ömrü 
pe-k uı:un aürmiyecektir. Mamur ve 
medeni Ankara'da Hisararkaaı bu
eünkünden bambatka bir lıayat ka· 
zanacaktır. Bu sözlerimle, o mahal· 
lelerde oturan binlerce vatandqı 
ı:amanaıı: bir korkuya dütllmrilt ol
mıyayım ama. eldeki plln sarih ve 
idildir. Ancak pllnm tatbikinde 
vatandqların mütkil vaziyette bı
rakılmaması da üzerinde dütünül
müt ve kararlar verilmi.f bir mevzu, 
dur. Onun için korku yersiz ve ı:a
nwıaız olur. Ankara'yı elbirliiiJle 
daha •'1- daha mlmlıll' ve daha 
medeni bir hale ptireceii• .. Bu ça
lıpnada herlctu d,fife düıüyor. 
Fakat ,eklin ea bl,Uiti devlette
dir. Yarınki Ankara'da oturanlar 
daha rahat, daha müreffeh bir ha
yata kavutturulmu9 olacaldarckr. 

Dört yıllık devlet plinın111 Anka
ra-Ya teallQk eden maddeai tatbik e
dildikten, yani dört bin küsur me
mur evi kurulduktan sonra Hisarın 
arkasındaki zoraki mahalle zaten 
kendiliğinden ortadan kalkacak ve 
orada oturan vatandatlar ucuz ve 
rahat evler bulabileceklerdir. 

Şimdi, ziyaretin asıl sebebi
ni daha rahat anlatabilirim: 

ihtiı:ar halindeki bir semti görmek .. 
Buna siz iater cançekipn bir hasta· 
yı ziyaretteki minayı verin; ister 
çoc:uklarımua Aokara'nın eski ha
lini anlatırken "lbım olun, diye 
diltünün •. Hulba ne türlü tefsir e
derseniz edin; fakat Ankara'nm bu 
efzli kal11111 taraflarmı tanımaktaki 
isabeti inklr etmeyin .. 

Dolapcatnmz yerkl vUaati hak
kında size bir fikir venniı olmak i
çin 9unu -8ylemeliyim: lsmetpa)a 

Güneş Kulübü 
içtimai sporlarla 

meşgul olacak 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Günet 

kulübü idare heyetli ve hayaiyet diva
nı bugün mütterek bir toplantı yapa
rak kulüıbün futbol, pret, denizcilik 
ve atletizm tubelerini lağveıtmi,tir. 
Günet kuMibü bundan sonra faaliyeti
ni daha ziyade içtimai sahada ve ten.ia, 
ıolf, atıcılık, a~ılık, kara ve deniz 
avcılığı, datcılık gibi içtimai sporla
ra tahaia edecektir. 

lstanbulda pazarlıksız 81lbf 

kanununun tatbikab 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Puar

lıkau aatıt kanununun tatbikatı bü
yük bir dikkatle takip ediliyor. Şim
diye kadar kanuna muhalif hareketi 
görülen, bin kadar diik:kin ve müesse
se aahi.bi mahkemeye verilmit ve bun· 
lar kısmen para cezasına mahk1lm 
edilmiflerdir. 

Mahkeme 
röportaj lan 
(B•p 4 liaca uyl•d•J 

baıhyor .. Bunun altındaki lafları da 
buna kıya. et sen .. Kimi yerinde de: 

- Dün batın ağrıyordu, nasıl ol· 
dun? Gözüme uyku girmiyor .. Yahut. 

- O kocan olacak herif bu ıece de 
eve relmeae de .. Filan gibi edepsizlik
ler, ahlaksızlıklar, namuHuzluldar 
var. 

15 • • 
ıncı Yıl 

dolayısiyle 

Jlrul dö M•kı' 111 
1111redllen 111kıle 
Moakova, 26 a.a. - Ta• ajansı bildi

riyor: Jurnal de M041ku, Türkiye cüm
huriyetinkı onbqinci yıldönümü hak· 
kmda bir makale netretmiı ve ıuete
nin güzel bir köteaine Cümhur Bet
kanı Atatü.rk'ün portresini koymut-
tur. 

Gazete, cümburiyıet Tilrkiyeainiıa 
istiklal için olan mücadelesinin tari· 
hini huliıaa ettikten sonra diyor ki: 

"Sevr muahedesi Türkiye'yi parça
lıyor ve onu yarı müstemleke vaziye
tine koyuyordu. Türkiye, yabaııcı mü
dahaleler yüzünden mütkül pnler 
geçirdi. lngilizlec tarafmdan te,çi e-
dilen yunan kıtaatı, "uayif ve nizamı 
~mi.n için .. Anadolu'nun içlerine ka
dar sokuldular. İstanbul itillf ordula• 
n tarafından i.fgal edilmiıti. Yunan
lılar Ankara'ya dogru yürüyor, fran
sızlar Kilikya'yı, italyanlar da Antal· 
ya'yı ifgal ediyorlardı. Hatti ingilia 
işgal mufrezeleri Kar~d~z'de1? 
Samsun'a kadar nüfuz etmıfti. Tiirki
yıe yalnız bir tarafta, Sovyet cümburi· 
yetleı:.inden sempati ve dostane yar
dım buluyordu. Türkiye Büyük Mil· 
let Mechai hukümeti bu cümhuriyet
lerle "dostluk ve kardetlik muahede
si,. akdetmiıti.,. 

Gazetıe, Türkiye cümhuriyetinin 15 
yıllık billnçoaunu yaptıktan sonra 
töYle devam ediyor: 

Tenekeler 6ir yanda dursun, iki bayan çeneçeneye 11ermifler. 
Karı daha pazardan gelmedi. Gelin

ce ben ona yapacağımı bilirim. Senin 
oilana ıelince, ben kendisiyle de icap 
ettiği ıibi konuıurum. Yalnız timdi 
sana soruyorum: Sen bunları biliyor 
muydun? 

"On bet yıl içinde Türkiye cümha
riyeti bir çok mühim ıslahat baf&rdL 
1924 eski oamanlı imparatorluğunun. 
son enkazı olan halife1igi liğvettikten 
sonra, yeni türk hukümeti dini dev• 
letten tamamen ayırdı. Maarifi llik• 
lettirdi, hocaların imtiyazlarını kal
dırdı. Kadm seçim hakkmı kaı:andı n 
amme hizmetlerine prdi. Kıyafetin 
avrupalılaıtırılmuı ve arap harfleri 
yerine litin harflerinin ikamesi diter 
bir GOk ıslahatla birlikte, Tiirkiye'yi 
süratle Avrupa medeniyetine balladı. 
Evelce memlekette mevcut olım)'m 
birçok endüstri doldu. 

Ne konufUyorlar der.inal 

Mahallenin meıthalinde böyle 
Pzel evler tle var! 

mahallesinin öbür ucundan, bapi
uneye, yani Cebeci eteklerine ka
dar olan lmmı bilkeinis.. Arada 
hiç olmaa.a, bir, bir buçuk saatte 
aor alaıan bir mesafe var. Bunun 
tam mukabilini diifiinün.. Çünkü 
benim anlatmak ve sizi dola9tırmak 
iateditim yerler Hiaarm arkasında 
ve çevre halinde, bu bir buçuk saat 
ılrea maMHelerln tam mabbill
dir. Hiları kucakbyan hafif kollar .. 

Asfaltta gözümüz lüks otomobil
lere, belediye otobüslerine o kadar 
alıtmıftır ki kum kamyonları bile 
gözUmilze batar. 

İtte size bir kağnı.. Camuzları, 
direkleri ve mibut gıcırtıaıyle, ser· 
beat serbest dolqıyor; ve bir man
ga çocuk; pek alıfkın oldukları bu 
tatlı sesli camuz arabaamm arkuı
na takılıyor. Yer bulabilenler rahat 
rahat oturmak için arabacının izni
ni filan beklemıyor. 

K imi kajm. dört direğinin aruı
na siyah bir telis ıenJIİfı ıçuı

deki metaı etrafm gözunden sakla· 
mıya çalıf1D1ttır. Jl'akat aakm me
rak edeyim demeyin: içinde köy· 
den sabahleyin saman getirildi; sa
tıldı; timdi bot d&ıUyor. 

Yere earkan sopaları yollarda iz
ler bıraka bıraka, aheste beste uzun 
kay yollarma kapılar bu maballe
lerden asılırlar ve &elitlerinde sa
maoıvau baıaya bofm!tır, karpua
ı...aAMan ~. Hiurar• 
il, ........... bir itJılal .... 
., • ., o_., ~JtQeriyle bu .... 
ba11eJilel' ~ ,._ bir .,.,_ 
laak JnırubnufhU. Ahperit ..-rkes
leri olan meydanlar ıün&n muay
yen saatlerinde muayyen alıcı ve 
satıcılarla dolar. 

Arabacılar çocuklarm bu tırnaa
nıflarına lcumıyorlar; ellerinde u
ı:un ~ılar olsa belki korkutur
lanb; fakat camuz kamçıyı neyle
sin .• Ona: 

- Deh bre, yetiyor .• Zaten hızlı 
yürümeyi becerema ki mübarek .. 

Dolqıyoruz. Yolumann liatün
de çocaklu &lrilJOf, emnek iati· 

yor, fakat kaçırıyoruz. Yanımıza 

yaklatmak nıyı:tınde degiUer. un
ıugunun pcfinden, yahut göıuslu
gunun ko•unaan yakalıyabı!oıkle

rimize: 
- Adın ne senin, diye soruyor, 

neden sonra, parmakları aııı:ların
da, korkak ve çekingen gozleri yü
ı:ümiizde: 

- Ahmet Çelikkol, yahut: 
- Hatice 1'rol, diye birer iaim a-

labiliyor, fula konupmıyacacmu
•ı anJaymca aalıveriyorua. Ne ya
palım. •orta pellik olmaz ki.. Za
hir konufm&k iatemiyorlar .. 

Fakat, hissettirmeden onların 
toplu bulundukları bir yere 

ya~ıaşırsak demin bize adını bin 
nu ve niyazla aöyliyeıı haylazın 
bülbül kesildiğini görüyor: 

- Bunda bir hikmet var elbet, de
yip ıeçiyoruz. 

Kuyu baflDda bir yarenlik.. İki 
bot teneke bir yanda dura dursun i
ki hatun çeneye kuvet dedikodu ya
pıyorlar. Biı:i görünce ellerindekı 
itleri bırakıp ,dillerini çektiler; te
nekelere sarıldılar. 

Fakat biz: 
- Rahatınızı kaçırdıkaa gidelim& 

deyince bu lüzumsuz gaytttkqlik· 
ten vazgıeçtiler. 

- İfimiz pek acele değildi de •• 
Zaten biribirimi.ii ayda yılda bir 
göriirüz de .• İki llf edelim dedik 
de •• gibi, sanki kötü bir py yapı

yorlarmıf pbi kendilerini mazur 
eöatermiye çalıftılar. 

- Bu kuyunun suyu iyi midir, i
çebilir mıyiz, diye sorduk. Beyaı: 
baförtülü, dallı onlUklü olan: 

- Buz gıbidir, kardetim. dedi, 
durun ben aıze çekivereyim. 

Ne iyi, ne temiz, ne cana yakın 
kadınlar .. Oturup saatlerce konut
aanıı: unnmazaınız. Şivelerindeki 
hususiyet ve hele konutmalarında
ki samimiyet sisi derhal bailayıve
rir. 

S uyu içtik ; ve bundan cesaret 
.darak laf açtık: 

- uu mahallede aıkaık dillün o
lur mu? Dugunler guzel geçer mi? 
diye 10rduk. 111i kaclm birbirlerinin 
yüzlerine baktılar, gülüttüler, aoıı
ra güldüklerini ıörmıyelim diye 
yüz örtüleriyle yüslerjni örtmek 
iatediler. Galiba mevzularının UatU
ne bumıttık.. Gene dallı önlülkü 
Bayan: 

- Biz de öyle bir feyden konup
yorduk da onun için .• dedL 

His de vermiye mecbur olmadıl& 
tiu bahada w.. 

- 8alaa -~ alı-ym,, .._.illd,..... 
- Kimin düpnünden? .. diye iti 

ıeni9letmek iatedık. Gene ıtWJmse
diler, fakat bu aualimia cevapsu 
kaldL Belki de içlerinden birinin.. 

Her adllDda bbi çeken bir baflr& 
yenilik, güzellik .,. sıcaklık prt1-
yoruz. Nihayet keııclimizi bapi•
nenin arkalarında buluyor, bir kn
tirmeden Cebeci önlerine ıeliyor 
ve ufalta iltihak edıyoruz. 

PabuçlarDDU bir u qmck. tos
landı. Fakat epiy yer &'ÖnDÜf olduk. 
delil mil 

- A vallahi evlldım, timdi senden 
duyuyorum. Ben böyle ince itlere ne
reden akıl erdireyim ki .. 

- Peki o otlun olacak herifin ce
binde mektup filan görmedin mi hiç? 

- Erkektir, cebinde mektup da bu
lunur, para da.. Ama ben mektuptan 
ne anlarım.. Kara cümle ne gezer ben· 
de a iki gözüm evlldım.. 

Böyle Sibel ıUzel konu9urken, bu 
efendi ayala kalktı, yumrutunu bir 
iki kere banda salladıktan aonn. ba
na kötü ama çok kötü, haddin.den faz
la katil bir llf liyledi: 

- Sen, itte bu nin içinde bu'aun 
dedi. 

- A ... Töbe de, töbe, dedim, ıu 
yapnda bmıa bu W reva mı? 

O töbe dedi mi, demedi mi bilmiyo
rum. Bir de baktım ki yerdeyim. Yum
ruk, tekme ne rut ıelirae sağıma so
luma yapıfıp duruyor, vallahi hikim 
bey, hillf olmasın, belki bir iki saat 
döriU. tokatladı, tekmeledi beni .. 
Sonra da yorulup çıkıp gitti. 

Hakim sordu: 
- DövUldiltUnUze dair doktordan 

rapor aldınız mı? 
İhtiyar cevap verdi: 
- Almadım, dedi, benim daha ilk 

dayak yiyitim. Usulünü bilmiyorum 
ki .• Bundan sonra inpllah raporu alır 
da gelirim. 

Ve biraz sustuktan sonra ilive etti: 
- Hem rapora ne hacet bildm bey 

otlum, dedi, vUcudwnu açayım da ıö
rUn, yanım yorun yara bere içinde.. 
Kadın dedili kadar dayak yedili 

hakkmda blklme bir kanaat vereme· 
miıtL IUkim dedi ki; 

- Peki bir it olmufo. Bu ip de se
nin oğlunun sebebiyet verdiii anlqı· 
hyor. Hem dayll'k yedilini ispat da e
demiyorsun •. Sizi barıttıraak olmaz 
mı dersin? 

Dilnüvaz bu tarafını biç dütilnme-
mitti ıaliba.. 

- Barıpnak mı, dedi, iyi ama nuıl 
olur, ya beni diS•diliL 

Hakim: 
- Sen bilinin. dedi, ben teklif et-

tim. 
Dilnilvaz biru naı: etmedi delil; 

fakat belli ki o da iti pek uaatmak is
temiyor. Sulta yoluyle iti tatlıya bal
lamıya ruı oldu. Ama kapıdaa çıkar
ken de kendini tutamadı dedi ki: 

- Bu dünyada affederim. fakat ya 
öteki dUnyada? •• Orada da affederler 
mi llClıba? 

