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Tunceli medeniyete 
a~ıhyor 

Yakında, yazıları arkadaşımız 
Na1it Uluğ tarafından hazırla
nan güzel bir ilave neşredeceğiz. 
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Boy·· Bayramımız bugün başhyor 
BAYUM PROGRAMINİ NEŞREDİYORUZ 

;V:arınki kabul ve geçit resimlerine 

Reisicumhur Atatürk 
namına Millet Meclisi 
Başkanı riyaset edecek 

Büyük Sel 'in Orduya 
hitap eden mesajları 

Başvekil Cel61 Bayar 
tarafından okunacak 

8. Şükrü Kaya bugttn 13 te 
radyo'da bir nutuk verecek 

Yarm Büyük Şefin eşsiz eseri olan cümhuriyetin 15 inci yıldönü
müdür. Rejimin bu on beş yılı, Türkiye için, göz kamaştmcı. muvaffa
kiyetlerle dolu geçmiştir. Ba~~a _mi~le.t tar~h~erinin as~l~rmı ışgal e~e~ 
inkılaplar başanlmış, genç T urkıye nın mılll karakterını taşıyan ılerı 
hamleler bu kısa tarih fasılası içinde atılmıştır. 

Medeniyet dünyasınm hayranlık ve 

k 
takdirini toplıyan on beş yıllık haya-

arın trmız türk camiası için kuvet, refah 
ve yeni hayat şartları yolunda kaza-

Bayram 
nılmış büyük bir merhaledir. Başarı
lan işlerin başdöndürücü ehemiyet ve 
vüsati önümüzdeki uzun yıllar için 
bize kuvet ve enerji aşılamıya kafidir. 

F. R. AT AY Oümhuriyetin on beşinci yılında 18 

Bütün memleket bayram hıa.
zırhğı içindedir. T aklaT kurul
muştur; cepheler donanmıştır; 
gazeteler, mecmualar, kitaplar 
tamamlanmıştır; ne tarafa bak
sanız, ancak içten, bir milletin 
ta yüreğinin içinden gelen derin 
bir alakanın eserini göriiyorsu -
nuz. Yarın, 29 llkteşrin 1938 
günü o kadar benimsenmiştir; o 
kadar ruhlara sinmiştir. 

Taklar, donanmalar, levhalar, 
kitaplar ve gazeteler .... fakat kaç 
gündenberi Türkiye şehirlerinin 
ıokaklarını dolaşanlar, gözleri 
yaşararak, on beşinci yıldönü. 
münün asıl hakiki dekoru üstün
de duruyorlar: Atat.ürk nesli! 
Bütün gençlik, zabıtle~, mek
tepliler, izciler, tayyar~cıler~. pa
raşütçüler, bayram tesısatı uze • 
rinde çalışan .teknisiyenler, işçi
ler! Hepsi Atatürk'ün evlatları! 
Bu inkılabın, bu devrin çocukla
rı! Atatürk' ün mukaddes emane
tinin bekçileri! 
Onların yaşında olduğumuz 

zamanki memleketi düşünüyo
ruz. On beşinci yıldönümünün 
temsil etmekte olduğu kurtuluş 
davasının derin ve büyük mana. 
smı 0 günlerin hatırası kadar, 
ha·n'gi mukayese anlatabilir? ~u
günkü hür, kuvetli ve mesut Tur
kiye cümhuriyet neslinin yaşın· 
da iken, bize bir uzak hayal ola· 
rak bile tattırılmamışbr. 

milyonun, eşsiz Şef'e karşı duyduğu 
oarsılmaz inan ve bağlılığı sonsuzdur. 
AnkaıA halkı rejimin bu muvaffa. 

kiyetli yıldöniimiindc. onun manasını 
çok iyi kavramış olduğu halde şeıılik 
yapmıya hazırlanmıştır. Şu dakikada 
bütün şehir, neşe ve şetaret hislerinin 
en yükseğini duyuyor. 

Herkes büyük bayramı heye<:anla 
(Sonu 7 nci sayfada) 

BASVEKİLİMİZ 
~ 

BUGÜN GELİYOR 
lstanbul, 27 (Telefonla)- Baş

vekilimiz B. Cela.J Bayar, cümhu
riyetin onbeşinci yıldönümü mü
nasebetiyle Ankara'da yapılacak 
geçit resminde hazır bulunmak 
üzere bu akşam eksprese bağla
nan hususi bir vagonla Ankara' -
ya hareket etmiştir. 

Başvekilimiz Haydarpaşa ga
rında Cümhurreisi Atatürk na
mına Cümhurreisliği umumi ka
tibi B. Hasan Rrza Soyak, Baş
yaver B. Celal Üner, lsta.nbul va
li ve Belediye reisi B. Muhittin 
Üstündağ, lstanbul kumandanı. 
Üniversite rektörü, Emniyet di
rektörü, şehrimizin mülki ve as
keri ileri gelenleri tarafından u
ğurlanmıştır. 

:Mebuslar geliyorlar 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Şeh· 
rimizde bulunan mebuslar Ciim· 
huriyet bayramının yıldönüm:i 
günü Ankara'da bulunmak üzere 
bu akşamki ekspresle Ankara'ya 
hareket etmişlerdir. 

Orgeneral Fahrettin Altay da 
aynı trenle Ankara'ya gitmiştir. 

:····································~ 
: lki nesil cümhuriyetin başardığı 
: işleri C .. H. P. nin yaptırıp 

: bütün memlekete dağıttığı duvar 
: tabloları üzerinde tetkik ediyor. . 

Bütün Türkiye 15 inci Cümhuriyet yıldönümünü 
büyük tezahürlerle kutlamıya hazırlandı 

Cümhuriyetin neslinden bir çocuk elinde bayrak sevinç 
· içinde çar§ulan dönüyor 

Ciimhurlyelin güzel bir eseri 

Yeni Radyo istasyonu 
bugün törenle açılıyor 

Bir büyük cümhuriyet tesisi olarak kurulan (Türkiye radyo 
difüziyon istasyon stüdyosu) bugün saat onda törenle açılacaktır. 
Tören, radyo evinin büyük salonunda yapılacaktır. 

Tören'e tam saat onda istiklal mar- ı görmek arzu eden davetliler, aynı 
şiyle başlanacaktır. Marştan sonra hü- günde saat 14 de P.T.T. merkezi bina
kümet adına Nafıa vekili ve arzu bu· sı yanındaki postane caddesi üzerinde 
yurtlukları taktirde Başvekil tarafın- P.T.T. idaresi tarafından hazrrlanrla
dan mikrofon önünde bütün memle- cak olan otobüslerle veya kendi vası
kete hitaben bir nutuk irat olunacak- talariyle Akköprü - Çiftlik - Hava 
tır. Nutuktan sonra Cümhur başkanlı. meydanı - Etimesğut yeni asfalt yo· 
ğı filarmonik orkestrası tarafından lunu takip ederek Etimesğuda gide. 
bir konser verilecek ve radyoevi mü- cekler ve mühendisler delaletiyle is
hendisler delaletiyle gezilecektir. tasyonu gezdikten sonra aynı vasıta-

1 Terfi eden 
Valiler 

VE İDARE AMİRLERİ 
Valilerle diğer idare amirJerimizin 
terfi listesi İç Ba.kanlığm tasdikine 
iktiran etmi§tir. Terfi eden idare a · 
mirlerimize dün terfileri telgrafla 
tebliğ olunmuıtur. Liste 7. nci say -
famızdadır. 

ULUS 

8. Massigli 
Fransa'nın Ankara 

büyük elçisi oluyor 
Anadolu ajansının haber aldığına 

göre, vaki olan istimzaca cevaben B. 
Massigli'niıı Fransa'nın Ankara bü
yük elçiliğine tayinine hüktimetimiz
ce memnuniyetle muvafakat edildiği 
Fransa hükümetine bildirilmiştir. 

(a.a.) 

-a 
1 

15 inci yıl sayısı 

0( RENKLİ BİR KAPAK İ(İNDE 

==- 100 sayfa 
Yarın çıkıyor 

Bu ilôvemiz içinde ayr1ca 

Atatürk'ün en 
. . 
ıyı kôğıt 

Ü%erine bastlmış güzel 

bir fotoğrafları vard1r 

Gazetemizle beraber yüz sayfalık ilavemizi 
ve Büyük Şefimizin f otograflarını, renkli 
resimleri müvezzilerden mutlak isteyiniz 

Eser, bütün ebadı ile, muaz· 
zamdır Atatürk'ündür, ve adı, 
türk milletinin kurtuluşu'dur. 
Cümhuriyet devrinin nesilleri, 
yarın, Atatürk' e bir A da?a na!1'us 
ahdi verirken, ferdı, vıcdanı ve 
içtimai hüriyetlerimizin, milli 

(Sonu 3. üncı'l sayfada) '""-------·-----~--...-' Etimesğut'taki verici istasY,onunu larla şehre döneceklerdir. 
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Sanat himayesi 
Partimiz, ressamlarımıza memleket içinde dolaşmak imkanım ver· 

mek ve bir hikaye ve piyes müsabakası açmak suretiyle sanatı teşvik 
yolunda girişmiş olduğu güzel teşebbüslere bir yenisini ilave etmiştir: 
Açılmış olan zengin mükafatlı senfoni müsabakası, şimdi de, musiki 
sahasında çqlışan türk sanatkarlan için güzel bir hamle fırsatı hazır
lıyor. 

Bundan, şimdiye kadar bizde sanat himaye ve teşvik görmemiştir, 
manası çıkarılamaz. İnkılap rejimi sanatkara daima müşfik ve hami 
elini uzatmaktan geri kalmamıştır. Ancak bugüne kadar yapılan hima
ye sanatın kendisinden ziyade sanatkarın şahsına olmuştur. Devlet, 
resim, heykeltraşlık ve musiki şubelerinde istidat gösteren gençleri 
büyük masraflara girerek garp memleketlerine tahsile göndermiş, dö
nüşlerinde kendilerine maarif kadrosu içinde yer ve mevki temin et
miştir. Ancak bu himaye şekli, elbette ki sanatkara tam randımanını 
verdirecek mahiyette değildir. Her gün beş altı saat ders vererek yoru
lan bir sanatkar, istirahat zamanlarını talibi ve alıcısı olmıyan eserler 
hazırlarnıya kafi derecede hasredemezse mazur görülmelidir. Onun i· 
çindir ki, ressam ve heykeltraşlarımızm çalışmalari aşağı yukarı ser
gilerde devlet ve partice satın alınan ve bunun haricinde müşterisi bu
lunmıyan mahdut eserlere inhisar ediyor, musiki sanatkarlarımız ise, 

büsbütün talepsiz olan kendi sanat piyasalarına mal sürmek imkanın
dan mahrum kalıyorlardı. Büyük bir musiki kompozisyonunun ne ka
dar zahmete, emeğe ve zamana ihtiyaç gösterdiğini düşününüz. Böyle 
bir eserin, orkestra tarafından bir defa çalınmasının vereceği manevi 
hazzın, yaratıcı faaliyetle alakalı olmıyan sahalarda esasen kafi dere
cede yorulmuş bir sanatkara bu derece büyük bir zahmeti göze aldırmı
ya kafi gelemiyeceği aşikardır. 

Tetkik ediniz, görürsünüz ki büyük eserler, daima bir talep mahsu
lü olmuştur. Her türlü maddi ihtiyaçlarını istihkar ederek halis bir sa
nat aşkiyle VP. yalnız kendi zevkleri için çalışmış dahiler nadir değildir. 
Ancak bunldr bile karsılannda kendilerini takdir eden bir zümre bul -
muşlardır ve sonra un~tmamak lazımdır ki bu gibiler nihayet birer is
sisna teşkil eder. 

Partimizin açtığı müsabaka pek zayıf olan modern musikimize bir 
kaç güzel senfoni kazandıracaktır. Bu itibarla, sanatı himaye yolunda 
tutulan bu yolu takdir etmemek imkansızdır. Hiç şüphesiz bu ancak 
bir başlangıçtır. Bu teşebbüslerden alınacak müspet neticeler, sanat
karı değil, sanatı teşvik yolunda daha kuvetli, daha geniş bir himaye 
programının vücuda gelmesini hızlandıracaktır. Yaşar NABi 

Ekonomik vaziyetimiz 
her yll için inkişaf ediyor 
1937 
daha 

yılında 
verimli 

ekonomik inkişaf 
bir safhaya girdi 

1937 yılında memleket ekonomisinin kaydettiği inkitaf hare
ketleri, evelki ıenelere nispetle daha verimli bir safhaya gir
ıafhaya girmiştir. 

Milli ekonomi, umumi revişi itiba- deki Molibden madeninden 43 ton ih
riyle bir taraftan bünyevi neşvüne - racat yapılı:t?ıştır. 
manın karakteristik çizgilerini gös- Krom ihracatımız 
termekte, diğer taraftan da gerek . .. 
d .. k .11A k . kt.. h Etıbank tarafından Şark kuromla-unya, gere mı ı OnJon ur are - .. . . · d · 

1 
k 

k tl · b k d ah .. b" 1. rı Tutkr anonım şırketı,, a ıy e uru-
e ~rı a. ımın an .m. sus ır ge ış- ı lan Guleman krom madenlerini isle-

me ıle krız senelerının sıkıntılarını . T .. k" k ' 
teiafi etmekte bulunmuştur. l ~en müessese~_şımdid~:° .. ur ıye rom 

1937 yılının endüstriyel vaziyetine ıhrac~tmm _yuzde 24 u~u ~ontrol ede~ 
"t k 1 t tk"k d' ld" - · k"t t cek bır vazı yete gelmıştır. Halbukı aı ra am ar e ı e ı ıgı va ı eş- . . 
'k' ·d · t'f d t kt ı 1936 da Etibankm krom ıhracatındakı vı ı sanayı en ıs ı a e e me e o an .d. 'Gul 
·· 1 · t d · 1 kt 1 hissesi ancak yüzde 5,61 ı ı. eman muessese erın e rıcen aza ma a o - . . .. 

.. .. .. . madenlerınden 1937 de harıce gonde-
duğu gorulur. Fakat mıktarca azalışa .1 k "kt 

48173 
tondur T ..• 

k b 'l d"" · ·· 1 · · k d rı en rom mı arı . ur mu a ı, en ustrı muesse erının u - . . . . k ... 
tl • d h · tr b" +e a ··t ö kıye bakır ıstıhsalınde baş mev ıı ış

r~l crıknt ed_e eMmıky~ ı l:rt ~ez eyduevagtı- gal eden Ergani bakır ş.irketi t~rafın-
ru me e ır. a ına a a v - . 'k 

dan ızabe ocakları, elektrı santralı nın kıymeti bir sene eveline nazaran 
ve diğer tesisatı inşa halinde bulunan 

yüzde 8 artmıştır. Teknik kudretin Ergani madeninin faaliyete geçmesiy-
bu yükselişine muvazi olarak ham - 1e memleket ekonomisi ehemiyetli bir 
madde sarfiyatı 1935 - 1936 yıllarına 

inkişafa mazhar olacaıktır . 

Könıür isıihsalô.tınıız 
Enerji ekonomisinden kömür vazi

yeti de inkişaf hareketleri göstermiş
tir. 

Zonguldak kömür havzasının kömür 
istihsali 1936 ya nazaran yüzde 0,4 gi
bi ehemiyetsiz bir tezayüt gösterme-

ULUS 28 - 10 - 1938 

Cümhuriyet 
bayramında 

halk kürsüleri 

Hatipler şimdiden 

kaydolunabilirler 
Cümhuriyet Halk Partisi Arıkara 

llyönkuruJ Ba:jkanlrğrndan : 

En büyük bayram günümüzün bü
~ün 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. 

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

Kürsü, bayram başlangrcı olan 
28 • 10 - 938 günü saat 13 de açıla · 
cak ve meydana çelenk koyma mera
simi için verilecek fasıladan sonra sa
at 17 ye kadar devam edecektir. 

30-10-938 pazar günü kürsü saat 
9 dan 12 ye ve 13 den 17 ye kadara· 
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 İlvöıtkurul Ba~kanh
ğına (Telefon 1888) bayram günle · 
rinde kürsü başındaki komiteye baş 
vurulacaktır. 

Bayram günlerinde maç yok 
Bölge başkanlığı cüınhuriyeti-

mizin on beşinci yılına rastlıyan bay
ram günlerinde maç yapılmaması hu-
susunda kulüplerin izhar ettikleri ar
zuyu muvafık görmüştür. Bu sebeple 
cumartesi ve pazara rastlıyan lik maç
ları devre sonuna bırakılmıştır. 

Bundan evel İstanbul'dan kuvetli 
bir takımın getirtilmesi için verilen 
karardan da vaz geçilmiştir. Ankara 
sporcu gençliği cümhuriyet bayramı
nı hazırlanan program dairesinde kut
hyacaktır. 

Kapah günler 
Türkiye 1§ Bankasından : 

Ctimhuriyet Bayramı münasebetiy
le Bankamız Merkez ve Yenişehir 
Ajansı gişelerinin 28 B. Teşrin Cu • 
ma günü öğleden sonra ve 29 B. Teş
rin 1938 cumartesi kapalı bulunaca -
ğını muhterem müşterilerine bildi -

8039 rir. 

sine rağmen iç piyasaya kömür arzla
rı yüzde 22 nispetinde bir çoğalma 
kaydetmiştir. 
Ereğli kömür havzası istihsalinden 

başka linyit kömürü istihsali de son 
senelerde hayli artmıştır. İstihsal bir 
yıl eveline nazaran yüzde 23 nisbetin
de yükselmiştir. 

Türkiye'de kömür istihlaki, linyit 
hariç olmak üzere, yüzde 21 nisbetin
de artmıştır. Dahili istihlakin artışına 
muvazi olarak kömür istihsalatmda 
da da bir sene eveline nazaran yüzde 
4 tezayüt kaydedilmiştir. 

Zonguldak türk antratisi fabrikası
nın 1937 yılı antrasit ve briket istih
salinde ehemiyetli bir artış göze çarp
maktadır. 

Profesör Yandervar 
Ziraat Enstitülerinde 

JlllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

15 inci yıl bayramında 
.. 

Rektör Glaysberg ile birlikte, Tür
kiye'de zirai tedrisat program ve plan· 
!arını ve bu maksatla zirai kurslar, 
seyyar mektepler, ameli ziraat mek
tepleri, çiftlik mekteıbleriyle yüksek 
mekteplere ait esaslı ve teferrüath 
tetkika ve hazırlamıya memur edilmiş 
olan profesör Vandervar dü~enberi 

Yüksek ziraat enstitülerinde kendisi
ne ayrılan dairede tetkikata başlamış
tır. Beynelmilel zirai tedrisat ofisin.in 
Milletler cemiyetinin teşekkülünden· 
beri reisliğini yapmakta olan ve Bel
çika ziraat nezaretinde 40 seneyi aşan 
ve Belçika'nın en yüksek memurin de
recesi olan umumi katipliğe kadar çı • 
kan bir memuriyet hayatı bulunan ve 
rektör Glaysberg'le şahsen muarefe ve 
dostluğa da malik olan profesör Van
dervar, enstitüler muhitinde çok bü
yük hararetle karşılanmış ve Enstitü
ye gelişi talebe ve enstitü heyeti tara
fından sürekli alkışlarla selamlan
mıştır. Enstitü muhitinde kendisi bu 
mevzuda bütün dünyaca tanınmış bir 
kudret olarak kabul edilmekte ve se
lamlanmaktadır. 

Ankara Radyosu çok 
geniş neşriyat yapacak 

Neıriyal bugün saat 13 le baıhyor 

Programı aynen neşrediyoruz 

Mesleki tedrisat 
Muallimleri orasında 

Nakil ve tayinler 
İzmir cümhuriyet kız enstitüsün

den Bn. Nevzat Emre İzmir ticaret Ii
seSıine, Trabzon kız akşam sanat oku
lu müdürü Melahat Tırnakçı Trabzon 
kız enstitüsü Md. lüğüne, Kastamonu 

sanat okulundan Enver Gürtan Ankara 
sanat okulu idare memurluğuna, An -
kara akşam erkek sanat okulu idare 
memuru Emin Arıkan Ankara sanat 
okulu idare memurluğuna, açıktan 

Behlul Toygar İzmir ticaret lisesine, 
Trabzon akşam kız sanat okulundan 
Muzaffer Güzey Edirne kız enstitüsü
ne, Kadıköy kız enstitüsünden Hik
met Subatük Üsküdar kız enstitüsü
ne, Üiıküdar kız enstitüsünden Tacet
tin Tantuğ Selçuk kız enstitüsüne, 
Üsküdar kız akşam sanat enstitüsün
den Ülya Beydağ Üsküdar akşam kız 
sanat okulu yar direktörlüğüne, Kadı
köy kız enstitüsünden Zekavet Suataç 
Kadıköy kız akşam ve sanat enstitüsü 
yardirektörlüğüne, Kadıköy kız ak
şam sanat enstitüsünden Lütfiye Arı
bal Üsküdar kız akşam enstitüsüne 
tayin olunmuşlardır. 

28 İ lkteşrin Cuma 
13 Anons (muhtelif lisanlarla) İstiklal 

marşı - 13.05 l..>ahiliye Vekili ve C.H.P. 
Genel Sekretcrı B. l;iukrü Kaya taratından 
bir söylev - ı3.30 lzcılerin L.afer abıdcsı 
onünde and içmesi, söylevler, izcilerin SÖY• 
hyecegi Istık lal marşı. ( U !us meydanından 
nakil) - ıs Cıimtıurıyet devrinde mahke
meler mevzulu konterans. (Adlıye veıı:ale
tı tarafından) - ıs.ıs Mıizik (.l::'lak) - 15.45 
'fiırk ordusu mevzulu bır konterans (M.M. 
Vekaleti tarafından) - 16 Muzık (Opera 
parçaları, pıalı:) - 16.30 lmparatorluk ve 
._;umhurıyet devrinde koy mevzulu bır kon
ferans (.Uanuıye 'Y ekaletı taratınoan) -
16.45 Halk turkıilerı (J::"lak) - 17 t:umhu
riyet zabıtası mevzulu bır konferans (JJa
nıııye ve.ı:aıeti taratından) - 17 .ZO Muz ık 
(Dans plak) - 17 .45 ·.l urk 'l'arıtı mkı!abı 
mevzu1u tıır konferans (".l'urk '.l'arih .kuru
mu taratıncıan) - 18 Muzık l ı·ur.ıı: musık~
sı) _ ı~.J\J \..umhurıyct maııyesı ve vergı
ıcr (Maııye veıı:aıcti taratından) - ll!.45 
Müzık {.tialk muslkısi) - 19 J.Jemıryoııarı 
mevzulu bı.r konterans (Naha vek.a1etı_ .ta
rafmdan) - 19.15 haııerıer - 19.;i!ı Cum
nunyet cıevrinde sanayı satıasın<la yapııa11 
ıı;ler mevzulu konterans ( lktısat Vekaıetı 
taralmcıan) - l!l.4!> muzık {l'ıLuhtellf eser
ıer, p1 .. ı.t) - 20 ~umhurıyetten evel, ve son
raKı sınat İl;ilerının mukayesesı (Suıat ve 
.lçtLmaı muavenet ve.ıı:a1et1 tarafından} -
..:u.ı:ı muzı.ıı: ( 4,,.Lgan mı.i.zıgı, pıak) -:- 20.3~ 
ı·urkiye cumhurıyeti inhisarlannın ıktısadı 
ıonKsıyonu mevzulu konterans (Gumruk ~e 
.ı.nhısarlar vekilcti tarafından) - 20.+5 Mu
zık (.tfalk musıkisi) - 21 ·ıurk spor ku.ru
mu çah~maları mevzulu konferans (Turk 
Spor kurumu tarafından) - 21.15 Arapç~ 
soylcv ve haberler - 21.30 Ulusal Ekonomı 
ve Arttırma kurumunun çalışmaları mev
;ı:ulu bır konferans (Ulusal Ekonomi ve Ar
txrma kurumu tarafından) - 21.45 Münta
hap opera parçaları (Pllik) - 22 .l;ı;mliik 
bankası mevzulu konferans (banka tarafın
dan) - 22.15 Müzik (türk musikisi - 23 
Türk Maarif kurumu çalışması mevzulu bir 
konferans (Kurum tarafından) - 23.ıS Mü
zik (Hafif pli.kla) - Z3.30 Su işlerinin köy 
kalkınmasında rolü mevzulu bir konferans 
(Nafıa vekaleti tarafından) - 23.45 Ha
berler ve İstiklil marşı. - 24 Son. 

29 İlkteşrin Cumartesi 
9.00 Cumhuriyet p.yramı h.bı:rleri ve 

İstiklal mar~ı. - 9.10 Vakıflar mevzulu 
konferans. (Vakıflar idaresi tarafından). 
- 9.20 Müzik. - 9.30 Türk Ticaret banka-
sı mevzulu bir konferans- (Banka tarafın
dan). - 9.45 Müzik (Halk türküleri, pli.k). 
- 10 Meteoroloji mevzulu konferans (Me-" Beyazesı're fı'lmini '8Yİrmek tcoroloji idaresi tarafından> •. - ıo.ıs ~u -

n l . zik (Plik). - 10.30 Cumhurıyet devrınde 
sağlık propagandası mevzulu konferans 

'ır'ını 'k'ı s'ınema OperalO .. rU .. geldi j tSxhat ve içtimai mu~vcnet vekaleti tara-
l tından). - 10.45 Muzık (Plik). - 11 Ço-

1 b 1 (T 1 f l ) Beyaz cuk esirgeme kurumu çalışmaları mevzulu 
stan u, 27 e e ona - konferanıı (Kurum tarahndan). - 11.15 

esire filminin harici manzaralarını Müzik (Pli.k). - 11.30 İmparatorluk dev-
rinden ana vatanda kalan yollar ve cumhu

çekmek üzere iki fransız sinema ope- riyet devrinde yapılan yollar mevzulu kon-
ratöril şehrimize gelmiştir. Opera- ferans (Nafıa vekaleti tarafından). -11.4S 
törler, bu akşamki trenle Ankara'ya Müzik (Pli.k). - 12 Türk hava kurumu ça-

. b h~malan mevzulu konferans (Kurum ta • 
hareket etmişlerdir. Cümhurıyet ay· rafından). _ 12.ı5 Müzık (Plak) - 12.30 
raıru şenliklerinde Ankara'da buluna- T. C. Merkez bankası mevzulu konferans 
rak geçit r~minin filmini alacaklar- (Banka tarafından). - 12.45 Muzik (.1?13.k). 

- 13 T. C. Ziraat bankası mevzulu kon-
dır. fcrans (Banka tarafından). 13.15 Bayram 

Operatörler bayramdan sonra da bir merasimi geçit rcsmı. (Alandan nakil). -
16 Medeni kanunumuzun ana pcensıpleri 

müddet Ankara'da kalarak hükümet mevııulu konferans (Acıııye vek:aletı tara-
merkezimizin muhtelif yerlerini fil- fından). - ı6.15 Muzik (Operet, plak). -
me alacaklardır. ı7 Gelecek harplerde hava muharebesi 

mevzulu konferans (M. M. Vekaleti tara· 

İstanbul Basın Kurumu 
kongresi 

İstanbul, 27 (Telefonla) - İstanbul 
Basın kurumu kongresi bugün toplan
mıştır. Kongrede, basın alemini ala
kadar eden birçok meseleler üzerinde 

fmdan). - 17.lS Müzik (..t'lak). - 18 Be -
lediyeler ve şehircilik mevzulu konferans 
(Datıil~ye vekaleti tarahndan). - ıs.ıs 
Müzık (.Plak). - ı9 'l"ürkiye Iş bankası 
me~ulu kontcrans (Banka tarafından). -
19.15 Haberler ve arapça sciylev. - 19.30 
Müzik (Tango - plakJ. - 19.4S Türkiyc'nın 
kuveti umumi sulh için lazımdır. Mevzulu 
konferans (Hariciye vekaleti taraundan?· 
20 Hafif Müzık (Plak). - 20.15 Tiırk Dıl 
inkılabı mevzulu konferans (Türk l.>il ku-konuşulmuştur. 