Kezege 

Bir gün • • 
ıçın 

(..,, S inci aylada) 

Türkiye cümbudyeti biJb8ma tim
diki beynelmilel vuiyet içinde pnl
den milli istikliHnüı bir tehdidi kar· 
t•ında bulunabilir. Fapat miltıearrıs
lar, atraıejik vaziyeti ve bam madde
leri iti>ariyle kendilerini cc;l\eden 
Türkıiye bakında geoit taaanarlar 
bealemek1ıe •• oma ~ 1lup 
gayelerine hismet ettıinnek l:itıemtk
tedirler. Şantaj1' tehditle, her ttirltl 
politik kombinezonlarla ve "plSifilr. 
ikt .. di ve mali huUU dedikleri vasıta 
ile, taarruz! devletler, bazı .. demokra
tıik,. devletlerin mDumahllarmdan ._ 
tifade ederek, Tiirldye'de köklepni,. 
vıe onu nüfuzları altına alnuya çaI.
yorlar. Bizı:at Tilrkiye'nin içinde da
hi çabpn fqiat ajanlar Türkiye hil
kümetini puifik dnletlerden ve kıol
lektif emniyet premipindaı unld• 
tınmya çalıpnaktadırlar. Bwtlarm fa.. 
aUyeti Tilrkiye'nin millt ıiatikWiDI 
tıaıta111n1ya ve tilM milleti tarafmdm 
çetin lnırtulu9 mücadelesi eonunda el
de edilen neticelerin ilama matuf
tur. Tiirkiye onbeıinci yıldöniim114tl 
çok karıtık bir enternMyonal vuiJ'll& 
içinde teüt ediyor. 

Coiraft w politik mühim bir te1llll 
noktumda bulunan Tilrkiye ctimblt
riyeti, barıtın tak mine ve bir diln,. 
kıtalinin tehdidı altmda bulunan • 
priyetin müdafaasına tesirli bir _. 
rette hio •. .ı olabilecektir. -
Mınisa • Relldlye • M•llllye 

·*yollır1 törme iP .. • 
• 

Manisa, 26 (Haual mnhahıirimls 
bildiriyor) - 15 inci yıldönOmllntia 
mutlu preftne bqUn M .... - Rep • 
diye, M•niM - Muradiye - Menemen 
yolları ve halk babçeei açıldı. Valimi
zin bu milnuebetlc e&yldeip nutuk 
allatlarla .,... erdi. 

Yarın da atadyom ve IPOI' kulüba 
tenis uhaaınm ~ törenleri yapla-
caktır. 

Maniaalılar. Cilmhuriyetin kendile-
rine kazandırdıit bu hayirli varbklann 
aevind içinde 15 inci yılı kutlamak ~ 
çin eabıraızlık ve heyecanla hanrlm • 

maktadır· 
~ ............... oldıata ...... -
--~..W,iJfedir: Ticaret aarayı binan 
J'W ,...; rııi, lriitia clibayQS haki • 
kar.. ............ 

MalhM u..- M&liirlQfıalD 
°'YM••ı ~le~ T• • 
kiyeei,. ltatbiı albntl• ....... ol -
tlafa ~uslan hepimi• Wr "-- 4a1aa 
IÖ.._ seçinbiliris; Jı_...i.. o -
ı- itimadmusm biras tlalaa arbDall 
için delil, on c:lobs ._, .. katetmit 
oldafamn ......, ..... oalara söre 
be .... ihtiYa etlilW habrlıytırak 
........ _._ ~ saklat -
bl'Wk .. • ıtlawaklıehimin •t1•• ......... i5ia--N.Ba~ 

İstanbul, 9 (Telefonla) - İ.tanblat 
ticaret urayınm Emiııönünde yapıJ. 
muı kararla9tı. Meydan asıldıktm 
toara bınanın yapılmuma hafl•,,.. 
~- . 
Sefaretler erkanı Ankara'ya 

geliyorlar 
t.tllnbul, 26 (Telefonla) - latan

bul'da bulunan bütün yabancı sefirler 
ve sefaretler erklnı cilmhuriyet bay
rammda bulunmak üzere Ankara',. 
harelııet etmiperdlr. 
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KOCOK İLANLAR 
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Kiralık : 

ACELE KiRALIK KAT- İki ant- Küçük ifôn şartları 
re, beş oda, iki salon, mutbak, kiler, 
hizmetçi odaaı, havuzlu güzel bir bah
çe içinde ıki aileye elvcri§li. Yenitehir 
Tuna caddesi Düzenli sokak No. 10. 
Telefon: 2676 7412 

KlRALIK - KALORlFERLl, Sl
CAK SULU YENi APARTIMAN. 
LAR : Sair her türlü konfor. Menekşe 
Sokağı 4, Bulvara birkaç adım. Orta 
daireler: bir hol, üç oda, bir hizmetçı 
bölmesi. Küçük daireler: bir hol, iki 
oda, bir hizmetçi bölmesi. Alt katta: 
Çamatırhane, sandık odaları. Telefon: 
3788 veya 1657 7717 

Kiralık Daire - Ferah, taksimatı 
modern 5 oda, 1 hol. Elektrik, hava -
gazı, banyo, alaturka, alafranga iki ha
li. 2 balkon: biri arkada oda kadar ge
ni,, muhafazalı, mükemmel nezaretli. 
Zarif cephe, bahçe, altında bakkal. Ba
kanlıkların, asfaltın yanı batı. Demir
tepe, sefaret karşısı Akbay s. 9 7796 

Kiralık - Maltepe Uludağ sokak 
balkonlu genit nezaretli 4 oda, 1 hol, 
banyo, kiler aaireyi havi ikinci kat 
İçindekilere müracaat. 7821 

Kiralık Küçük Daire - Havuzbaşı 
Karanfil sokak 13 No. da, 2 oda, 1 hol, 
havagazı elektrik Tel: 3079 7824 

Kiralık Kat - Dcmirtepe Necatibcy 
cad. Barkan Ap. No. 11 de 4 büyük 1 
kUçük oda 1 hol banyo havagazı elek
trik 3 balkon. 7 834 

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

7835 

Kiralık aparbman - Kaloriferli, 6 
oda mu§&mbalı. Çankaya Cad. No. 49 
görmek için 2. ci kata görüşmek için 
tekerci Hacı Bekir'e müracaat. Tl: 
3050 7865 

Kiralık oda - Bir büyük oda, 2 
natiyer, fevkalade manzaralı geniş te
raı kalörifer, daimi sıcak su 30 lira. 
Yeniıehir Atatürk Bul. Yenice Ap. 
No. g 7866 

Kiraldc - Kalorifer, sıcak su, ye -
nl apartnnan. 5 ıcr oda, birer salon 
konforlu 3 daire. bmetpaşa cad. so -
nunda au deposu altında köşe başı. T. 
2451 7867 

Kiralık - Yeniıehir İsmet lnönU 
caddeıi No. 60 da 4 oda, 1 hol, bahçe 
içinde ve mUıtakil· Telefon: 2222 

7869 
Kiralık - Muayenehane, yazıhane 

ve ikametgaha elverişli bütün konfo
ru havi 5 odalı müstakil bir ev. Balık
puan Çıkrıkçılar yo~uşu alt başında 
terzi Ahmet Sirel'e müracaat. 7916 

Kiralık - Yenişehir Adakale cad -
desinde 18 No. da orta kat. 3 bUylik 
oda, 1 geniş hol, havagazı, banyo, 
mutbak. Tl: 2655 7951 

Kiraldıt - Yüksek Ziraat enstitüsü 
mahallesinde müstakil bir oda. Tl: 
3991 Mahmut Süre müracaat. 795-. 

Dort satırlık küçük illnlardan: 
Bir defa için 30 Kurut 
İki defa için 50 Kurut 
Uç defa için 70 Kuru, 
Dört defa için 80 Kurut 

Devamlı küçük illnlardan her def111 
için 10 kurut alınır. Meseli 10 defa 
nesrc:dilecek bir ilin ic:in 140 kurus 
alınacaktır. Bir lrolaylılt olm.ak üzer~ 
her satır kelime aralanndakı boeluk· 
tar müıt~sna. 30 harf :tibar ed.:tmiıs
tir. Bir kücuk ilin 120 harften ıbaret 
olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her aatır kin ay. 
rıca 10 kurut alınır. .................................................... 
Kiralık daireler - Eraoy apartıma

nı otobüs garajı karşısında Tl: 3654 -
3710 8005 

Kiralık - Atatürk caddesi Kızılay 
karşısı Paşakay apartımanı üçüncü 
kat. No: ıu mobilyau bır oda. Akşam-
ları sekize kadar müracaat. 8012 

Kirlık kaloriferli daire - 4 oda, 
bir hol, tam konfor. Yenişehir Çiftlik 
satış mağazası karşısı Erkut apartı -
manı, kapıcıya müracaat. 8024 

Kiralık oda - Bay için konforlu. I
şıklar caddesi Yüksel apartıman 3. cü 
kat No: 8. 8027 

Kiralık oda - Demirtepe köprüsü 
yanında Özveren Ulus sokak 1 No. lu 
apartıman alt kata müracaat edilmesi. 

8043 

Kiralık - Kalorifer, sıcak ıu ve 
her türlü konfor: Beş ve altı odalı da
ireler ehven fiatla kiralıktır. Yeni§e -
hir, Mimar Kemal ilk okulu karıısın . 
da okula sokağı No. 9. Telefon: 1372 

8046 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so
kak Adalar ap. 2, 3, 5 odalı ve konfor
lu daireler. Kapıcıya müracaat. 8047 

Kiralık aparbman - Y eniıchir'de 
Atatür kbulvarmda Tuna Ap. Kalori -
ferli daireler Resmi dairelere de elve-
rişlidir. 8048 

Kiralık - Bahçeli evler kooperati
fi mahallesinde 123 No. beş odalı iki 
kat müstakil B. 4 tipi ev kiralıktır. 

Merkez Bankaamda R. Bolevin'e mü-
racaat. 8050 

Yeni kaloriferli apartıman - 5 oda 
ayrıca hizmetçi, sandık odaları geniş 

hol, ofis 15. II. teşrinden kiralıktır. 
Yeniıcbir İzmir Cad. No. 10 8057 

Kiralık kat - 4 oda, 1 hol. Yeni -
şehir Dikmen köprüsü yanında Ayla 
sokak No. 3. K. Oğlan (Ulus mayda -
nı) Kuyumcu bay Şeref'e müracaat. 

8075 

Kiralık ev - 2 oda, çok ehven i
carla Y cnişchir İlkiz sokağı (Eelcktrik 
şirketine giden yol) No. 20 Mahir 
Esen Ap. No. 1 8076 

Kiralık - 5 geniş oda, hol, banyo, 
balkon, havagazı hizmetçi odaaı 2 tu • 
valet bahçeli 80 lira. Yenişehir Selanilı: 
cad. No. 51 Tl: 1347 - 2953 8077 

Kiralık kat - Kalorifer her tilrlü 
konfor 6 ve 4 odalı 2 daire. Yenişehir 
Selanik caddesi No. 55 Tl: 3511 

8078 

u~us 

Acele aablık ev - Yenişehir'de üç 
katlı, ehven fiatla verilecektir. Tel: 
2487 Vahdi Doğrucr . 7998 

Sahide kasa - 60 • 60 - 160 eba
dında milltamel bir demir kaaa müsa
it fiatla aattlrktır. Postane caddesinde 
Mermerci yuvaaı apartımanında kapı-
cıya müracaat. 8049 

iş verenler ı 

Bedia terzihaneei için - Dikiş bilen 
4 bayana ihtiyaç vardır. Ycniıehir Ha
vuzbaşı Çankaya Cad. Kınacı Ap. dai-
re 3 müracaat. 7891 

Dolgun maaıla hizmetçi aranıyor 
- Ev halkı 3 kişidir, yemek ev hiz • 
meti ve ufak çamaşır yapacaktır. Ulus 
meydanında Koçak han kapıcısına mü-
racaat. 8026 

! 
........................................ ~ 

Vilôyetler 
1111111111111111111111111111111111111111 

Tayyare meydanı 

tesviye ameliyatı 
Seyhan Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Adana tayyare meydanı tesvi
ye ameliyesi keşif tutarı olan 17116 
lira 48 kuruıla ve kapalı zarf uaulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 5-11-938 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat on birde 
nafıa dairesinde yapılacaktır. 

3 - lıtiyenler keşif evrakını gör
mek üzere nafıa dairesine müracaat 
edebilirler. 

4 - İsteklilerin 1238 lira 74 ku
rut muvakkat teminat vermesi ve i
haleden sekiz gün cvel vilayete mü
racaatla alınacak ehliyet vesikasının 
gösterilmesi mecburidir. (7617-4459) 

7848 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Kayaeri Belediyeainden : 
1 - Eksiltmeye konulan iJ Kayıe -

ri'de yeniden yapılacak olan mezbaha 
inşaatıdır. Ketif bedeli 100471 lira 43 
.<uruştur. 

2 - İş vahit fiyat üzerinden verile
cektir. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
>1e saire aşagıda yazılıdır. 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Eksiltme şartnamesine ek şart-

name 
C - Mukavele projesi 
D - Bayındırlık işleri genel ıartna

mesi 
E - Fennt tartname 

Hükümet konaOI' 
yaptırılacak 

Aydın Nafia Eksiltme Komiıyo
nundan: 

1 - 21. 10. 938 gilnü ihalesi yapıl
mak üzere ekıiltmeye çıkarılan 49329 
lira 51 kurut kcıif bedelli Nazillide 
hlikümet konağı inpatına talip çrkma 
dığından yeniden ekailtmeye kon
muştur. 

2 - Bu ite ait ıartname ve evrak 
şunlardır. 

A) Kapalı zarf uıuliyle eksiltme 
şartnamesi 

B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık itleri genel prtna-

mcıi yapı itleri ıeraiti umumiyeıi 
D) Fcnnt tartname 
E) Kctif metraj cetvelleri 
F) Resimler 
lstiycnlcr bu evrakı Aydın nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 14. 11. 938 tarihinde 

pazartesi günü saat on bette Aydın 
nafıa müdürlüğünde toplanacak ko
misyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliylc 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3700 liralık muvakkat te
minat vermesi ve ihaleden en az 8 
gün evci vekalete muracaat ederek 
Nafıa vekaletinden alınmış yapı mü
teahhitliği vesikası göstermesi ve 
müteahhidin bizzat diplomalı mühen
dis veya mimar olması veya bunlar
dan birisiyle mügtereken teklif yap
ması ve mukaveleyi birlikte imza et
mesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı aa~tte? bir s~
at evclinc kadar nafıa daıresıne getı
rilcrek eksiltme komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede ayzılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmıt ol
ması lazımdır. Postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. 8054 

Müsabıkı müddeti temdidi 
Gireıun Beled'ye Reialiğind n ı 
Giresun vilayeti merkezinde yaptı-

rılacak olan Atatürk abidesinin mü -
sabaka müddeti Jüri heyeti karariyle 
27-9-938 tarihinden itibaren bir ay 
uzatılmıştır. 

İştirak edecek sanatkarların mez • 
k\1r müddet zarfında hazırlanmaları 
ve maketlerini Güzel Sanatlar Aka
demiai Direktörlüğüne teslim etme -
lcri ilin olunur. 8~9 

F - Keıif ve silıilei fiyat cetvelle-
i ve metraj cetvelleri Ordu Valiliiinclen : 

G - Proje ve aair evrak Vilayet huıuıi muhasebe mUdUrlü-

Münhal varidat müdürlüğü 

4 - Münakasaya iştirak edebilmek ğünün varidat ve tahailit ıerviainin 35 
için yukarıda yazılı proje, gartname, lira aaıl maaflı varidat müdürlüğü 
'<cşifnamc ve sair evrakı belediyeden münhaldir. 
almaları mecburi olup bedeli beş lira- Lise mezunu veya maliye me.I.ek 
dır. mektebinden mezun olup vergi kanun-

5 - Muvakkat teminat miktarı 6273 larma vakıf ve evsafı matlubeyi haiz 
' ira elli kuruştur. bulunanlar memurin kanununun hü -

6 - Nafıa müdürlüğünde mUte,ek· kümlcri dahilinde tayin edileceklerdir. 
kil komisyona sekiz gün evel müraca- Bu memuriyete talip olacaklar dev
at ederek bu işi yapabileceğine dair let müesseselerinin mali kısım şef ve 
ehliyet vesikası ve ticaret odasından mümcyyizliklerinde çalışmış ve iyi 
scnei cari vesikası almış olmaları ve not almış olmaları lazımdır. 
ibraz etmeleri ve inşaatın devamı Talip olanların kanuni vesaikleriy
müddctincc bir mühendis veya mimar le birlikte birinci kanun nihayetine 
ve yahut bir fen memuru kullanmaları kadar Ordu Valiliğine arzuhalla mü -
mecburidir. 1 racaatları ilan olunur. 8070 

7 - Teklif mektupları yukarıda I --------------

rr. lO - 1938 

Haslahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

FAR Hasan fare zehiri 
ile öldürünüz 

Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevi fa
releri, sıçanları derhal öldürür. Teıiri kat'idir. Fareler kokmaz 
Buğday nevilerini aerpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek

meğe ve herhangi bir gıdaya ıürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır Kutusu 10 J..iiviik ?5. ikisi bir arada 30 kurustur. 7537 

Taşdelen ve Defneli 
suları fiyatl 

VaJnfiar Umum Müdürlüğü Menba Sulan itletme Müdürlütünden : 
Vakrtlar tdaresinin Taşdelen ve Detneli ıularınm Ankara bayiı An· 

lrara'da Hal kartıaındı 3 No. da Aziz Teze'dir. Menbaında fenni ve sıhhi 
~era11 altında otomatik makinalarla el dokunmadan doldurulmuş olan tite, 
galon ve damacanAların depoda aatıt fiyatile evlere teslim fiyatı aıağıda 
gösterilmıştir. 

Taşdelcn Defneli 
Kuruş Kuruı 

4 
4,75 

16,00 
95,00 

105,00 

4,50 
5,25 

16,5(1 
100,00 

110,00 

0,30 Litrelik .. 0,50 .. 
Galon 3,00 • 

30,00 • Damacana 
Depoda 
Damacana 30,00 .. 
Evlere teslim 

Galonlar umum bakkal dilkklnlarında 17,50 kurup utrlacaktrr. Bu fl
vatlardan fazlasına alınmaması, fazla talep edildiği takdirde Vakıflar U
mum MUdUrlüğUne veyı lıtanbul Vakıflar BatmüdilrlilğUnde ıular itlet-
meıi Müdürlüğüne malOmat verilmesi rica olunur. (4201) 7403 

Kapah günler 
Emlak Ye Eytam Bankaamdan ; 

Cümhuriyet Bayramı münasebetiyle Bankamız 28 T eırinievel 
1938 cuma öğleden ıonra ve 29 T etrinievel 1938 cumartesi .rünü 
kapalı bulunacağını sayın mütterilerimize bildiririz. ( 4558) 8067 

Sivil elbise yaptırılacak 
Emniyet Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli Teminat 
Cinsi Takım Lira kuruş Lira kuruı İhale gilnü Saat 

Sivil elbise 185 22 00 306 00 28-11-938 pazartesi günü 11 

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

Is anya~lar : 

Danı Derıi - Dans öğrenmek isti· 
yenlere iyi bir fırsat: 20günde mükem
mel dans öğrenmek iatiyorsanız Ulus'. 
ta B. G. rumuzuna mektupla müracaat 
ediniz. Ders evlerinizde verilir. 7852 

Devlet Hava Yolları 
yazılı günde ve ihale saatinden laaka! 
iki saat evci belediye encümen riyase· 
tine makbuz mukabilinde verilmiş o · 
lacaktır. Postada geçecek vakit zıyaın-
dan dolayı geç gelen mektuplar encu- Su deposu yaptırılacak 

Yukarda yazılı elbise bir ay müddetle temdit edilerek pazarlık suretiy
le ihalesi yapılacaktır. İıteklilerin gösterilen gün ve saatte Emniyet MU· 

Ucuz kiralık - Yenişehir Adakale 
caddesinde 20 No. da 5 oda, havağazı, 
elektrik, banyo ve ıu, ağaçlı büyük 
bahçe .. Tl: 1669 • 1798 müracaat. 

7972 

Kiralık daire - Yenişehir Sıhiye 
Vekaleti karşısında köşe başında 3 o
da• 1 hol 'rl: 3652 ye müracaat. Ah· 
met Özbayrak 7974 

Kiralık - Sıhiye Vekaleti yanında 
lımet Koyuncu apartımanında 2 odalı 
daire, kapıcı ve suyu dahil aylığı 35 lı 
radır. Anafartalar Cad. Kamelya ma-
ğazuına müracaat. 7987 

Kiralık ucuz günetli kat - 4 geniş 
oda, hol, sandık odası, geniş mutfak, 
banyo v. s. bahçe. Yenişehir, İametpa-
ta caddesi ıon durak No. 94.. 7988 

Kiralık Orta kat - Üç büyük oda, 
hol ve tam konforu haiz Yenişehir 
Dikmen caddesi Yiş sokağı 16 No. ya 
müracaat. 7990 

Kiralık - Müstakil odalar ve dai
reler. Havuzbaıı yanında. Bahçeli ve 
güzel nezaretli ehven fiatlar. Sclanik 
caddeıi. No. 16 7991 

Kiralık - Yenişehir Sıhiye Vekile· 
ti karıısında Bomontiyc giden sokak· 
lardan Ilkız sokağında Dr. Feyzi apar
tnnanında kalorifer, elektrik, su, hava
gazlı geniş hollü 5 ve 3 odalı ayrıca 

ofiı ve hizmetçi odasını havi dairele · 
kiralıktır. Ti: 1764 7992 . 

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

3 oda, 1 hol, tam konforlu daireler. 
7995 

it anyor - 3 sene resmi bir daire
de idare memurluğu yapmıf bir gen~ 
iş arıyor. Yeniıchir Orduevi karşısı 
Sevim Ap. kat 3. A. K. rumuzuna yaz• 
ile müracaat. 8044 

Satılık - Azimet dotayıaiyte çok 
;ız kullanılmıı ev eıyaaı Opel marka 
kapalı temiz bir otomobil ve devredi · 
lecek telefon. Bahkpazarı Kuyumcu · 
tar çarşısında gözlilkçU M. Halkacı' 
va müracaat. 7918 

Satılık - Küçük Esatta içinde çel' 
"llesi bulunan mamur on dönüm bağ 
acele satılıktır. Tl: 2487 Vahdi Doğ-
rucr. 7919 

Sablık ana - Maltepe civan ve 
jandarma mektebi arkasında ucuz fiat
la satılık analar, aynı mahalde inJ&at 
sahibi Fcyzullab'a müracaat. 7955 

Satılık piyano - Belçika malı bir 
piyano ucuz aatılılrtır. F. B. Koopera
tif civarı Meçhul asker sokak Kurşun
cu apartıman No. 4 de müracaat. 

7973 

Sabbk - Ankaranın her tarafında 
irat ıetirir, satılık apartımanlar, evler. 
Tel: 2487 Vahdi Doğrucr. 7996 

Sahlık - Yeni,ehir'de, Cebeci'de 
ıntaata elveriıli ve istasyon arkumda 
ufak çapta arsalar. Tel: 2487 Vahdi 
Doğruer. 7997 

mence nazarı itibara alınmaz. 
12. 9. 938 tarihinde ihale edilmek 

iizere münakasaya vazedilmiş olan 
Kayseride yapılacak fenni mezbaha 
inşaatı 2. 11. 938 tarihine rastlıyan 
çarşamba günü saat 14 tc kapalı zarf 
usuliyle ihale edilmek üzere tekrar 
münakasaya vazedilmiştir Taliplerin 
yukardaki şartları nazarı itibara ala
rak belediyemize müracaatları ilan o-
lunur. 7855 

Hükümet konağı 
yaptırılacak 

Denizli Nafıa Müclürlüiünden : 
1 - Sarayköy hükümet konağının 

24288 lira 82 kurut keşif bedelli dör
düncü kısım inpatının 1938 malt yılı 
içinde yapılacak 15.000 liralık kısmı 
eksiltmesine istekli çıkmadığından 

vahidi kıyasi fiyatla ve kapalı zarf 
usuliyle tekrar eksiltmeye çıkarılmı§
tır. 

2 - Eksiltme 4. 11. 938 cuma günü 
saat 10 da nafıa müdürlüğü odasında 
toplanacak komisyon tarafından ya
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 1125 
liradır. 

4 - Bu ite ait eksiltme şartnamesi 
ile bu ıartnameye bağlı evrak Denizli 
nafıa mildUrlilğünden 75 kurut bedel 
mukabilinde alınabilir. 

S - İsteklilerin 2490 sayılı kanun 
hükümlerine göre hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını 4. 11. 938 günü 
saat 9 a kadar Denizli nafıa müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
veya taahhütlü olarak göndermeleri 
ilan olunur. (7818/4536) 8053 

Devlet Hava Yolları Umum Mü
dürlüğünden : 

1 - Devlet Havayolları Ankara 
Tayyare meydanında ıu deposu inta· 
ar ve kuyudan terfiile ıu iıaleıi işi 

pazarlık suretiyle eksiltmeye kon -
muıtur. 

Bu işin kcıif bedeli 4528 lira 13 
kuruştur. 

2 - Talipler, keşif evrakiyle ıart
name ve projeleri Havayolları umum 
müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 5-11-938 cumartesi 
günü saat 11 de Umum Müdürlük bi
nasında alım satım komisyonu oda · 
sında yapılacaktır. 

Taliplerin vesaiki ile birlikte vak
tinde Umum Mildilrlükte bulnumala· 
rı ilin olunur. (4455) 7847 

İLAN 
Ankara Bölgesi t•utbol Ajanlı -

ğından : 
1 - Yenişehir'de Havuzbatmdaki 

Halk Partisi binasında haftada iki 
defa olmak üzere Pazartesi ve per
şembe günleri saat 18 ile 19 arasında 
bir hakem kursu açılnırttır. 

2 - Kura hakem olmak iıtiyenlerin 
istifadesi için açılmıt olup, herkesle
re serbesttir. 

3 - Kurs müddeti Uç aydır, ve hi
tamında gerek amelt gerekle tifahi 
imtihan yapılarak liyakat gösterenle
re hakemlik lisansı verilecektir. 

4 - Kursa lisanslı hakemlerin de 
devamı mecburidir. 

5 - Uç ay hitamında Bölgemizde 
lisan11z hakemlere maç idare ettiril
miyeccğinden, alakadarların ona gö
re hareket etmeleri lbımdır. 

düdüğünde toplanacak komisyona gelmeleri. (4548) 8061 

Sığır eti ahnacak 
Bayramiç Askeri Satın Alı;na Komisyonu Baıkanlığından : 

Temınatı 

Mikdarı Tutarı muvakkatesi İhalenin tekli ve günü 
Cinai Kilo Lira Lira Günü Saati Şekli 

Sığır eti 113000 30110 2289 14-11-938 Pazartesi 14 açık eksiltme 
1 _ Yukarda cinai, miktarı ve teminatı yazılı ı 13000 kilo sığır eti 2490 

sayılı kanunun 40 ıncı maddesine göre bir ay içinde pazarlıkla alınmasına 
karar verilmif ve komisyonda tekrar 14-11-938 pazartesi glinü saat 14 de 
toplanacaktır. 

2 - Komiıyon da Bayramiç askeri garnizonunda toplanacaktır. 
1 - Taliplerin 14-11-938 pazartesi günü saat 14 de kanunun 2, 3 üncü 

maddelerindeki vesikalariyle birlikte komisyonumuza müracaatları ilin 
olunur. (7621-4461) 7850 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Kocataı suyu satıı fiab -
-------------§ Belediye Reisliğinden: 

§ Şehirde ıatılan Kocataı ıuyunun ıa~ıt fiyatları aıağıdakı § 
:E tekilde teıbit edilmiıtir. Sayın halka ıli.n olunur. :E 
= Perakende Lokanta ve Bakkallarda ve = 
:E Fi. Gazinolarda evlere teslim :E 
:E Buzıuz Buzlu Fi. :E - -- -- -- -= 30 cı. lik titeler 4 5 5.5 = 
:E 50 Cl. lik titeler 4.75 7 7.5 :E = 3 litrelik ıalon 12.5 15 = 
§ 65 litrelik damacana 200 210 § = (4526) 8029 = 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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. Tehlikeden 
sonra! 

Japon ileri 
hareketi 

[:::::~::::~::::~::::~::::~::::::::] Çekler Peşte ye 
.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. ----- Maliye Vekôleti 

---
( Başı 1. inci sayfada ) 

tehbüsü yapılırsa, ne gibi top
rak f edakarhklarında bulu
nulabileceği düşünüldüğü za -
illan, Hindenburg, kara hudutla
rı: tayin olunurken 1870 zihniye
ti ile değil, tayyare kuvetinin in
kişaf şartlarına göre münakaşa 
edilmek zaruretini işaret etmiş -
tir. Aradan 21 sene geçti; buza
lna.n içinde tayyare üçüncü veya 
dördüncü derece silah olmaktan 
çıktı. 

devam ediyor 

(HA VA SEFERLERİ) 

Ankara - İstanbul arasında 
Pazardan maada hergün: 

cevap verdiler 
(Başı 1. inci sayfada) 

tsein'e vermiştir. 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
~ ff § Yeşilköy'den hareket : 8.30 

Ankara'dan hareket : 8.30 - -
Nöbetçi Eczaneler 

<Başı !.inci sayfada) 

Tokyo ve Cenevre 
Tokyo, 26 a.a. - Domei Ajansın • 

dan: 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çar§amba 
Perşembe: 

: Ere ve Çankaya eczaneleri 
: Sebat ve Yenişehir ., 
: İstanbul eczanesi 

Çek mukabil ıeklif leri 
Prag, 26 a.a. - Çek mukabil teklif

lerinin aşağıdaki notaları ihtiva etti
ği haber verilmektedir: 

~ Türkiye Cümhiıriyet ~ 
~Merkez Bankasından :~ : Merkez .. 