Bugünkü toplantıda yeni 
yeti de intihap olunmuştur. 

rumu tarafından). - 20.30 Müzik (Saz e
idare he- serleri). - 20.45 Cumhuriyetten evci ve 

sonra demiryolları işletme zihniyeti ve sıa-

temi (Nafıa vekaleti tarafından), - 20.-4-S 
Müzik (Cazbant). - 21.ı5 Devlet borçları 
ve iktisat sistemimiz mevzulu konferan• 
(Maliye vekaleti tarafından). - 21.30 Mü
zik (Plak). - 21.4S Cumhuriyette iç v~ dıı 
ticaretimizi emniyet altına alan tedbırler 
mevzulu konferans. (İktisat vekaleti tara
fından), - 22 Müzik (Plak). - 22.lS Ha" 
berler. - 22.2S Konser. (Eski türk beste -
karlan vehalk türkülerinden ıeçilmi~ eser• 
ler. (Koro ve solo). - 23.30 Etibank mev· 
zulu konferans (Banka tarafından), - 23.SS 
İstiklal marşı. - 24 Son. 

30 İ lkteşrin Pazar 
9.1.> uııvns li•Lunteut lısanlarla), htiklil 

mar5I - 9.30 halk bankası mevzulu __ kc;>nfo
rans (Banka tarafından) - 9.4S Muzık -
ıo !(ızııay kurumu çauşmaları mevzu~.• 
konterans (Kurum tarafından) - 10.lS Mu
zık (!'lak) - 11 imparatorluk ve ciımh~ri
yet gumrukleri mev.ı:uıu konterans. (Gum
ruıı: ve ınnısarlar vekaleti tarahndan) -
11.15 Muzık (Operet Seleksiyon - plak) -
11.30 Köy kalkınmasında ziraat mevzulv, 
konterans {,t;ıraat vekaleti tarafından) -
11.45 lVl.uzik (J:>lak) - 12 Belediyeler ban· 
kası mevzulu konferans. (Banka tarafın· 
cıanJ - 12.1!> lvlüzık (Şarkılar, plak) - 13 
Haoerler - 13.30 l:)umerbank mevzulu kon· 
terans {rlanka taratından) - 13.45 Müzik 
(Aarışık program - plak) - 14.3S , C.H.P, 
nın utuı.al eııı;ıtım programı (Kuıtür bakan
ııı:ı taratmcıan) - 14.45 Mtizık (Halk tür• 
kuıerı, ~arıı:ııarı - plak) - ıs Mülkiyet mev
zuiu konferans (Adliye vekaleti taratm
dan) - ıs.ıs Hariciye'nin konferansı 
(.t:<ransızca, almanca, ingılize, İtalyanca ola· 
rak arka arkaya tekrar edılecektir.) - 15.30 
Gaz maskelerı mev;ı:ulu konferans (M.M. 
Yekaletı tarafından) - 15.45 Radyo evi ve 
Etımesut istasyonunun açılı§ töreni anons 
açılış torenını bekleyış - ı6 Açılış ~öre~ 
- ııs Muı:ık ".Fanfar,, -18.lS Nufus ışlerı
nin ehemıyeti mevzulu konferans (Da.tııli
ye vekaleti tarafından) - 18.30 Müzik 
(Oans) -19 Denizbank mevzulu konferans 
(Banka tarafından) - 19.15 Haberler ve a
rapça söylev - 19.30 Müzik (Saz eserleri. 
semai ve şarkılar) - 20 Ti.ırk harf inkılabı 
mevzulu konferans (Kültür bakanlığı tara· 
fından) - 20.15 Miızik (Türk müziğindm 
seçilmiş parçalar - pl§.k) - 20.30 Milli 
bankacılık ve tasarruf işleri mevzu konfe
rans (lktısat vekaleti tarafından) - 20.45 
Muzik (plak) - 20.50 Kaçakçılık ve zarar~ 
lan mevzulu konferans (Gümrük ve lnhi
sarlar vekaleti tarafından) - Zl Bayan 
Maıı:da Tagliycfero konsl"ri: t. Mn.,art -So· 
nate. "Rz major,, Bach - Boskoff "Koser· 
to. de majör,, - 2- Schurmann "Carneval 
op. 9" - 3- Reynaldo Halın "Sonatine" Fran
ciı Toulenza "Pastovelle, b" toccata. - 4-
Abeniz Sevilla "Nompov" "Bahçede genç 
kızlar" de Falla "Dause dela vic brcve" -
Bayan M. Tagliafcro ve konseri hakkında 
izahat (Mesut Cemil tarafından) - 23 Cüm 
huriyetin köy ve ziraat politikası mevzulu 
konferans (Ziraat vekaleti tarafından) -
23.15 Miızik (plak) - 23 Cumhriyet dev· 
rinde içtimai muavenet müesseselerinin in
kişafı mevzulu konferans (Sıhi ve l~ti.,, .. , 
Muavenet vekaleti tarafından) -33.+ l'ıiu• 
zik - 23.50 İstatistiğin devlet teşkiJAıında: 
ki ehcmiyeti ve psikolojilc in.~j"•m;nızdakı 
mevkii mevzulu konferallJ' lstatıstık U• 
mum müdürlüğü tarafrtıdan) - 24 Haber .. 
ler ve istiklil marııt· 

tık kadın hukuk doktorumuz 
İstanbul, 27 (Telefonla) - İstanbul 

üniversitesi Hukuk fakültesi mezun
larından Bn. Türkan Barınan bugüa. 
profesörler huzurunda doktora imti• 
hanını vermiş. ve parlak bir muvaf· 
fakiyet kazanmıştır. Bayan Türkan 
Türkiye'de hukuk doktoru unvarunx 
alan ilk kadın hukukçumuzdur. 

Erzincan Belediye Reisi 
hemıerilerini ~ağ1rıyor 

nazaran yüzde 9 ve yabancı yüzde 2,2 
ve sınai istihsal de yüzde 17 artmıştır. 
Sınai müesselelerin 1936 da işçi, usta
başı, memur ve müstahdemlerine üc
ret ve yevmiyeleri mukabili ödedik
leri paraların, hammadde, işletme 
malzemesi mübayaası için yaptıkları 
tediyatm yekunu 143,6 milyon lirayı 
bulmuştur. Bu miktar 1935 yılının 
130,4 milyon lirasma mukabil 1936 da 
yüzde 10 bir tezayüt ifade eder. Bina-
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Erzincan belediye reisi Hakkı Al
tmok'tan dün şu telgrafı aldık: 

''Sayın hemşerilerime, 
Hükümetmizin başarıcı kudreti tre

ni yurdumuzun bu güzel parçasına da 
ulaştırdı. Sizleri bizlere yakınlaştı
ran trenin açılış töreni ve büyük se· 
vinç gühümüz olan ikinciteşrinin ilk 
haftası içinde aramızda bulunmanız;ı 
dilerim." 

enaleyh 1936 milli ekonominin en - Kı rm iZi - beyaz sokaklar 
düstri sektörü, piyasaların mübadele 

• hareketlerini tezyit edecek ehemiyet
li bir alım kabiliyeti ihdas etmiştir. 

Endüstriyel Jaaliyetlerin 
inkişafı 

1937 yılında endüstryel faaliyetle · 
rin inkişafta devam etmiş olduğunu 
rakamlarla şu şekilde hulasa etmek 
kabildir: 
Dağ endüstrisinin istihsal vaz_iyeti 

hakkında 1937 yılı rakamları henüz 
tamamen tesbit edilmemiş olmakla 
beraber, maden ihracatnnızın 1936 ya 
nazaran artmış olmasından bu sahada 
ıon senelerde görülen istihsal artışı
nın 1937 de devam etmiş olduğu an
laşılır. 

Maden istihsal ve ihracatının kay-

Dün bütün gün, bugüniin de öğle
ye kadar olan yarısı, büyük bayra
mın arifesi idi. Bu iki gün içerisin
de Ankara sok3klarında nıill1 rengi 
daha bariz bir ~ekilde canlanır, in
kılabırı sesini daha canlı surette te
barüz etmiye başlar gördük. 

Atatürk rejimini anlatan vecize

lere, kırmızı beyaz rengin, kırmızı 

beyaz rengi mukaddes bir timsal ta

nıyan bir ırka da bu vecizelerle ifa· 
de olunan inkılabın nekadar yaraş
ugını sokaklarımızı böyle donatır
ken bır kere daha görmüş ve sezmiş 
oluyoruz. 

Bu renklerle bu dövizlerin An-
dettiği inkişaflar, memleketimizin kara sokaklarında büsbütün ayrı, 
döviz kaynaklarının zenginleşmesi 
bakımından memnuniyet verici bir 
neticedir. 

Memleket maden ekonomisini tan
zim ve finanse etmek maksadiyle dev
letin 1936 senesinde kurmuş olduğu 
Etibank, 1937 de Artvin vilayetinde 
harap ve atıl duran Kuvarshan bakır 
mSdeninin tesisatını yenilemiş ve ma
denden Amerikt'ya 400 ton barkır 
ıevketmiştir. Gene 1937 de Keskin'-

büsbütün yüksek bir manası var. 
Çünkü aynı sokaklar, daha bu bayın· 
dırlığa ulaşmadan evel, milli müca
delenin hummalı kaynaşmıısını gör
müşlerdi. 

Zafer, inkılap ve cümhuriyet Ata
türk rejiminin muazzam bir heykeli 
ise onun madeni de iki gündür kır
mızı beyaza bürünen bu şehrin için
de eritilmiş ve dövülmüştür. - T.1. 

KıS<l boyun meziyeti ! 

Eğer Paskal'ın bir dostuna yaz
dığı mektubun so:..una ilave etti -

"Kusura bakmayınız, vaktlın 

müsait olmadığı için kısa ya.za • 
madım.,, c;ümlesini hatırlıyorsa • 
nız, . sözüm sütunumdan hariç • 
kısa yazıları uzun olanlara tercih 
edeniniz. 

Şimdi yazıların kısası gibi, boy· 
larm da kısasının makbul olduğu 
söyleniyor: 

Geçen gün, eski terbiye profesö
rü lsmail Hakkı Baltacıoğhl'nun 
da muharriri olduğu Kurun gaze· 
lesinde boylu boslu dostumuz Hak 
kı Süha, kısa boyluları öğüyor ve 
bu yazısmı Sadri Ertem'e ithaf e • 
diyordu l 

Hörsı'iln cevabı J 

Bay Çurçil'ın lngiltere radyo
sunda Amerika'ya hitaben söyle
diği sözlere gazeteciler kıralı 
denmekle maruf Hörst Amerikan 
radyolarından birisinde cevap 
verıni§ ve İngiliz diplomatını ln
giltere'yi propagandaya boğmak
la ittiham etmİ§. 

Hörst'ün son zamanlarda elin
deki gazete ve mecmualardan 
çoğunu çıkarıp bir dilbere gönül 
verdiğini, bu itibarla merhum Ka
radağ kıralı nevinden bir kıral 
haline geldiğini bilmem biliyor 
musunuz? 

Şu halde Çurçil'e verdiği ce
vabı da Habe§ imparatorunun Ce
nevre'ye falan gönderdiği mek
tuplar gibi ''Var akı mihrü vefa" 
neyinden ter.ler aayabiliriz. 

Zayı[lıyan dava 

Bir İstanbul gaz. tesi, orta :A:v
rupa durumundan bahseden tel • 
grafların üzerine §U baılığı koy
muş: 

"Macar davası zayıfladı!,, 

Ben de zayıfladığını zannede . 
rim; çünkü albay Bek'in Roman
ya seyahatinde bu davayı besle • 
me-k için lüzumlu Romanya buğ • 
dayı temin olunamanıııtır. 

''Zımnt#'~ 'istisloal.t,, 

- Yahudiler, ltalyan mektep· 
lerinde okuyamıyacaklar 1 

- ltalya'da yahudi adeti Üze
rine hayvan kesilmasi yasak edil
di! 

Hemen her gün yukarıdakilere 
benzer haberler okuyoruz. 
Yatağı kapının drıarısına atı

lan şaftanm: 

- Acaba bundan zımnen is
tiskal çıkar mı? Dediğini anlatan 
hikayeyi bilirsiniz. 

Acaba ltalyan yahudileri de 
hikayedeki softanın de<liğini mi 
tekrarlJY.:orlar?. 

Dün hava sakin geçti 
Dün şehrimizde hava sa.Kın ve ka

palı geçmiştir. Günün en yüksek ısısı 
gölgede 19 derece olarak kaydedilmiş
tir. Yurtta hava, Trakya, Kocaeli, do
ğu Anadolusu ve Karadeniz kıyıların
da kapalı, diğer bölgelerde bulutlu 
geçmiştir. Yirmi dört saat içindeki ya
ğışların karemetreye bıraktıkları su 
miktarı Trabzon'da 28, Giresun'da 9, 
Rize'de 4, Sinop ve Bolu'da 1 kilo
gramdır. Rüzgarlar orta Anadolu ile 
cenup doğusunda şimalden saniyede 3, 
diğer bölgelerde cenuptan saniyede 5 
metre kadar hızla esmiştir. En düşük 
ısılar, Çanakkale ve Diyarbakır'da 23, 
Antalyada 24, İzmir ve Ad.anada 25 de
recedir. 
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_0_1 Ş_P_O_L_i T_i_K_A_ı DÜNYA 1-İABERLERi Rtttenya 
plebisit Macar davası 

Münih anl&§lllasından aonra orta 
İ\vrupa vaziyeti durulmaktadır. Al
llıanya südet mmtakalarını işgal et
ini§ ve yeni Çekoslovakya ile anlat
lllıftır. Polonya da Çekoalovakya ile 
-.ılaıarak Teıen'i almııtır. Fakat 
Avrupayı harbe kadar sürüklemek 
Üzere bulunan ihtilafın tasfiyeai i
çin macaı- davasının halli kalmııtır. 
Bu davanın mahiyeti malumdur: 

Fon Rlbllentrop'ıı seyahati etrafında 

Coğrafya ve menfaat 
ideolojiyi mağlüp ediyor 

B. Hitler Cenubi 
Moravya'da 

Bertin, 27 a.a. -Hitler, dün Alman
ya'ya ilhak edilen cenubi Moravya a
razisini ziyaret etmiş ve bu münase
betle bir nutuk söyliyerek alman ku
vetlerinin ebediyen Almanya'da kala
cak olan bu havaliyi hiç bir zaman ter
ketmiyeceklerini söylemiştir. 

İyi haber alan alman mahfilleri. 

• • 
ıstemıyor 

Macaristan, kendi ırktaılariyle mes
kün olan mıntakaların kendisi.ne 
Verilmesini istemektedir. Esasen Mü-
nih'te buna karar verildiği için bu 
kararın tatbikinde bir zorluk çıkına
ınak gerekti. Fakat aradan bir aya 
Yakın zaman geçtiği halde bu haklı 
tnacar davası henüz halledilmit de
ğildir. Bugüne kadar yapılan müza
kerelerde en ehemiyetli ihtilaf, han
gi sayıma itibar edileceği noktasın
da toplanmıttır. Macarlar 1910 se
neainde yapılan sayımın muteber ol
ınasını istemifler. Slovaklar iae, 1930 
aaynnı üzerinde ısrar etmiılerdir. 
Halbuki Çekoslovakya, Almanya ile 
yaptığı anlatmada 1910 aavımını 

ınuteber addettiğine göre, macar di.
vasmın hallinde de aynı sayıma iti
bar edilmesi pek tabii idi. Macaris
tan ihtilafın baılangıcından beri bu 
nıeaelede azami derecede dürWt 
davrannu~tır. Çekoslovakya'nın ge -
çen ay sonundaki anartik vaziyetin
den istifade etmiye çalı§lllamıı. Hak
lı olan davasmı Avrupa sulhuna hiç 
bir aaraıntı vermiyecek ıekilde mü
zakere yoluyla halletmiye çalıtmıt
tır. Bu derece dürüst davranan bir 
devletin eaasen enternasyonal an
lAf1Da ile tanınmıt olan haklarını 
teslim etmemek batlı batına hakıız· 
lık olur. Macaristan ile anlatmak 
Çekoslovakya için de lazım ve zaru· 

Hitler'in Şuşnig'i ziyaret ettiğine da· 
ir dolaşan şayia hakkında Şuşnig ra

Paris, 27 a.a. - B. fon Ribbentrop'un İtalya seyahati hakkında hatsız olduğu cihetle bu haıberin doğ-
1;:ö .Jur '~zetesrnde mütalealar yürüten Piyetri, töyle demektedir: ru olamıyacağını beyan etmektedir. 
~~abılkdefa~arak ~ğrafya~------------------------------

Fransız tefsirleri gazetelerinin 

Uzhorod, 27 a .a. - Yeni Karpat Uk
ranyası başvekili Monsenyör Voloşin 
dün akp.m hükümet dairesinin balko
nundan söylediği bir nutukta memle
ketin etnografik hudutlarının Ukran
ya milli konseyinin son toplantısında 
tespit edilmiş olduğunu, buna binaen 
her türlü plebisiti reddettiklerini ve 
çek, slovak ve Ukranyanın kon.fede
rasyon şeklinde ibirleşmesinden müte
şekkil devlete taraftar bulunduklarını 
beyan etmiştir. 

ve menfaat ideolojiye galebe çalmak-
tadır. llk defa olarak Berlin - Roma 
mihveri, noktai nazarların vahdetin -
den başka bir şey kayt ve tescil ede
cektir. Fakat B. Musolini ile B. Hit-
ler, dört devletin Münih'te derpiş e
dilmiş olan muhtemel içtimaı mesele
sinde herhangi bir ihtilaf zuhuruna 
meydan vermiyen bir itilH aktede -
ceklerdir.,, 

Macar talepleri karşısında 
Almanya 

Sen Bris, Lö Jurnal' de yazıyor: 
"Almanya'nın noktai nazarında sa

bit kadem kalması için birçok sebep
ler vardır. Almanya, Hitler'in ileri 
hareketini durdurmağa çalıtmak su -
retiyle macar hükümetinin hoşuna git 
meği arzu etmemektedir. 

Rütenya meselesinde Fransa ile İn
giltere, Almanya'nın noktai nazarına 
sehabet etmekte olduklarından Al· 
manya, İtalya ile Polonya'yı bu me
selede kendisini takip mecburiyetin
de addetmektedir. Bu ~erait altında, 

Berlin, her zamandan ziyade bu işin 
idaresini elinde bulundurmak iste -

Radikal - Sosyalist kongresinde 

8. Daladiye hükümetin 
dış politikasını anlattl 

Leh - Çek görüşmeleri 

müsait safhada 
Varşova, 27 a.a. - Ekspres Poran -

ni gazeteai, henüz muallakta olan top-

rak meseleleri hakkındaki Leh - Çek 
müzakerelerinin müsait bir tekilde 
devam ettiğini ve bugünlerde anlaş
mıya intizar edildiğini yazıyor. 

İllustrovani Kurier gazetesi slovak 
başvekili B. Tiso'nun b ir mülakatını 

Marsilya, 27 a.a. - Baıvekil Daladiye saat 9.25 de Marsilya' - neşretmektedir. B. Tiso, Presburg, 
ya gelmit, saat 9.30 da da radikal - sosyalist partisinin kongresi Kaşau ve Meutra şehirlerinin Slovak
toplanmıttır. B. Daladiye kongrede &Öz alarak bütün Fransa'ya yada kalması lbım geleceğini ve öyle 
hitap ettiğini kaydetmit ve büyük bir nutuk vennittir. kalacağını bildirmiştir. 
Başvekil önce dış siyasetten ve Mü- ı---------------------------------

nih anlaşmasından bahsetmiş, Münib 1 -

anlaşmasının ne gibi şartlar altında B ç b ı / 1 yapıldığını hatırlatarak şöyle demiş- em er ayn 1 n p ô n 1 • 
tir: "- Münib eseri, bir mantık hare- • • 
keti olmuştur.,, ---------·---------------------

ridir. Çünkü Münih kararmclan son- mektedir.,, 

B . Daladiye, buhran esnasında fran 
sız komünistlerin takındıkları vaziye
ti ve B. Çemberlayn'e karşı yaptıkla
rı tenkitleri şiddetle tenkit etmiş, ko
münist gazetelerin Almanya ve İtalya 
aleyhindeki neşriyatlarını da, "hükü
meti baltalamıya müncer olan bir ha
reket,, diye tavsif ve muahaze etmiş
tir. 

Avrupa' da gerginliği gidermek 

silahlar1 azami hadde ~ıkarmak 
ra küçük antantın angajmanları ar - Mihver sağlamlaşıyor mu ? 
tık nihayet bulmuı oluyor. Esasen Epok gazetesinde Donadiyö diyor 
Çekoalovakya'nın yeni enternasyo- ki: 
nal vaziyetinde bu angajmanlara yer 
yoktur. Fakat çekoslovak devletine 

''Yanılmış olmak isteriz, fakat baş
lıyacak olan görüşmeler neticesinde 
Berlin - Roma mihverinin sertleşece
ğine kail bulunuyoruz. Almanya ile 
İtalya, takip ettikleri yolda karşıla -
rına dikilen bütün maniaları, ortadan 
kaldırmak, aralarında nüfuz mıntaka
ları taksim etmek, tezlerine zafer ka
zandırmak ve arzularını tatmin et -
mek için mütekabilen müzaherette 
bulunmak um.indedirler. Berlin'in 
hakiki bir sulhçu zihniyeti gÖ6terme
sine ve Paris ve Londra ile samimi 
bir teıriki mesai temennisinde bu -
lunmaaına şahit olduğumuz zaman 
bunu en önce bizler takdir edeceğiz, 
bizler memnuniyet ızhar eyliyeceğiz . ., 

ait yeni enternasyonal ıtatünün me
riyete girmeıi için çeklerin ve alo
vakların her §eyden evel komtula
riyle anlatmaları li.znndır. Hudutla
rının garanti altma alınması, Maca • 
ristan'la anlaflll&larına bağlıdır. Bi
naenaleyh pazarlık zihniyetiyle ma· 
lul olan müzakerelerin kısa kea.ile
ırek macar halLlarmııı te.Iimi. orta 
:A.vrupa'mn sük\ınuna ve iatıikrarma 
yardan edecektir. 

Macar milliyet di.vumdan ayn 
olarak bir de "Karpa": Rusyası" adı 

verilen Rüten meselesi vardır. Ma
IUnıdur ki Çekoslovakya'nın ıark 
kımımı tetkil eden bu mıntaka bü
yük harpten evel Macariatan'm bir 
pa.".S•.sıydı. Bugün de Rütenya'nm 
tekrar l\'ıa .... riatan'a iadeai bilhaasa 
Polonya tarafından kuvetle ileri aü
rülmüttür. Rütenya meıeleıi, macar 
milliyet davasından llyrı bir mesele
dir, ve esasen Rütenya meselesinin 
halli Rütenyalılar ... bırakılır~ orta-

' da mesele kalmaz. Memn'Dftiyete la-
yıktır ki meselenin halli için de lıı.u 
yol üzerinde yÜrünmektedir. Baş.ka 
bir yol üzerinde yÜrünmesi de milli • 
yet prensibini inki.r demek olurdu. 
1Lk adımda tesadüf edilen müfküla
tın halli için bütün alakadar devlet
lerin h&kenıliğine müracaat edilmiı
tir. Bu bahi&te Romanya fikrini aöy
lemit bulunuyor. Ve Romanya'nın 
noktai nazarına hürmet etmemek 
elden gelmez. Macar davasmm mil
liyet meselesinden ayn bir safhası o
lan bu ihtilafın da halli temenniye 
layıktır. 

Bu mesele ile yakından ali.kadar 
olan devletlerden Romanya ve Yu
goalavya müttefiklerimiz, Macaris
tan da doatumuzdur. Macariatan'm 
haklı davası halledilip de bu orta 
A wupa vaziyeti tasfiye edildikten 
aorıra Macariatan'la küçük antant 
devletleri araaındaki münasebetlerin 
aamimilefllle&İ, türk halkının samimi 

bir dileğidir. 
A. Ş. ESMER 

Fon Ribbentrop 
Roma'ya vardı 

Ziyaretin mahiyeti nedir 1 
Berlin, 27 a.a. - Fon Ribbentrop, 

akşam Berlin'den Roma'ya hareket 
etmiştir. 

Roın.ı.'cla fon Ribbentrop'un Roma
ya yapacağı liieyahatln tamamiyle hu
susi mahiyette olduğu bugün tasrih 
edilmektedir. Almanya hariciye nazı
rı, Roma'da ancak iki gün kalacak ve 
iatasyon civarındaki büyük oteller -
den birinde ikamet edecektir. 

Fon Ribbentrop, cuma veya cumar
tesi günü Musolini ve Kont Ciano ile 
görüşecek ve cumartesi akşamı görüş
melerinin neticesini doğrudan doğru
ya Hitler'e bildirmek üzere Romadan 
hareket edecektir. 

Roma' da 
Roma, 27 a.a. - B. fon Ribbentrop 

saat 22.10 da Roma'ya varmıştır. Ga
zeteler fon Ribbentrop'u büyük bir 
samimilikle selamlıyorlar. 

Giornale d'ltalia bu müna·sebetle 
yazdığı bir yazıda bu ziyaretin, ehe
miyetli olmakla beraber, normal ol -
duğunu ve yabancı gazetelerin bil
hassa Temps gazetesinin iki memleket 
ket arasında ihtilaf mevcut olduğu 
hakkındaki neşriyatının asılsız ve Al
manya ile İtalya arasına nifak sokmı
ya matuf bulunduğunu, hakikatte ise 
bu seyahatin bilikis Berlin - Roma 
mihverinin sarsılmaz bir ,ekilde de
vam ettiğine delil olduğunu kaydet
mektedir. 

Başvekil en büyük gayretin, barış 
ve Fransa'nm vakar ve haysiyetini 
muhafaza olduğunu söyledikten eonra 
demittir ki : 

"- Almanya ile İtalya'ya gelince, 
Fransa, her taraf yalnız milli menfa
atlerin müdafaasını düşündüğü tak
dirde barışı kuvetlendiren anlaşmalar 
elde edilebileceğine kanidir. Doğu 
Avrupa'eınm dost milletleri için de 
böyledir.,, 

B. Daladiye, franaız diplomasisi
nin esasını Fransız - İngiliz iş birliği 
teşkil etmekle beraber, Franaa'nın di
ğer hükümetlerle de iş birliği yapmı
ya hazır bulunduğunu ifade etmiş, 
bundan sonra da kendisine Münih'te 
gösterilen güzel kabulü anlatmıı ve 
demiştir ki : 

"- Fransız ve alman milletleri ara
sında, bütün, zorluklara rağmen, hali -
sane bir tefriki mesaiye sevkedecek 
kuvetli mütekabil hürmet sebepleri 
mevcuttur. Rejim farkı ne oluna ol
sun, iki millet harbin hiç bir zaman 
bir tarzı hal olmadığını ve milletle
rin halisane anlaşmaaiyle bütün mese
lelerin halledilebileceğini anlamalı

dırlar.,, 
Ba~vekil mali vaziyetten ve s08yal 

kanunlardan da bahsederek sözlerini 
bitirmiştir. 

Şiddetli alkuılar 

B. Daladiye'nin nutku muhtelif 
yerlerinde alkışlarla kesilmiştir. Bil -
hassa komünistlerin hattı hareketi ve 
alman milleti ile halisane teşriki me
sai hakkındaki kısımlar çok alkış -
lanmıştır. 