: Ankara " -Hariciye nazırı, Japonya'nm Mil -
letler Cemiyetiyle her türlü teşriki 

mesaiye nihayet vermiye matuf olan 
bir takım tedbirleri meclisi Has'a ar
zetmiştir. Hatırlardadır ki Milletler 
Cemiyeti konseyi geçenlerde Japon -
ya'ya karşı ferdi olarak zecri tedbir
ler tatbikini tavsiye eden bir rapor 
kabul etmişti. 

Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 1 - Çek hükümeti, Münib anlaş -
malanoa göre, ancak macar ekalli -
liyeti mevzuu bahis olabileceği ve et
nik mahiyette diğer meselelerin mü
zakerelerden hariç tutulması icap e -
deceği kanaatindedir. 

- -E: 1 - 3322 numaralı kanun mucibince çıkarılan 1938 ik- =: : Halk ve Sakarya 
" 

ACELE iMDAT 

Havayı emniyet altına almak 
İçin yalnız tayyare satın alıp bi
riktirmek değil, her zamaiı, son 
ıistem tayyareler bulundurmak 
\re bunları bizzat memlekette 
Yapmak lazım geliyor. Son tel
grafların bildirdiğine göre, kü
çük İsviçre dahi, tayyare imali 
hususunda tabilikten kurtulmak 

Bir yaralama, bir kaza, fevkalade bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. z - Hükümet macar ekalliyetleri 

mesele5ini Almanya ve 1talya'nm ha
kemliğine vermek hususunda muta -
bıktır. 

=: ramiyeli tahvillerinin 1334 - 1918 Dahili istikraz tahville- := 
=: riyle mübadele edilen muvakkat makbuzlannm asıllariyle := 
:= değiştirilmesi 1-11-1938 sabahından başlryarak 30-11-1938 := 
=: akşamına kadar devam edecektir. 5 
E: 2 - Bu bir aylık müddet zarfında değİ§tirme işi Türki- =: 
:::: ye Cümhuriyet Merkez Bankası şubeleriyle Türkiye İt ve := =: Türkiye Cümhuriyet Ziraat Bankası şubeleri tarafından 5 
=: yapılacak ve bu tarihten sonra mübadele yalnız Türkiye =: 
:= Cümhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi tarafından İc· := 
:= ra edilecektir. := 
=: 3 - Her muvakkat makbuz mukabilinde aynı numara- = 
:= yı muhtevi aaıl tahvil verileceğinden muvakkat makbuz ha- =: 
: millerinin değiştirme sıra.tında bu cihete itina etmeleri la- : 

Lüzumlu Telefon Numaralan 

lüzumuna kani olmuştur: "Şunu 
da unutmamak gerektir ki tam 
randımanla iş görebilmek ıçın, 
her tayyareye on beşle yirmi ara
aında usta ve mütehassıs lazım -
dır. 5000 tayyare hemen hemen 
yüz binlik bir makinistler, pilot-

Çin bir "imar devresi,, ne girdi 
Tokyo, 26 a.a. - Hankeu'nun su

kutu hakkında beyanatta bulunan ja -
pon bankası müdürü, çin işinin uzun 
mesaiyi ve bilhassa para kontrolunun 
muhafazasını ve iktısadi kontrolun 
takviyesini zaruri kılan "bir imar dev -
resi" ne girmiş olduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh, J aponyanın iktisadi 

Yangrn ihban: (15Zl). - Telefon müra
caat, şehir: (1023-1024). - Schirlerara
sr: (2341-2342). - Elektrik Vt. Hava
gazı §.rıza memurluğu: (1&46). - Mc
sajeri Şehir anbarr: (3705). - Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicami civa
rı: (2645-1050-1t!i6). - Samanpazarr ci
varı: (2'806-3259). - Yeniııehir, Havuz
başı Bizim taksi: (2323). • Havuz başı 
Güven taksi: (3848). - Birlik taksi; 
(2333). • Çankırı caddesi, Ulus taksi: 
(1291). - İstanbul taksisi: (3997) 

3 - Macaristan'a verilecek toprak -

larm devri tarihiyle bu işe müteallik 
teknik mesl:lelerin tesbiti de hakem
lere ait olmalıdır. 

4 - Çek hükümeti bu devir mua • 
melesini hazırlamak üzere muhtelit 
bir macar - çek komisyonunun derhal 
teşkilini tek.lif etmektedir. 

= zımdır. := - -=: 4 - 1-11-1938 sabahından itibaren mübadeleye arzedi- E: 
Otobüslerin ilk ve 

son seferleri 

= lecek 1918 Dahili istikraz tahvilleri hamillerine muvakkat = -=: makbuz verilmiyerek Cümhuriyet Merkez Bankaaı Anka- =: 

lar, elektrikçiler, radyocular, fo
tografçılar v. s. ordusu demek
tir.,, 

bünyesinin bu tecrübeye mukavemet 
edeceğini beyan, yalnız halihazrrdaki 
vaziyetin hazine bonoları ihracının 
tezyidini amir olduğunu ilave etmiştir. 

Amerikanın ticareti azalıyor 
Vaşington, 26 a.a. - Ticaret ne -

zareti tarafından neşredilen erkam, 
bir seneden beri U zakşarkta devam et
mekte olan harbrn Amerika ile Japon· 
ya arasındaki ticareti yüzde elli nisbe
tinde ve Amerika ile Çin arasındaki 
ticareti de iki sülüsünden fazla eksilt
miş olduğunu göstermektedir. 

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

Sabah 
İlk 

sefer 
6.45 
7.15 

Akşam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

1 KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 1 
X Cenevre - Japonya'nın Cenevre 

konsül cenerali B. Usami, Berlin sefa -
reti müsteşarlığına tayin edilmiştir. 

Yerine e,sıki Berlin müsteşarı B. Ya
mai getirilecektir. 

= ra Şubesince doğrudan doğruya asıl tahvil verilecektir. =: 
=: 5 - Yeni tahvillerin ilk ikramiye keşidesi olan 1-11-1938 E: 
:= tarihine kadar elindeki 1918 Dahili istikraz tahvilini ve- : 
:= rip de mukabili muvakkat makbuzu bu tarihte bilfiil al- =: 
=: mamış bulunanlar bu keşide mÜ'nasebetiyle hiç bir hak id- E: 
=: dia edemezler. S := 6 - ikramiye, amorti ve kupon tediyatının asıl tahviller : 
:= üzerinden yapılması mukarrer bulunduğundan hamillerin : 
=: menfaatleri icabı olarak deği1tirme işini bir an evvel yap- =: 

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

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

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

Son günlerde gelen muhtelif 
gazete ve mecmualarda. gördü
ğümüz bu yazılardan, Türkiye 
Cümhuriyetinin hava müdafaa -
sına ve onu tensik ve takviyeye 
\'ermiş olduğu ehemiyetin ne ka
dar yerinde ve zamanında oldu
ğunu göstermek için bahsediyo
ruz. Vatandaşlarımız hava mü
dafaası davasına her zamandan 
daha sıkı ve dikkatli bir surette 
hağlanmalıdırlar. 

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

6.00 
6.30 

21.00 
21.30 

X Brüksel - Başvekil B. Spaak, 
maliye nazın B. Hymans'ın yakınlar -
da istifa edeceği hakkındaki şayiaları 
yalanlamış ve kabinede her hangi bir 
değişiklik yapılacağının mevzuu bahs
olmadığrnı bildirmiştir. 

=: maları ilin olunur. 8072 =: 
Büyük jaşisı meclisinden 

Japonya, ya selam 

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 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-

Yeni~ehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yeniııchir'e 7.10 

S. pazarından Akköprü'ye 6.15 
Akköprii'den S. pazarı'na 7.30 

21.00 
21.30 

23.00 
2'3.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

X Llzbon - Cenuıbl Afrika birliği 
harbiye nazırı Pirov, dün öğleden. son
ra tayyare ile Marsilya'dan buraya 
gelmiştir. B. Pirov, bugün reisicüm -
hur Carmona'yı ve başvekil Sitlazar'ı 
ziyaret edecektir. 

- -
o::;ıııııııııııı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııırııırrıırııı;:-

İc.ra ve İflôs 
Ankara icra Dairesi Gayri Men • 

kul Satrı Memurluğundan : 

2 - Talipler takdir edilmiş olan 
yukardaki muhammen kıymetin % 
7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubu ile ka
nunen teminat olarak kabul edilen 
hazine tahvilleri getirecektir. 

"Ben İspanya' da 15,000 kişi -
lik bir şehrin . yarım saatte mah
volduğunu gördüm!,, serlevhası 
ile Le Journal gazetesinde fran
sızları ikaz eden bir muharririn 
bazı müşahedeleri ile makalemi
zi tamamlryalım: "lspanya'da 
bulunduğum iki ay içinde hava 
lruvetlerinin strateji ve tahrip 
hususundaki tesirlerine bizzat 
§ahit oldum. Tayyare bugün harp 
silahlarının birincisi ve en kor
kuncudur. lki bin nüfuslu bir 
fehrin kırk tayyare tarafından 
iki dakikada, ve 15,000 nüfuslu 
bir şehrin elli bombardıman tay
yaresi tarafından yarım saatte 
tahrip edildiğini görmemiş olan
lar, 1918 tayyareciliğinin ne hale 
geldiğini tasavvur edemezler.,, 

Roma, 26 a.a - Büyük faşist me<:
lisi, pazartesi akşamı B. Musolininin 
riyaseti altında saat 22 den 2,05 e ka
dar süren bir içtima akdetmiştir. Mec
lis, bir tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğ • 
de, ''Japonya'ya samimi ve derin dost
luk,, hisleri iblağ olunmaktadır. Mec
lis, ezcümle Libya'nın dört eyaletinin 
bundan böyle milll toprağın cezasın -
dan olacağını milbeyyin bir takrir ka
bul etmiştir. 

§ U. Meydaru'yle İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

X Prag - Otomo.bil, kamyon ve o -
tobüsler üzerindeki vergi kaJdmlmış· 
tır. Petrol ve benzin üzerindeki güm
rük resmi de azaltılmıştır. 

İzalei şüyuadn dolayı sulh hukuk 
mahkemesince satılmasına karar veri
len Karaağaç köyünün Kermiç mev
kiinde şarkan değirmen harkı, , gar
ben şimendifer hattı ve müfrezinmi· 
nih Halil ve Mustafa tarlaları şima -
len ormanlı oğlu Hacı İbrahim tarla
sı cenuben müfrezinminih Mustafa 
ve Halil tarlalariyle mahdut ve tapu 
kaydına nazaran iki dönüm miktarın
da havlu, ahırı müştcmil 3 taş değir
men ebniye ve zemini tarla aşağıdaki 
şartlar dairesinde açık artırmaya çı -
karılmıştır. 

3 - Satış günü arttırma bedeli tak
dir edilen kıymetin % 75 ni bulduk· 
tan ve üç defa nidadan sonra mezkQr 
gün on ikinci saatte en çok arttıran 
talibine ihale olunur. İşbu tarihteki 
artırma teklif ediJen bedeli muham
men kıymetin% 75 ini bulmadığı tak
dirde 16-12-938 tarihine müs.adif cÜ. 
ma günü saat 10-12 ye kadar yapda
cak ikinci arttırmada en çok artırana 
ihale edilecektir. 

F. R. ATAY -
Fon Ribbentrop 
Roma'ya gidiyor 

(Başı ı. inci sayfada) 
1anmaktadır. 

Macaristan ile Çekoslovakya ara -
ıındaki vahim ihtilafın doğrudan doğ 
ruya müzakere yolu ile faydalı bir 
şekilde tetkik edilebileceği kanaati 
mevcuttur. Bahusus ki, Budapeşte i
le Prag arasındaki müzakereler tek
rar inkıtaa uğramış ve beynelmilel 
bir hakem usulüne müracaat edilme_ 
si lüzumu hasıl olmuştur ki, ihtilaflı 
memleketin batı ve orta bölgeleri 
için bu teşebbüsü İtalya ve Almanya 
yapacaklardır. 

Bu ziyaret esnasında diğer mesele
ler ve bilhassa Fransa ile İngiltere 
tarafından teslihat hususunda alınan 
tedbirler üzerine İtalya ile Almanya 
için ortaya çıkan meselele:in de gö
rüşüleceği zannedilmektedır. 

Jılacar iç siyaseti değişiyor 
Budapeşte, 26 a.a. - Maca~~stan:ın 

dahili siyasetinde mühim degışiklı~
ler bekleniyor. Uzun zamandanberı 
hazırlanmış olan esaslı .islahatın _ta
hakkuku yoluna girilıniştır~ .M~carıs· 
tan'ın hayati, milli ve asken ıstıkame
ti de tensi k edilecektir. Bu ıslahat 
kararnameler yapılacaktır. Baş~ekil 
muayyen bir müddet için Meclısten 
tam salahiyetler istiyccektir. 

Çekler baş konsoloslukları 
l<iğvediyorlar 

Prag. 26 a.a. - Hariciye nazırı, Ber
lin Faris ve Londra gibi aynı zeman· 
da 'elçilik bulunan yerlerdeki başk~n
solosluklarının ilgasına karar vermış· 
tir. Bazı elçilik ve konsoloolukları~ 
da ilgası ve bu suretle hariçte temsıl 
.ttıa&rafJarınrn cualtı1masr düş ün ülmek-

ted ir. 
Zivar1>tin môna.'iı nedir? 
R~. 26 a.a.. - Alman ajansı bildi-

riyoc: . . . 
Roma siyasi mahfıllerı, B. von Rıb-

bentrop'un Roma'yı ziyaretinin macar 
·çek meselesindeki ihtilaflardan ileri 
geldiği hakkındaki şayiaları yalanla· 
maktadırlar. 

Ecnebi imıiyazl.arı 

kaldırmak mı? 
Tokyo, 26 a.a. - Saigonatanonun 

başkanlığındaki Tohokai partisi prens 
Konoye vıerdiği bir takrirde. Çin'de 
kazanılan neticelerin istismar edilme
sini, İngiltere, Fransa ve Sovyetler 
birliğinin hesaba kattlmaıma.sını, yeni 
bir Çin doğduğunun ilan edilmesini, 
işgal edilen topraklarda japon aleyh
tarı hareketlere nihayet verilmesini, 
Çin'deki yabancı imtiyaz bölgelerinin 
kaldırılmasını ve Çin deniz gümrük
lerinin Japonya tarafından idare edil- • 

~ U. Meydam'yle Yeniıehir, Bakanlık
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş 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. 

§ Ak§amları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüıılcri ıinemalamı dairlıı 
saatlerine tibidirler. 

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

Tren Saatleri 
mesini istemc:ktedir. Haydarpaııa'ya : Her sabah 8.20. Her 

l aksam 19.15 ve 19.50 
ngiÜz tava.ssutu m u? de (Pazartesi, Per-

Londra, 26 a.a. - Çin'deJ.d ingiliz şembe, Cumartesi 
b .. '"k ı · · Toros sürat.) uyu e çısıı Sir Archibald Clarke Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse-
çarşamba günü Yunnan'a varacağı ve ri, Sıvas, Amasya bu 
derhal Mareş 1 Çank k'" ·· - · hat üzerindedir.) a ayşe 1 gorecegı Diyarbakır battı : Hergün 9.35 
bildirilmektedir. Elçinin hususi bir Zonguldak hattı : 15.00 
vazifeyi hamil bulunmamakla beraber, G Ü n d e I i k : 
Çin - Japon ihtilafında İngiltere'nin 
tavassutu zamanın gelip gelmedi
ğini tetkik imkanını bulacağı zanne- ı 
diliyor. 

Hicri • 1357 
Ramazan: 3 

S. D. 
Güneş: 6 23 

Rumi - 1354 
İlkte5rin: 14 

S. D. 
Akşam: 17 13 

Hafta' da 300.000 frank 
kazanan h ırsız 

Nihayet yakayı ele verdi 
Paris'te çok kurnaz bir hırsız ya -

kalandı. Bu adam, iki ıüç haftanın i -
çinde yalnız başına tam 30 otomobil 
çalmıştır. 

bir çok arkadaşlarınrza yaptığım gi
bi mutlaka sizi de atlatırdım. 

Demiştir. Garajda yapılan araştır -
mada tam 29 otomobil plakası bulun

Marsel adında kıs.acık boylu fakat muştur. Bunların hepsi de iki hafta 
son derece kurnaz ve erbap bir hırsız evelden kaybolm.ıya başlıyan otomo • 
olan bu adam, Paris caddelerinde sa- billere ait olduğu tesbit edilmiştir. 
?i~siz otomobil avculuğu yapmakta . Hırsı;t çaldığ~ otomobilleri, gara -
ıdı .. Gözüne kestirdiği en yeni oto _ Jın,?:a ?ı~ saat bıle tutmadan, şeklini 
°':obılleri boş bulunca, sanki kendisi- . degıştırıyor, tanınmıyacak bir hale 
nınmiş gibi içine atlıyarak gaza ba _ koyduktan sonra Marsilya'ya yollu -
sıp, süratle uzaklaşıyordu. yormuş. Bu suretle iki hafta içinde 

Bir gün gene bir otomobile atla - tam 30 otomobil satmış, tam 600.000 
mış, uzaklaşınıya başlamıştır Zaten fr~n~ çarpmı~tır. Hrrsız tevki.f edil -

· mıştır. 
ondan şüphelenen ve kendisini takip 
eden bir polis müfettişi de bir oto -
mobile atlamış,adamlarına işaret ve -
rerek hırsızı takibe başlamıştır. 

Marsel, otomobili, muhtemel bir ta
kibe karşı izini kaybettirmek için sa· 

pa yollardan sürmüş, mahalle araları- , 
na saparak, bir garajm önünde dur
muştur. 

Arkadan derhal polis yetişmiş, ada
mı suç üstü yakalamıştır. Eline ke -
lepçe vurulunca hırsız başını kaldı

rarak mUfettişe : 

- Vallahi müfettiş bey demiş, çok 
gafil avladınız. Eğer aldanıldığımın 

,zerre kadar olsun farkına .varsaydım 

Divanı Muhasebat 

M ü nhal kalorife rc ilik 

Divanı Muhasebat Riyasetinden 

Dairemizin 50 lira şehri ücretli ka
lirifer memurluğu münhal olduğundan 

talip olanların evelce çalıştıkları yer -
lere ait hüsnühal varakalarını hamilen 
Divanı muhasebat idare ve hesap işle
rimüdürlüğüne müracaat etmeleri. 

<4555~ 8065 

Mahkemeler 
Zonguldak Asliye Hukuk Hikim • 

liğindmı: 

Zonguldak Burunkaya köyü öğret
meni Ahmet Güngör tarafından, ka • 
rısı halen yeri meçhul Elazığlı Hüse
yinin kızı Nevres aleyhine, öteden -
beri devam edegelen geçimsizliğin 
son zamanlarda karısının hareketi ile 
had bir hale gelip evini dahi haber -
siz terkiyle semti meçhule gittiğin -
den bahisle ve geçimsizlik sebebiyle 
açılan boşanma davasına dair olan ar
zuhal, mUddeaaleyhin bulunamadığın
dan bila tebliğ geri verildiğinden teb 
liğ makamına kaim olmak üzere key
fiyetin ilanına karar verildiği cihet
le, dava arzuhali tebliği makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. Esas 
No. 938/873. 8071 

Mut Asliye Huklf.k Mahkemesin -
den: 

Mut'un Malya köyünden Koca İb
rahim oğlu Küçük Duran'm anasr ve 
velisi Ayşe ile koca İbrahim'in büyük 
kızı Emişe'nin vekili Mut kasabasının 
Kala mahallesinden Mustafa oğlu Me
sut Ünal ba istida mahkemeye müra • 
caatla Mut'un Malya köyü nüfus si • 
cillinin 17 inci hanesinde kayıtlı koa 
İbrahim oğlu 309 doğumlu Mehmet 
330 senesinde askere gitmiş ve o za -
mandan beri hayat ve mematından ha
ber alınamamış olduğundan müvekkil
lerinin kardeşi olan merhum Mehme -
din gaipliğine karar verilmesine milte. 
dair açtığı dava üzerine Mut Asliye 
hukuk mahkemesinde yapılan tahkikat 
ve duruşma sonunda Malya köyünden 
koca İbrahim oğlu 309 doğumlu Meh
~~ um~. ~~ferberlikte askere gitti -
gını ve gıttigı tarihten itibaren kendi
sinden hiç br haber aılınamadığını ve 
mektubu da gelmedğini ve bu suretle 
330 senesinden beri hayat ve mematı 
meçhul kaldığım ve bu şekilde gaip 
olduğu şehadetle tahakkuk etmesi ve 
bir sene için.de malumatı olanlann 
mahkemeyi haberdar etmeleri il8n edil
diği halde hiç bir ihbar vuku bulma • 
ması dolayısiyle müddeilerin kardeşle
ri olduğu iddiasında bulundukları 
Malya köyünden koca İbrahim oğlu 
309 doğumlu Mehmedin gaipliğine 
13-!·938 tarihinde karar verilmi§ ol • 
d~gll;n~n tarih i.land~n itibaren on beş 
gun ıçınde temyız edilmediği takdirde 
kararın katiyet kesbedeceği i16.n olu • 
nur. (4546) 8059 
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EVSAF VE MUŞTEM1LATI 
Gayri menkul 227 5 metre murabbaı 

sahayı havi su ve maz.otla müteharrik 
fabrikanın 88 metre murabbaı arsa ü
zerine inşa edildiği boruları su ma -
zotiyle beraber sekiz metre (uban) su 
oluğu ve 35 beygir kuvetinde mazot
la müteharrik tek silindirli motör bir 
adet 195 AX110 V. takatinde bir dina
mo, tiralizmisyon tertibatı 60 san ti -
metre kutrunda dönme sehpa üzerin
de ufki kırma taşı, 1,10 kutrunda ufki 
kırma taş 200 metre tudünde kayış ve 
0,60 santimetre tulünde iki çift vals 
maa teferruat bir adet levaj tertibatı 
(orika) temizleme kurutma tertibatı 
altı adet anavetorlar 150 anavator ka
yışları bir adet (tiriver) ayırma ma
kinası bir adet sarsak bir adet kırk 

4 - Birinci ve ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip veril -
mediği takdirde üzerine ihale edile· 
n,in talebi üzerine ihale tarihinden i
tibaren kendisine bedeli ihaleyi tes• 
limi vezne eylemesi için yedi gün 
kadar mehil verilecektir. !~u müd • 
det zarfında ihale bedeli yatırılmadı · 
ğı takdirde ihale bozulacak ve bu ta
rihten evvel en yüksek teklifte bulu
nan talibine teklifi veçhile almağa r~ 
zı olup o1madığı sorulduktan sonra 
teklif veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talipten tahsil edilmek 
üzere bu talibe ihale edilecektir. Tek 
lifi veçhile almağa razı olmazsa gay
ri menkul yeniden on beş günlük i -
kinci arttırmaya çıkarılacak en çok 
artıran talibe ihale edilecektir. 

5 - Her iki artırmada gayri men

kul talibine ihale edildikte tapu har· 
metre mikabr hacminde anbar bir adet cı müşteriye ihale tarihine kadar o. 
sekiz metre mikabında vals ambarı lan müterakim vergi ve dellaliye reı
beş adet 300 x 120 lik elek bir adet mi satı§ bedelinden ödenecektir. Ala
vals vantilatörü ve bir adet tahminen 
sekiz metre mikabı hacminde vals an- kadarların gayri menkul üzerindeki 

haklan ve hususiyle faiz ve masarife 

dair olan iddialarını evrakı müsbite -

leriyle yirmi gün içinde dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 

barı ve iki dönüm bahçeyi ve iki kat 
binadan ibaret bir haneyi ve mezkQr 
hanenin alt katında bir ahın ve üst 
katta 4 odayı mUştemildir. Heyeti u
mumiyesine 23500 lira kıymet takdir 

hakları tapu sicilliyle sabit olmadık
edilmiştir. 

ça satış bedelinin paylaşılmasından 
SATIŞ ŞARTLARI 

.. hariç tutulacaktır. 
1 - Satış para ile olmak uzere 1-12- . . A 

938 tarihine müsadif perşembe günü 6 - Arttırmaya ıştirak edecekler 
saat 10-12 ye kadar icra dairesi gay- 10-11-938 tarihinde 38/36 No. ile dai
ri menkul satl§ memurluğunda yapı-ı remizde yerinde herkese açık bulu -
lacaktır. nan şartnamemizi okuyabilirler. 8042 

Etibank nakliye ihalesi 
Etlbank Umum Müdürlüğünden : 

1 - Murgul' da tesis edilecek bakır izabehanesine lazım 
olan takriben 20.000 ton malzemenin Hopa'dan, Borçka 
civarından kamyonlarla Murgul'a nakli iıi bir müteahhide 
ihale edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat (5.000) bet bin liradır. 
3 - Bu ite talip olanlar tahriri tekliflerini 30. 11. 1938 

tarihinde saat 18 e kadar A nkara'da Etibank genel direk
törlüğüne vemıif olmalıdırlar. 

4 - Bu hususta tanzim edilen ıartnamesi ile ihale mu
kavele projesi her gün Ankara' da Etibank ticaret servisin
den, İstanbul' da Etibank bürosundan, Kuvarshan' da Eti
bank Bakır madeninden ve H opa'da Etibank irtibat me-
murluğundan alınabilir. 8056 



ESMI iLANLAR 
Finans Bakanhğı 

Maliye müf elfiş muavinliği 
imtihanı 

Maliye Tefti, Heyetinden 

35 lira maaşlı maliye müfettiş mua
vinliği için 12 kanunuevel 1938 pazar
tesi günü müsabaka imtihanı yapıla · 

caktır. 

Aranan şartlar şunlardır: A) Me· 
murin kanununun 4 üncü maddesinde 
yazılı evsafı haiz olmak, B) 1 kanunu 
sani 938 tarihinde yaşı 30 dan fazla 
olmamak, C) Mülkiye mektebinden 
(Siyasal bilgiler okulu), hukuk fa. 
kültesinden, yüksek ticaret ve iktısat 
mektebinden veya bunlara muadil de
recedeki ecnebi mekteplerden me
zun olmak, D) Yapılacak tahkikat ne
ticesinde şahsi vasıfları ve seciyesi 
ınüsait bulunınak. 

İmtihana talip olanlar 15 ikinci teş
rin 938 tarihine kadar Ankara'da Ma· 
liye Vekaleti teftiş heyeti reisliğine 
arzuhalle müracaat edeceklerdir. 

Arzuhal ile şu evrakın raptı lazım
dır: 

A) Nüfus cüzdanı ve adresi, B) 
Kendi el yazılariyle tercümei hal hu
lasası (memuriyette bulunanlar müd
det ve sureti hizmetlerine dair resmi 
vesika, müesseselerde bulunanlar o
radan alacakları bonservisleri rapte
deceklerdir.) C) Askerliğini yaptığı
na dair resmi vesika (askerlikle ala
kası kesilmemiş olanlar tecil edilmiş· 
lerse imtihana girebilirler, imtihanı 

kazandıkları taktirde memuriyete an
cak namzet olarak kabul olunabilir
ler.) D) Mektep şehadetnamesi veya 
tasdiknamesi, E) Sağlam ve yolculu -
ğa mütehammil olduklarına dair hü
kümet doktorunun raporu; 

Talipler tahriri ve şifahi olmak ü
zere iki imtihana tabi tutulacaklardır. 
Tahriri imtihan Ankara'da ve lstan
bul'da ve bunda muvaffak olanların 
şifahi imtihanı Ankara'da yapılacak
tır. 

imtihan programı: 
1 - Maliye: A) Bütçe (ihzarı, tat

biki, tastik ve kontrolu), muhasebei 
umumiye kanunu hükümleri. B) Ver
gi nazariyeleri ve usulleri. vasıtasız 
ve vasıtalı vergiler (sedüllü vergiler, 
veraset ve intikal vergileri, istihlak ü 
zerinden alınan vergiler, gümrük, in
hisarlar, harçlar) Türkiye'deki vası
tasız ve vasıtalı vergiler, C) Maliye 
vekaletinin merkez ve vilayetler teş
kilatı, D) İstikraz nazariyeleri, tan· 
vil (konversiyon), amortisman, Tür
kiye düyunu umumiyesi ve tarihçesi: 

2 - İktısat: A) İstihsal, tedavül, 
nakit ve itibar, inkisam ve istihlak ba
hisleri) 

3 - Mali ve ticari hesap, basit ve 
ınürekkep faiz, iskonto, faizli hesabı 
cariler, 

4 - Hendese: (satıh ve hacim me
sahaları) 

S - Usulü defteri: (ticari ve sınai 
muhasebelerle devlet muhasebesi hak
kında nazari ve ameli maHlmat), 

6 - Hukuk: İdare hukuku (idari 
kaza dahildir), ceza hukuku (esaslar 
ve memurinin vazifeden mütevellit 
suçları), ceza muhakemeleri usulün
den esasa müteallik hükümlerle ha· 
zırlrk tahkikatı ve ilk tahkikata ait 
kısımlar, memurinin vazifelerinden 
mütevellit suçlar dolayısiyle tabi ol· 
dukları usulü muhakeme ile buna dair 
mevzuat üzerinde mufassal malCımat), 

Hukuku medeniye( borçlar kanunu 
fiurinde umumi malUmat, kanunu me
deniden umumi malumatla ahvali şah
siye, emvali gayri menkule ve mirasa 
müteallik hükümler), ticaret hukuku 
(esaslar, şirketlere müteallik hüküm· 
ler ve umumi mal\ımat), 

7 - Türkiye'nin tabii ve iktısadi 
coğrafyası ve tarihi hakkında malU· 
mat. 
8- Ecnebi lisanı ( fransızca, 3lman· 

ca ve ingilizceden biri). 
İmtihan neticesinde müfettiş mua 

vinliğine alınanlar 3 sene sonra yapı· 
lacak ehliyet imtihanında muvaffak 
olurlarsa Maliye müfettişliğine tayin 
edilecekler ve staj için Avrupa'y:a 
gönderileceklerdir. (4257) 7634 

Kiralık lokanta mahalli 
lktıııat Vekaletinden : 

Vekalet binasının alt katında bulu
nan ve lokanta olarak kullanılmakta 
olan üç oda ile mutfak ve müştemila
tı üç sene müddetle kiraya verilmek 
üzere artrrmıya konulmuştur. 