B. Daladiye saat 16 da Marsilya'dan 
hareket etmiştir. 

Radikal sosyalist kongresine bütün 
vilayetlerden 2000 mümessil iştirak 
etmektedir. Bu münasebetle Marsil -
ya'ya 200 gazeteci ve fotograf muha
biri gelmiştir. 

Almanya, daki akider 
Berlin, 27 a.a. - Yarı resmi bir 

menbadan bildirildiğine göre alman 
mahfilleri B. Daladiye'nin bugünkü 
nutkunu ve bilhassa Almanya ile an
laşma arzusunu müsait surette kar
şılamışlardır. 

Londra, 27 a.a. - Havas ajansının muhabiri bildiriyor: Kabi
ne, Çemberlayn tarafından çizilen yolu tamaıniyle takip etmek
tedir. 

Çemberlayn'ın planı, f8hsi temasla-:---------------

Şimali Filistin' deki 
askeri harekôt 

ra müsteniden Avrupa'da gerginliğin 
izaleai için milmkiln olan her §Cye bel§ 
vurmakla beraber memleketin milda -
faa kabiliyetini Azami hadde çıkar
maktan ibarettir. Gerginliğin izalesi 
için düşünülen çarelerin başında İn- Hayfa, 27 a.a. - Şimali Piliatin'de 
giliz - İtalyan itilafının tatbika kon. askeri harekat devam etmekte ve bil
ması meselesi gelmektedir. Bu me5e- hassa Hayfa'da ingilizler eski Kudüs 
le, gelecek salı günü faaliyete geçecek şehrinde yaptıkları gibi hareket et
olan parUınentoya teklif edilecektir. mektedir. 

Eski alınan müstemlekeleri mese- Bütün fehlrde araftırmalar yaprl-
leeine gelince, bu meselenin halline maktadır. Bazı şüpheli phıaların ıığı
mukabil Avrupa'da sükunetin iadesi_ nabilecekleri çarşı mahallesini ııkı 
nin temini la.zım geleceği söylenmek- bir kontrol altnda tutmak imkinıı.z ol 
tedir. Çünkü İngiltere ancak sükunet duğundan bu mahallenin tamamiyle 
kafi derecede teessüs ettikten sonra yıkılması muhtemeldir. 
bu hususta sarih müzakerelere girif- Bir ka:sa 
mek istemektedir. Kudüs, 27 a.a. - Alman ajansının 

Deniz bakanlığına Terbiye bakanı aldığı malO.mata göre, ıimal Filiıtinde 
Lort Stanhope ve onun yerine de Lort yapılan harekat esnasında bir obüs 
Delavaar tayin edilmiştir. vakitsiz patlamış ve bir kumandan, bir 

Yorkşhayr Post gazete6inin diplo- çavuş ve iki ingiliz neferi ağır suret -
masi ~uh~~riri, iyi malilmat almakta te yaralanmıştır. İki arap kurşuna di
olan ıngı!ız mahafilinde, İngiliz - zilmiıtir. İngiliz kıtaatı bugün Tira 
İtal~an mısakınm 17 ikinci teşrinde köyünde umumi bir araştırma yapmıı
merı~ete gireceğinin teyit edilmekte ıtır. Kaçmak iatiyen dört arap yaralan-
oldugunu yazmaktadır. mıştır. 

Japonlar Hankeu'yu do 
11 resmen 11 zaptedecekler 
Hongkongta gizli sulh müzakeratı devam ediyor 

Tokyo, 27 a.a. - Resmen bildirildiğine göre, japon kıtaatı, 
Hankeu, ç:an ~e Havyama tehirlerini Tokyo saati ile saat 17.20 • 
de tamamıyle ııgal etmitlerdir. 

imparatorun doğum yıldönümü olan 
3 tetriniaanide ba,kumandan Prens 
Higaaiki'nin kumandasır.da gireceği 
ve o gün hükümetin büyük bir beyan
name neşrederek Japonya'nın ~yele
rini ve Japonya ve Mançuko ıle sıkı 
teşriki mesaide bulunacak olan yeni 
bir Çin hakkındaki projesini izah e
deceği bildirilmektedir. 

Hangkong, daki gizli Çin 
mü:ıakereleri 

-3-

Yannki 
Bayram 

(Başı 1. inci sayfada) 
refahın ve her teyin tek inancuı 
cümhuriyet ve ona temel olan 
inkılaplar olduğunu dütünecek • 
lerdir. Atatürk vatanı zaferi ile, 
milleti ise inkılapları ile kurtar
mıştır. Cümhuriyetçiler, kalple
rinde zaferin fedakarlık ahlakı
m ve kaf alarmda kemalizm İn· 
kılaplarının yüksek fikir ve di • 
siplinini muhafaza edeceklerdir. 

Reisin hizmetinde, maddi mi· 
nevi emsalsiz bir inta davası için 
çalıfıyoruz. Tarih, bir milletin 
nesilleri için ıerefi kadar meau
liyeti de büyük olan böyle vazife 
devirlerini nadir kaydeder. 

29 llkteırin, hiç bir milletin 
bayramına benzemez. O yalnız 
bir tevk değil, vazife ve mesuli
yetlerin bir vicdani hesaplaıma 
günüdür. 

Ne kadar çalııaak, ne yapsak, 
ve ne kadar yaıuak, bize temin 
ettiği teref ve hüriyet borcunu 
ödiyemiyeceğimiz Atatürk'ün 
kartısında, yarın bir daha topla· 
nalım, birleıelim ve yeminlete
lim. 

F. R. ATAY; 

Buda peşte 
Çek notasına dün 

Cevap verdi 
BudapC§te, 27 a.a. - Kabine bu ... 

bah Prag nota&ını tetkik ve macar co
vabının esaslarını tesbit etmiftir. Ce • 
vap en çabuk bir surette çekoslcwak 
hükümetine tebliğ edilecektir. 

Kabine toplantısından sonra bafVe
kil, naibi ziyaret ederek Macar -Çek 
meseleıinin inkiıafı hakkında mal(i. 
mat vermiştir. 

Resmi macar ajansı, Macarietan'm 
Çekoslovakya'ya vereceği cevabm 90A 

macar notasında münderiç eualara 
dayanacağını bildirmektedir. 

Not.a Prag hükümeıine 
verildi 

Prag, 27 a.a. - Apğldaıkl Rmll 
tebliğ neıredilmiftir : 

Prag'dalı:i macar orta elçisi bu ak
şam macar hariciye vekilini ziyaret e
derek macar hükümetinin dünkü sek 
notasına olan cevabını vermiştir. 

Macar büklimeti, çek hükümetlnia. 
dünkü notasında slovak ve Karpat nMI 

ekalliyetleri için bu ekalliyetler tara
fından istenen plebisit fikrine İftİırik 
etmemesini proteeto ettikten .onra i · 
tiraz götürmezsurette macarlarla mee
kluı olan toprakların hakem uauHln
den hariç tutulmasını istemekte ,,. 
çek hükümetinin de samimi, çabuk ve 
tam bir anlaşmıya varmak hususunda
ki arzusunu memnuniyetle senet itti
haz ettiğini kaydeylemektedir. 

Çek cevabının hazırlantnMr için. 
hükümetin tekrar toplanması icap et• 
mektedir. 

Mütarekenin 
yıldönümü 

Amerika'da parlak bir 
şekilde kutlandı 

Vaşington, 27 a.a. - B. Ruzvelt, 11. 
11.1938 tarihinin "mütareke günü" o
larak kutlanmasını halka bildirmif ve 
bu husustaki mesajında ezcümle d~ 
miştir ki: 

"Bütün dünyaya tesir eden bu karı
şık zamanlarda mUtarekenin 20 inci 
yıldönümünün huıuıi parlak törenler
le kutlanması hassatan lüzumludur. 
Bu suretle sulh hakkındaki imanımız, 
bu sulhun ancak ademi tecavüzle ~lde 
edilebileceği ve ancak diğerlednin 

hukukuna hürmet ve bütün dünya mi!. 
Jetleri arasında hüsnüniyetle devanı 
ettirilebileceği hakkındaki kanoı.ati
miz açığa vurulmalıdır.,, 

B. Fransua Ponse'ye 
Almanya'nın en 

büyük nişanı verildi 
Paris, 27 a.a. - Fransa scfi~i Fran

sua Ponse'nin cuma günü Parıs'e gel
mesi beklenmektedir. Sefir, o gün ha
riciye nazırı Bone tarafından kabul e· 
dilecek ve gelecek hafta zarfında Ro
ma'ya gidecektir 

T. D. K. Merkez Bürosu 

Ankara'ya döndü 

B. Ruzvelt bir 
nutuk verdi 

Nevyork, 27 a.a. - Cümhur reiai 
B. Ruzvelt dün akşam bir nutuk vere
rek Amerika'nın yalnız sulh ve de
mokratik prensiplerin muhafazası i
çin çalıştığını söylemiş, bütün mese
lenin, demokrasilerin dUtınaniarına 

karşı koyabilmeleri için irade birliği
ne malik olmalarından ibaret bulun-

Saat 16 da japon kıtaları Han Rive
rin. mans~bı~da Uang'da, Hanyang'da 
ve Japon ımtıyaz mıntakasında aynı 

zamanda karaya çıkmışlardır. Bu mın
taka, muhasematın başlangıcından bir 
az sonra sivil japonlar tarafından tah
liye edilmişti. Rahip Jakuino ile ec
nebi memurlar ve gazeteciler işgal kı
talarının japon imtiya zmıntakasına 
girişlerinde hazır bulunmuşlardır. Ja
pon :ı:abitleri, sığınma mmtakuı hak
kında derhal rahip Jakouino He müza
kereye ba9lamışlar ve mıntaka komi
tesiyle te9riki meui ederek nuntaka
nın bitaraflığına riayet edeceklerine 
dair teminat vermiflerdir. Bu müza
kerelerden sonra rahip Jakuino, japoo 
kıtalarının batına geçerek onlara mın
taka. d~hilinde kılavuzluk etmittir. 
Şehrın ışgali, hiç bir müsademe olma
dan tamamlanmıştır. İşgal edilen mın
takalarda tam bir sükunet hüküm sür
mektedir. 

Hongkong, 27 a.a. - Cenubi Çin' -
deki japon kuvetlerinin başkumandanı 
general Furuıo, erkinıharbiyesinden 
binbqı Matautani'yi Kanton'dan 
Hongkong'a giderek Hongkong valisi
ne ve kara ve deniz kuvetleri şefle
rine tazimlerini bildirmeyi memur et -
miştir. 

Jetlerin menfaatlerini korumak için e • 
linden geleni yapacağını, şimdi bu dev 
Jetlerin Japonya'nın hak.iki maksatla • 
nnı anlamıı olduklarını ilave etmiıtir. 

B . fon Ribbentrop, dü11, Roma'ya 
gitmek üzere Berl.i~'i terk~decek ~lan 
fransu: büyük elçısı şerefıne verılen 
veda ziyafetinde, B. Fransua Ponse'
ye, B. Hitler adına alman kartalı nişa
nının büyük haçını vermiştir. 

1936 senesinde tesisinden beri ü
çüncü rayhın bu en yüksek nişa:11 ilk 
dcf a olarak bir fransıza verilmektedir. 

Türk Dil Kurumu Genel Sekreter
liğinden: 

Yaz çalıpnalarının sonu alınarak 

kurum merkez bürosu ile çalıpa kol
ları Ankara'ya dönmüşler ve Yenişe
hir'de Kizım Özalp caddesin.de l/S 
numaralı kurum merkezinde çalıtma • 
tara yeniden baJlamıılardır. (a.a.) 

duğunu ilave ettikten aonra insanlar Hankeu,ya ''reamen,, girif 
düşünmek, konufDlBk ve allaha dua İmparator hanedanından general 
eylemekte serbest olmadıkça sulhun Prens Higaşiki.mi, Merkezi Çinde ha
kurulamıyacağını bildirmiştir. rekat icra eden ve halihazırda Hanke-

Netice itibariyle B. Ruzvelt, Ame- u'ya girmekte bulunan japon kuvetle
rika'nm silihlanmıya devam etmesi l ri başkumandan lığına tayin edilmittir 
lüzumunu i%ah eıtmittX. Ja,eon kıtaatının reamen Hankeuya, 

Söylendiğine göre bu zabite verilen 
vazife Hongkong'da gi.zliden gisliye 
yapılan sulh müzakereleri ve Japon • 
va'run himayesinde bir cenup Çin hü
kümetinin kurulmaaiyle alikadardır. 
Binbaşı Matsutani, japon harekatının 
münhasıran askeri bir hedefi olduğu
nu ve çinlileri erzaktan mahrum bı • 
rakmak gayeai istihdaf edildiğini be
yan etmİftir. 

Mwmileyh, Japonya'nm diğer dev· 

Binbaşı Matsutani, Havas ajansının 
muhabirine de beyanatta bulunarak 
askeri işgal tamam olur olmazJapon • 
ya'nın İngiltere ve diğer alakadar dev
letlerle müzakereye girişmek müna -
kalatın tekrar tesisine muvafakat e • 
deceğini söylemiştir. Bununla beraber 
binbaşı bu müzakerelere neden ihtiyaç 
hasıl olacağını ve niçin ecnebi mem • 
leketler nezdinde teşebbüslerde bu • 
lunulmaaı icap ettıiğinl tasrih etme • 
miıtir. 
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Hapisaneden sevgiliye 
yazılan bir mektup ! 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER : 14.10 
Frankfurt - 15.30 Vıyana - 16 Ke.ı:a -
19.45 Beromünster, Sofya - 20.10 Layp.ı:iJ 
- 20.l:ı Ştutgart - 21.15 Varşova - 21.25 
Sottcns. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FONlK KONSEHLER: 12 Sa rbruk - 14 
Layp.ı:ig - 20.10 Kolonya, Munıh, Viyana 
- 21 Roma - 21.30 Kolonya, Parıs - P . T. 
T., Stra.ı:burg - 24 Paris, Ştutgart. Aydın 

Nazilli 
Denizli 

Fakat aık meklubu değil lehdid mektubu ! 
1 Hayriye'nin baş örtüsünün üstün- reddetti. 

ODA MUS1K1S1 : 15 Frankfurt - 15.25 
Hamburg - 18.15 Kolonya - 18.20 Bres • 
lav, Munih - 23.20 Luksemburg. 

Afrodit 
mabedini 
ziyaret 

Sakızburnu dalyanından ayrılır -
ken, bize hediye edilen dört beş ta
ne muazzam kefal balığını da yanı
mıza almıştık. Germencik'den geç
tikten ve yolda bir incir bahçesine 
de uğradıktan sonra hava kararır -
ken Aydın'a geldik. Biz Madra o -
teline indik. Kefal balıkları da, Ay
dm'daki muhtelif evlere dağılmak 

üzere, vali B. Özdemir'in Frijideri
ne misafir oldular. 

Ertesi sabah Nazilli yolunu tut -
tuk. Ovayı aştıktan sonra uzaktan 
kombinanın bacaları gözüktü. Fa -
kat Nazilli'de bizi fena bir havadis 
bekliyordu: Şosanın üzerindeki bir 
köprü tamir edilmekte olduğu için, 
o akpmki hedefimiz olan Denizli'
ye Tavas üzerinden gidecektik. Şo
förler de bu yol hakkında pek nik -
bin davranmıyorlardı: 

- Ah .•. Diyorlardı ... Şosadan gi
debilseydiniz ... 

Teessüfle geçiştirilecek vaktimiz 
olma<lığı için gene hareket ettik. 
Geçerken, kombinaya ve onun ya
nmdaki pamuk ıslah istasyoniyle 
deniz kadar engin pamtıık tarlala -
rınauzaktan baktıktan sonra Çamlı
beli geçip Karacasu'ya ~ldik. Öğ
le yemeği için kısa bir tavakkuf. 
Ondan sonra Afrodisyas harabeleri
ain bulunduğu Geyre'ye hareket-

*** 
Bazıları Afrodit'in (Venüs), Ze-

üs'le Dione'nin kızı olduğunu, ba -
zıları da onun, deniz dalgalarının 
üzerindeki köpükten çıktığını söy
lerler. Daha şairane olduğu için ben 
ikinci şekte inanmak istiyorum. Bu 
mühim noktanın tahkikini başkala
nna bırakıp, biz Afrodit'in "tercü
meihaline" gelelim: 

Zeüs, büyüdükçe güzelleşen kr -
zma çeyiz makamında güzellik ve 
aşk ilahiliğiyle birlikte daha bir çok 
unvanlar verdilA n sonra onu He -
faiatoe adlı tanrı ile evlendirmiş. 
Fakat, bu tanrının hormon gudde -
lerinin iyi işlememesinden mi, yok
ta b~ka sebeplerden mi, ne ise, Af
rodit kocasının gıyabında Hermes, 
Dionizos ve Ares gibi ilahlarla, bat
ta Adonis ve Faeton gibi alelade in
sanlarla, o zaman her tarafta bir çok 
dedikodulara yol açan aşk macera
ları yaşamış. Bir çok çocukları ol -
muş. Bunlardan bir tanesini zikre
deyim: Eros ... Hani elindeki ok ve 
yayla sevdalıların kalplerini delen 
kUçük çıplak çocuk yok mu? İşte 
o .... 

Afrodit de bütün ilahlar gibi ar -
tistlere ilham kaynağı olmakta ge
cikmemiş: Onu önce etrafı meşale
lerle çevrilmiş bir mahrut veya eh-

Nazilli kombina•ından ayrıldıktan sonra, bu güz.el köprüden 
geçerek yolunuza devam edersiniz 

..................................................... 
Yazan: 

Samih Tiryakioğlu ................................ -----..ı 
ram şeklinde tasvir etmişler. Sonra
dan, tepeden tırnağa kadar giyin • 
miş bir sanem şeklini almış. İsadan 
önce IV üncü asıra doğru artistik 
bir tip belirmiş. Fakat Afrodit dai
ma elbiseli imiş. Sonraları artistler 
düşünmüşler: 

- Madam ki Afrodit aşk ve gü -
zellik ilahesidir, şunu soysak. .. de
mişler. 

Fakat pek ileriye gitmemişler: 
İlk zamanlar ilaheyi beline kadar 
çıplak şekilde tasvir etmişler. Prak
sitel ilk defa olarak onun tamamen 
çıplak bir heykelini yapınca, öte -
ki artistlere de gayret gelmiş ve 
Afrodit'in bilhassa italyan müzele
riyle Paris'teki Luvr müzesinde bu
lunan ve herkesin aşağı yukarı şek
lini ezbere bildiği p.h eaerler doğ
muş. 

••• 
Aynı zamanda, afk ilahesi için 

her tarafta bir çok mabetler yapıl -
mış. Bunlardan bir taneai de Firig
ya'daki Afrodisyas şehrinde imiş. 

İşte biz, 1907 de ilk defa olarak ya
pılan ve bundan sekiz ay kadar ön
ce de italyan profesörü Yakobi ta
rafından devam olunan hafriyat ne
ticesinde meydana çıkarılan bu ma
bedin harabesini gezmek istiyoruz. 

Fakat bu iş pek de kolaya benze -
mi yor: Otomobilimizin klaksonu et
raftaki derin sükutu boyuna yırttı
ğı halde, ortada kimse yok. Ömer 
Ön'le Enver Çetintepe'yi bir bulsak 
mesele kalmıyacak. 

- Bunlar da kim? Diyeceksiniz. 
Bunların Afrodit'le hiç bir ya -

kınhkları yok. Kendileri, sadece, 
harabelerin bekçileri... Fakat ikisi 
de meydanda değil. Bereket ver -
sin, hafriyatta bulunmuş ve hara -
heleri tanıyan bir köylü bize reh -
bertik etti de, mabedi dolaşabildik. 

• •• 
Oldukça dalgalı bir denizi bile 

hasretle aratacak köy yollarından, 
Kızılcabölük'e doğru ilerliyoruz. 
Kmlcabölük ufacık bir nahiye mer
kezi ama, belediye reisinin faaliyeti 
sayesinde, değme şehirlerde az gö
rülen bir mamuriyet devresine gir
miş. Nihayet muntazam şosaya çık
tık ve biraz evelki sarsıntıları unu
tuverdik. Yolculuk böyledir işte: 
İnsan güzel yolu gördü mü, biraz e-

velki zahmetleri artık aklından çı
karır. Etrafta gene çamlar var. Vi -
rajlar gayet bol. Önümüzde, ta Bol
dan'a kadar uzanan yeşil ve sevimli 
bir ova belirdi: Denizli ovası ... 
17.000 nüfuslu bir şehir olan Deniz
li, bir başından öbür başı 3.S kilo -
metre tutan, 600 hektarlık kocaman 
bir saha üzerine kurulmuş olduğu 
için, evler ağaçların arasında kay
bolmuş. Şehir muazzam bir sayfiye
yi andırıyor. Her tarafta bir çok su
lar var. Evlerin içinde bile pınarlar 
kaynıyor. Belki de suyunun bollu
ğundan dolayı oraya "Denizli" adı 
verilmiş. 

Otomobilden iner inmez ilk işim, 
meşhur denizli horozlarının vazi -
y etleri hakkında malümat almak ol
du. Horozların baritonu addedebi -
leccğimiz, kalın ve uzun öten, kır -
mızı - beyaz, yahut sadece beyaz 
tüylü, iri boylu güzel hayvanların 
nesli azalmağa yüz tutunca, alaka -
dar makamlar derhal icap eden ted
birleri almışlar: İki tane "halis kan" 
horozu aygır deposuna göndermiş
ler. 
Bunların "imal" ettikleri yumur

talar ya getirilen alelade yumurtay
la mübadele olunarak, yahut da u ~ 
fak bir ücret mukabilinde, halka da
ğıtılıyor. Bu suretle Denizli horoz
ları seslerini ,eskiden olduğu gibi, 

her tarafa duyurmak imkanını bu -
lacaklar. 

1 Türk maarif cemiyetinin 
fevkalade kurultayı 

Türk Haarif Cemiyeti Kurultayı 
dün fevkaHide olarak cemiyetin Yeni-

şehirdeki lisesinde toplanmıştır. 
Cemiyetin başkanı Urfa saylavı B. 

Refet Ülgen çok güzel bir söylevle 
celseyi açmış ve ruzname hakkında i
zahat vererek nizamname mucibince 
seçilmesi gereken reis ve katiplerin 
intihabım teklif etmiş, başkanlfğa B. 
Hasan Saka seçilmiştir. 

Bundan sonra müzakerelere geçil
miş ve teklif mucibince cemiyet ni
zamnamesinin 17 ve 39 uncu maddele
rine birer fıkra eklenmesi kabul olun

muştur. Cemiyetin çalışması faydalı 

ve yerinde görülerek idare heyetine 

kurultay teşekkürde bulunmuştur. 
Kurultay başkanı Bay Hasan Sa

ka'nın güzel bir hitabesiyle toplantı 

sona ermiştir. 

den kötü kötü oksijenin sarı derken Şükrüye'ye gelince: 
k ızıla boyadığı saçları çıkmıştı. Şöy- - Ben evin patronuyum. Bir gün 
le gözünün kuyruğiyle Haydar'a bak- Muazzez bana geldi dedi ki: 
tı: - Abla bir adam getirdi, biz kapı-

. - Bana, dedi, bu efendi öldürürüm da otururken aramıza şu mektubu at-
dıye mektup yazmış, cezasını isterim. tı gitti. Hayriye'ye verilecekmiş. 

Fakat her şeyden evel davacı ile Ben, kızlarıma gelen mektuplara 
davalısı hakimin karşısında yerlerini şöyle bir ha.karım. Onu da Muazzez'e 
yanlı~ almışlardı .. Bu sözleri söyliyen açtırdım. Okuttum. İçinde bana ve e
Hayrıye kanapenın suçluya mahsus vimdeki kızlarımın bazılarına selam
olan köşesine düşmüş, Haydar da - lar yollandıktan sonra deniliyordu 
eğer doğ ru ise - bıçaklı, kamalı, ö- ki: 
lümlü mektuptan sonra gelmiş dava- "Ben 0 Hayriye'yi Ankara'da ya • 
cı yerinde ahzi mevki etmişti. şatmıyacağım. Eğer canının kıymeti-

Yerleri değiştirildi, birbirlerine ni bilirse Haydar (yani kendisi) daha 
sürtünerek Hayriye ile Haydar haki- mapisanede iken bir tarafa kırsın, 
ki makamlarına yerleştiler. gitsin. 

Hayriye'ye soruldu: Ben bu mektubu Hayriye'ye söy-
- Mektubu kim verdi sana, kendisi leyince kız korkusundan titremeğe 

mi? başladı; aştan ekmekten kesildi. 
- Hayır, Ali getirmiş. Haydar ayağa kalktı: 
- Sana mı verdi? - Sorun lütfen hakim bey. dedi, 
- Hayır, Şükrüye ablama... mektup verildiği zaman zarf açık mı 
- Peki bu mektubu Haydar'ın yaz- imiş, kapalı mı ? 

dığını nereden anladın ? Haydar'm suali Şükrüye'ye tekrar 
Hayriye, "bu kadar aşikar şeyleri olundu: 

acaba neye bana soruyor" gibi garip _ Kapalı idi, ben Muazzez'e açtır-
garip hakimin yüzüne baktı: dım cevabı alındı. 

- Mektupta mufassal adresi, adı, Şükrüye'den sonra sırasiyle aynı e-
üstelik imzası var, dedi. vin iki üç kızı şahit olarak dinlendi-

Ve ilfive etti: ler. Hepsi de aşağı yukarı aynı şeyi 
- Adresi de aklımda kald ı ğına gö- anlattılar. Ali mektubu getirmiş. Or -

re hapisanenin bir koğuşuydu.. talarına atmış. 
Mektubu getirdiği iddia olunan - Bunu Hayriye'ye vereceksiniz, 

Ali dışarıda bekliyordu. Çağırıldı . . demiş, sonra da çekilmiş gitmiş. 
Ali dedi ki: Ve her şahidin beyanatının sonun-
- Mektubu bizzat bendeniz getir- da Haydar ayağa kalkıyor: 

miş bulunuyorum. Biz Haydar'la ha- - Sorun lütfen hakim bey, diyor-
pisanede yatak komşusu idik. Ben du, zarf açık mı imiş kapalı mı? 
günümü doldurdum. Bir gün Hay- Bu suali sordurmakta suçlunun bir 
dar'a : anlamak istediği nokta vardı ama, 

- Eh Allah ısmarladık artık, ben celsenin sonuna kadar bu cihet anla
gidiyorum, sen de yakında arkamdan şılamadı. Haydar da sordurmaktan u -
gelirsin inşallah... sanmadı. 

Haydar gözleri dolu dolu boynuma Söz kendisine verilince Hayriye id-
sarıldı, sonra da: diasında israr etti : 

- Ali dedi, seninle şu kadar zaman _ Ben kendi halinde namusiyle ça-
beraber kaldık. Bir arzum var, yerine lışan yaşıyan bir insanım, dedi. Ne 
getirir misin? hakkı varmIJ beni öldürmeğc... Sen.i 

- Ne demek iki gözüm Haydarcr-
Ankara'da yaşatmam ne demek. El

ğmı, dedim, sen emret ba§mım üstü • 
ne,_ bette yaşıyacağmı. 

- Sana bir mektup vereceğim, de- Fakat Haydar, mektup meselesini 
di, falan yerde falan numaralı evde esasından reddettiği için davacının 
Hayriye'ye vereceksin. Olur mu şe- bu iddialarına cevap vermiyor: 
kerim. - Esasen bendeniz gayetle az o

kur yazarım, diyor, ben kim böyle et-

SOLO KONSERLERi: 13.30 Stokholııı 
- 15.20 Layp.ı:ig - 18.10 Hamburg - 21 
Paris - Eytel kules i, Stokholm - 22.30 Sar· 
briık - 22.30 Viyana. 

NEFESLi SAZLAR {Marş v. s.): 12 
Hamburg, Layp.ı:ig - 17.15 Roma . 

ORG KONSERLERİ VE KOHOLA~ 
17. 10 Kolonya. 

HAF1F MUZİK: 6.30 Kolonya - 8.30 
Frankfurt, Munih - 10.30 H ambure - U 
Kolonya - 13.15 Munih - 14.10 Viyana -
14.15 Berlin - 16 Alman istasyonları - 19 
Alman istasyonları - 19.30 Frankfurt -
20.10 Alman istasyonları - 20.15 Frankfurt 
- 21.30 Hamburg - 22.35 Konigsbere -
24 Laypzig, 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 Ştutgart -
18.30 Fran:Cfurt - 19 Layp.ı: ig - 19.10 Mü· 
nih - 22.30 Kolonya, Layp.ı:ig. 

DANS MÜZlôt: 22.10 Sof ya - 23 Mi· 
lano, Roma - 23.10 Budapeşte - 23.25 
London - Hecy.:>nal - 23.55 Droytviç - 24 
Liıksembure, Tulu.ı:, Tuluz, Pirene - 0.30 
Droytvic. 

Konya memleket 

hastanesinin çalışmaları 

Konya, (Hususi) - Konya memle
ket hastanesinde 1923 den 1937 yılına 
kadar 22744 hasta yatırılaralt. 87377 
hasta da ayakta tedavi edilmiştir. Bu 
müddet içinde 6437 ameliyat; bakter
yoloji laboratuvarında 38649, dahili
ye reviri 13.boratuvarmda 7882, kimya 
liiboratuvarmda 6098, röntgen labora
tuvarında 4465 muayene yapılmıştır. 

1927 de açılan kuduz müessesesinde 
1250 hasta tedavi edilmiştir. 

Sıhi müzeyi 929 dan 938 yılına kadar 
87481 kişi gezmiştir. Bu miiddet için
de müzeyi gezenlere, bulaşık hastalık

lara dair 10073 kitap parasız verilmiş· 
tir. 

1934 yılında açılan zührevi dispan
serde 938 yılma kadar 543 bulaşık has
talıklı umumi kadın tedavi edilmiştir. 

Geri geri giden bir deniz 
tayyaresi 

Roma, 27 a.a. - Kumandan Mariyo, 
Triyeste limanında su ÜLerinde kendi 
vesaiti ile geri geri giden bir deniz 
tayyaresinin tecrübelerini yapmıştır. 
Bu sistemin tatbiki, denize inme ame
liyelerini kolaylaştırmrya medar ola
caktır. Tiryeste'de yapılmış olan tec
rübeler, çok iyi neticeler vermiştir. 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1a. - ..... - -- Olur, dedim ve oturdu kendi 
hattıdestiyle bir mektup kaleme aldı. 
Zarfa koydu, bana verdi. Ben de ge
tirdim. Fakat Hayriye hanıma değil 
de ablası Şükrüyeye verdim. 

raflı mektup yazmak kim... : Ankara Borsası ---
Hakim dosyanın içinden, sabit ka

lemle bastırıla bastmla yazılmış iki 
sayfalık bir mektup çıkardı. Ali'ye: 

- Bu muydu getirdiğiniz mektup, 
diye sordu. Ali tasdik etti: 

- Ta kendisi efendim. 
Mektup yeni harflerle yazılmıştı. 

Fakat zarfın üzerinde, Hayriye'nin 
adresi arap harfleriyle de ayrıca kay
dolunmuştu. 

Şahidin beyanatı hakkında bir mü
taleası olup olmadığı Haydar'a sorul
du. Haydar zaten bunu bekliyordu. 
Derhal ayağa kalktı. 

- Ben kendisiyle maruzum efen
dim, dedi. 

Fakat Haydar'ın çok bilgiççe söy
lediği bu laftan mana çıkarılamadı. 

- Nesin kendisiyle, diye tekrar 
soruldu. Bu sefer Haydar: 

- Kendisiyle aram açıktır, diye 
izah etti. Anlaşılan "muarızım" de
mek istiyormuş. 

Hulasa Haydar bu ifadeyi külliyen 

-Mahkeme icabını teemmül etti. : -Haydar'ın el yazısiyle mektupdaki : 

yazıyı karşılaştırdı ve bir karar ver - : 
mek üzere mahkemeyi batka bir güne : ----bıraktı. -Ali, Haydar'm gayet hışımlı na - : 
zarlarından kaçar gibi, bu aamımı : -mapisane arkada§t daha salondan çık- E 
madan, adliye earayını fersah fersah E 
arkada bırakmı§tı. - KEZEGE : -
Mekteplere abnacak 
parasız yatılı talebe 

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

----27 LI. tetrin/ J ~ Fiyatları :E 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Cenevre 
Amıtcrdam 
Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrit 
VarGova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrat 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova. 

ÇEKLER 
Açılış 

6.-
125.5725 

3.355 
6.6075 

28.5075 
68.3625 
50.3250 
21.2550 

1.095 
1.5375 
4.3175 
6.-

23.65 
24.87 

0.9125 
2.83 

35.02 
30.9075 
23.9625 

Kapa mı 

6.-
125.5725 

3.355 
6.6075 

28.5075 
68.3625 
50.3250 
21.2550 

1.095 
1.5375 
4.3175 
6.-

23.65 
24.87 

0.9125 
2.83 

35.02 
30.9075 
23.9625 

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

Bu yıl parasız yatılı olarak ~lın~ - : 
cak talebeye ait listenin hazırlıgı bıt- : 
miş ve liste Kültür Bakanlığı tarafın- : 
dan tasdik edilmiştir. Parasız yatılı : 
olarak alınacak talebe sayısı kamuta -
ym kabul etmiş olduğu bir kanunla 
arttırılmıştı. Bu sebepten alı?an tale

: ESHAM VE TAHVlL\T :E 

be sayısı 638 i bulmuştur. Alakalılara 
tebliğ olunacak bu listeyi aynen neş
redeceğiz. 

- -- -- -- 1933 ikramiyeli -
: Ergani 19.- 19.- : 

.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

öyle olacağım; belki biraz daha solgun ... Ve tabu
tuma, arkamda aarı bir elbiae ile uzanıp yataca
ğım. Fakat, ne de olaa bu halimden müteeaair ola· 
bilirsiniz. 

"Bu mektubu bugün birkaç seferde yazdım. Bu
nunla beraber size söylemek istediklerimin binde 
birini bile aöylemeğe muvaffak olamadım. Ölmek, 
benim için, öyle müthit bir şey ki. istemiyorum. 
Allahm keremi ile biraz düzelmeği, hiç olmana, 
ilkbahara kadar yatamağı çok arzu ediyorum. O 
zaman havalar açar ve ağaçlar yapraklanrr. Eğer 
timdi iyiletseydim size kar§ı öyle eskisi gibi fena
lık etmezdim, J ohannes. Yaptıklarımı dütünerek 
bilaeniz nasıl ağladım! Ah, o zaman, çıkıp cadde
nin bütün parkelerini ellerimle okıar ve geçerken 
merdivenin bütün basamaklarına teıekkür eder, 
herkese karır iyi olurdum. Zahmet çekmenin ne 
ehemmiyeti var, yeter ki yaııyayım. Artık hiç bir 
§eyden tikayet etmiyeceğim. Oh, hayır! Beni dar
beleri altında harap edec-:: k olana gülümsiyeceğim 
ve yatıyabilirsem Allaha hamdü ıükran olsun, di
yeceğim. Hayatımda pek az yaıadım. Kimseye bir 
fenalık etmedim, ve bu hedefine eriıememiş ömür 
de itle nihayet buluyor. Eğer benim nasıl eaef e
derek öldüğümü bilaeydiniz belki bir şeyler yap
mağa, elinizden ne gelirae hepaini yapmağa çah-

ViKT ORiA 
ladmı, çünkü beklemeğe artık tahammülüm kaJ.. 
mamııtı •.• Evet, Johannea aizi sevdim. Ömrümde 
yalnrz •İzi sevdim. Bunu yazan Viktoria'drr, ve ba 
yazıları da Allah bat ucumda okwnaktadrr. 

"Eh artık size veda etmek zamanı geldi. İtte he
men hemen gece old~ ve ben, etrafnnı göremez 
oldum. Allaha ısmarladık, Johannes. Her gün için 
size tefekkür ederim. Bu topraktan ayrılıp öteki 
dünyaya doğru giderken aize gene sonuna kadar 
tetekkür edecek ve isminizi bütün yol uzunluğun. 
ca telaffuzdan geri kalmıyacağnn. Size ebediyen 
Allah ısmarladık diyor ve yaptığım bütün fenalık
tan dolayı af diliyorum. Ah, önünüzde diz çökerek 
sizden kusur diliyebilmeli idim. Şimdi bunu içim -
den yapıyorum. Allaha ısmarladık ve her gün, her 
aaat için aize ayrı ayrı tükranlar ..• YapabiJ.diğim 
ancak bu. 

ırdmız. Muhakkak ki bir 

Yazan: Knut Hamsıın -36- Çeviren: Namhi BAYDAR 
ıayet siz ve herkes benim için dua etseydiniz Al
lah bana hayatımı bağıılardı .•. 

yanımda kal. O zaman artık ağlamaz, seni orada 
görmek sevinciyle elimden geldiği kadar gülerim. 

"Oh! Gururuma ne oldu, cesaretim nerede? Şu 
anda babamın kızı değilim; fakat, bu, kuvetim tü
kendiği için böyledir. Bu son günlerden çok evel, 
uzun zaman ıahrap çektim. Siz yabancı memleket
lerde iken muztariptim ve, daha sonraları, ıehre 
döndüğümden beri, her gün biraz daha muztari
bim. Gecelerin ne kadar uzun olabileceklerini hiç 
bir zaman bilemedim .•. Bu eanada size iki kere so
kakta teaadüf ettim. Bir seferinde, bir §arkı mı· 
rıldanarak yannndan geçtiniz, fakat beni görme· 

"Viktoria,, 

"İtte li.mba yandı. Şimdi içim daha aydınlık. 
Kendimden geçmiı ve dünyadan gene uzaklatmıt
tım. Allah razi olsun; bu o kadar korkunç bir feY 
değildi. Hatta biraz musiki de dinledim. Etraf pek 
o kadar karanlıkta değildi. Öyle müteselliyim ki. 
Fakat, artık size yazacak kuvetim kalmadı. Alla
ha ımıarladık, Sevgilim. .. ,, 

''Annem yanımdan ayrılmıyor ve ağlıyor. Geçen 
gecede yanımda mütemadiyen ağladı. Bu bana bi
raz rahat veriyor, vedam acısını biraz hafifletiyor. 
Bugün akhma bir feY geldi: Güzelce giyinmiı ol
duğum bir gün yolda kartınıza çıkıverip, aizi in
citebilecek bir feY söylemeksizin, daha önce çiçek
ciden ahnmrt bir gülü size takdim etseydim bu ha
reketi nasıl karıılardınız? Bu fikrin zihnimde doğ
ması akabinde istediklerimi bir daha yapamıyaca
ğımı düşündüm; zira ölümümden evel hiç bir va
kit iyileşemiyeceğim. Yatağnnda kımıldanmakınzın 
o kadar çok ağlıyor, durmadan ağlıyor, teselli bu -
lamıyarak ağlıyorum ki... Sessizce, hıçkrrmaksrzın 
ağladığım zaman göğsümde ıstırap duymuyorum, 
Johannes. Sevgili, aevgili dostum, yer yÜzünde tek 

diniz. Size Seier'lerde rast geleceğimi umuyordum; 

fakat gelmediniz. Size yaklaımaz, aizinle konut

maz, yalnız uzaktan aeyir ile iktifa ederdim. Fa

kat gelmediniz. O zaman belki benim yüzümden 
..___~~~~---~~~~~~~~---~~~--
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Şans değişebilir mi? 
Hayat iılerinde şanım büyük te- doktor A . Tanagraschr: Falcı, üfü

ıiri olduğunu görmemek kabil de- rükçü biri değil, önemli bir hekim. 
ğildir. Filan kiti bütün iılerinde mu- .Onun çıkardığı neticeye göre in
vaffak olur ama, doğrusu hakkıdır, san p.nsa daima hakim olur denile
çok zekrdir, çok çalııkandır, kendi- mezse de, şansı istemesini bilmek 
sini sevdirmesini bilir, dersiniz. Bu demektir. latemesini bilenler şansla
haasaların muvaffak olmakta çok rını da idare edebilirler. Gösterdiği 
faydaları bulunduğunu da kimse in- birçok misaller arasında bir tanesi 

Fransa ile ltalya arasında 
yeni bir gerginlik mi var ! Arife 

Kaç gündür, çocuklarunda ço
cukluk günlerimi ya§ıyorum: Bayra
ma hazırlanan çocukların neıesi ne 
derin ve ne saridir! Ankara ııokakla
rını süsliyen dövizleri gördükçe göz
leri parlıyor ve kendileri de .üslen
mek istiyorlar. Yeni iskarpinlerini, 
temiz elbiselerini kafi görmüyor, 
bayramlık'tan bahsediyorlar: 

kar ede.mz. pek ziyade göze çarpar: 
Fakat zeki olmak herkesin kendi Beni Kapulas adında (İnsanın bu 

elinde değildir. Zeka, ıimdiki fikir- kadar güzel adı olması da bir şans 
!erimize göre, tiroit guddesinin, ipo- eseridir) bir borsacı bir gece ga
fiz gu-ddesinin hormonlarını yolun- zinoya gider, (pöti şövo) oyununda 
da çıkardıklarından, yahut beyinde üç defa üst üste aynı numara üzeri
buruşuklarrn fazla olmasından ileri ne para koyar ve her defasında, 
gelir. Hormonları çoğaltmak çaresi- mutlaka kazanacağını önceden ha
ni bir. gün ö~renec.eğimizi umut et- ber vererek, kazanır. Çünkü isteme
sek bıle, beymdekı buruıukları ar-, sini bilir. 
tırmanı mümkün olacağı gene u- istemesini bildikten sonra bunun 
mulmaz. O halde zeki olmak ta do- oyuncak atlar üzerine 1, t · 
~ b. ·d· • nası eıır 
gu§tan ır ıans ese~ı _ır. ettiğini izah etmek kolay, eskiden 
Çalııkan olmak ıçın de, timdiki telepati derlerdi. Atinalı doktor 

halde ve bildiğimiz kadar,' böbrek buna telekineyi diyor. Telsiz telgra
üstündeki guddenin yolun-da iıleme- fın, ra•dyonun icadından beri, insan 
ai, İnsanın dayanıklı olması lazım- beyninden çıkan fikir reyonlarının 
dır. Bu da gene doğuştan §ansa bağ- da görünür, duyulur bir vasıta ol
lr .. Kimisi doğuıtan zayıf, hastalık- madan yayılarak tesir ettikl · rini 
lr gelir de ne kadar istese çalışa- yabana atmağa bir sebep yoktur. 
maz. istemesini bilmek kuveti kabul edi-

Kendisini sevdirmesini bilmek... lince onun nasıl tesir ettiği de kabul 
Bu da şüphesiz pek iyi bir hassa, fa- edilir. 
kat gene hormonlara bağlı. insan ya Ancak, istemesini bilm-:k, kuvetli 
huyunun güzelliğiyle kendini sevdi- bir İrade sahibi olmak da, §İmdilik, 
rir. Huyumuzu, karakterimizi ya- bir ıanı eaeridir. Onun da hangi 
pan hep hormonlar.... Yahut yüzü • hormonlara bağlı olduğu bilininceye 
nün güzelliğiyle kendini sevdirir. kadar ... O zaman da beynimizin bu
Cene aynı §ey. Burnumuzun teklini rutukları gene ıansa bağlı olarak 
bile gene hormonlar veriyor... kalacaktır 

Geçen günkü at koıusunda bahse 
girip kazandınızsa onu da sadece 
kendi anlayııınıza, bilginize ham
letmeyiniz. Kendiniz attan iyi anlı
yorsunuz, zaten Ulus'da hangi at
ların kazanmak ihtimali bulundu
ğunu size haber veriyor. Anlayııını
za, bilginize göre favori tuttuğunuz 
atın koıarken ayağı sürçmek imka
nı olmadığını iddia edemezsiniz. 
Demek ki gene az çok şansa bağlı .. 
Sağlık i.tlerinde bile şansın büyük 

tesiri var. Doğuştan sapa sağlam ol
sanızda, mikroplardan, her türlü 
hastalık sebeplerinden - hekimle
rin bildirdikleri kadar - kaçınmağa 
dikkat etseniz de bir aktam Üzeri 
otobüsle evinize dönerken yanınıza 
gelen biri yuzünüz• clo~ru aksırır. 

Aksıran zat gripli değilse bu da bir 
ıaıu eseridir ... 
Şanı da tesadüf demektir. Fakat 

tabiatta her hadisenin kanunu bu
lunduğu için tesa·düf de kabul edi
lemez. Şans yahut tesadüf dediği
miz hadiselerin de kanunları bu
lunmak lazımdır. Onun için, tabiat
ta he' lıadisenin kanunu bulunduğu
na iman &otirmiş olan, hekimler 
ıanı denilen hadisenin kanununu da 
ararlar. 

O kanunu ararken, en önce düıü
nülecek §ey tansın deiİ§JJ'esi mÜJn
kün olup olmadığını • anlanıaktır ... 
Şansın değittiğini zaten -- tan
pek ziyade İnanan - kumarcılar 
bilirler de. Meaeli, poker oynarken 
yerlerini değiıtirirler, böyle yap
mak kimisine iyi gelir, kimisine de 
fena. Orası baıka. Fakat ıana deği
§ebilir. Hekimlerin aradığı tansın 
nasıl değittiğidir. 

G. A. 

Hakem kursu a(ıldı 

Ankara bölgesi futbol ajanlığının 

çok iyi bir teşebbüsünden evelce bahs 
etmiştik. Ajanlık Ankara'da futbol 
maçlarında hakemlik edecek sporcu -
lan yetiştirmek üzere bir kurs açmış
tır. 

Gerçi bu teşebbüs yeni bir şey de
ğildir. Geçen on beş cümhuriyet yılı 
içinde buna benzer birçok kurslar a
çılmıştır. Fakat o kurslar hiç bir za
man beklenilen ve istenilen neticeyi 
vermemişti. 

Bu defa Yenişehir'dc Havuzbaşın
daki Cümhuriyet Halk Partisi bina
sında pazrtesi ve perşembe günleri sa
at 18 den 19 a kadar devam etmek üzc
re•açılan kurs Ankara'nın hakiki bir 
ihtiyacını karıılıyacaktır. 

Oç aylık kuran yalnız hakem olmak 
istiyenlcr değil, diğer arzu edenler de 
devam edebilecektir. Şimdi hakemlik 
yapan lisanslı hakemler de kursa de-
vama mecbur tutulmuştur. • 

Oç ay sonunda şifahi ve ameli bir 
imtihan yapılacak ve bu kursa de
vam ctmiyen hiç bir ·.imscye hakem -
lik yaptırılmıyacaktır. 

Taymis gazetesi gene 

müsadere olundu 

F ransa, İtalya'ya karşı yaptığı 
son dostane harekete pek fe

na bir mukabele görmüştür. Yeni 
fransız elçisinin Roma'ya tayini 
resmi makamlarca kasdi bir kayıt
sızlıkla karşılandı, ve gazetelerde, 
rejimin Fransa'ya karşı açmış oldu
ğu hücumların en şiddetlisi ve en 
kindarı baş gösterdi. 
Yarı resmi 'Gayda fransız - ital -

yan mü11ascbctleri hakkında hem 
tahkıramiz, hem de tehditkar iki 
makale neşretti, bütün gazeteler 
hep bir ağızdan aynı şeyleri tekrar
ladılar. 11 ilk teşrinde Ciyornal d'İ
talya'nın direktörü, Fransa'yı, yal
varmış olduğu sulhu kendisine te -
min etmiş olan Duçe'nin alicenaplı
ğı karşısında sonsuz bir nankörlük
le itham etmekteydi. Ve makale 28 
eylül gecesi Musolini'nin müdaha
lesi için "fransız Bone'nin gece ya
rısı telaşlı müracaatlarını" hatırla

tıyordu. 
B. Gayda yazısına şöyle devam e

diyordu: 
"Kendisine yapılan hizmet, maa

lesef Fransa'nın hüsnüniyet ve si -
yasi zekasını ihya edememiştir. O
nun içindir ki, İtalyanlar bu jestin 
istikbalde de tekerrürüne mani ola
caklardır. Fransa, •talya'ya karşı 
tecahül ve tasarlanmış tehevvür 
zihniyetinde israr etmektedir. Fa • 
şist İtalya bu tavrı not etmiştir, ve 
icaplarını düşünmektedir." 

Bu tahrikamiz lisan, B. Franso
va Ponse'nin Roma'ya tayininden 
bir kaç saat evel kullanılıyordu.• 
Fransız kabinesinin buna karar ver
diği akşam, yani Roma'nın muva
fakati istendikten sonra, B. Gayda 
tekrar hücuma geçti, fransız gaze -
telerini İtalya'ya iftira etmekle, şe
finin rolünü ve İspanya harbında i
talyan askerlerinin kıymetini azım
samakla itham etti. Ve netice itiba
riyle diyordu ki "İtalyan piyadele
ri fransızlara karşı tercddütaüz·har
bctmiye amadedirler ... 

Diğer gazeteler de aynı mealde 
hücumlarda bulunmaktadırlar. 

Böylece 1talya, tam Fransa'nın 

kendisine bir elçi gönderdiği esna
da yüzünden maskeyi çıkarmıştır. 
Şimdi de, bu gürültülü başlangı -

cın manası ne olduğunu teferruatta 
araştıralım. Bu hususta, Roma'da 
diller çözülmüştür, ve italyan talep
lerinin nerede duracağını tahmin 
etmek müşkülsc de nereden başh
yacaklarını tayin etmek güç değil -
dir. 

ispanya meselesi· 

E vcla İspanya meselesi var -
dır. B. Musolini pek ala bili

yor ki himay. ettiği Franko, yalnız 
kendi kuvctlerinc terkedilirse, fa -
izmin acil ihtiyacı olan zaferi bu 
kış elde edemi:·ccektir. Onun için, 
italyan diktatörü, Münih anlaşma -
sının neticelerini, nasyonalist İs -
panya lehinde derhal istimsara çalı
şıyor. Bu itte en çok çahtan Atina'da, 

psikoloji araıtırmaları kurumu hat· 
kanı ve bu sıfatla milletler araıı 
kongrelerine de batkanhk eden 

Bcrlin, 27 a.a - Bir hafta i inde 
dördüncü defa olarak polis, Taymis ga 
zetcsini müsadere etmiştir. Zann~dil
diğine göre bunun sebebi, nasyonal 
sosyalist rejimi aleyhinde bulunan ve 
alman Bohemyasında ikamet etmek 
mecburiyetinde kalan kimselcrın fecı 
vaziyetine dair gazetede intişaı· eder 
bir makaledir. 

Hiç şüphesiz, on sekiz aydan faz
la hizmet etmiş italyan gönüllüleri
nin çekilmesi bir komediden başka 

}""ransa'nm Romaya yeni bir elçi la)in 

etmesi hu gerginliği izale etmek şöyle dur
sun bilakis İtalya'nın }"ransaya karşı öteden 
heri duyduğu husumeti daha arttırmıştır. 

• 
--:------------------------------Yozan:---

~ir şey değildir: İlk kara gömlek
lıler kafilesi 1936 ilk kanununda • 
1937 son kanun ve şubatında hare ~ 
ket etmiş olduğuna göre, o tarihte 
İspanya'ya çıkarılmış olan binlerce 
adasından, daha çok evci cephe geri
sine çekilmiş olan bir avuç malül ve 
hasta kalmıştır. 

Kjod Langlad 
Örop Nuvel'de 
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topluluğu hikimqir) muahedeleri 
paçavra telakki eden zihniyet ara -
sında, Tunus'ta fransız hükümrani
si pek ağır çekmiyecektir. 

Fakat Duçe'ye göre, bu platonik 
jesti anlaşmazlrk komitesi karan -
nın tatbika konulması için kafi gel
meliydi. İngiliz - İtalyan anlaşma -
sının tasdiki de ancak buna bağlı -
dır. İmdi, bu planın en mühim nok
tası general Franko'ya muhariplik 
hakkının tanınmasıdır. Yani, cum -
huriyetçi İspanya'nın mutlak ablo
kasını temin etmek. Bu itibarla, her 
ne bahasına olursa olsun, lngilte -
re'dcn ve bilhassa Fransa'dan, fran
srz - İngiliz politikasına zıd olan bu 
tedbirin derhal tatbik edilmesini 
elde etmektir. Paris hükümetinin 
bu hususta muvafakatini almak için 
de, ona hücumla işe başlanmıştır. 
Roma, fransız iradesine boyun eğ -
dirmenin yegane yolu tehdit ve 
korkutmak olduğuna kani bulun -
duğu için bu yol tutulmaktadır. 

Afrika meselesi 

Bu ilk muvaffakiyet bir kere el
de edildikten sonra, gerisi kcndili -
ğinden gelecektir. Bunun ilk adı -
mı, 1935 son kanun İngiliz - İtalyan 

anlaşmasının Afrika hakkındaki 
hükümlerini tadil etmek olacaktır. 
İtalyan yarı resmi makamları hadi
selerin bu anla~mayı geride bırak -
mış olduğunu şimden söylemekte -
dir. 

Şarki Afrika'da bizden ihtimal 
fransız Somali'sinin bütün hinter -
landı istenecektir. Belki, Uzak Şark 
yolunun bir merhalesi sıfatiylc 
Fransa'ya Cibuti limanını bırakmı
ya razı olacaklardır. Fakat İtalya, 
Adis - ababa Cibuti demiryloundan . 
Asab limanına bir hat uzatmak 
hakkını muhafaza edecek ve bu dc
miryolunu bütün imtidadınca kont
rol edecektir. Cibuti, bütün muhte
vası boşaltılmış bir kabuktan başka 
bir şey olmıyacaktır. 

Tabii İtalya'nın merkezi Afrika'
da yeni taleplerde bulunmaları da 
mümkündür. Yarı resmi makamlar 
bu mıntakada Libya'nın tashih edil
miş hudutlarının gene kifayetsiz ol
duğunu anlatmakta ve Çad gölüne 
ve hatta Gine körfezi istikametin
de mahreç istemektedirler. 
Görüldüğü gibi, bu program fi -

len hudutsuzdur. İtalya, bunu, to -
taliter rejimlere has suiniyetle tat
bika hazırlandığı için, bu hudutsuz
luk büsbütün artmaktadır. Tabii 
başlangıçta elçimizden açıkça bir 
şey istenmiyecektir: Onun teklif
lerini beklemekle iktifa edecekler
dir. Ve bu teklifler ileri sürüldük
çe, yalnız memnuniyetsizlik ve teh
ditle karıılaşacaktır. Ta, fırsatlar 
ve hadiselerle taayyün edecek arzu 
edilir bir seviyeye erişinceye ka -
dar. 
Meğer ki, o zamana kadar Fran

sa kendini toplasın. Roma, Fransa'
nın bugünkü karışık vaziyeti karıı
sında, bu faraziyeyi hatırından ge -
çirmek istemiyor. 

1 Anlimanyelik bir cep ve kol 

saati sahibi olmanın menfaati 
Antimanyetik olmıyan en iyi bir sa

atin bile kuvvei miknatisiycden müte
essir olup ayarının bozulduğunu bilir 
miydiniz? "REVUE" saat fabrikaları, 
kendi icatları olup en son terakkiyatı 
fenniyeye tevfikan ittihaz edilen em
salsiz metodlar sayesinde imal ettiği 
antimanyctik saatleri en büyük mik
natıs kuvctinden bile müteesJolr olmaz, 
ne ayarı, ne de işlemesi bozulmaz. Bir
çok fabrikalar, saatlerinin kuvvei mik
natisiyeden ari olduğunu iddia eder-
ler. Fakat, lsviçredc, Nöşatel saatçilik 
resmi laboratuvarları tasdik etmişler
dir ki: YALNIZ "REVUE" SAAT
LERİ HAKİKATEN ANTİMAN -
YETİKTİR. 