1 - Artırma İktısat vekaleti satın· 
alma komisyonunda 11.11.1938 tarihi-

ne tesadüf eden cuma günü saat (10) 
da yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen icar bedeli be
her sene ( 432) lira hesabiyle üç sene
lik mu.ıammen bedeli (1296) lira olup 
muvakkat teminatı (97) lira (20) ku
ruştur. 

3 - Taliplerin muvakkat teminat 
paralarını yatırmak ve şartnameyi 
görmek üzere Levazım müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. (4513) 7943 

1 Tarım BakanhQı 

Orak, (ayır makinesi, pulluk 

ve diğer aiti kalem ziraat 

alah ve muhtelif sebze 
tohumlan ahnacak 

Ziraat Vekaletinden : 

1 - On adet dolaplı orak makine
sinin muhammen fiyatı (1700) lira ve 
ilk teminat parası (128) liradır. 

2 - On beş adet taraklı orak maki
nesinin muhammen fiyatı (2775) lira 
ve ilk teminat parası (209) liradır. 

3 - Uç adet çayır ve üç alet el ot 
balya makinesinin muhammen fiyat
ları (810) lira ve ilk teminat parası 
(61) liradır. 

4 - lki yüz adet oliver sistemi yer
li döner kulaklı pulluğun muhammen 
fiyatı (4000) lira ve ilk teminat pa
rası (300) liradır. 

5 - Yetmiş beş adet pülverizatörün 
muhammen fiyatı (1050) lira ve ilk 
teminat parası (79) liradır. 

6 - lki yüz elli adet madeni yayı· 
ğın muhammen fiyatı (2500) lira ve 
ilk teminat parası (188) liradır. 

7 - Bin beş yüz adet budama ma· 
kası ve bin beş yüz adet aşı çakısı· 
nın muhammen fiyatları (4500) lira 
ve ilk teminat parası (338) liradır. 

8 - Uç adet petek yapma kalıbının 
muhammen fiyatı (96) lira ve ilk te· 
minat parası (8) liradır. 

9 - Beş yüz altmış kilo muhtelif 
sebze tohumlarının muhammen fiya· 
tı (810) lira ve ilk teminat parası (61) 
liradır. 

10 - Yukarıda isim miktar ve mu
hammen fiyatları yazılı malzeme kı· 
sım kısım, açık eksiltme ile alınacak
tır. 

11 - Bu malzemelerin şartnamesi 
ayrı, ayrı olarak ziraat vekaleti zira· 
at umum müdürlüğünden parasız ve· 
rilir. 

12 - Münakasaya iştirak etmek is· 
tiyenlerin, münakasa gunu olan 
2. 11· 938 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 e kadar ilk teminat mek
tuplariyle satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

(4361) 7734 

... :. C. H. Partisi:·: · 
. . ;, .., . . 

Satılık otomobil 
C. H. P. Genel Sekreterliğinden 

Partiye ait açık (Kraysler) marka 
otomobil açık arttırmaya konulmuş-

tur. 
1 - Muhammen bedeli 250 lira · 

dır. 
2 - Otomobili görmek istiyenler 

her gün Parti kalorifer memuru Ka • 
zım Yay'a müracaat etmeleri. 

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

4 - İhaleye iştirak etmek istiyen· 
lcrin belli gün ve saatte on dokuz li • 
ralık muvakakt teminatlariyle komis -
yonda hazır bulunmaları. 7784 

Bayınd1rlik Bakanhğı 

Yapı işleri ilanı 
Nafıa Vekalet:ndcn : 

1 - Eksiltmeye konulan iş; İstekli 
çıkmamış olan Ankara emniyet umum 
müdürlügü arşiv dairesinde yapılacak 
evrak asansörü tesisatıdır. 

Keşif bedeli 1219 liradır. 
2 - Eksiltme 1-11-938 salı günü 

saat 10 da Nafia Vekfileti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odasında pazarlık· 
suretiyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak üç kuruş bedel mu -
kabilinde yapı işleri umum müdürlü • 
ğünden alınabilir • 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 91 lira 45 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri lazımdır. (4562) 

8068 

Yapı işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka -
rada jandarma subay okulu arkasında
ki jandarma matbaası ikmali inşaat -
dır. 

Keşif bedeli: 197 57 lira 50 kuruş
tur. 

2 - Eksiltme 1.11.1938 salı günü sa
at 11 de nafıa vekaleti yapı işleri ek -
siltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1481 lira 85 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri lazımdır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak bir lira bedel muka -
bilinde yapı işleri umum müdürlüğün
den alınabilir. 

5 - İsteklilerin teklif mektupla -
rını ikinci maddede yazılı ~aattan bir 
saat eveline kadar yapı işleri eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. ( 4303) 7698 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Bakır tel alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 

1 - İdare ihtiyacı için (89) ton 
3 m/ m, (1) ton 1,5 m/ m ki ceman (90) 
ton bakır tel kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmmıştır. 

2 - Muhammen bedeli {90.000), 
muvakkat teminatı (5750) lira olup 
eksiltmesi 8 teşrinisani 938 salı günü 
saat 15 de Ankara'da P.T.T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubiyle ka
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfları
nı, o gün saat 14 e kadar mezkur ko· 
misyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara P.T.T. 
levazım, İstanbul Beyoğlu'nda P.T.T. 
ayniyat şube Md. lüklerinden ( 450) 
kuruş bedel mukabilinde verilecektir. 

(3808) 6855 

Band olanacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için satın alına
cak olan (1500) adet teleemprimör 
perföratör bandı açık eksiltmiye kon
muştur. 

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

3 - Eksiltme 23. 11. 938 tnrihine mü
sadif çarşamba günü saat (15) te P. T. 
T. umumi müdürlüğü binasındaki sa
tın alma komisyonunda yaprlacaktır. 

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

5 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, İstanbulda Beyoğlunda P T. 
T. Levazım ayniyat şubesi müdürülk-
lerinden parasız verilir. (4089) 

7295 

Lojman binası inşaat 
ve tesisata 

P. T.T. Levazım Müdürlüğünden: 

1 - Ankarada Etimesut civ.ırında 
inşa edilecek 56903 lira keşif bedelli 
lojman binası inşaat ve tesisatı ka • 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 4096 liradır. 
3 - Eksiltme 4.11.938 cuma günü 

saat 15 de P. T. T. U. MD. lüğü bina· 
sı içinde toplanacak arttırma ekı;iltme 
komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Şartname ve planlar 285 kuruş 
bedel mukabilinde Ankarada P. T. T. 
levazım MD. lüğünden alınacaktır. 

5 - İsteklilerin: 
A) - Kanuni vesaikten maada na· 

fıa vekaletinden bu iş için alınmış eh
liyet vesikası, 

B) - En az bir kalemde 50000 li
ralık bu işe benzer bir iş yaptığına da· 
ir işi yaptıran dairesinden alınmış ve· 
sika ibraz etmeleri. 

C) - Şantiyede inşaatın devamı 

müddetince bir yüksek mühendis ve
ya yüksek mimar bulundurulmasını e
velden teaahüt eylemeleri lazımdır. 

6 - Talipler teklif mektuplariyle 
muvakkat teminat makbuzunu veya 
banka teminat mektubunu ve diğer 
kanuni vesaiki ihtiva edecek kapalı 
zarfını yukarıda 3 üncü maddede ya
zılı saattan bir saat evetine kadar An· 
karada P. T. T. U. MD. lüğü binası i· 
çinde toplanan eksiltme komisyon11 
reisliğine makbuz mukabi1inde tev 
di edeceklerdir •• (4272) 7599 

Milli Müd;;;~ .. aa'k~nııÖ.ı ... ) 
San sabunlu kösele alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 
misyonundan : 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiatı (300) kuruş (üç yüz kuruş) o -
lan {200000: 402000) kilo (iki yüz bin 
ila dört yüz iki bin) kilo sarı sabun
lu kösele kapalı zarf usulü ile müna
kasaya konulmuştur. 
II - !halesi 31- 1. Teş. - 938 pazar

tesi günü saat on birdedir. 
III - İlk teminatı (49930) lira 

(Kırk dokuz bin dokuz yüz otuz) li
radır. 

IV - Şartnamesi (50) lira muka
bilinde M. M. V. satın alma komisyo· 
nundan alınır. 

V - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin· 
den en az bir saat evel M. M. V. Sa. 
Al. Kos. vermeleri. {3646) 6524 

Bir İngilizce mütercimi ahnacak 
M. M. V. Hava Müsteıarlığrndan: 

Ankara M. M. vekaleti hava müste· 
şarlığında ücretle istihdam edilmek 
üzere ingilizceye hakkiyle vakit ve 
teknik istilahatı da bilir bir İngilizce 
mütercimi alınacaktır. 

Talipler arasında İngilizceden baş
ka fransıca, almanca ve bilhassa İtal
yanca lisanlarından birini bilen tercih 
edilecektir. Taliplerin askerlik ödev· 
!erini yapmış olmaları ve ecnebi ka • 
dın ile evli olmamaları, hüsnü ahJfık 
sahibi olmaları, her hangi bir ciirüm
den dolayı mahkum edilmiş olmama -
lan 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 lzmirde 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 İzmirdı: 
tayyare alayı komutanlığına müraca· 
at etmeleri lazımdır. 

Bu tarihten sonra yapılacak müra· 
caatlar kabul edilmiyecektir. 

(4376) 7767 

Astarlık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bener metresine tahmin edilen 

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

suliyle münakasaya konulmuştur. 
2 - İhalesi 8 ikinci te~rin 938 salı 

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

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

yüz doksan kuruş mukabilinde M.M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gö:sterilen vesaikle t eminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evel M.M.V. satın· 
alma komisyonuna vermeleri. 

(4456) 7886 

K11lık elbiselik 
kumaş alınacak 

f\;1, rv1. Ve~ ....... Lı :,atın Aım" Ko
misyonundan i 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiatı (285) iki yüz sekı;en beş kuru!ji o· 
lan (240000) iki yüz kırk bin metre 
kışlık elbiselik kumaş kapalı zarf u
suliyle münakasaya konulmuştur. 

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

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

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

5 - Eksiltmeye gıreccklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 

en az bir saat evci M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (4457) 7887 

Kaputluk kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mi&yonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

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

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

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

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

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

7888 

Elektrik tesis af ı yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - KcŞif bedeli 2159 lira 12 kuruş 

olan Cebeci hastanesi pavyonları elek
trik tesisatı açık eksiltmeye konmuş • 
tur. 

2 - Eksiltmesi 9-11-938 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

3 - 11 kteminat 162 liradır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ka -

nuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3 maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte muayyen gün ve vakitte M.M.V. 
satın alma komisyonunda bulunmala-
rı. ( 4507) 7960 

Odun ve kömür ahnacak 
Ankara Ceza:?vi Direktörlüğün • 

den: 

120 ton telgraf teli ile, 2,5 ton b3 
teli 9-12-1938 cuma günü saat ıs dt 
kapalı zarf usuliyle Ankarada Na· 
fıa vekaleti binasında satın ahn :ıcat 
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 komisyo~ 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka· 
ra'da malzeme dairesinden, Haydaş • 
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğindel1 
dağıtılacaktır. 

( 4508) 7986 

Tuz ambara ve müdürlük 

apartımanı yaptırılacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden{ 

1 - Şartname ve projesi mucıöin • 
ce Adana'da yaptırılacak tuz ambarı 

ve baş müdürlük apartımanı inşaatı 

20-x-938 tarihinde ihale edilemediğin
den yeniden pazarlık usuliyle eksilt • 
meye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 22917 lira ıs 
kuruş ve muvakkat teminatı 1718.79 
liradır. 

III - Eksiltme 11-xı-938 tarihine 
rasthyan cuma günü saat 14 de Kaba· 
taş'ta levazım ve mübayaat şubesinde
ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 115 ku
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar U • 
mum müdürlüğü levazım ve müba • 

1 yaat şubesiyle Adana ve Ankara baş • 
müdürlüğünden alınabilir. 

V - ~ksiltmeye iştirak etmek is • 
tiyenlerin fenni evrak ve v.!saikini iha· 
le gününden 3 gün eveline kadar İn -
hisarlar Umum Müdürlüğü inşaat şu· 
besine ibraz ederek ayrıca fenni ehli -
yet vesikası almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için ta
yin edilen gün ve saatte % 7 ,5 güven· 
mc paralariyle birlikte yukarıda adı 

geçen komisyona gelmeleri ilan olu • 
nur. (7904 • 4555) 8064 

Ankara cezaevinin 938 mali yılı ih. 
tiyacı oıan (:ı5) bin kilo sömikok kö
mürü, ( 15) bin kilo meşe kömürü ile 
(10) kilo kırılmış meşe odununun 
20-10-938 tarihinde yapılan açık ek -
siltme suretiyle ihalesine zuhur eden 
isteklilerin teklif eyledikleri fiat had
di itidalde görülmediğinden 2490 sa • 
yılı kanun mucbince on gün müddetle 1 "' · ' ' .. ·ı 
uzatılmıştır. Deniz Levaz_!_.~ .. , 

İstekliler% 1,5 muvakkat teminat ,.,., ,,.,.,.........,_,,_,.........,...,..._,.........,,,_..,.,.....,._.,.,.,. __ ..,.,,,., ....... -.. , 
akçesi olan (186) liralık banka mek -
tubu veya o mikdar paranın Ankara Sabun alınacak 
Defterdarlığı vezniesine yatırıldığına 
dair makbuzlariyle birlikte yevmi iha· 
le olan 31-10-938 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü saat 15 de Ankara 
Cümhuriyet müddeiumumiliğinde mü
teşekkil komisyona, şartnameyi gör • 
mek ve fazla izahat almak istiyenlerin 
Cebeci'de cezaevi direktörlüğüne mü -
racaatları. ( 4524) 8058 

Hakim namzedliği hakkmda 
Adliye Vekaletinden : 
Evelce yapılan ilanın üç ve dördün

cü bentleri aşağıdaki şekilde tavzih e
dilmiştir . 

1 - Hakim namzetliği için yapılan 
ilanın birinci bendinde gösterilen yer
ler tamamen dolduğu takdirde o yer -
lere müracaat edenler ile istidalarında 
yer göstermemiş olanlar bulunursa 
bunlar arasında kura çekilerek isabet 
tden mahallere tayin edileceklerdir. 

2 - Evrakı müsbitelerini ikmal e
denlerden Ankarada bulunanlar Anka 
raya ve vilayetlerde bulunanlar da bu· 
lundukları yerlere tayin edilecekler ve 
ikinciteşrin ayı içinde de istidalarında 

Deniz Levaz1111 Satm Alma Ko-
misyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 36114 li· 
ra 13 kuruş olan 107900 kilo sabun 1 
ikinci teşrin 938 tarihine rasthyan 
salı günü saat 11.30 da kapalı zarfla 
alınmak üzere eksiltmeye konulmu}· 
tur. 