- Bayram elbiselerimizi ne za• 
man alacaksınız? 

Çocuklarını sevindirmeyi hangi 
baba arzu etmez. Fakat, onların bü
tün isteklerini yerine getirmek kabil 
ol&a! 

Israr ve ibramlarma tahammül e
demiyen bir misafir dost : 

- Bu, çocuklarm bayramı değil, 
dedi. 

Derhal tashih ettim: "Bu, çocuk
ların ve büyüklerin bayramıdır; en 
büyük bayramlar millet bayramlan 
ve millet bayramlarının en büyÜğÜ 

de cümhuriyet bayramı olduğu için. 
Bunu, cümhuriyct hakkında uzun 

bir izah takip etti. Milli mücadele
den evelki vaziyeti tarif ettim. Bir 
milletin müstakil olmamakla duya -
bileceği ıstırapların sonsuzluğuna 

dair misaller verdim, inkıraz devri 
paditahlarının bu memlekete yap. 
mıı oldukları fenalıkları hikaye et
tim. Mütarekenin acılarmı nakle ÇA• 

lıttım. Çocukları ve kadınlariyle el 
ele verip yabancıları mağlup etmiye 
uğraşmış olanların menkıbelerini. 
istiklal harbinin hangi çetin tartlar 
içinde yapılmı§ olduğunu anlattım. 
Büyük zaferi kazanmak için Büyük 
Şef'in millete nasıl güvenmit ve mil
letin de ona nasıl inanmı§ olduğunu, 
acı ve tatlı vakalarla, gösterdim. 
Hayretler içinde dinliyor ve zaman 
zaman sualler soruyorlardı. Nihayet. 
anlata dinliye beraberce ıu neticeye 
vardık: "Atatürk, millet hakimiye
tine istinat ederek ve millet de biki
miyetini duyarak bu büyiik itleri ba• 
§armıılardır. Milli hakimi,yete daya
nan devlet sistem.ine cümhuriyet de
nildiği İç.İn cüınhuriyete kavllfluiu
muz günün yıldönümü bayramdır.,, 

Sonra cümhuriyet yıllarma geç• 
tik. Bet alb sene evelini hatırlıyor

lardı. Yakından bildikleri Ankara 
ıehrinde ve hayatında bu bet altı yd
danberi tahakkuk etmit olan deği
fiklerin m&nalarmı izah ede ede bü
tün bunlan ve daha bilmedikleri ni
ce iyilikleri hep cümhuriyet rejimi
ne borçlu okluğumuzu - gene bera
b rce, ve, sual ve cevaplarla - teba
rüz ettirdik. 

- Bayram, bir in&anm veya bir 
milletin hayatında herhangi ehemi
yetli bir hadiseyi kutlamak iç.in ya· 
pılan ıenliktir, kararına vardık. 

Biri sordu: 
- Benim doğduğum gün bayram 

mKlır? 
- Senin doğduğun gün de bay

ramdır: Senin, benim, ananın bay· 
ramı. Çüknü sen bize o gün sevinç 
getirdin. Fakat, cümhuriyet bayra -
mı bütün millete sevinç getirmit ol
duğu için bütün milletin bayramıdır. 

Bayram arifesinde kim bilir kaç 
ana ve baba çocuklariyle böyle ko • 
nupnuılardır ! 

Tunus'ta, İtalyan topluluğunun 
haklarının kaldırılması için veril -
miş olan sözden dönmek İtalya için 
güç olmıyacaktır. B. Laval tarafın
dan bu anlaşmanın tatbiki için tes
bit edilmiş olan yirmi senelik müh
let, o kadar ihtilaflara kapıyı açık 
bırakmıştır ki revizyon vesileleri 
pek çok ve kolaydır. İtalya, fransız 
şimali Afrikasına el koymaktan as
la vaz geçmiş değildir. Milletlerin 
kendi mukadderatlarına hükmetme
si prensibiyle (Tunus'ta italyan 

Tanınmış ıaatçilerde arayınız. 

REVUE fabrikalarının satış depo
su: Rıza Tevfik, Bankalar caddesi No. 
8 Ankara. 8090 

Bile bile, anlıya anlıya, inana i • 
nana kutlanan bayramlar böyle ari
felerinde hatlar, - N. Baydar 

g 
-- -

BÜYÜK YEMİN 
basamakta durdu. 

Demek ki Pol kendisini görm
0

ekten 
memnundu ve hakkında çok endişeli 
görünüyordu. 

. Mahcup Akuzininin bu garip harekc
tınc ne mana vereceğini bilemiyor -
du. 

iki kişinin sırrını biliyordu. Her ikisi 
de ona iyilik ve sempati göstermişler
di, fakat Bleykni'nin elinden bir şey 
gelmiyordu ~ Dölatur telmihleri yü -
zünden kendisine gücenmişti . 

geçen uzun uykusuzluk gecesi esna • 
smda tasarlamış olduğu planı tatbik 
mcvkiine koymak için günün doğma -
sını bekliyormuş gibi, odasına güne -
şin ilk şuaları girer girmez, doğruldu, 
uykusuzluğun kızartmış olduğu göz
lerini yıkadı, ve masası başına done -
rek, yazmıya koyuldu. 

~==============================-17--====~ 
Yazan: Barone• Orkzi 

- Beklemek ve fasılasız, dikkatle ı nı hissediyordu. Paris'in sahne oldu
mütcyakkız olmak. Bu si~in rolünüz ğu sayısız trajedileri değil ,artık im
olacaktır. Ben de, .kendı hesabı~, ~i~sı~lapn bir saadeti muhafaza için 
Dölatur'un başına. bır fe~alık gelmı - umıtsızce mücadele eden bir kırılmış 
yeccğini siıe tcmın ederım. ~ kalbin, bu nahif mahliıkun gizli isti-

- Onu bu kadından ayıracagınızı rabını düşünüyordu. 

vadedin? . . . An - Mi, Sir Persi Blcykni ile bu 
_ Hayır. Bu iktıda~ı~ın harıcın- muhavereyi isterken ne ümit etmiş ol

dedir. Pol Dola tur gıbı bır ada.~. ha - duğunu bile artık bilmiyordu. 
yatında bir kere sever, ve sevdıgı za-
man, aşkı ebedidir. 1 

An - Mi, arasından fırlıyacak söz · 
lerden korkuyormuş gibi dudaklarını 
sıkarak, bir kere daha sustu. 

_ Sir Persi kızın acı inkisarını 
gördü ve darbenin zalimliğini hafif
letecek bir çare aradı. 

_ Pol'a nezaret etmek vazifeniz o-
lacaktır, diye devam etti. Onu muha
faza ve hiınaye etmek için gösterece
ğiniz dikkatli şefkat sayesin~e, e~ -
niyeti hususunda korkacak bır şeyı -
miz yoktur. 

Genç kız sakin ve metin: 
- Müteyakkiz olacağım, dedi. 
Sir Persi, An - Mi'yi Kordölye ao -

kağına doğru getirirken, vakur ve ma
ceraperest ruhunu bir hüzün sardığı-

ıx 

Kıskançhk 
.Qölatur'un kapısı önünde, Bleykni, 

An - Mi'den, İngiltere aaray~nın bil -
yük bir bayanından müıaadc isterken 
göstereceği kadar büyük bir nezaket
le ayrıldı. 

An - Mi husuıt anahtariyle eve gir
di ve ağır l.apıyı gürültüıil.zce kapa
dı. Bir hayalet gibi, ıcsaizce merdi -
vcnleri tırmanmıya koyuldu, fakat bi
rinci katın sahanlığına gelince oda -
sın dan çıkan Pol Dölatur'la burun bu
runa geldi. 

Dölatur o kadar sevinçli bir eda ile 
"An - Mi,.. diye haykırıyordu ki. 
genç kız, kalbi çarparak, bir lahza son 

- Sizi endişede mi bıraktım? Diye 
sordu. 

- Endişe mi ?Fakat bu saatte yal -
nız başına sokağa çıktığını farketti -
ğimden beri ölü gibiydim. Henüz bu
nu anneme söylemiye cesaret edemi -
yorum. Nereye gittiğini sana sormı
yorum, fakat çocuğum, bir daha sefe
re, Faris sokaklarının emin bir yer ol
madığını hatırla ve seni sevenleriı\ 
seni tehlikede sandıkları zaman çe • 
kecekleri vicdan azabını düşün. 

Genç kız çok alçak sesle: 
- Beni sevenlerin ... 
Diye mırıldandı. 
- Sana refakat etmemi benden is -

teyemcz miydin? 
- Hayır, yalnız olmayı tercih et -

tim. Sokaklar çok sakindi ve... Sir 
Persi Bleykni ile konu,mak istiyor -
dum. 

Dölatur hayretie: 
- Bleykni ile mi? Diye haykırdı. 

Ona söyliyecek nen olabilirdi? 
Gizlemiye pek az alışık olan genç 

kız, istemiyerek hakikati ağzından 
kaçırmıştı. 

- Bana yardım edebileceğini dü
şünmüştüm. Kendimi o kadar endişe
de, o kadar perişan hissediyordum ki. 

Dölatur şefkatli bir scrzenit eda -
siyle: 

- Demek bana değil Cle ona müra· 
caat ettin?. 

-: Sizin için endi§edeydim, ve siz 
benımle alay edecektiniz. 

- Seninle alay etmek mi? Bu asla 
yapmıyacağım bir §eydir, An - Mi; 
fakat bu endişe neden? 

Seri bir vicdan muhakemeli zavallı 
kıza korkularının ne kadar hodbince 
ve hareket tarzının ne kadar yersiz ol
duğunu gösterdi. Şu anda kuzfoınin 
görmesine imkan vermiş olduğu kıs
kançlılian habersiz olması için seve
rek hayatını feda edebilirdi. Hiç ol -
mazaa onun, a,kını tahmin etmediğini 
umuyordu. 

-. Çünkü sizin körü körüne büyük 
tchlıkelere d<>ğru gittiğinizi, ve ko -
runmanız lazım gelen kimselere iti -
mat ettiğinizi görüyorum. 

Dölatur kaşlarını çattı ve ağzından 
kaçmak üzere olan sert cevabı durdur
mak için dudaklarını ısırdı. 

Hafif bir tonla: 
- Çekinmem lazım gelen insanlar 

arasında B leykni de var mı? 
Genç kız kısaca: 
- Hayır, cevabını verdi. 
- Şu halde, küçüğüm, telita hacet 

yok. Bleyknı senin yakıncn tanımadı
ğın yegane dostumdur. İmdi, etrafı
~ı ~eviren diğer phıalara gelince, bi
lır:ıın ki onlara itimadını ve muhabbe
tini bah§edebilirsin, diye manidar bir 
tavırla ilave etti. 

Tahakküm edilmif bir heyecanın 
titrettiği küçük eli tuttu. An - Mi zih
ninden geçenleri onun tahmin etmİJ 
olduğunu gördü ve kendinden utandı. 
On beş günden beri knskançlığın pen
çesinde krvranıyordu, fakat hiç ol -
mazaa istiraıbını belli etmeden katlan
mıftı; merhametten daha sık tebesaü
mü tahrik eden bu yaraya kimse do -
Juınmamıştı. Şimdi, hatası yüzünden, 

Dölatur'un odasından gelen ışıkla 
hafifç~ aydınlanan karanlık sahanlık
ta, An - Mi, yilzünün ifadesini göre -
miyordu, fakat elini tutan gür-büz el 
sıcak ve okıayıcıydr. An - Mi Döla -
tur'un merhametini tahmin etti ve 
kan yüzüne çıktı. Daha fazlasına ta -
h~mmül etmiye muktedir olmadığı i -
çın, seri bir bon•var mırıldandı ve ha
zin düfünceleriyle birlikte odasında 
kapanmıya gitmek için koridora kaç
tı. 

xı 

ihbar 
Gece sona eriyordu. Şafağın kurıu

ni ışıkları pencereden geçti ve masa
sının önünde oturan Jülyet dö Mar
ni'nin renksiz yüzünü aydınlattı. O • 
nun yanında, bir mum pmdanda çıtır
dayarak sönmekteydi. 

Jülyet. mücadele ye azaplar içinde 

Yakın bir bahçede kuşlar ötmiye 
başlıyorlardı. bulutsuz bir gökte par
lak bir güneş doğuyordu. Jülyct yazı 
tak ımından beyaz bir kağıt çekti ve, 
titremcmiyc ihtimam ederek, fU bir 
kaç satırı karaladı: 

''Selameti Amme Komitesi Direktör 
azalarına: 

Milli Konvansiyon'da halk mümcs -
sılı olan ve kenuısıne ıtimat ettıgıniz 
vatandaş Pol Dolatur cumhuriyetin 
emniyetine karşı komplo hazırlıyor. 
Acele ediniz, evrakı arasında ihaneti
nin delilini bulacaksınız.,, 

Sonra, dudakları sıkılı, gözleri sa -
bit, kağıdı itinayla katladı ve koynu
na iliştırdi. 

* * * 
Jülyet dö Marni, koyu renkli bir 

mantoya bürünerek ve başını bir ku -
kulcta ile örterek, sokak kapısının ka
lın sürgülerini çekip sokağa çıktığı 
zaman, evde henüz hiç bir kımıldama 
yoktu. Sabahın sert havası ateşli ya -
~aklardı~ı serinletti ; genç kız hafi fçc 
urper ı ve mantosuna iyice sarındı. 

Dıprıda, şehir şimdiden uyanıyor-
(Sonu var) 
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Dün geçit resmi 11ahasında ~skeri provalar yapıldı 

• 

.. 

.. 

Geçit resmi prov'!_larında süvarilerimiz 

. 
' 

~-

-:- ~ Dün ge~it resmi sahasında 31apı
lan provalarda kız izcilerimiz -

den bir grup muntazam 
adımlarla geçiyorlar 

ı· . 

Geçit resmi provalarında kız izciler 

Geçit resmi provalarında motörlü kuvetlerimizden bir PQrçtı 

'" 

Geçit resmi provalarında motörlü kuvetlerimizden bir parço. 

Geçit resmi provalarında motörlü kuvetlerimiz geçerlerken 

Bayram al~ verwuden dönen 
bir çocuk 

Havacı gençlerimiz dün Atatürk amdına ~elenk koy_dular. Geçit resmi erovalarında tanklarımız geçerlerken 
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Pazar günü yapılacak 

at yar1şlar1nda hangi 

atlar kazanabilir? 
' Pazar günü saat 14 de şehir ipodromunda yapılacak at yarışla
rında koıacak at ve kısraklarla l&Jıyacakları kiloları ve bunların 
arasında kazanmaları ihtimali olanları sırasiyle aşağıya yazıyo
nız: 

uı:us 

Yarınki kabul ve geçit resimlerine 

Reisicümhur Atatürk 
namına Millet Meclisi 
Başkanı riyaset edecek 

Programı aynen neırediyoruz 
Birinci koııu : \ lı), 

Hiç koşu:.: kazanmamış yerli yarım 2 - Alderviş 66 kilo (Fehmi Ural), 
kan ingiliz taylarına mahsustur. İkra- 3 - Benliboz 65 kilo (Ahmet Boz). 

(Başı 1. inci sayfada) 
kutlamıya hazırlanıyor. Şehir kalaba
lıktan taşıyor, sokaklar bayrakların 
gölgesi altında .. Çocuklar seviniyor, 
büyükler seviniyor. Başarılan büyük 
ve kuvetli millet, refahlı vatan muci
zesi karşısında her türk iftihar duyu
yor. 

yük Millet Meclisi'nde bir resmi ka
bul ve Hipodromda bir geçit resmi ya
pılacaktır. O günkü kabul ve geçit re
simlerine Reisicümhur Atatürk namı
na Büyük Millet Meclisi Başkanı Ab
dülhalik Renda riyaset edecektir. Re
isicümhur'un orduya hitaben olan me
sajları geçit resminden evci Başvekil 
Celal Bayar tarafından okunacaktır. 

miycsi 323 lira, mesafesi 1600 metre- 4 - Ünlü 64 kilo (Ahmet Geliş), 
dir. 5 - Duma., 53 kilo (Avni Hayran-

Bu koşuya dört tay kaydolunmuş- h), 
tur: 6 - Can 1 51 kilo (Ali), 

1 - Uçar 56 kilo (Şaban Atlı), 7 - Şahin 50 kilo (Kemal Odabaşı), 
2 - Tayyar 56 kilo (A. Teber), 8 - Ceylan 46 kilo (Recep Balkan), 
3 - Niro 54,5 kilo (Sait Halim), 9 - Gazel 44 kilo (Recep Balkan), 
4 - Jonkız 54,5 kilo (A. C. Sümer). 10 - Yıldız 43 kilo (Settar). 

Bunlar arasında şimdiye kadar hiç Yukarıda da görüldüğü gibi ikinci 
koşmıyan yalnız Sait Halim'in Niro is koşuya kayıtlı atların ekserisi bu ko
mindeki tayıdır. Diğerleri de şimdiye şuya da yazılmıştır. 
kadar yaptıkları koş.ulard~ bir muvaf- Bu koşuya kayıtlı hayvanların ek-
fakiyet gös~ere~em.ışlerdır. . _ seri yeti koşacaktır zannederiz. Çünkü 
• Maamafıh Nıro ıle Jon~ı~. dıgcrle- diğer handikapta üçlü taylara fazla 

rıne nazaran daha şanslı gozukmekte- kilo avantajı verilmiştir. Mesela Uçar 
dir. ikinci koşuda 72 kilo almasına muka -
ikinci koıu : bil bu koşuda taşıyacağı sıklet 66 ki -

üç ve daha yukarı yaştaki yerli ya- lodur. Uçar'ın bu vaziyette tabii üçün
r.1111 kan ve halis kan arap at ve kısrak- cü koşuda koşacağı şüphesizdir. Di
lara mahsus handikaptır. İkramiyesi ğerlcrini buna göre kıyas edebiliriz. 
190 lira mesafesi 1800 metredir. Tahminimize göre Duman, Alderviş, 

Bu yarışa on iki at ve kısrak kay- ve Uçar rakiplerine göre daha şansh-
dolunmuştur. dır. 

ı - Uçar 72 kilo (Hüseyin Gerdan- Dördüncü koşu : 
lı), Hiç koşu kazanmamış üç ve daha 

2 - Ünlü 70 kilo (Ahmet Geliş), yukarı yaştaki yerli halis kan ingiliz 
3 - Duman 63 kilo (Avni Hayran- at ve kısraklara mahsustur. lkramiye-

lı), si 300 lira mesafesi 2100 metredir. 
4 - Derviş 59 kilo (Rifat Ozkan), Bu koşuya yalnız Bay Ahmet At-
5 - Can 1. 58 kilo (Ali), man'ın Esin ismindeki kısrağı iş~irak 
6 - Şahin 57 kilo (Kemal Odabaıı), edecektir. 

7 _ Alceylan 55 kilo (Yusuf Kü- Beşinci koşu : 
tükçü), . 

8 - Ferhan 52 kilo (Mehmet Atak), 938 senesı zarfında koşu kazanma-
9 _Yıldız 

1 
51 kilo (Recep Balkan), mış dört ve daha yukarı yaştaki yerli 

10 _ Leyla 50 kilo (Recep Balkan), yarım kan ingiliz at ve kısraklara 

11 
_ Tayyar 50 kilo (Hakkı), mahsustur. İkramiyesi 230 lira mesa -

12 _ Akın 43 kilo (Mehmet Atlı). fesi 2400 metredir. 
Bunlar arasında Ankara'ya yeni ge- Bu koşuya beş yarım kan kaydolun 

len tanınmamış atlar da mevcuttur. muştur: 
;pirçokları da üçüncü koşuya yazılı ol- 1 - Mesut 60 kilo (Osman Arıkan), 
duklarından hangi koşuyu koşacak.la- 2 - Ünlü 60 kilo (Yakup Ahi), 
ıı belli değildir. 3 - Alemdar 60 kilo (Salih Temel), 

Bu yarışta koştukları takdirde Şa- 4 - Semiramis 58,5 kilo (Şemsi Ta-

hin, Duman ve Can'ı rakiplerine naza- nak), 
ran daha §ilDSh buluyoruz. Bu koşuya 5 - Nazlı 56,5 kilo (Ahmet Yücel). 
kayıtlı olan Ferhan söylendiğine göre Bu koıudaki favoriyi bulmak biraz 
bugünkü antremanda ayağını acıtmıt- güç olacaktır. Çünkü bunların bazıları 
tır. Bu talihsizlik oımaaaydı Ferhanın sakat olmuı ve uzun zaman koşmamış 
pnsı daha fazla idi. ve diğerleri de koşup da hiç bir mu

vaffakiyet gösterememiş at ve kısrak
lardır. Maamafih Semiramis ile Nazlı
yı perşembe günü sabahı yaptıkları id
manlarına nazaran biraz şanslı buluyo
ruz. 

Vçüncü koıu : 
Dört ve daha yukarı yaştaki halis 

kan arap at ve krsraklara mahsus han
dikaptır. İkramiyesi 235 lira mesafesi 
2000 metredir. 

Bu koşuya yazılı olan at ve kısrak
ların adedi ondur. 

1 - Uçar 66 kilo (Hüseyin Gerdan-

Bu hafta çifte bahis bir tanedir ve 
ikinci ile beşinci koşular arasındadır. 
İkili bahis de bir tanedir ve üçüncü 
koşudadır. 

Dış Ticaretimiz 

Kliring hesapları bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez ban- J Belc;ika 

kasından alınan hesap hulisaların. ~ekoı. 
8 'h' d . . . t;stonya 

522.217 
29.510 29.510 

257.801 780.018 
6.338 6.338 

göre 22.10.1.93 ta_rı ın ek~ ~l~rıng he- Fenlandiya 
sapları bakıyclcrı ve krcdıh ıthalat i- Fransa 

175 1.162 1.337 
80.414 303.071 383.485 

,.in cumhuriyet Merkez bankasına VC· Hı 01.aında 
ıır .. l k A l ngı tere 

60.109 57.900 118.009 
781.315 477.701 1.259.016 

rilmi§ teahhut er ye un arı: İspanya 
İıvec; 
İlvic;re 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yugoslavya 
Yunanistan 
s.s.c.ı. 

29.654 
1.351.911 

10.300 39.954 
208.S46 1.560.457 

Cetvel: 1 

Tiirkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasındaki kliring hesapları 

borçlu bakiyeleri 

Memleket Miktar T.L. 

Almanya 
Belçika 
Çekoslovakya 
Fenlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 

7.089.400 
200.000 

3.657.500 
652.100 

3.342.800 
1.030.400 

10.210.500 
319.400 

2.907.200 
891.700 
299.100 
46.000 

1.347.300 
673.700 

1.471.600 
1.002.300 

541.300 

İsviçre 
Polonya 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c.t. 
Yugoslavya 

Cetvel: 2 

Kredili ithalat içın Cümhuriyet 
Merkez Bankasına verilmış olan 

ıeahhütler yekün/arı 
Hesmı Hususi 
daıreler &ahıslar Yektln 

Memleket T.L. - T.L. T.L. 

Almanya 18.650.736 12.759.968 31.410.704 
-~---;;.;;A;.;.vu.;;;ı:;.:t=urya 525 525 

32.523 157.493 190.016 
41.873 452.613 494.486 

601.287 164.875 766.162 
1.740 18.319 20.059 

101.560 6.278 107.838 
14.297 11.706 26.003 

1.0S4 31.780 35.834 
180.755 180.755 

Yukarıdaki 2 numaralı cetvelde yazıll 

Juedill ithalatın vadelerine göre 

vaziyetleri 

-Memleket 

Almanya 
D.M. 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

6 aya kadar videli 

8eıml daireler Husuıt tahıılar 

T.L. 

1.958.892 
114.792 

T.L. 

8.831.956 
l.615.026 

Daha uzun veya baıka videli 

Resmi daireler Husuıl tahıılaı 

T.L. 

16.691.844 
3.505.337 

Cetvel: 3 

T.L. 

3.928.012 
764.647 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
Bankalarında tutulan kliring 

hesaplarındaki alacaklarımız 

Memleket Miktar T.L. 

Eıtonya 
İtalya 
Yunaniıtan 

41.900 
2.652.800 

164.100 

Kutlama proiramı : 
Bayram dolayısiyle Ankara radyo

sunda geniş bir neşriyat programı ha
zırlanmıştır. Bu neşriyatı bugün saat 
13 de Dahiliye vekilimiz ve Parti Ge
nel sekreteri B. Şükrü Kaya güzel bir 
nutukla açacak ve sonra radyo neşri
yatına devam edecektir. 

Bayram bugün baflıyor : 
Bayram bugün başlıyacaktır. Bu 

münasebetle büyük bir kutlama prog
ramı hazırlanmıştır. Program aynen 
şudur: 

1 - Cümhuriyetin onbeşind yıldö
nümü 28.10.938 cuma günü saat 13 den 
30.10.1938 pazar günü saat 24 e kadar) 
Ankara'da büyük törenle kutlanacak
tır. 

Bunun için Devlet daireleri, mües
seseler ve bütün kurumlar, ve hususi 
ikametgahlar, ticarethaneler, nakil va
sıtaları, caddeler, meydanları anıtlar 
bayraklarla, kırmızı beyaz kordelalar
la, dövizlerle süslenecek ve elektrik
le aydınlattırılacaktır. 

Şehir içindeki bu süsleme ve aydın· 
latma işi hazırlıkları 28.10.938 cunıa 
günü saat 12 ye kadar bitirilmiş ola
caktır. 

Süsleme ve aydınlatmada Cümhuıi
yetin on beşinci yıldönümünü tebarüz 
ettirecek bir tarzda hareket edilecek 
ve süslenen yerlerin münasip mahalle
rine onbeş rakamının konulmasına i
tina gösterilecektir. 

28-10-938 cuma günü 
(bugün) yapılacak tören : 

2 - 28.10.938 cuma günü Ankara'da 
toplanan izciler Gençlik namına Ata
türk'e ve cümhuriyete ebedi bağlılık 

gösterisi yapacaklardır. 
Bu gösteri için bütün izciler saat 12 

de Ankara Erkek lisesinde toplana
caklardır. Saat 12.30 da bu gençlik a
layı erkek lisesinden hareket ederek 
Denizciler, Anafartalar caddeleri yo
luyle Ulus meydanına gelecek ve tam 
saat 13 de Ulus meydanında yerlerini 
almlf olacaklardır. 

3 - Erkek lisesinden Ulus alanına 
kadar devam edecek olan bu yürüyüş 
kolunun tertibi fU şekilde olacaktır. 

A - Anıta konacak çelenkler 
B - Bando mızıka, 
C - Kız izciler 
D - Erkek izciler 
4 - Alay Zafer anıtı etrafında ih

tiram durumu alınca izciler borular 
çalarak anıtı sclimhyacaklar ve bu a
rada çelenkler yerlerine konacaktır. 
Bundan sonra mızıka talebenin işti
rakleriyle İstiklal marşını çalacak bir 
kız ve bir erkek talebe tarafından söy
levler verilecektir. Bu söylevlerden 
sonra izciler bir erkek talebenin ifa
desini aynen tekrarlıyarak Atatürk'e 
ve Onun büyük ve ebedi eseri olan 
Cümhuriyete bağlılık andı içecekler
dir. 

Anttan sonra izciler yerleştikleri 
yerlere döneceklerdir. 