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

3 - İsteklilerin 2490 sayılr kanu· 
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat eveline 
kadar Kasımpaşada bulu-ıa.ı komis -
yon başkanlığına vermeleri. 

(7452/ 4334) 7701 

I ............ .._ ................................ , 
J_._.J_~~.~.!.1.~!. ...... ..-

Kirahk dükkan 
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)u ur u-1 muttasıl bakkal dükkanı 6-11-938 gü-
gune muracaat etme erı. .. ·· ·· k 1 

8 066 j nunden 31·5-939 gunune adar a tı ay, 
--------------- , yirmi beş günlüğü kiraya verilmek ü

zere on gün müddetle açık artırmıya 
konulmuştur. Senelik muhammen ki -
rası (720) liradır. Taliplerden (31) li
ra muvakkat teminat alınacaktır. 1h~ 
le 5-11-938 cumartesi günü saat 11 de 

Telgraf ve bağ teli alınacak Vakıflar Umum Müdürlüğü Varidat 
müdürlüğünde yapılacaktır. Şartları

nı görmek ve tutmak istiyenlerin mez
kur müdürlüğe müracaatları. (4547) 

O. D. Yolları Satın Alma Komis 
yonundan : 

Muhammen bedeli 18375 lira olan 
8060 

Kirahk arsalar ve bina 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden Senelik Muvakkat 

muhammen teminatı 
Metre Vakıf Kirası 

Mahallesi sokağı Cinsi murabbaı No. Lira Lira Müddeti icar 

Teslim tarihinden 31-5-940 
Bostani Soğukkuyu Arsa 354 298 252 30 tarihitıe kadar 

298/ 1 252 30 
298/ 2 252 30 
298/ 3 252 30 
298/ 4 252 30 
298/ 5 252 30 
298/ 6 • 252 30 

" " " " 
" " .. " 
" .. " " 
" 

,, 
" .. 

" 
,, .. " .. " .. " 

.. " .. .. .. " 
" " " 
" .. " 
" " .. 
" " .. 

" " .. •• 298/ 7 252 30 " " " 
Ismetpaşa Ulucak ,, 136 291 60 8 ,, ,, ,, 
Gökçeoğlu Postahane Gökçe oğlu 478 300 13 12 Teslim tarihinden 31·5-939 

mescidi binası tarihine kadar 
Yukarda evsafı yazılı olan arsalarla mescid binası hizalarında gösterilen müddetlerle kiraya bağlanacağından 

on gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. İhale 31-10-938 pazartesi günü saat 16 da ikinci vakıf a4?artı
manında Vakıflar Umum Müdürlüğü Varidat müdürlüğünde müteşekkilkomisyonda yapılacaktır. 1'utfl2ak ve 
§artlarını görmek istiyenlerin adı geçen müdürlüğe müracaatları. (4424) 7841 
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muştur. İhalesi 7-11-938 pazartesi gü-

2 - Tahmin edilen bedeli 51000 lira 
vo ilk teminatı 3800 liradır. Mangal kömürü ahnacak Yalvalin yağı ah nacak 

Ankara Belediyeainden : 

1

., ................................. ~ ............... ı 
Ankara Levazım Amirliği 

............................................... .....ı 

Hangar ve cephanelik 
yaphnlacak 

2 - Bu hangarlara ait şartname, ke
şif ve planlar lstanbul ve Ankara le
vazım amirlikleri aatm alma komisyo· 
nunda ve Adana'da tUmen ıatınalma 
komiıyonundadır. Her gün görülebi
lir. 

3 - Yaptırılacak hangarın 5000 li
rası 938 senesi bütçesinden ve 75000 
lirası bonoya tahvil edilerek 939 se
nesi bütçesinden tediye edilecektir. 

3 - Ekıiltmesi 7.11.1938 pazart~si 
günU saat 10 da Karaköse'de satınal· 
ma komiıyonunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektuplan saat 9 da ka
bul edilecektir. 

Ankara Levazmı Amirliği Satm 
Abna Komiayonundan : 

1 - Ankara birlik ve müesseseleri 
ihtiyacı olan 35000 kilo meşe mangal 
kömürUnUn açık eksiltmesi 22. 2. Te§. 
938 saat 15 de Ankara Lv. bnirliği sa
tın alına komisyonunda yapılacaktır. 

1 - Otobüs idarC41i için alınacak bir 
buçuk ton valvalin yağı on be§ gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuf • 
tur. 

nü saat 16 da Nazilli belediyesinde ya
pılacaktır. Müteahhitler fenni şartna -
me ve projeleri meccanen belediye da-
iresinden tedarik edebilirler. 7786 

Hükümel konağı yaphnlacak 
S - Evsaf ve şartları komisyonda 

255 kuruş mukabilinde alınabilir. 
2 - Muhammen bedeli (390) lira • 

dır. 
Malkara Kaymakamlığmdan : 

17547 lira 84 kuruş bedel keşifli 
Malkara hükümet konağının 938 yılı 
içinde yaptırılacak kaba inşaatı 18-10-
938 tarihinde kapalı zarf usuliyle ya
prlan eksiltmede talip zuhur etmedi
ğinden işbu inşaatın 2490 sayılı ka -
nunun 40 ıncı maddesine tevfikan ye
niden ve kapalı zarf usuliyle 19-10· 
938 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle eksiltmeye konulmasına karar 
verilmiştir. 

3 - Muvakkat teminatı (29,25) lira-Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 4- Muvakkat teminatı 5250 liradır. 

6 - İsteklilerin Karaköse'de belli 
gü·n ve saatte komisyona müracaatla· 2 - Muhammen bedeli 2100 lira 

ilk teminatı 157 lira 50 kuruştur. 

Şartn~i komisyonda görülür. Ka
nuni vesika ve teminatla belli vakitte 

dır. 

rı (4516) 7941 

Ekmeklik un ahnacak 
1 - Keşif bedeli 10'7501 lira 45 ku· 

ruştan ibaret olan Kütahya'da inşa e· 
dilecek iki top hangarı ile üç cepha
neliğe 3.10.1938 tarihinde talip zuhu:
etmediginden tekrar dört defa ilan e· 
dilerek kapalı zarf usuliyle ihalesi 1. 
11.1938 salı günü saat 11 e bırakılmış
tır. 

İhalesi 9.11.1938 çarşamba günü saat 
15 de Adana tüm satınalma komisyo
nunda yapılacağından talipler ihale 
saatinden en az bir saat evel teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri la
zımdır. 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

komisyonda bulunulması. 
(4534) 8052 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni şeraiti haiz olmaları lazımdır. 

2 - İhale Balıkesir kor satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Muvak· 
kat teminatı: 6625 lira 8 kuruştur. Bu 
işe ait plan, ke~if, fenni ve u~umi 
şartname ile eki, ve temel. hafrıyatı 
tafsilat resmi Ankara, İzmır ve İstan· 
bul levazım amirlikleriyle Balıkesir 
kor satın alma komisyonunda görült:· 

'bilir. 
3 _Taliplerin kanunun 2 ve 3 .. ün.cü 

maddelerinde yazılı belgelerle bırlı~
te ihale günü ve saatinden evel teklıf 
mektuplarını Balıkesir. kor satınalma 
komisyonuna vermelerı. (4220) 7455 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı _ 1slahiyedeki kıtaatm 939 hazi · 

ran sonuna kadar ihtıyacı olan 120 000 
kilo sığır veya bu mikdar keçi etı ka· 
palı zarf u~uliyle eksiltmeye konul 

muştur. 
2 - Şartnamesi İstanbul, Ankar::ı 

levazım amirlikleri satın alma ve !s
lahiyede tugay satın alma komisyon 
larındadır . Şartnameler komisyonda 
okunabilır . 

3 - Muhammen tutarı 21600 lıra · 
dır. 

4 - tık teminatı 1620 liradır. 
5 - Kapalı zari usuliyle eksiltme

si 2 Il. ci teş. 938 çarşamba günü saat 
15 de tsıahiyede tugay satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

6 _ İsteklilerin teklif mektupları· 
nı en son 2 ıı. ci teş. 938 çarşamba gü
nü saat ı4 de kadar İslahiyede tugay 
satın alma komisyonu başkanlığına 
vereceklerdir. Bu saatten sonra veri 
len mektuplar kabul edilmez. 

(4267) 7563 

Un alınacak 
Ankara Levazım Anıirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 
1 - Karaköse'deki birliklerin ihti

yacı için 200 ton un kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 30000 lira 
ilk teminatı 2250 liradır. 

3 - Eksiltmesi 28.10.1938 cuma gü· 
nü saat 12 de Karaköse'de satınalmeı 
komisyonunda yapılacak ve tekli± 
mektupları saat 11 de komisyona ve· 
rilmiş olacaktır. 

4 - Şartname ve evsafı görmek iı>· 
tiyenler 150 kuruş mukabilinde kJ. 

misyondan alabilirler. 
s- !steklilerin mezkur gün ve saat· 

te Karaköse'deki komisyona müraca· 
atları. ( 4282) 7 577 

Un allnacak 
An.kara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Balıkesir kor merkez birliklerinin 

senelik ihtiyacı olan 52ü ton un kapah 
zarf usuliyle eksiltmiye konulmuştur· 

Eksiltmesi: 3. 11. %8 perşembe gü· 
nü saat 16 da Balıkesir kor satın alma 
komisyonunda ypılacaktır. Mezkur u
nun muvakkat teminatı 4110 liradır. 

Taliplerin muayyen olan gün ve sa
atinden bir saat evel kanunun ikinci 

·· ·· .. maddelerinde yazılı belge· ve uçuncu 
lerle birlikte teklif mektuplarını kor 
satın alma komisyonuna vermeleri. 
Evsaf ve şartlar A~k~ra, .İstanbul ve 
İzmir levazım amırlıklerıyle komis 

yonda görülebiliri. 
(4348) 7684 

Kuru ot alınacak 

(4448) 7880 

Makarna alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 52800 kilo makarnanın 
kapalı zarfla eksiltmesi 19. 2.ci teş. 938 
saat 11 de Ankara Lv. amirliği satın
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 14784 lira, 
ilk teminatı 1108 lira 80 kuruştur . 
Şartnamesi komisyonda görülür. Ka· 
nuni vesikalarda bulunan teklif mek· 
tuplarının saat 10 a kadar komisyona 
verilmesi. (4449) 7881 

Patates alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 100 ton patates kapalı 
zarfla eksiltmesi 18. 2. inci teşrin 938 
saat 15 de Ankara Lv. amirliği satın· 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

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

(4450) 7882 

Muhtelif yaJ sebze ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Salın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 90000 kilo ispanak, 28500 kilo 

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

Ekmeklik un allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Kağızmandaki kıtaların yıllık 

ihtiyacı için 200 ton ekmeklik un ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

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

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

4 - Teklif mektupları saat 14 e ka-
dar kabul edilecektir. ( 4471) 7895 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sahn 

Alma Komisyonundan : 
1 - Sıvastaki birliklerin ihtiyacı 

ıçin 110000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli 23100 lira ve muvakkat 
teminatı 1732 lira 50 kuruştur. 

3 - 10. 2. teş. 1938 perşembe günü 
saat 15 de Sıvasta tiımen satınalma 
komisyonunda ihale edilecektir. 

4 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesika ve ilk teminat makbuz· 
!arını ve teklif mektuplarını havı 

zartı kanunun 32 ve 33 üncü maddele
rindekı sarahat dairesinde hazırlıya· 
rak ihale günü saat 14 de kadar ko· 
misyona vermiş bulunmC\hdırlar. 

(4499) 7939 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Sığır eti alınacak Alma Komisyonundan : . . . . 

1 - Sürbahandaki kıtaların yıllık 
ihtiyaçları için 300 ton ekmeklik un 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 51000 li
ra, ilk teminatı 3800 liradır. 

3 - Eksiltmesi 7.11.1938 pazartesi 
saat 11 de Karaköse'de satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Evsaf ve şartnameleri komis
yon'da 255 kuruş mukabilinde alına
bilir. Teklif mektupları saat 10 a ka
dar kabul edilir. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
komisyona kanuni vesikalariyle bir-
likte müracaatları. (4511) 7942 

Domates sal(ası ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonun·dan : 

.. ...... 
An~ara Belediyesi 

Kazma, kürek ve saire ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Fen heyetine alınacak 200 kaz
ma ve 250 kürek vesaire on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş • 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (404.95) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (37,5) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 1 - teşrinisani • 938 sa • 
lı günü saat on buçukta Belediye en -
cümenine müracaatları. 7659 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyacı için 8000 kilo do
mates salçasının açık eksiltmesi 17 
2. Teş. 938 saat 15 de Ankara Lv. a-
midiği satın alma komisyonunda ya- (ah süpürgesi ahnatak 
pılacaktır. Ankara Belediyesinden : 

2 - Muhammen bedeli 2400 lira ilk 
teminatı 180 liradır. Şartnamesi ko- 1 - Temizlik işleri için 6000 adet 
misyonda görülür. Kanuni vesika ve çalı süpürgesi 15 gün müddetle açık 
teminatla belli vakitte komisyonda eksiltmeye konulmuştur. 
bulunulması. (4533) 8051 2 - Bedeli muhammeni (720) lira -

M k 
dır. 

Ü na QSQ te h İri 3 - Muvakkat teminatı (54) liradır . 
• • w. 4 - Şartnamesini görmek istiyenle-

Ankara I:evazmı Amırlıgı Satın rin her gün yazı işleri kalemine ve is-
Alma Kom~syonundan : teklilerin de 4 - teşrinisani - 938 cuma 

88000 kilo kuru fasulya, ve 11000 günü saat on buçukta belediye encü -
kilo sabun ile 33000 kilo pirincin şlın- menine müracaat eylemeleri. 
dilik alınmasından vaz geçilmiştir. L< 4399) 7778 

(4552) 8062 

Arpa, yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan 

1 - Sxvastaki birliklerin hayvanları için kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulan iki kalem yemin mikdariyle bedelleri, ilk teminatları ve ihale 
tarihleri aşağıda gösterilmiştir. 

2 - Şartnameleri her gün Sıvas Tümen komutanlık binasındaki komis
yonda görülebilir. 

3 - İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaik ve ilk 

teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını 32. maddede yazılı olduğu 
veçhile hazırhyarak ihale saatinden laakal bir saat evveline kadar Srvas 
tüm satınalma komisyonuna teslim etmiş bulunmalıdırlar. (4367) 
Mikdan Bedeli llk teminatı Tarih gün saat 
Kilo Cinsi Lr. Kr. Lr. Kr. 