S - 'Gençlik göeterisi için Erkek 
lisesi ve Ulus meydanlarındaki top
lanma Kültür bakanlığınca izcilerin 
sevk ve idaresine memur edilmiş olan 
zat tarafından yukarıdaki maddede 
yazılı vaziyete göre tanzim edilecek
tir. 

6 - İzci komutanı Zafer anıtı:ıa 
konulacak çelenkleri bu işe memur e
deceği izciler ve izci komutanları va
sıtasiyle vaktinde Ankara belediye
sinden aldıracaktır. 

7 - Ulus meydanında söylev vere
cek ~ı.z ve erkek talebenin ve gençlere 
ant ıçırccek erkek talebenin adları 26. 
10.1938 tarihine kadar Kültür bakanlı
ğınca izcileri sevk ve idareye 
memur zat tarafından Ankara vilaye
tine bildirilmiş olacaktır. 

8 - 28.10.1938 cuma günü yapılacak 
tören için toplanma yerleriyle yürü
yüı yapılacak caddelerde zabıta inti
zam tedbiri alacaktır. 

g - 28.10.1938 ak,amı şehir tenvir 
edilmi' olacaktır. 

10- Ankara radyosu bu gece Cüm
huri~e!in on bcfinci yılı dolayıaiylc 
Partının tertip ettiği programa tevfi
kan ne,riyat yapacaktır. 

11 - Halk kürsülerinde Cümhuri
yet halk partisi Ankara ilyönkurulu
nun tespit edeceği programa tevfikan 
28.10.1938 cuma günü saat 14 den iti 
haren söylevler verilecektir. 

29-10-'38 cunuırıeıi günü 
(yarın) yapılaook tören : 

12 - 29.10.938 cumartcıi günü Bü· 

13 - 29.10.1938 cumartesi günü pro
tokola dahil mülki ve askeri erkan ile 
Kordiplomatik Büyük Millet Mecli
sinde yapılacak kabul resmine davet-
lidirler. 

14 - 29.10.1938 cumartesi günü bü
tün halk Cümhuriyetin on beşinci yı
lını tesit için Hipodromda yapılacak 
geçit resmine davetlidirler. Yapıla 
cak merasimle geçit resminde kendi
lerine yerler ayrılmıştır. Merasim 
sahasına geleceklerin nihayet (13) e 
kadar yerlerini almış olmaları lazım
dır. Protokola dahil zevata Hariciye 
Protokol umum müdürlüğünce daveti
ye gönderilecektir. Bunun haricinde 
davetiye yoktur. 

15 - Büyük Millet Meclisindeki 
kabul resmi bittikten sonra Hipod
romdaki merasime başlanacaktır. 

Geçit resmi aşağıdaki sıraya göre 
ve Tüm komutanlığınca tesbit edile
cek programa tevfikan yapılacaktır: 

A - İzciler, Türkkuşu mensupları •. 
B - Askeri kıtaat. 
16 - Merasim geçişine iştirak ede

cek izcilerle, Türkkuşu mensupları 

askeri kıtalar Tüm komutanlığının 
emredeceği saatte sahadaki yerlerini 
almış olacaklardır. 

17 - Geçit resmini müteakip bütün 
halk dağıldıktan sonra gündüz mera
simi bitmiş olacaktır. 

18 - ıs yıl önce cümhuriyetin ilan 
edildiği saatte (29.10.1938 saat 20.30) 
da 1stasyon'daki tepeden toplar atıla
cak ve top seslerini duyan yurtta,lar 
bu büyük günü hazırhyanlarla onla
rın emirleri altında canlarını, ulusla
rı, yurtları İstiklal ve cümhuriyet i
çin bilerek, istiyerek feda eden şehit
leri oldukları yerde bir dakika durup 
ihtiram vaziyeti alarak anacaklardır. 

19 - Ankara radyosu bugün ve gece 
için Partinin tertip edeceği programı 
tatbik eyliyecektir. 

20 - Bugün halk kürsüleri merasim 
geçidi yapıldığı saatler müstesna sa
bah saat 10 dan akşam 20 ye kadar faa
liyette bulunacaklardır. 

30-10-938 pazar günü 
yapılacak ıören : 

21 - 30.10.938 pazar günü saat 12.30 
da bir alay Samanpazarı'ndan hareket 
edecek, Hamamönü yoluyle Cebeci şe
hitliğini ziyarete gideceklerdir. Bu a
lay aşağıdaki tertip dahilinde yürüyü
şe geçecektir: 

A • Şehitliğe konacak çelenkleri ta
şıyan izciler ve erler. 

B • Çelenklerin iki yanında bir atlı 
er takım. 

C - Bando mızıka. 
D - Bir izci bölüğü. 
E - Bir piyade bölüğü. 
Bu alayın toplanma ve yürüyüş du

rumlarını Kültür bakanlığınca izcileri 
sevk ve idareye memur edilen zat tan
zim edecektir. 

22 - Alay Cebeci şehitliğine varın
ca ihtiram vaziyeti alacak ve bize bu 
günleri hazırlıyan Ulu Önder'in em
rin~~ canlarını bile bile, seve seve, gü
le gule feda eden aziz şehitlerimizin 
kahraman hatıralarını taziz ve takdis 
için bir kız ve bir erkek izci söylevler 
vereceklerdir. Bu izcileri izci komu
tanı seçecektir. İhtifale şehitlerimizin 
yüksek mefhumu karşısında hayatla
rını fecla ettikleri İstiklal marşıyle ni
hayet verilecektir. 

23 - Alay giderken takip edilen Sa
manpazarı'na dönecek ve Samanpaza
rı'nda dağılacaktır. İzciler Atila cad
desinden erkek lisesine, Askeri kıtaat 
Çocuksarayı caddesi tarikiyle kışlala
rına döneceklerdir. 

24 - Bu alayın taııyacağı çelenkle
ri izci komutanı vaktinde belediyeden 
aldıracaktır. 

25 - 30.10.938 pazar gilnıü 10 dan i
tibaren akpm 20 ye kadar halk kürsü
leri muayyen yerlerde faaliyete aev
kedilecektir. 

26 - Ankara radyosu bu gece de 
muayyen programla nqriyatına de
vam edecektir. 

Kamutayda'ki kabul 
töreni programı 

Cümhuriyetin yıldönümü münase
.., ~ ti~1le, Kamutay binasında Cümhur
reiıi namına Büyük Millet Meclisi 
Reisi tarafından yapılacak kabul tö
renine ait program bazırlanmııtır. 

Yvm IPb pat ıekiaden itibaren 

-7-

Terfi eden Valilerimiz 
ve idare Amirlerimiz 

idare imirlerimize ait terfi listesi iç Bakanlığın tasdikine ikti
ran etmittir. Terfi eden dare amirilerimize dün terfileri telgrafla 
tebliğ olunmuttur. Listeyi yazıyoruz: 

Birinci sınıfa terli eden 
ikinci sınıf vali 

Tokat valisi B. Faiz Ergün. 
ikinci sınıfa terli eden üçüncü 

sınıf valiler 

üçüncü •ınıla terli eden dördün
cü •ınıl mektupçular 

Tunceli mektupçusu Salim Uter, 

Kars valisi BB. Akif Eyidoğan, İz
mir valisi Fazlı Güleç, Zonguldak va
lisi Halit Aksoy. 

Sinop mektupçusu Kazım Beydoğan, 
Antalyadan Fuat Türkdoğan, Manisa
dan Şevki Birsel, Erzurumdan Ya
ver Yurddaş, Bingölden Sıddık Ha· 
tunoğlu, Rizeden Şefik Aydın, Kil· 
tahyadan Şükrü Gül, Bilecikten Ni
hat Tortumay, Burdurdan Hakkı 
Tunçeli, Erzincandan Rauf Ozdcmir, 
Seyhandan Agah Akkan. 

Üçüncü sınıfa terli eden 
dördüncü •ınıf valiler 

Niğde valisi BB. Faik Ostün, Te
kirdağ valisi Sakıp Beygo, Kırşehir 
valisi Mithat Saylam, Maraş valisi 
Osman Şahinbaş, Burdur valisi Ab
dülhak Savaş, Çankırı valisi Hüsnü 
Ozgören, Muş valisi Tevfik Sırrı 
Gür, Mardin valisi Cevat Okmcn, Si
nop valisi Fehmi Ural, Antalya vali· 
si Sahip Orgel. 
80 liraya terli eden vali muavini 

Seyhan vali muavini Emin Refik 
Kırış. 

90 liraya terli eden vilayet idare 
heyeti azaları 

lzmirden Rami Gökçen, İstanbul -
dan Ferruh Yazıcıoğlu, Manisadan 
Necati Şumnu. 
80 liraya terli eden vilayet idare 

heyeti azaları 
lzmirden İbrahim Mesut Dinç, ls-

tanbul'dan Sabri Onat ve Enver Na
yır, Ankaradan Cevat Akın ve Enver 
Yücesan, Konyadan Rasim Kayalıbal. 
Birinci •ınıla terli eden ikinci 

sınıf kaymakamlar 
Mudanya kaymakamı Satahattin U

lusal, Safranbolu kaymakamı İhsan 
Hayri Kaya, Torbalı kaymakamı Ha
lit Ergen, Ayvalık kaymakamı Celal 
İzgi, Serik kaymakamı CelU Sümer, 
Erek kaymakamı Bedri Ozer, Berga
madan Vasfi Bagatur, Bakırköyden 
Ahmet Kınık, Kadıköyden Cenap 
Nuh Ak.su, Beşiktaştan Rıza Onat, 
Sökedcn Yahya Omer Eryetkin, Çi -
çekdağından Rahmi Onar, lslahiye -
den Sıtkı Tugal. 
ikinci •ınıla terli eden üçüncü 

sınıl kaymakamlar 
Alucra kaymakamı Necdet Yılmaz, 

Ozalp kaymakamı Kazım Erdem, Sal
han kaymakamı Alaettin Özgelen, Ol
tu kaymakamı Fehmi Kayar, Kandı
radan Şekip Yurdakul, Kığıdan Hayri 
Erdal, Kağızmandan Hamdi Osman 
Orhon, Ardıhandan Cemal Göktan, 
Vakfıkebirden Avni Geçyiğit, Simav
dan Fazıl özsoy, Petürge'den Adnan 
Akset, Mıhalıççıktan Celal Güven, 
Karamürselden Kemal Sonat, Sasun
dan Cemal Şaşıoğlu, Karayazıdan E
dip Kalaçlar, Çıtaktan Cemal Tanıl , 
Gevaştan Vasıf Kolçak, Kadınhanın -
dan Hayri Bingöl, Kemali yeden Ce -
mal Yesar. 

ikinci ıınıla terli eden üçüncü 
•ınıl mektupçu 

Çanakkale mektupçusu Talat Yet-
kin. 

Büyük Millet Meclisi bina ve bahçesi
ne Meclis azaları, hükümet ileri ge
lenleri, ve tören için vazife almış olan 
Meclis ve protokol memur ve .müs~ah
demlerinden başka kimse gırcmıye

ccktir. 
Kabul törenine davetli bulunan zat

lar, saat 12.30 da ve kordiplomatik 
mensupları saat 12.45 de kendilerine 
ayrılmış olan yerlerde toplanmış ola
caklardır. 

Saat 13 de kabul törenine başlana
caktır. Tören başlayınca Başvekil ve 
İcra vekilleri ,toplu olarak Büyük 
Millet Meclisi azaları, başta Genel 
Kurmay başkanı olduğu hal~e Türki
ye cümhuriycti, kara. denız ve hava 
kuvetleri mensupları toplu olarak ve 
daha sonra temyiz mahkemesi reisi ile 
müddeiumumisi, daire reisleri, azala
rı, baımuavin ev muavinleri, Şurayı -
devlet reisi ile daire reisleri, azaları, 
başmuavin ve muavinleri, Divanı
muhasebat reisi ile daire reisleri ve 
müddei umumisi, azaları, umumi kati-
bi, başmürakipleri, keza toplu olarak 
ve bunların arasında sıra ile Başveka
let, Adliye, Dahiliye, Hariciye, Mali
ye, Kültür, Bayındırlık, İktısat, Sıhat 
ve içtimai Muavenet, Gümrük ve İn
hisarlar ve Ziraat vekaletleri erkanı 
ve bu vekaletlere bağlı müstakil U
mum müdürlük, müdürlük ve müesse
seler, Ankara vilayet, belediye erkanı 
ile vilayet ve belediye meclisi azaları, 
Cümburiyet halk partisi vilayet erka
ni, Cümburiyet Merkez, Ziraat, İş, Sü
mer, Emlak Eytam. Belediyeler, Eti, 
Deniz, Halk, Osmanlı, Türk Ticaret 
bankaları, delegeleri, Türk Hava Ku
rumu, Ankara barosu, Kızılay cemi
yeti, Çocuk Esirgeme Kurumu, An
kara ticaret ve sanayi odası, Anadolu 
Ajansı ve Türk spor kurumu, Ankara 
elektrik türk anonim tirketi tarafla
rından seçilmiş delegeler huzura da
hil olacaklardır. 

Bu törenden sonra Cümhur reisi na
mına Büyük MiUet Meclisi reisi kı
dem aırasiyle yabancı devletlerin bü
yük ve orta elçilerini ve bunların refa
katinde bulunan IDÜatCf&I', at.ate ve 

ikinci •ınıla terli eden nüfus 
müdürü 

Balıkesir nüfus müdürü Hikmet 
Çınar. 

Dördüncü sınıfa terli eden nülu 
müdürleri 

!çel nüfus müdüru Rüştü Abu, 
Kastamonu nüfus müdürü Hüseyin 
Altay, Ordudan Ali Ulvi Sözen, A,. 
masyadan Resuhi Genç, Antalyadan 
Zühtü Onat, Konyadan Tahir Güran. 

Diğer terfiler 
Seyhan umuru hukukiye müdürü Ali 

Rıza Ulusma'nın, İç Bakanlık leva• 
zım müdıirü İhsan Güran'ın maaıJa
rı 45 şer liraya, seferberlik müdürlü
ğü şube şefi Gafur Soylu'nun maap 
55 liraya, mahalli idareler şube mü
dür muavinlerinden Emin Köksal'm 
maaşı 45 liraya çıkarılmıştır. 

Mülkiye mülettiflerinden 
terli edenler 

Birinci sın:f mülkiye müf ttişlerin-
den Hilmi Cerid mülkiye başmüfettit
liğine, ikinci sınıf mülkiye müfeti§lc • 
rinden İhsan Aksal birinci sınıf mül
kiye müfettişliğine, üçüne üsınıf mü
kiye müfettişlerinden Memduh İçöz 
ikinci sınıf mülkiye milfettişliğine. 

Bir yıllık kıdem .zammı alan 
mektupçu 

Siirt mektupçusu Şevket Yıldırım. 

Bir yıllık kıcJem .zammı 
alan kaymakamlar 

Patnus kaymakamı Muzaffer Gil• 
ven, Tutak'tan Muzaffer Kuşakçıoğ • 
lu, Eleşkirt'ten Cevdet Baran, Suıeh-

rindcn Ali Münip llben, Aşkaleden 
Esat Onat, Karayazıdan Edip Kartal. 
Bor'dan Eşref Aykur, Ardahandan 
Cemal Göktan, Iğdırdan lhaan El
gun, Arpaçay<ian Suphi Aktan, Göle
den Yusuf Acar, Çıldırdan Rifat Bin
göl, Poshaftan Necmettin Üner, Tuz• 
lucadan Fahrettin Onal, Malazkirtten 
Fuat Çeruk, Pervariden Hakkı Gün• 
gör, Şirnaktan Basri Ozel, Kuyulu .. 
hisardan Reşat Yücel, Muradiycden 
Eşref Erkut, Alucradan Necdet Yıl • 
maz. 

Bir ydlık kıdem .zammı alan 
nülua müdürü 

Burdur nüfus müdürü Ata Kızıl• 
şara. 

katipleri, resen veya muvakkaten va
zife gören maslahatgüzarları kabul 
buyuracaklardır. 

Tiirla·kuşu gençleri dün 
anıta bir çelenk koydular 

Büyük bayramımızın bu seneki hu
susiyetlerinden biri de, Türkkuf11 
gençliğinin büyük bir alay teşkil ede
cek kadar dolgun bir kadro ile mille
tin önüne çıkışı olacaktır. 

Ankara'daki törene iştirak etmek il
zere Türkkuşu şubelerinden gchnif o
lan bir kısım gençlerle takviye edil
miş olan dört yüz kişilik bir kanatlı 
gençlik taburu, dün, önlerinde askeri 
bando olduğu halde, Atatürk anıtının 
önüne gelmişler ve Büyük Şef'in hey• 
keline bir minnet çelengi koymuşlar
dır. 

Türkkuşu Genel direktörlüğü, ha
vacı gençlerimiz için, çok cazip ve göz 
alan bir yeni tören kıyafeti kabul et
miştir: bu kıyafet, beyaz bir tulum, 
beyaz iskarpin ve beyaz batlıktır. Bu 
güne kadar, yalnız paraşütle atlayan
lar için kullanılan gök papatyeleri ta
biri böylelikle bir edebiyat klişesi ol
maktan kurtuluyor. 
Türkkuşu gençliği; İstanbul, İzmir, 

Bursa, Adana ve diger Türkkuş.u fU• 
besi olan yerlerde de geçit törenine 
iştirak edecekler, tayyare uçuşları ve 
paraşüt atlamaları yapacaklardır. 
Başşchir'deki törende de havacı 

gençlik için hiç bir sene görmediğimiz 
zengin bir program hazırlanmıştır. 

Bayram günü, kız ve erkek yüz kadar 
paraşütçü athyacak; Türkkuşu filola
rı devamlı olarak şehrin semasında 
dolaşacak ve geçite de dört yüzden 
fazla mevcutlu lıir kanatlı tabur iştir
rik edecektir. 

Diin yavılan umum. prova: 
Cümhuriyetin on beşincı yıldönü

münde yapılacak büyük geçit resmi,.,. 
iştirak edecek olan askeri kıtalar iz
ciler ve mektepliler dün sabah ~aat 
dokuzda umumi bir prova daha yap. 
mlflardır. Umumi prova saat 12 ye ka
dar aürmüttür. 



Arazi ihbarnamesi 
~ VUiliiüulm : 
290t 1ayıb kanun mucı"bince icra lnbnan tahrirde tahrir komlayon1annca nam1arma temblt edilen balh listede 

enafı yuılı arazilere alt ihbarnamenin mükelleflerine tebllpta lm1ıcin bud ol madılmdan kanunu muk6run •unri 
tatbikiyaine dair olan 2 ind tahrir ta llmatnamesil}in 5 ft 6 mc:ı maddeleri bDJanlnit tevfikan 1fbu Din taribi a
llkadaranca htill addivle bir ay içinde pulaw: bir arauballe itiru etmeleri " bu mUddetin mUnmuıda ltlru etml • 
yenlerin arazi kıymetlerinin kesbi 1ıca tiyet edeceği malam olma1ıc tbere ilin olunur. (4579 ) 8103 

Hususi idare Ye§enbey Şubesi 
Tahrir 

Arazı ihbarnamesi 
Aabna ViDli=•• ı 
2901 •yılı kanun mucibince icra lıcıhnan tahrlnle tllhrlr komlaJODlannca nam1anna tnbit edilen balh listede 

"'9fı yanlı aruilere ait ihbarnamenin mUkelleflerine tebllpta imkAn baul olmadığından kanunu mezkurun •uve
ri tatbllıiynlnıe cWr olan ildnc:i tahrir taJimRtnırrainia 5 ye 6 mcı maddeleri hükmüne tevfikan ifbu ilin tarihi 
allkadaranc:a lttlll addlyle bir ay için de pulsmbk arnhalle ltlru etmeleri w bu müddetin mürurunda itiraz et• 
mlyenlerin arazi kıymetlerinin kabl katiyet edeceti matem ohmlr tbere Din olunur. (4578) 8104 

Hususi idare Merkez Şubesi 
Mtuıe11eftn 

Adı No: •u Cin•i Mnkil Hektar Ar Metre Kıymet Mttkeletftn Tahrir Cin•i Mevkii Hektar Ar Metre Kıymet 

• 
• 
• 

Dr. Alaattln 
llebmet o. Ali 
Otretmen Halil • 
Ablen o. Huan 
OlrftllMD MilrYet 
Yaaaf O. Çnlk 
11111' O.Talat 
iman Jiteal Sıdıka 
YGsbap Halit 
latııaNebabat 
lsmir Zell Seyit 
Mebmet Eti Fatma 
Y ..... llebmet 
Y.U O. llebmet 
Mehmet O. Ahmet 
Çol8k o. AbduDü 
.Atd Demlnat 
lba llabmut were• 
Mellmet Zebra Saireı 
Yehbl O. HamdL 
a.,lt Kum Jl'atma 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• • . .. 
wreeeıp Hatice .. .. 
• 
• 
• 
• .. 
• 
• 
• 

.. 
Ltltfiye .. 

Refika .. 
Vesile .. 
Aliye 

" Jl'etbiye 

• 

3 
4 

17 
36 
41 
34 
35 
71 
16 
5 

32 
2 
4 

25 
10 
7 
5 

27 
36 
22 
3 

37 
14 

s 
35 
24 • 
25 
24 
24 
25 
24 
25 
24 
25 
24 
25 
24 
25 
24 
25 
19/1 

" Tarla 
Ana 

• .. 
• 

Ana 
Tarla 
Ana 
Tarla 
Ana 
Tarla 
Tarla 

• 
Ana 
Ana 

Tarlı .. 
Arq .. 
Tarlı 

Ana 

Tarla .. .. .. 
• 
• .. 
• 
• 
• .. 
• .. 
• .. 
• 
• 

Ana 

Atıfbey .. 
Çalkeeen 
Anafartaiar 

• 
• 
• 

Ipklar 
Orta Ark 
Atıfbey 

Kulıki~ 

Atıfbey 

Orta Ark 
Ka. Çmu .. .. 
AtdMy 
tnkıllp 

Ç6lkesen ~tvarı 

" • 
Altındağ .. 
Ç81kesen civarı 
Atıfbey 

Ç81keaen clT1ırı .. .. .. .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• 
• 
• 

•• 

• 
• 
• 
• 
• .. 
• .. 
• .. 
• . 
• 
• 
• 
• 

• • • 
Çılanu 

lnpatıclır. Umumi kqff bedeli 24.500 
liraclır. 
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40 
o 

15 
60 
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o 
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50 
50 

o 
64 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

280 

22125 
330 

2500 
600 

1800 
360 
440 

1110 
3000 

90 
1200 

90 
1450 
1300 
1000 

243,75 
2000 

900 
580 

1000 
900 
200 

112,50 

1709 
40 

6000 
2000 
6000 
6000 
2000 
6000 
2000 
6000 
2000 
6000 
2000 
6000 
2000 
6000 
2000 
H20 

DemiryoHarı 

Vagon yedekleri 
ahnacak 

2 - BaUtme 14.11.1- rnr•ll 
•·J ıııtlll!llllıAI~~--~· ıVlllNı 

lfletllie bfnümcfeM .wttare komla.
:ronuncla kapalı art 111uliyle yapıl• 
calıctır. 

Bu i9e prmek i•tiyenlerin 584,31 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
-- eltili nal1ıcaları .... bu cibl it
... J"IPlllma dair aafaa *11,.t n-
ılkuı " tüllf1erln{ •JDS cUn uat 
14 ele kadar komityon relaliiine ver· 
meleri llzımdır. 

• 3 - Eblltme prtnam•I 11'= muka
vele projesi ve bu ite alt mlteferrt 

D. D. Yollan lam Alma ltmai• nrak 123 kurut bedel mukabilinde 
AfJOD yecllncl lfletme yemesinden• 
lmabWr. 

Şartnameler paruız olarak Anka· 
1. .. • •, malr·...,~ dairesinden Haydar 
oa .. 'da teaellUm ve .en teflitlnde' 
clalıtılacütır. (4517) 8019 , il ••• 1 

Malw••MD WeU 120.000 Ura olu 
ft10D 1ede1deri 7.12.931 t;UPIDba ıl
al mat IS de bpalı sarf ..ıe ile An· 
lranda klan hlMNDda atm alma • ....... 

• ite pımek latlyenlerln nso u.. 
mbk ~ tendnat De bn11111111 

.,.. ettlll ......... .,. teldlflerini 
apı aBa uat 14 el• kadar komilJOD 
nlallllM ftnlllleri ilamdır. 

eum-1er eoo kurup Ankara .,. 
aa,.sup. J& naeleriııele •tılmakta • 
..... (4425) m4 

4 - Bbiltmeye cfrebllmek lçin ~ 
teldUerln 1837.50 Uralık muftkbt te· 
mlnat vermeleri ve bu teminatı Afyon 
veznesine yatırmalan .,. Nafıa vekl
letinden bu {9 için almmıt ehliyet •• 
ılkaaı c&termeleri llzımcbr. Bu "81· 
lra11 .ım.k isin blltmenin 18Pılaca· 
lı sinden en u aekb sb nel bir 18-
tlda U. iateklilerln Naf• veklletlne 
mlrlcaatlan " iatidalanD& ba • 
beuer it yaptıima dair ltl yaptıran 
dalrelrdeo ılmm19 vesikayı iliftir
meleri muktuidir. Ba mOddet zarfın· 
da vesika talebinde bulanmıyanlar ek-

İcra ve İflös 

1:.:1::&. flphn.... ılltmeye pemuler. 
...... 5 - latek1Uer teklif mektuplumı 

Emllk ve EEytam bankasına Udncı 
derecede ipotek olup 1&tılmuına ka· 
rar verllen 1050 ada. 5 pareel numara· 
b Anbra'da Yeniteblr'ele Tuna cad· 
desinde klln 4 numaralı ev lfllıdaki 
,artlar dairesinde açık artırmaya çı· 
lıcarılmıttır. 

Evuf ve Miittnlillt 

D. D, Yollan S.... Alma "-i• 2490 numaralı kanunun 31 " S2 inci 
rı•ı ·- 1 maddelerin• teriikaa buırbyarak i· 

Seki& ayak betoıı blr merdivenle çı
kılarak bir •aMnhk Useriııdeki kapı· 
dan içeri ıirildikte bir nır• •e Ud ta
raflı camlı bir kapıda içeri pilerek 
bir bol tbubıele •ida bir talOD· 10I· 
dald kapıdan pince bir aralık Gse:rin • 
de llida blr oda •• yamnda baftlUI 
ve IObalı blr buyo ve yuımda tekrar 
bir oda mevcuttur. Holden tekrar kar
tıda cameklnh bir kapıdan pilerek 
on bir ayak merdivenle •lı lnildik
te bir oda. k&mUrlUk. heli ve tekrar 

bale canı olu 14.11.1938 puartem 

~ = ~ ..:.; sini uat 14 ele kaclar ebiltme komla-
11 • bpala urfla eblltmeye komll· JOD• nUqlne aUbu mukllbilinde 
...... talim ._ıerl Jlpnncbr. Poa1arda 

n.utme umum mlcllrlilk bllrMm· ftld oı.caJr pctkmeJer kabul eclilma 

·-·-- dair•lnde toplanaD met· (4554} I08I 
ku 9 aaca arttırma .,. ebiltme ko • 
... J0111111C& ppılacaktır. 

Tllilatm tahmini kefif dedeli 
.,,. liradır. 

Bu ... ıtrmek lıtlyenler 2081,40 U. 
nlik IDll'f'lkbt teminat De bnuaan 
tayla ettllf 'ftlllıcalın •e ba clbl test
• ltllriıd bapracak femıl ehliyet w 
adretl oıctuıuna aatık nafıa •ekil• 
....... ··-· bir Y11ib ,,. teldlO. 
rllll aJAI sin -t 14 de kadar komla-
,.. reitlllbae nrmelul Jlsımchr. 
.... ..,. alrmek ltalJeD .,. baJ

le tik ftlibl1 olauJaD taliplerin .ıs • 
llltlle ... lncleD 1111111 eelds sb nel 
...... u. ...,. ......... lllllracaat 
..... ftlib l8tealelerl lbımdır. Ak
.. tôclirde j)Mlu ekalltme7• lftlrü ........... 
.. tnlmelft UI bnatm Aabra .,. ..,..,, ................ •tdmüta· .... 

bir oda n pmqırbk, kiler· mutfakla 
büte1• hol tberlnden lfılır bir lrapı· 

•-ı~ 11 ftl'clır. Birinci btıan mutfap men 
D. D. Yollan Sata Alma -799 merdi'leaia ,..amU. aa-t merdl'leıl-

-4aa ı le tavan anama t•kdııır>t~ olup ıann 
llHhınm., bedell 58.leG.- lira O- 11'111 dlsd&r. Bahgede k&rp bir praj 

la dökme bora n teferraatı nrdır. Jty klrpdir. Yerler DlfN"k 
12. 12. 1938 puartn1 pil .. t 1UO tama alga ltlemellcllı. Dnarlan kllıt 
da bpab 8ll'f aaall il• Anbra'da kaplamadır. Kapı .,. pencereler boJ• 

bdlr. Elektrik •• ha'f'lllZI tllilatı 
kime blwmda atm aJmanktır. mevcuttu. 'O.seri llarailya kiremitli· 

Bu ite ıtrmek latlyesalerill 4.158,- dir. Bahçede yirmi kadar akuya ap. 
llrabk anaJdmt teminat U. lı:anunun cı ardır. Bahçenin iki cepheıl beton 
myln etdll ....,an .,. teldlflerlni drnrla çnrilmlf olup lseri demir 
•fili ela tut 14.IO a adar komllyon parmaldıktır. Evin be)'etl umu • 
nllllllne .,.melld Jlan41r. miyetine 19.200 on doku bin lld yUz 

fartnameler -- karata Anbra Ura kıymet taktir OlWIDlftur• 
w Baydarpap ftmleleıinü atıl- 1-MllklJetl aplı: artına nretiJ· 
maktacbr. (4109) 8011 l• .,. 844 l&Jdı Bm1lk .,. Eytam ban· 

bu umum maclbiDce bir defaya 

..:'::":'!: ftllb18n ,:;:- Mefruıat mlnakasası ....._ olmak .,. uta:11•11 1.12.1938 
tarihine tellcHlf eden perfllllbe canı 
.. t 1~12 .. Allbra len Daimi PJ• 
rlmlllbl .-tzt mem1U'luluncla yapıl-3 Lojman inıaatı 

n.wtet .,_..,....... YediDci it................. , 
ı - Dıdlt=ı,. ..... it: MJea. 

llt117-da Jllldaıtk IS lo)mlD 

D. D. Yollan .._ Mm& s-h ,.......... 

Adı 

Kalabadan Seyit 
Mehmet O. Salih: . " 
Salcı o. Ali . " " 

" " " 
" " .. 
" . " .. " " ...... 
" . " 

Ayte km Şerife 

.. " .. 
Salh o. Ali 

" .. .. 
Kalaba Ahmet • 
F.ti Necibe 
Halil O. Mu•tafı 
Hetap memuru Cemal 
Yapp O. Ali Kuyucu .. .. " .. .. .. 

.. " Ha .. n • 
Kuyucu 

" " " " 
" " " .. Kalaba: Hacı Numk 

lıcıslarıı 
.. Huan O. Bekir 

" " " . 
SoHuol Dal O • 
Ali 

• Hakkı &inan 
Kemll 

" ff " 
Halime, Naz;ife 
Türkmen 
Hüseyin Abdulah 
Sırma. Sıddıka 

" .. 
" .. 

Fethi fabinde 
Kantçı 

.. " 
Nulfe Halime 
TUr?.n 
Ali tihaml Aytaç 
Hulaal Tahsin 
MVıfr Salt 
Gi.lrleyik 

" .. 
Hu.eyin Kqat 
BaYJUD 
~~ --

No: •u 

124 
125 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

131 
137 

56 
57 

79 
95 
14 
62 
63 
64 

62 
63 
64 

155 
144 
144 

41 

" 222 

228 

2112 
426 
427 

1123 
11Z3 

298 
824 

28 

1041 
1043 

1080 

U37 

Tarla .. 
" .. .. 
N .. .. 
" 
" .. .. 

Bal 
Tarla 

Sulutar1a 
Tarla 
Bal 

Tarla 

" Ana 

Tarla .. 
Ana 

Bat .. 
" 
.. 

" " 
Bağ harap 

K. Bağ .. .. .. " 
s. Bal 

" .. 
H. Bal 
Jt. TaTJa 
X.Bat 

,. Tarla .. " 
Sula tarla 

Bal 

Kanıdireii .. 
Kıuklı .. 
Kalbnb 
Çifllkçi 
Kanı duralı 
Millrinler 
Alaçat 
Hasmatçek 
Kaim Duralı 
Alacaçetme 
Çorakbk 
llaçdatı 

Ilı fara 
llearhk 
KCSkbel 
llapra 
lluslutar 
Gezici 

Matara 
Mualutar 
Genci 

Çoraklık 

Mecidiye 
.. 

Karacabf 

Kara lana 
Varak 

" 

Mecidiye 

" 

Aktq .. 
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o 
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75 
225 
200 
600 

1000 
300 
7S 

600 
400 
200 
400 
700 
IOO 
300 

us 
300 
500 
100 
ıoo 

50 

100 
700 

50 

800 
150 
150 

560 

280 
320 

200 

210 
750 
200 

1000 
1000 

200 
eoo 
1W-

S,50 
l40 

450 -
Etibanktan doktor aranıyor 

Etibank MüdürlUğUn ..... : 
ltletmelerimisde çalıtmak here operattlr doktor alrmcak-

tır. Taliplerin, JUi ile Etihank Aalrara adreaine miincaatlan. 

Kateleri almakla bertaraf edilir. 
Lbnnmcla slDcle 2 kate alınabilir. 

NEOKORIN illltleıi hosmaa •• bibi JOi ı ı, 
= = •ı e; 
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KÜCÜK iLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık : 

ACELE KlRALIK KAT - !ki ant· 
re, beş oda, iki salon, mutbak, kiler, 
hizmetçi odası, havuzlu güzel bir bah
çe içinde iki aileye elverişli. Yenişehir 
Tuna caddesi Düzenli sokak No. 10. 
Telefon: 2676 7412 

Kiralık - Muayenehane, yazıhane 
'Ve ikametgaha elverişli bütün konfo
ru havi 5 odalı müstakil bir ev. Balık
pazarı Çıkrıkçılar yokuşu alt başında 
terzi Ahmet Sirel'e müracaat. 7916 

Kiralık - Yenişehir Adakale cad • 
nesinde 18 No. da orta kat. 3 büyük 
oda, ı geniş hol, havagazı, banyo, 
mutbak. Ti: 2655 7951 

Kiralık Daire - Ferah, taksimatı 

ınodern 5 oda, 1 hoL Elektrik, hava • 
gazı, banyo, alaturka, alafranga iki ha
la. 2 balkon: biri arkada oda kadar ge· 
ni§, muhafazalı, mükemmel nezaretli. 
Zarü cephe, bahçe, altında bakkal. Ba
kanlıkların, asfaltın yanı başı. Demir
tepe, sefaret karşısı Akbay s. 9 7796 

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

Kiralık Kat - Demirtepe N ecatibey 
cad. Barkan Ap. No. 11 de 4 büyük 1 
küçük oda 1 hol banyo havagazı elek
trik 3 balkon. 7834 

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

7835 

Kiralık apartıman - Kaloriferli, 6 
oda muşambalı. Çankaya Cad. No. 49 
görmek için 2. ci kata görüşmek için 
şekerci Hacı Bekir'e mliracaat. Tl: 
3050 7865 

Kiralık oda - Bir büyük oda, 2 
vestiyer, fevkalade manzaralı genişte· 
ras kalörifer, daimi sıcak su 30 lira. 
Yenişehir Atatürk Bul. Yenice Ap. 
No. 9 7866 

Kiralık - Kalorifer, sıcak su, ye. 
ni apartıman. 5 şer oda, birer salon 
konforlu 3 daire. lsmetpaşa cad. so • 
nunda su deposu altında köşe başL T. 
2451 7867 

Kiralık - Yenişehir İsmet 1nönU 
caddesi No. 60 da 4 oda, 1 hol, bahçe 
iç.inde ve müstakil. Telefon: 2222 

7869 

Kiralık - Yüksek Ziraat enstitüsü 
mahallesinde müstakil bir oda. Tl: 
3991 Mahmut Sür'e müracaat. 795~ 

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

7972 

J{iralık ucuz günetli kat - 4 geniş 
oda, bol, sandık odası, geniş mutfak, 
banyo v. s. bahçe. Yenişehir, lsınetpa· 
p caddesi son durak No. 94.. 7988 

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

Kiralık - Müstakil odalar ve dai
reler. Havuzbaşı yanında. Bahçeli ve 
güzel nezaretli ehven fiatlar. Sela.nik 
caddesi. No. 16 7991 

Kiralık - Yenişehir Sıhiye Vekale
ti karşısında Bomontiye giden sokak
lardan Ilkız sokağında Dr. Feyzi apar
trmarunda kalorifer, elektrik, su, hava. 
gazlı geniş hollü 5 ve 3 odalı ayrıca 
ofis ve hizmetçi odasmı havi <3airele: 
kiralıktır. Tl: 1764 7992 

Kiralık daireler - Ersoy apartıma . 
nı otobüs garajı karşısında Tl: 3654 · 
3710 8005 

Kiralık - Atatürk caddesi Kızılay 
karşısı Paşakay apartımanı üçüncü 
kat. No: ıo mobilyalı bir oda. Akşam-
lan sekize kadar müracaat. 8012 

Kirlık kaloriferli daire - 4 oda, 
bir hol, tam konfor. Yenişehir Çiftlik 
satış mağazası karşısı Erkut apart1 -
manı, kapıcıya müracaat. 8024 

Kiralık oda - Demirtepe köprüsü 

nda Özveren Ulus sokak 1 No. lu 
yanı d'l . rtnnan alt kata müracaat e ı mesı 
apa 8043 

Kiralık _ Kalorifer, sıcak su Ye 

h 
.. 1 .. konfor. Beş ve altı odalı da· er turu · . 

ireler ehven fiatla kiralıktır. Yenışe -
bir, Mimar Kemal ilk okulu karşısın · 
d okula sokağı No. 9. Telefon: 1372 

a 8046 

K.irahk _ Havuı:başr Karanfil so
kak Adalar ap. 2, 3, 5 odalı ve konfor· 
lu daireler. Kapıcıya müracaat. 8047 

Kiralık apartıman - Yenişehir'?e 
Atatür kbulvannda Tuna Ap. Kalon · 
ferli daireler Resmi dairelere de elve-
rişlidir. 8048 

r~~·~;; i lô n şartları 

1 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kurus 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa icin 70 Kuriı.ş 

1 

Dört defa için 80 Kuruş 1 
Devamlı küçük ilaruardan her defası 
için ıo kuruş almır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilan için 140 kuruş 

1 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 

i her satır, kelime aralanndaki boşluk· 

I
• lar müstesna, 30 harf ;ıibar edaınie· • 

tir. Bir küçük ilan 120 harften ibaret 1 
olmalıdır. 
Dört satırdan fazla lıer satır için aY· 

t .. :ı.:~ .. ~~.~~.:: .. ~~::;: ....................... . 
Kiralık - Bahçeli evler kooperati

fi mahallesinde 123 No. beş odalı iki 
kat müstakil B. 4 tipi ev kiralıktır. 
Merkez Bankasında R Bolevin'e mli· 
racaat. 8050 

Yeni kaloriferli aparbman - 5 oda 
aynca hizmetçi, sandık odaları geniş 

hol, ofis 15. il. teşrinden kiralıktır. 

Yenişehir İzmir Cad. No. 10 8057 

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

8075 

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

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

Kiralık kat - Kalorifer her türlü 
konfor 6 ve 4 odalı 2 daire. Yenişehir 

Selanik caddesi No. 55 Tl: 3511 
8078 

Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji 
karşısında yeni yapılan Uraz apartı
manında 2, 3 ve 5 odalı, kaloriferli, sı
cak sulu ve her türlü konforu haiz ki
ralık daireler vardır. Telefon 3223 e 
müracaat. 8080 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evle • 
ri No. 30 da 2 oda bir hol kömürlük, 
mutfak geniş bahçe su elektrik hava· 
gazı. İçindekilere müracaat. 8081 

Kiralık Daireler - Kalorifer, dai • 
mi sıcak su, dahili telefon, çift pen
çere, lüks tertibat; 5 büyük oda, san,
dık odası. Bir kat üzerinde iki daire 
yazıhane ve daireler için de elverişli
dir. Bakanlıklar karşısı, Konur sokak 
No. 20 telefon 3225 8093 

Bir Bay için - Möble, banyolu oda 
Yenişehir Tuna C. Yiğitkoşun S. No. 
15. 8094 

Kiralık oda - Sokak üstünde güzel 
boş bir oda kiralıktır. İtfaiye meyda
nı İhsanbey apartımanı (Belediyeler 
bankası arkasında) 80.95 

iş arıyanlar : 

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

f ıt arıyor - 3 sene resmi bir daire
de idare memurluğu yapmış bir gene,; 
iş arıyor. Yenişehir Orduevi karşısı 
Sevim Ap. kat 3. A. K. rumuzuna yazı 
ile müracaat. 8044 

Satılık: 

Satılık - Küçük Esatta içinde çeş· 
mesi bulunan mamur on dönüm bağ 
acele satılıktır. Tl: 2487 Vahdi Doğ· 
ruer. 7919 

Sahlık piyano - Belçika malı bir 
piyano ucuz satılıktır. F. B. Koopera
tif civan Meçhul asker sokak Kurşun
cu apartıman No. 4 de müracaat. 

7973 

Satılık - Ankaramn her tarafında 
irat getirir, satılık apartımanlar, evler. 
Tel: 2487 Vahdi Doğruer. 7996 

Satılık - Yenişehir'de, Cebeci'de 
ınşaata elverişli ve istasyon arkasında 
ufak çapta arsalar. Tel: 2487 Vahdi 
Doğruer. 7997 

Satılık kasa - 60 • 60 - 160 eba
dında müstamel bir demir kasa müsa
it fiatla satılıktır. Postane caddesinde 
Mermerci yuvası apartımamnda kapr· 
crya müracaat. 8049 

Satılık arsa - Maltepe civarı ve 
jandarma mektebi arkasmda ucuz fiat-
12 satrlık arsalar, aynı mahalde inşaat 
sahibi Feyzullah'a müracaat. 7955 

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

iş verenleı:, : 

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

ucus -9-. 

Arazi ihbarnamesi 
Ankara Valiliğinden : · 
2901 sayxlı kanun mucibince icra kılınan tahrirde tahrir komisyonlarınca namlarına tesbit edilen bağlı listede evsafı yazılt arazilere ait ihbarna

menin mükelleflerine tebligata imkan hasıl olmadığından kanunu mezkur un suveri tatbikiyesine dair olan 2 inci tahrir talimatnamesinin 5 v~ 6 ıncı 
maddeleri hükmüne tevfikan işbu ilan tarihi alakadaranca ittila addiyle bir ay içinde puİsuz bir arzuhalle itiraz etmeleri ve bu müddetin mürurun-

da itiraz etmiyenlerin arazi kıymetlerinin kespikatiyet edeceği malOm olmak üzere ilan olunur. · (4580) 

Hususi idare Yenişehir Şubesi 

Mükellefin Adr Tahrir No: Ada No: Parsel No: su Cinsi 

Asım 

Abdullah O. Halis Erden 
.. ,, ,, 
,, ,, 

Mehmet O. Abdullah 
,, ,, ,, 
,, ,, Mehmet 
,, ,, ,, 
,, ,, ,, 

Seyit kızı Fikret 

" " 
,, 

Nuri oğlu Ali 
Tahir eşi esma 
Körmehmet veresesi 
Yusuf o. Hüseyin 
Matbaut mümeyyizi Hayri 
Talat Şahin 
Süleyman O. Ali Karataş 

.. ,, ,, 
Cemal 
Kara İbrahim ve Ali 

tJ ... ,, 

Şevket kızı Zekiye 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
1239 

,, 

" 1239 
,, 
,, 
,, 
,, 

1247 
.. 

o 
12 
13 
14 
58 
59 
3 

4 
6 

11 
12 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Dükkan 
Tarla 

,, 
.. 

Arsa 
,, 
,, 

" 
" ,, 

" 
Bağ 

" 
" .. .. 
.. 
,, 
,, 
,, 

" Salim Ziraat Bankası müfettişi 
Saraççı veresesi 

t28 
26 
26 
21 
28 
50 
10 
16 
53 
17 
17 
65 
28 
84 
19 
19 
19 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o • ,, 
o ,, 

C. M. ôğ. Rifat 
,. ,, ,, Saliha 

" " ,, Edip 
Hammal Hacı Ali ) 
Turun M. Ali ve ) 
Hissedarı: ) 
Rifat Şendal 
Mümeyyiz İsmail 
İsmail, Ali, Sıddıka Kütlü 

,, ,, 
" ,, ,, ,, 

Tahsin Kain validesi Azize 
Mühendis Tahir 
Ali Hemşiresi 

,, ,., 
Hasan O. Mehmet 
Hüseyin O. Mehmet v<:resesi 
Mustafa eşi Ayşe 
Mühendis Hüseyin 
Osman ve İbrahim 

,, ,, .. 
,, ,, ,, 

Yel O. Mehmet yel 
Abdullah Yümnü ve Recep 

.. ,, .. 
,, ,, .. 

Meran O. Yusuf 
1'4'ehmet 
Ali O. Hüseyin 

" ,, ,, 
Baytar Binbaşısı Münip 
İmam O. Mehmet veresesi 
Matbuat Mümeyyizi Hayri 
Yusuf O. Hüseyin 
Körmehmet veresesi 
Talat 
Esma veresesi 
Fidanlık Müd. Tahsin 
Asım O. Fevzi 
Atpazarı Göncü Sait 
Yusuf O. Tevfikin 
Yüzbaşı Rifat 
Neşet O. Mehmet 
Hasan Tahsin Cavide 
Mediha, Ferhunde 

,, ,, 
" 

" .. ,, 
,, 

" 
,, 

9 

65 
34 

7 
7 
7 

417 
27 

297 
297 
286 
397 
33 

3 
3 
3 

27 
51 
51 
51 
55 
28 
95 
95 

3 
28 
28 
21 
26 
50 
26 
4 

13 
25 
10 
14 

272 

64 
64 
64 
64 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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o 
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o 
o 
o 
o 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

.. 
" ,, 

Bağ 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" arsa 
Tarla 

.. 
Bağ 

,, 

.. .. 
,, 

" ,, .. 
" .. 
,. 
... 
,, .. 
,, 

Bağ .. 
,, 
,, 
,, 

arazi 
,, 
.. 
,, 
,. 

,, 

,, 
,, 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukaf· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
'J t~iri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

t isbat~fm!ştir~ .... 
A S P 1 R 1 N i'n 1 tesirinden 

emin' olmak "için lütfen EfJ. ma;. 
kasına-dikkat ediniz.ı ı:ı 

Kıymeti lrat 

Mevkii Hektar Ar Metre Lira K. Lira K. 

Harbiye civarı 
Süleyman bey mezarı 

~ ,, ,, 

ff ,, 

,, ,, 

'' '' 
" ,, 
Jt ,, 

,, ,, 
u ,, 

Arılık dere 
Yukarıöveç 
Çal, 

.. 
Yukarı öveç 
Karadere 

.. 
" 

.. 
" .. .. 

Aşağı öveç 
Yukarı ,, 

,, ,, 
,, ,, 

Kar ad ere 

Delilertepesi 
Aşağı Ayrancı 
Kavaklıdere 

,, .. 
,, .. 

Kapak 
Akşehir 

Tapa lak 
,, 

Daralı 

Yukarı Kavak 
Seyran 

,, .. 
,, 

Aşağı Ayrancı 

,, ,, 
,, ,, 

o 
o 
o 
o 
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o 
o 
o 
o 
o 
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1 
1 
o 
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30 
30 
o 

50 
80 
30 
50 
80 
10 
70 
70 
33 
50 
30 
o 
o 
o 
o 

50 
30 
40 
40 
40 
80 

2 
o 
o 

40 
o 

15 

o 
o 
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o 
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309 
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777 

20 
27 
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128 92 
128 05 
92 08 
23 56 
22 94 
60 06 

1 54 
2 08 

52 36 
16 94 

900 
300 
200 

1250 
400 

3000 
1500 
2400 
1000 
2100 ' 
2100 
1800 
2000 

150 
.900 
900 
900 
200 

1500 
1500 
4200 
4200 
4200 
400 
600 

50 
50 

160 
500 
150 

36 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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o 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
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o 
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o 
() .. ,, 

Aşağı Ayranc:ı 
Seyran 
Deliler tepesi 

1 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
2 
2 
2 
1 
o 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 

40 
50 
50 
50 
50 
20 
o 
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o 
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50 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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o 
o 
o 
o 
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1000 
1000 
1200 
2500 
2500 
2500 
1500 
1500 
2500 
2500 

O ' 
o 
o 
o ,, ... 

Çal 
,, 
Yukarıöveç 
Çal 

•• 
Karadere 
Yukarıöveç 
Kavaklıdere 
Omer pınar 

,, .. 
,, ,, 
'~ " 

Seyit Ali yolu 

Telli dede 

,, " .. ,, .. .. 

8 
8 
8 
8 

o 
30 
50 
80 
30 

5 
60 
60 
20 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
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450 
200 
400 

'1650 
200 

3000 
300 

2400 
60 

100 
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100 
144 
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1200 
1200 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
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Lokanta ve Gazinocular1n 
nazarı dikkatine 

Fabrikamı11n BAŞKURT markah 
yerli mamulahmıu görmeden: ÇA
T AL, KAŞIK ve BİÇAK takım· 

larm111 almaym11. 
Bütün mallarımız hem kalite itibarile 

~ A vrupanınkinden daha yüksek ve hem 
~ de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 
Ankara satrt merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I~ 
§ TÜRK HAVA KURUMU ~ 
§ 26 cı Tertip • § --- --PİYANGOSU § - BÜYÜK ----- -- ----------------

-
~Birinci keşide 11 lkinciteşrin 938 dedir. 
-
~Büyük ikramiye 40.000 liradır. 
-=: Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye. := 
=: lerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... := = Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et- = 
= meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarlan arasına := 
=: girmit olursunuz... E: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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Ankara Levazım Amirliği 1 
7. 2. inci teş. 938 pazartesi günü saat 
il de yapılacaktır. Yulaf umum tah
min tutarı 18000 lira olup muvakkat 

,________________ teminatı 1350 liradır. Şartnamesi her-

mumu ile iyi kapatılmış teklif mek
tuplarını 10.11.1938 perşembe gunu 
saat 16 ya kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri icap 
ed,,. Postada vuku bulacak gecikme
ler kabul edilmez. (4312) Hangar ve garaj 

yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komiayonundan : 
1 - 30.9.938 cuma günü saat on bir

de kapalı zarf usuliyle ihale edilece
ği ilin edilen D. Bakır'da tayyare da
fi taburu için iki hangarla obüs batar
yası için iki garaj inpatına muayyen 
gün ve saatte talip çıkmadığından 

2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi 
mucibince bir ay zarfında pazarlıkla 
yaptırılacaktır. 

2 - Xeşif bedelleri tutarı 25579 li
ra 12 kuruş, 12528 lira 96 kuruştur. 

3 - 13000 lirası 938 raall yılı bütçe
sinden kor muhasebeciliğindeki mev
cut tahsisattan verilecek geri kalanı 
939 senesinde ödenecek bonolara bağ
lanacaktır. 

4 - Keşif ve şartnamelerini görmek 
i .. +iyenler istekliler her gün mesai sa· 
atlerinde yedinci kor in1>3at şubesinde 
ve D. Bakır levazım imirliği satınal· 
ma komisyonunda görebilirler. 

5 - İstekliler keşif ve projeleri 11 
lira 28 kuruş mukabilinde M.M. Ve
kaleti emakin inşaat şubesinden ala
bilirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edenler Na
fıa talimatına uygun bu işe ait vesi
kaları ile kanunun diğer tespit ettiği 
ıvesaik ve teminatlariyle birlikte ko
misyona müracaat etmeleri ilan olu· 
nur. (4210) 7437 

Pilavlık pirine alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

:Alma Komisyonundan : 
Kırklareli tümen birlikleri 938 se

neıi ihtiyacı için 70.000 kilo pilavlık 
pirinç kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 25 kuruş olup ilk 
teminatı 1312 lira 50 kuruştur. İhalesi 
3 2. teşrin 938 perşembe günü saat 16 
dadır. İstekliler şartnamesini her gün 
tümen satın alma komisyonunda gö
rebilirler. İstekliler kanunun 2. 3. ün
cü maddelerindeki vesaik ile teminat 
mektuplarını havi zarflarını belli gün 
ve saatten en az bir saat evetine kadar 
tümen satın alma komisyonuna ver · 
mel eri. ( 4268) 7 598 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

iDll Komiıyonundan : 
ı - Srvas'taki birlikler ihtiyacı i -

çin 363500 kilo ekmeklik un kapalı 
.zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş • 
tur. 

2 - Bedeli 50890 lira ve muvakkat 
teminatı 3816 lira 75 kuruştur. 

3 - 8 - 2. ci teşrin - 938 sah günü sa
at 15 de Sivas tümen komutanlık bina
aındaki tü.ın satın alma komisyonunda 
ihale edilecektir. 

4 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. İstekliler kanunun iki 
ve üçüncü maddelerindeki vesaik ve 
muvakkat teminat makbuzlarını ve 
teklif mektuplarını havi .zarfı kanu • 
nun 32 ve 33 üncü maddelerindeki ta
rifat dairesinde hazırlıyarak ihale gü
ııü saat 14 de kadar komisyona vermiş 
bulunmalıdır. 

(4387) 7772 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komiıyonundan : 
1- Sivas'taki birlikler için 17500 

kilo sadeyağ kapalı zarf usu!iyle ek -

ıiltmeye konulmuştur. 
2 - Bedeli 17237 lira 50 kuruş olup 

ilk teminatı 1292 lira 82 kuruştur. 
3 - 7 - 2. ci teş. - 938 pazartesi gü

nü saat 15 de Sivas'ta tümen komutan
lık binasındaki tüm satın alma komis
yonunda ihale edilecektir . 

4 - Şertnamesi her gün komisyon
da görülebilir. İstekliler kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerindeki yazılı ve -
ıikaları ve ilk teminat makbuzlarını 
ve teklif mektuplarını havi olan zarlı 
kanunun 32 ve 33 üncü maddelerinde
ki sarahat dahilinde tertip ederek i -
hale günü saat 14 e kadar komisyona 
vermiş bulunmalıdırlar. 

(4388) 7773 

Tel şehriye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
ı - Ankara garnizon birlik ve mil· 

esseseleri için 18000 kilo tel şehriye: 
nin kapalı zarfla eksiltmesi 21. 2. cı 
teş. 1938 saat 15 de Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

2 _ Muhammen bedeli 5400 lira, ilk 
teminatı 405 liradır Şartnamesi ko
misyonda görülür. Kanuni vesikalar
da bulunan teklif mektuplarının saat 
14 e kadar komisyona verilmesi. 