240000 
240000 

Yulaf 
Arpa 

14400 00 
12000 00 

Kuru ot 

1080 00 3-11-938 perşembe 
900 00 3-11-938 

" 7746 

ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

11 
15 

Mikdarı Tahmin bedeli İlk teminatı 
Kilo Cinsi Lira kuruş Lira kuruş 

660,000 Kuru ot 39600 00 2970 00 
1 - Tümenin Elazığdaki birlikleri hayvanatının ihtiyacı için mikdarı, 

cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 660.000 kilo kuru ot 
Elazığ satmalma Komisyonunda 11-11-938 çarşamba günü saat 10 da kapalı 
zarf eksiltmesiyle alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı, perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde adı 

geçen komisyonda görülebilecektir. 
3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve şartnamesint 

hazırhyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ver
meleri ve kendilerinin de mezkUr gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

(4476) 7931 

Yulaf ala nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Mikdarı Tahmin bedeli İlk teminatı 
Kilo Cinsi Lira kuruş Lira kuruş 

110,000 Yulaf 6600 00 495 00 
1 - Tümenin Elazığ'daki birlikleri hayvanatının ihtiyacı için mikdar, 

cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 110.000 kilo yulaf Elazığ 
satınalma komisyonunda 11-11-938 çarşamba günü saat 10 da kapalı zarf 
eksiltmesile almacakt: r. 

2 - Şartnamesi sah perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde adl 
geçen komisyonda görülebilecektir. 

4 - İsteklilerin 4 - 11 - 938 cuma 
günU saat on buçukta belediye encü -
menine müracaatları. 

(4400) 7779 

Tamirat yaptlnlacak 
Ankara Belediyeıinden : 
1 - Mezbahada yapılacak tamirat 

15 gün müddetle açık eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 3158,40 lira
dır. 

Taliplerin birinci ilan dairesinde 
3-11-938 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 14 te Malkara Kaymakam
lık makamında toplanacak komisyo • 

3 - Muvakkat teminatı 237 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen -

lerin her gün yazr işleri kalemine ve 
isteklilerin de 4-11-938 cuma günü sa
at on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. 

(4401) 7780 

Ankaro;Valiliği · 

Baraka yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

Ke§if bedeli 1095 lira 86 kuruştan i
baret bulunan Ankara · lstanbul yo
lunun 45 inci kilometresinde Ayaş be
li nam mevkiinde yapılacak olan bara
ka inşaatı 7.11.1938 G. saat 15 de daimi 
encümence ihalesi yapılmak üzere a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 82 lira 20 kuruş
tur. 

İstekliler teminat mektubu veya 
makbuzu ve ticaret odası vesikasiyle 
birlikte sözü geçen gün ve saatte dai
mi encümene gelmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her· 
gün Nafıa müdürlüğünde görebilir-
ler. (4491) 7907 

İ nsaat yaptırılacak 
Ankara Valiliıiinden : 

1- Keşif bedeli (9866) lira (62) ku· 
ruştan ibaret bulunan Yenişehir'de 
hususi idareye ait binada ilaveten ya
pılacak inşaat işleri 7.11.1938 pazarte
si günü saat 15 de ihalesi yapılmak ü
zere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (740) liralık muvakkat te
minat vermesi, ve eksiltmenin yapıla
cağı günden en a zsekiz gün evel elle
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir 
istida ile vilayete müracaat ederek bu 
işe mahsus oımak üzere vesika alma· 
lan ve vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 
Bu müddet içinde vesika talebinde bu
lunmıyanlar eksHtmt'ye iştirak ede· 
mezler. 

3 - İsteklilerin ticaret odası vesi· 
kası, teminat mektup veya makbuzu 
ve ikinci maddede yazılı ehliyet vesi
kasiyle birlikte yukarıda yazılı gün 
ve saatte vilayet encümenine ınüraca
atları. 

4 - Buna ait şartname ve keşif ev· 
rakı her gün Nafıa müdürlüğünde gö-
rülebilir. (4492) 7908 

· '< Kazalar · · 

Elektrik tesisatı 
lzmir Kernalpa§a Belediyesin· 

den: 
1 _ Evelce yapılan ilana rağmen 

Kemalpaşada su ve motörle yapıla
cak elektrik tesisatına talip zuhur et· 
memiş 1-10-938 tarihinden itibaren 
tekrar eksiltmeye konulmuş olup talı· 
min bedeli (27760) lira (81) kuruştur. 

2 - Fenni ve hususi şartnamesi ile 
plan ve projeleri (139) kuru~ be~el 
mukabilinde Kemalpaşa beledıyesın · 
den alınacaktır. 

3 _ Eksiltme günü 15-11-938 salı 

na müracaatları ilan olunur. 8009 

Boya, badana ve sıva iıi 
Harta Genel Direktörlüğünden 

1 - Harta Gn. Drk. Deposuyla 
marangozhanesinde yaptırılacak bo -
ya, badana ve ısıva işi pazarlığa kinul· 
muştur. 

2 - Pazarlık 1-11-938 salı günü 
saat 10 da Cebeci Harta Gn. Drk. bi -
nasında Sa. Al. Ko da yapılacaktır 

3 - Keşfine nazaran muhammen 
bedeli 391 lira 50 kuruş, muvakkat te
minatl 30 lira olup banka mektubu ve
ya Maliye makbuzu kaıbul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saat
te teminatlarivle beraber komisyona 
gelmeleri, ( 4553) 8063 

- Kadın terzisi ::ı 
Ziya K. Darcan 
Paris terzi akademisi yüksek 

atölyeler mezunu. 
Ankara Postane Cad. Hanef 

A.p. 3 7377 

PERTEV 

Dr. Muzafler San der 
Cebeci Hastanesi 

Göz Hastalıkları Mütehassısı 
Adliye Sarayı Sırası, 

Sarraf Hakkı Apartmanı 

Sallı memuru aramyor 
lngilizce, Fransızca, Almanca 

.,ilen bir satış memuru aranıyor. 
A.KBA'ya müracaat. Tel 3377 
}ahsen mağazaya müracaat. 

8010 

Harp Okulu Hastanesi 

Asabiye Mütehassısı 

Doktor Halil Ula~ 
1 - Sivastaki birlikler ıhtıyacr t~ın 

260000 kilo kuru ot kapalı zarf usulıh.
eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Bedeli 10400 lira ve muvakkat 

teminatı 780 liradır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
.ima .Komisyonundan : 

1 - Eskişehir birliklerinin ihtiya
cı içın 100000 kilo sığır eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve şartnamesine 
haztrlxyacaklan teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ver -
ıneleri ve kendilerinin de mezkilr gün ve saatinde komiıyona müracaatları. 

günü saat 14 de olup belediye encü· 
meni huzurunda yapılacaktır. 

4 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

yapılacaktır. . 
5 _ Muvakkat temınat miktarı 

Adliye Sarayı köşesi sarraf 
Hakkı Ap. Saat 3-7 Tl: 3912 

3 _ 4 ikinci teşrin 938 cuma gurı_,u 

b t Sı·vas tiımen komı.ıtanlıgı saat on eş e . 
binasındaki tüm satın alma komısyo-
nunda ihale edilecektir. .. . 

4 _ Şartnamesi her gun komısyon-
da görülebilir. İstekliler kan.unun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki vesaık ve mu .. 
vakkat teminat makbuzlar:nı ve teklıf 
mektuplannı havi zarfı ~anu~un 3,2 

33 
··ncü maddelerindekı tarıfat daı· 

ve u .. ·· t 
. de l1azxrlıyarak ihale gunu saa re sın · ı 

14 kadar komisyona vcrmış bu un-
e 68) 7747 

malıdırlar. ( 43 

2 hangar yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan'. . . . 
1 _ Adanada 80 bin lıra keşıflı bı-

rer bataryalık iki hangar kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 10.11.1938 pazartesı gü
nü saat 16 da Eskişehir levazım amir
liğinde satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Şartnamesi komisyonda görü· 
lebilir. 

4 - Muhammen bedeli 24000 lira· 
dır. Muvakkat teminatı 1800 liradır. 

5 - İsteklilerin ticaret odasına ka
yıtlı olduklarına dair vesikalarile bir· 
likte teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat eveline kadar komisyona 
verilmesi ( 4500) 7940 

Ekmeklik un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - İğdirdeki birliklerin yıllık ih

tiyaçları için 300 ton ekmeklik un ka
palı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

(4477) 7932 

Arpa ah nacak 
Ankara Levazıın Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Mikdarı Tahmin bedeli İlk teminatı 
Kilo Cinsi Lira kuruş Lira kuruş 

825000 Arpa 49500 00 3712 00 
1 - Elazığ birliklerinin hayvanat ihtiyacı için mikdarı, cinsi, tahmin 

bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 825.000 kilo arpa Elazığ satınalma ko
misyonunca 11-11-938 çarşamba günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı, perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde adı 

geçen komisyonda görtilebilecektir. 
3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 10 na kadar kanun ve şartnamesine 

bazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ver -
meleri ve kendilerinin de mezkur gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

(4479) 7934 

(2085) liradır. 
6 - İstekliler 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesaikle beraber bu gibi elek · 
trik işlerini yapmış olduklarına dair 
nafıa vekaletinden musaddak bir eh
liyet vesikası göstermeğe mecburdur· 
lar. 

7 · - Teklif zarfları açılma günü o
lan 15-11-938 sah günü saat (13) e 
kadar kabul edilecektir. 

(4252) 7544 

Hal binası yapttrılacak 
Nazilli Belediyeıinden : 
Nazilli'de belediyece yaptırılacak 

olan 17400 lira bedeli keşifli hal bina· 
sı 2490 No. lu artırma ve eksiltme ka· 
nununun hükümlerine göre kapalı zarf 
usulü ile 17·10-938 de eksiltmeye kon-

••• Taksitle ve Peşin --• 

Odun kömür 
istasyon silo karşısında YENİ 

YAKACAK PAZAR! Tel; 1475 
Evlere kadar da gönderilir. 7924 

~mmm:mmmmumı 

ij Halk Baktriyoloji ve Kimya 

1 
Laboratuvan 

Beledi) e sırası, Talas apartıman 
1 No. ya nakl e tmiştir. Tel: 2972 

~;ı:u:nm::m:::;l 
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Türkiye 

vekili NECİP ERSES Galata 

Sesli han 
Zülfaris sokak ve Hezaran caddesi N. 121 

ANKARA ACENT ASI HALİL NACİ MIHÇIOOLU 

MÜJDE 
AKMAN BOZASI CIKTI 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ------- Ucuz ve iyi kireç 
-- Polatlının Çaldağı namiyle maruf Kireç deposu bu defa istas· = 

yonda anbarlar önündeki depoya nakledilmiştir. Toptan ve pera- = = kende ucuz satılacaktır. Satış yeri istasyonda Yakacak Pazarı Yıl- = 
dız Mahrukat deposu ve yahut Kızılbey caddesinde demirci Hacı = 

:= Mustafa ve mahdumlarına müracaat. Tel: 1434 7769 

Go• • z Mütehassısı 

Dr. Necip Yasar 
Yenişehir Atatürk Bulvarı Kı

zılay bitişiği Sönmez apartmanı 
No: 8 de hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri saat 14-20 di-
ğer günler 17,5 - 20 7989 

Dr. Nejat Kulakçı 

B .. 
'isterseniz ziya kabili

yetine erişilemeıniş olan 
Osraın -~-aınpullarırıı 

kullanınız. 

1Jununlçlıı dalma ieulh 
.edeceğiniz -4' huzlu 

AMPULLARI 
AEG 

Türkiye Vekilleri: 
Elektron· 

'{ürk Anonim E:lr~ırı~ Şirketi Umumiy'5İ 

İSTANBUL P.K. 1419 

Ti.ırk Anonim Şirketi 

İSTANBUL P. K. 1144 

Tababetin yüzünü güldüren ve umum doktorlarımız tarafından takdirle milyonlarca va. 
landaşa tavsiye edilen emsalsiz kan, kuvet, iştiha şurubudur. Bir şişe sizlere hayatın bütün 
zevk ve neş' elerini tattıracak ve yaşadığınız müddetçe halsizlik, yeis, ıstırap, düşünce, kor
ke klık, tembellik göstermiyecektir. 

FOSF ARSOL'u diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran başlıca hassa; devamlı bir surette 
kan. kuvvet, iştiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde te
sirini göstermesidir. 

FOSFARSOL; muhakkak bir surette hayatın esasını teşkil eden kanı, daima tazeleyip 
çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder. adale ve sinirleri kuvvetlendirir. Uykusuzluğu, fena 
!düşünceleri, yorgunluğu giderir, mide ve barsak tembelliğinden doğan inkıbazları geçirir, 
vücuda daima gençlik ve dinçlik verir, zeka ve hafızayı parlatır, belgevşekliği ve ademi ikti
ldarda büyük faydalar temin edPr. Velhasıl insan makinesine lazrm olan bütün kuvetleri ve-
1rerPk tam manii.sile hayatrn zevk ve nes'elerini tattırır. FOSFARSOL; güneş gibidir. Gir-
diği yere sıhhat, saadet ve neı'e saçar. Her eczanede bulunur. 6512 

-=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllri=' 

Harbiye hastanesi kulak, burun 
ve boğaz hastalıkları mütehassısı 
Paris kliniklerinde uzun müd
det yaptığı tetkikten dönerek 
Atatürk Bulvarı Kızılay biti -
şiği Sönmez Ap. s No: d~ hasta
l~rrnı kahul~ h;t"-l::\m'stır 7~38 ..:!.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!::. - -

~1111111 Çankaya Eczanesine 1111111 ~ 
§ Taze Balık yağı geldi. Şark malt hulasasiyle çok kolay içilir. Y. Şe- -
: bir Bakanlıklar karşısı Meşrutiyet caddesi. 8023 : 
~ •• ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r:-

Bedia T rzihanesi 
939 Paris modellerinden mürekkep zengin kolleksiyonu ile işe 

başladığını muhterem müşterilerine bildirir. Yenişehir Havuzbaşı 

ULUS - 19 uncu yıl - No.: 6194 

İmtiyaz Sahibı 

Nurettin Kamil SUNER 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK 

--
-
---
--

YENİ SİNEMALAR HALK --
BU GECE ıııll''''''''''~ BU GÜN BU GECE -

Mevsimin en büyük revü -İki büyük macera filmi -filmlerinden - - birden -ŞAHANE ÇILCINLIKLAR -- -
Tamamen Renkli ..... '"' - ı - Şemsiyeli Canavar -- -. . - -Gündüz - . . 2 - Silihşör Kovboylar -'"'• • r -
2.45 - 4.45 . 6.45 - - Seanslar -- - 2.30 - 4.30 - 6.30 -Seanslarında - - -

SOOKAK ŞARKICISI - Gece 21 de -- - -Gece programına ili.velen - Halk Matinesi 12,15 de -- -
EKLER DÜNYA HABERLERi iiiııııı,,,,,,,,,ılfİİ SARIŞIN KUKLA --Bugün için güzel bir sürpriz el i1&nlarnnızı ve afişlerimizi bekleyiniz. -Kınacı Ap. No: 3 Ti: 3837 7892 

ULUS Basımevı : ANKARA 
Matb:ıa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii?' 

Cümhuriyetin 15 inci Yıldönümünü 
Kutlamağa hazırlanlyor musunuz? 

İnhisarlar İdaresi tarafından satılan 

A SIZ M SELi SAMPA Y 
Fiatları (Müdafaa vergisi dahil) 

575 Kuruşa indirilmiştir. 
Şimdiden tedarik ediniz. 

:~ • I' • ·~ • • • • 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. 
KAZIM ROŞTU 

Ankara Adliye sarayı yanı Gençağa 

apartmıanı 2. ci kat No: 6 Ti: 2208 

-