( 4451) 7929 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Tümen birliklerinin senelik 

ihtiyacının 400 ton yulaf kapalı zarf: 
la münakasaya konulmuştur. İhalesı 

gün komisyonda görülebilir. İstekli
lerin bildirilen ihale gününe saatin
den bir saat eve! teklif ve teminat 
mektuplarını makbuz hazırlığı İzmir 
Bornova askeri satın alma komisyo
nuna verilmesi ilan olunur. (4498) 

7938 

Lavamarin kömürü alınacak 
Ankara Levazıın Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
1 - İstanbul levazım amirliğine 

bağlı müessesat için 3888 ton lavama
rin kömürünün 14. 11. 938 pazartesi 
günü saat 15 de Tophane' de İstanbul 
levazım amirliği satın alma komisyo
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 4432 
lira. İlk teminatı 3971 lira 60 kuruş
tur. Şartnamesi 272 kuruş mukabilin
de komisyondan alınır. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber teklif 
mektuplarını ihale saatından bir saat 
evel komisyona vermeleri. 

(4549) 8085 

Arpa ve ot alınacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Karakösenin 840.000 kilo arpa

siyle 660.000 kilo otuna teklif edilen 
fiyatlar pahalı görüldüğünden bir ay 
içinde pazarlıkla alınacaktır. İstekli
lerin eski şart ve vasıfları dahilinde 
pazarlık için Karaköse satın alma ko
misyonuna müracaatları itan olunur. 

(4550) 8086 

Un alınacak 
Ankara Levazıın Amirliği Satın 

Alma komisyonundan : 

1 - Erzincan askeri satınalma ko
misyonundan kapalı zarfla satın alı
nacak olan 130.000 kilo una teklif edi -
len liat pahalı görüldüğünden bir ay 
içinde intaç edilıhek üzere pazarlıkla 
eks.iltmeye konulmuştur • 

2 - Muhammen bedeli 20450 liradır. 
3 - l!k teminatı 1608 lira 75 kuruş-

tur. 
4 - Birinci defa pazarlığı 7.11.1938 

pazartesi günü 11 de Erzincan'da tü
men karargiihındaki askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
5- Şartnamesini görmek isti yenler 

hergün komisyonda parasız görebi
lirler. 

6 - İstekliler pazarlrk gün ve saa
tinde ilk teminat vesikalarını ve ka
nunun emrettiği vesikaları komisyon 
başkanlığına ibraz etmiye mecburdur-
lar. ( 4551) 8087 

7619 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Muğla Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 15018 

lira 87 kuruş keşif bedeli Marmaris 
hükümet konağı ikmali inşaatı kapa
lı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

II - İstekliler eksiltme, fenniğ, 
genel ve hususi şartnameleri proje 
ve buna müteferri diğer evrakı Muğ
la Nafıa Müdürlüğünden görebilirler. 

3 - Eksiltme 3/11/ 938 perşembe 
günü saat 14 de Muğla Nafıa Müdür
lüğü binasındaki toplanacak komis -
yonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 
olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1126 lira 42 
kuruştur. 

6 - İsteklilerin aşağıda yazılı ve
saiki ibraz etmeleri ıazımdır. 

A - Ticaret odasına kayıtlı bulun
duklarına dair vesika. 

B - İhale gününden sekiz gün evci 
resmen müracaatla Muğla vil§.yet ma
kamında alınmış ehliyet vesikası ib
raz edeceklerdir. 

7 - Teklif mektupları 3 cü mad
dede yazılı saatten bir saat eveline 
kadar Muğla Nafıa Müdürlüğü bina
sında komisyon reisine makbuz mu
kabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar 
3 cü maddede yazılı saate kadar gel
miş olması ve bu zarfların mühür mu
mu ile üzeri iyice kapatılmış olması 
lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 7704 

Akümülôtör plôkaları 

yenilenecek 
Erzincan Bakteriyoloji ve Serolo

ji Müessesesi Direktörlüğünden : 
Erzincan bakteriyoloji ve seroloji 

müessesesinin akkümülatör pliika!arı 
yenilenecektir. Bunun için Berlin A. 
F. A. fabrika mamulatından 290 amper 
saatlik KL 8 tipi altmış elemana ait 
fabrikasında kaynaklanmış komple 
plakalarla 385 kilo net ayni fabrika 
malı asit sülfüriğe ihtiyacı hasıl oldu
ğundan 18. 10. 938 tarihinden itibaren 
açık eksiltmiye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 2370 lira muvakkat te
minatı 177 lira 75 kuruştur. Şartname-

0 l 
ler Ankara merkez bakteriyoloji mü -

V.,,. ti essesesinde ve İstanbul veteriner di -
1 0 ye er rektörlüğündedir. İsteklilerin 2. 11. 

--- 938 çarşamba günü saat 13 te muvak -

M h l "f • t kat teminat ve kanunun icap ettirdiği 
U te 1 ınşaa vesikalarla birlikte Erzincan belediye 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Bursa 
Ziraat mektebi methalinde hangar, 
ambar ve ahır in1>3atı olup eksiltme 
şartnamesinde yazılı ehliyet vesika
sının alma yeri değişmiş olmasında.ı 
evelki ilan yok sayılarak yeniden ek
siltmeye konmuştur. 

Keşif bedeli 22.718 lira 94 kuruştur. 
2 - · Eksôltme 10.11.1938 perşembe 

günü saat 16 da Bursa Nafıa müdürlü
ğü eksiltme komisyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait metraj, keşif, proje, 
fenni ve hususi, bayındırlık genel, ya· 
pı işleri umumi ve fcnı1i, kapalı .. arf 
usuliyle eksiltme şartnameleri, muka
vele proıesi Nafıa dairesinde görüle
ceğ" gıbı istiyenler 114 kuru~ muka
bilinde birer nüshasını alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1703 lira 92 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri, üçüncü maddede 
yazılı evrakı kabul ve imza etmeleri, 
bu inşaatı yapabileceklerine dair eh
liyet vesikasını (bu vesika eksiltme 
yapılacağı günden en az sekiz gün e· 
ve! bir istida ile vilayet makamına 
müracaat edilerek alınacaktır.) Talip
ler şirket olursa 2490 sayılı kanunun 
üçüncü maddesinin (A) ve (B) fıkra
sında yazılı vesaiki ve 938 yılında a· 
lınmış Ticaret odası belgesini göster
meleri lazımdır. 

5 - İsteklilerin dış zarfı mühür 

Bulgur 

dairesinde satın alma komisyonuna 
müracaatları. (4373) 7752 

Manisa'da yapılan sinema 
binası kiraya verilecek 

Manisa Valiliğinden : 
1 - Manisada Atatürk asfalt bul

varı üzerinde vilayet hususi idaresi ta
rafından yeni yapılan sinema binası 
üç yıl müddetle 9.000 lira bedel üze
rinden açık arttırma suretiyle müza
yedeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi viHiyet daimi encü
meninden parsız olarak alınabilir. 

3 - İhalesi teşrini saninin üçüncü 
perşembe günü saat il de Manisa vila
yeti daimi encümeni önünde yapıla· 

caktır. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 675 

liradır. ( 4380) 77 53 

Halkevi binası yaptırılacak 

Çankırı C. H. P. llyönkurul Baı • 
kanlığmdan : 

Çankırıda müceddeden inşa edile -
cek 56674 lira 35 kuruş keşif bedelli 
halkevi binası in1>3atından ayrılan 
25428 lira 39 kuruşluk inşaat kısmına 
tayin edilen günde talip çıkmadığın
dan yine aynı şerait dahilinde 7.11.938 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 
16 da pazarlıkla ihale olunacağı ilan 
olunur. (4375) 7766 

alınacak 
Ankara Levazıın Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 
Mikdarı Tahmin bedeli tik teminatı 

Kilo Cinsi Lr. Kr. Lr. Kr. 

88000 Bulgur 7920 00 594 00 
1 - Tümenin Elazığdaki birlikleri için mikdarı, cinsi, tahmin bedeli 

ve ilk teminatı yukarda yazılı 88000 kilo bulgur Elazığ tüm satınalma ko
misyonunda 5-11-938 cumartesi günü saat 10 da kapalı zarf eksiltmesiyle 

alınacaktır. 
2 - Şartnamesi sah, perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde adı 

geçen komisyonda görülebilecektir. 
3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve şartnamesine 

hazırhyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ver
meleri ve kendilerinin de mezkur gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

(440Q 7798 

Hükümet konağı yaptırılacak 
Çanakkale Nafıa Müdürlüğün • 

den: 
1 - Eksiitmeye konulan iş: Yenice 

hükümet konağı inşaatı olup keşif 1>6-
deli 15768 lira 1 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev -
raklar şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart -

namesi 
D - Yapı işleri umumi fenni şart -

namesi 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, metraj cetveli 

fiyat bordrosu 
G-Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evra

kı Çanakkale Nafıa müdürlüğünde 

bedelsiz olarak görebilirler. 
3 - İhale 7-11-938 tarihine müsadif 

pazartesi günü saat 15 de nafıa mü -
dürlüğü binasında toplanacak komis -
yonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin 1182.60 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve ihale gününden 
nihayet sekiz gün eveline kadar vila · 
yet makamına müracaatla alacakları 

ehliyet fenniye vesikası ile 938 yılına 
ait ticaret odası vesikasını ibraz et· 
melerı lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının yukarıda 
yazılı gün ve saattan bir saat evetine 
kadar makbuz mukabilinde komisyona 
verilmesi loizımdır . Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet saat 14 e 
kadar gelmiş olmaları, aksi takdirde 
postada olan geçikmeler kabul edilmi
yeceği ilin ounur. 

(7 580 - 4433) 7811 

Tay ahırı yaptırılacak 
Çifteler Harası Müdürlüğünden: 
Eskişehir'in Çifteler harası mandı

ra mevkiinde inşa edilecek 28085.47 
lira keşif bedelli tay ahırı inşaatı 22. 
10.1938 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. 

İhale 11.11.938 cuma günü saat 15 
de Eski~ehir Nafıa müdürlüğünde 

toplanan komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

Muvakkat teminat 2106 lira 41 ku
ruştur. 

Bu işe ait evrak: proje, tafsiHit ve 
hulasa keşifleri, fenni, hususi şartna
me, eksiltme şartnamesi mukavele 
projesinden ibaret olup 141 kuruş mu
kabilinde Eskişehir Nafıa müdürlü
ğünden alınabilir. 

İsteklilerin buna benzer iş yaptık
larına dair ibraz edecekleri vesikalara 
istinaden ihaleden en az sekiz gün e
ve! Eskişehir vilayetine müracaatla a
lacakları ehliyetname ve senesi için 
ticaret odası vesikasını teklif mek
tuparına eklemeleri şarttır. Mektup
lar ihale saatnidcn en az bir saat eve
line kadar komisyon reisliğine mak· 
buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektuplar teahhütlü 
ve mühür mumu ile mühürlenmiş ola
caktır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (7679-4483) 7902 

Matbaacılara 
lstanbul Orman Ba§mÜhendis Mu

avinliğinden: 

1 - Orman umum müdürlüğü hesa
bına malzemesi İstanbul orman baş 
mühendisliği tarafından verilmek 
şartiyle nümune ve şartnamesi veçhi
le 4865 lira bedeli muhammen ile 80 
kalem evrakı matbuanın tap ve tecli
di açık münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname ve nümuneler bedel
siz olarak !stanbul Orman başmühen
disliğinde görülebilir. 

3 - Eksiltme ikinci teşrinin 4 üncü 
cuma günü saat 15 de Vilayet kona
ğında orman baş mühendis muavinli
ği dairesinde müteşekkil komisyonda 
icra olunacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 364 lira 88 
kuruştur. 

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin şimdi
ye kadar 5000 liralık bu gibi işleri 
yapmış olmaları ve ehliyetleriyle ilk 
teminat makbuzlariyle birlikte belli 
gün ve saatte sözü geçen komisyona 
gelmeleri. (7681-4484) 7903 

4 karakol binası yaplırilacak 
Urfa Nafıa Müdürlüğünden : 

Urfa vilayetinin cenup hududu ü
zerinde Anebe-kuyuda ve Güzelyat 
harabesinde yapılacak iki adet güm -
rük muhafaza süvari karakol binası 

ile Nustel ve Gocarın şimali şarki -
sinde n Au mevkiinde inşa edilecek 
iki adet piyade karakol binası ki tem
an dört bina inşaatı (11288) lira 55 
kuruş bedeli keşif üzerinden görülen 
lüzum üzerine kapalı zarf usuliyle i
kinci defa olarak ekisltmeye konul
muştur. 

1 - Eksiltme 5-11-938 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat (11) de Ur
fa Nafıa müdürlüğü odasında toplana 
cak komisyon marifetiyle yapılacak -
tır. 

2 - Bu işe ait evrakı fenniye, P.r<>-

je, mukavelename projesi, eksiltme 
şartnamesi, fenni şartname, hulasai 
keşfiye ve bayındırlık ~!eri genel 
şartnamesinden ibarettir. 

3 - Dört binanın muvakkat temi
nat mikdarı 5246 lira 64 kuruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektupları
na aşağıdaki evrakı bağlamaları şart
tır. 

A - Yukarda miktarı yazılr teminat 
akçesinin mal sandığına yatırıldığı -
na dair sandık makbuzu veya mute -
ber bir bankadan alınacak teminat 
mektubu. 

B - En az 8 gün evvel vil3.yete mü
racaat ederek bu işe girebilmek için 
alınmış ehliyet vesikası. 

C • Teklif sahiplerinin mensup ol
dukları Ticaret odasından aldıkları 

938 senesine ait vesika veya musad· 
dak sureti. 

D - İsteklilerin mühendis veya fen 
memuru olması veya bunlardan biri
nin bu işin fenni mesuliyetini deruh
te edeceğine dair alacağı teahhüt se
nedi. 

5 - İsteklilerin arttırma, eksiltme 
ve ihale kanununun umumi hükümle· 
riyle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
dair olan maddeleri ve eksiltme şart
namesi ahkamına ve yukarda yazılı 

maddelerin icabatına riayet eyleme -
!eri şarttır. Aksi halde hiç bir ma -
zereti kabul edilmez. 

6 - İstekliler bu işe ait evrakı fen
niyeyi ve şartnameyi Urfa Nafıa Mü
dürlüğünden istiyerek görebilirler. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının ihale saatinden bir sa
at evveline kadar eksiltme komisyo · 
nuna varması şarttır, 

Postada vuku bulacak gecikmeler -
den dolayı komisyon mesuliyet ka -
bul etmez. (7832-4537) 8035 

Yol yaptırılacak 
Tekirdağ Vilayetinden : 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulan Malkara - Keşan yolunun 
38 + 400 - 65 + 630 cu kilometreleri a -
rasında 8608 metre tulündeid kısmın 
inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

A - Keşif huliisa cetveli. 
B - Keşif tafsilat cetveli. 
C - Grafik. 
D - Mesafeyi vasatiye cetveli. 
E _ Mukavele projesi. 
F - Eksiltme şartnamesi. 
G - Hususi ve fenni şartname. 
K • Bayındırlık işleri genel şart

namesi. 
3 - Keşif bedeli (35,287) lira 52 

kuruştur. 
4 - Bu şartnamedeki evrakı isti -

yenler Tekirdağ Nafıa Müdürlüğün
den alabilirler. 

5 - 19-lG-938 tarihinden itibaren 
eksiltme müddeti 15 gündür. İhale , 
2-11-938 çarşamba günü saat 15 de ' 
Tekirdağ vilayeti daimi encümeninde 
olacaktır. 

28 - 10 - 1938 

Kapalı 7.&rf muliyle 
eksiltme ilanı 

Trabzon Vilayeti Sıhha.t ve içti• 
mai muavenet Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trab· 

zon'da nümunc hastanesi ikinci kısım 
inşa.atı ile elektrik, kalorifer, sıhi ve 
diğer tesisattır . 

Bu işin muhammen keşif bedeli 
737044 lira 88 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltıme 1>3rtnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel 1>3rtna· 

mesi, 
D - Yapı işleri umumi fenni şart

namesi, 
E - Vahidi fiat listesi ve hususi 

şartname hususi şartname lahikası ke
şif 

F - Projeler 
lstiyenler bu şartname ve evrakı 36 

lira 86 kuruş bedeli mukabilinde nafıa 
vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü 
ile İstanbul, Trabzon nafıa müdürlük· 
lerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 15-11-1938 tarihinde 
salı günü saat 15 de Trabzon srhat mü· 
dürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için İa· 
teklilerin 33232 lira muvakkat temi
nat mektup veya makbuzu ve bundan 
başka aşağıdaki vesikalarını kapalı 
zarf usulü veçhile koyması loi..zımdır. 

A - Evelce alınmış daimi ve mu
vakkat vesikalar ilga kılınmış oldu· 
ğundan Nafıa vekaletinin 12.8.1938 ta· 
rih ve 67 / 11650 sayılı tamimleri mu
cibince Trabzon vilciyctinden alına

cak ehliyet vesikası. 
B - 1938 senesine ait ticaret odası 

vesikası. 

6 - Ehliyet vesikaları talebinde bu
lunanlar 15.11.1938 tarihinden en az 
sekiz gün evet istida ile Trabzon vila
yetine müracaat edecekler ve bu za
man zarfında vesika talebinde bulun
mıyanlar eksiltmeye giremiyecekler
dir. 

• 7 - Teklif mektupları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar sıhat müdürlüğü daire
sine getirilerek eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet 3 üncü maddede yazılı 

saate kadar gelmiş olmaları ve dış 
zarfların mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması 13..zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (4012) 8089 

Mahkemeler 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha-

6 - İsteklilerin ihale tarihinden kimliğinden : 

5 gün evet Nafıa müdürlüğüne müra- Ankara Şişkozade apartımanı İzmir 
caatla bu işi yapabileceklerine dair lokantası müsteciri Nurettin'e: 
vesika almaları lazımdır. 

7 _ Eksiltmeye girebilmek için is- Ankara Umut ticaretanesinden Ha-
teklinin teminatı (2646) lira 52 kuruş !it Umut vekili ·avukat İrfan Erdem 
muvakkat teminat vermesi lazımdır. 

8 - İstekliler, ticaret odasına ka -
yıth olduğuna dair veska almaları ve 
en az 15 bin liralık yol ve köprü in
şa ettiğine dair Nafıa Vekaletinden 
alınmış ehliyet vesikasını göstermesi 
Teklif mektupları 5 inci maddede ya
zılı saatten 3 saat evveline kadar Te
kirdağ vilayet daimi encümenine ge
tirerek makbuz mukabilinde verecek
tir. 

9 - Posta ile gönderilecek mektup 
ların nihayet S inci maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar~ 
fın mühür mumiyle iyice kapatılmış 
olması 13.zımdır. Postada olacak ge · 
cikmeler kabul edilmez. 8037 

tarafından aleyhinize açılan 250 lira 

alacak davasının yapılmakta olan du
ruşmasında adresinizin meçhul bu
lunmasına binaen davetiye ve gıyap 
kararı usulün 141 inci maddesi muci
bince tebliğ edilmiş, bu defa da mah
keme ibraz olunan vesikaların bir ehlı 
vukuf tarafından istiktap yapılmasına 
mahkemece karar verilmiş ve duruşma 
da 2.11.1938 çarşamba günü saat 9.5 a 
bırakılmış olduğundan mezkur günde 
bizzat mahkemede hazır bulunmadığı

nız taktirde ibraz olunan vesikalarda-
ki imzaları kabul etmiş sayılacağınız 
tebliğ makamına kaim olmak üzere i· 
lan olunur. (4569) 8099 

Muhtelif binalar yıktırılacak 
Ankara Defterdarlığından 

Ada 

321 
321 
321 
322 
325 
326 
327 
327 
327 
327 
331 
331 
331 
340 

Parsel 

13,14,15,16,17 
7,8,26,30,9,10,29 
1,28,27,3,4,5,6, 
1,27,28,3,4,23,24,25,26 
8,23,10,11,31 
1,2,3,4,5,6,7,25 
1,2,3,4,5,6,25 
17,18,19,20,21 
7 ,8,9,26,22,23,24 
10,11,12,32,34 
1,14,15 
4,5 
10,11,12 
Ada üzerinde mevcut 
bilumum mebani 

Muhammen 
Lira 

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

Kr. 

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

keşif bedeli Dipozito 
Lira Kr. 

141 
97 
82 

133 
115 
123 
100 
89 

106 
82 

139 
77 

120 
143 

75 
65 
95 
62 
50 
12 
80 
78 
05 
95 
65 
70 
75 
25 

Tıp fakültesi inşa edilmek üzere Sıhat vekaletince istimlak olunan Nü
mune hastanesi civarında kSin yukarıda ada, parsel, muhammen keşif be
delleriyle depozito miktarları yazılı bilumum ev, dükkan, baraka ve bahçe 
dıvarlarının hedmile enkazlarının belediyece gösterilecek mahalle nakli ve 
yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şekilde tesviyesi 
işinin 15.10.1938 tarihinde kapalı zarf usuliyle yapılan artırması neticesin
de talip zuhur etmediğinden mezkur tarihten itibaren her haftanın pazarte
si ve perşembe günü saat 15 de Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda iha
lesi icra edilmek üzere bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

İstekliler fenni şartname, keşif raporlarını ve hartasını görmek üzere 
Milli emlak ve Nafıa müdürlüklerine hergün müracaat edebilirler. 

(4487) 7906 

• 
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ESMI iLANLAR 
len ı.1 kaJem atq tıığlaemın şartname
sinde tadiıat yaprldığmdan bu tuğla
lara ait mezkfu- günlerde çıkan ilan-
lar hükümsüzdür. (4452) 7883 

97 kalem ateş 

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte ihale saatinden beheme
hal bir saat evetine kadar zarflarını 
M.M.V. satın alma komisyonuna ver-

Motörlü pompa ve baraka 
yaphnlacak 

Ankara Belediyesinden 

Finans Bakanhğı 
. . 

Matbaacılara 
Maliye Vekaletinden : 

Adet 

Nafia Vekaleti Sular Umum Müdür -
lüğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliylc yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme aşrtname -
si, mukavele projesi, bayındırlık işle -
ri genel şartnamesi, fennt şartname ve 
projeleri (20) lira mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğilnden alabilirler. 

Şehir Hartası yaphralacak 
Dahiliye Vekaletinden : 
Ereğli (Konya) kasabasının 250 

hektarlık sahasının halihazır hartala· 
riyle bunu muhat yüz hektarlık sa
hanın 1/4000 mikyaslı umumi harta -
sının yeniden alımı işi kapalı zarf u • 
auliylc eksiltmeye konulmuştur. 

tuğlası alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan: meleri. ( 4345) 7728 

Gümrük ve t n. B. · 
. ' 

1 - At pazarı su deposuna konacak 
elektrik motorlu pompa ve bunu ihti
va edecek baraka onbeş gün müddetle 
açrk eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1050) lira.
dır. 

3 - Muvakkat teminat (78,75) ku
ruştur. 

26.000 Muhtelif ebatta koçan 
650 Muhtelif ebatta bcı: 

defter 
kaplı 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (19750) lira (22) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt • 
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evci ellerinde bulunan bütün ve -
sikalar la birlikte bir istida ile V cka -
letc müracaat ederek bu işe mahsus ol
mak üzere vesika almaları ve bu vesi
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd -
det içinde vesika talebinde bulunmı -
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

İşin maktu bedeli 5500 liradır. 
Eksiltme 10. ikinciteşrin. 1938 per

şembe günü saat 11 de, Ankara'da Da
hiliye Vekaleti binasında toplanacak 
belediyeler imar heyetinde yapılacak
tır. Muvakkat teminatı 412 lira 50 
kuruştur. 

Tahmin edilen bedeli (13.000) lira 
olan 97 kalem Ateş tuğlası askeri fab· 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa: 
tın alma komisyonunca 8.12.1938 per
şembe günü saat 15 de kapalı zarfla i
hale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (975) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur gün
de saat 14 de kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyona 

Satİlık içki sandıklan 

4 - Şartname ve sairesini görmek 
istiyenlcrin hergün yazı işleri kalemi
ne ve isteklilerin de 11.11.1938 cuma 
günü saat 10.30 da belediye encümeni-

4.000 Muhtelif ebatta cetvel 
1 - 1543 lira 29 kuruş muhammen 

bedelli yukarıda yazılı evrakı matbu -
anın müteahhidi taahhüdünü ifa et
memesine mebni 18. 10. 938 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle tekrar 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Malzemesi vekaletten verile· 
cektir. 

3 - Ihale 2. 11. 938 çarşamba günü 
ıaat 15 de levazım müdürlüğünde mü
teşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi levazım müdürlü
ğünden, İstanbul'da Golmabahçe'de 
vekalet matbu evrak ambarı memurlu
ğundan alınabilir. 

S - İhaleye iştirak etmek istiyen
Jerin belli gün ve saatte 116 liralık 

muvakkat teminatları ve kanuni bel· 
gelcriyle birlikte komisyonda hazır 

bulunmaları. ( 4360) 7733 

Kanaviçe ahnacak 
Maliye Vekaletinden : 
ı - Açık eksiltmeye konularak a· 

hnacağı ilan olunan yirmı bin metre 
kanaviçeye ıstckli zuhur etmemesin · 
den dolayı nümune ve şartnamesi de
ğiştirilerek 4. 11. 938 cuma günü saat 
15 te levazım müdürlüğündeki ck
ıiltme komisyonunda ihalesi yapıl

mak üzere tekrar 15 gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli Uç bin 
ve muvakkat teminatı iki yüz yirmi 
beş liradır. 

3 - Şartnamesi levazım müdürlü
ğünde ve lstanbul'da Dolmabahçc'dc 
maliye evrakı matbua ambarı memur
luğunda görülebilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge
ler ve muvakkat teminat makbuz ve· 
ya banka kefalet mektubiyle birlikte 
betli gün ve saatte komisyona gelme-
leri. (4384) 7790 

Bayındırhk Bakanhgı 

Yerli kok ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

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

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak vekalet malzeme mü -
dürlüğündcn alınabilir. 

Muvakkat teminat 445.05 liradır. 
!steklilerin teklif mektuplarını, 

prtnaıncsinde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gün saat 10 a kadar makbuz 
mukabilinde mezkur komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. (4438) 7878 

Çam kerestesi al.nacak 
Nafıa Vekaletinden : 

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

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

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

Ankara'da nafıa vekaleti malzeme mü
dürlüğünden paraı;ız ol:ırak alınabi -
lir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı veı;ikalarla bir -
likte aynı gün saat 11 de komisyonda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

(4439J 7879 

Kanal ve sınai imalôt 

eksiltmesi 
Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş : 
ı - Nazilli'de Çürüksudan Saray-

köy ovasının sulanması için açılacak 
kanal ve sınai imalat, keşif bedeli 
( 400008) liradır. 

2 - Eksiltme 16-11-938 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat .(15) de 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
:ıı ikinci mandede va:nh saatten bir sa
at evetine kadar Sular Umum Müdür-
lüğüne makbuz mukabilinde vermclc -
ri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e -
nilm• (4382) 7959 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekalet:nden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: İsteklı 
çıkmamış olan Ankara emniyet umum 
müdürlüğü arşiv dairesinde yapılacak 
evrak asansörü tesisatıdır. 

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

saat 10 da Nafia Vekaleti 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 İS· 
tekfilerin 91 lira 45 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri lazımdır. ( 4562) 

8068 

Demir f ravers ve kü(ük yol 

malzemesi ahnacak 
· Nafıa Yeki.Jetinden : 
19 ikincitcşrin 938 cumartesi gunu 

saat 10 da Ankara'da vekalet binasın
daki malzeme müdürlüğü odasında 

toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda 1395.000 lira muhammen be
delli 270.000 demir travers ile küçük 
yol malzemesinin pazarlık suretiyle 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

50 lira bedel mukabilinde vekalet 
malzeme müdürlüğünde alınabilir. 

Muvakkat teminat 55.600 liradır. 
isteklilerin şartnamesinde yazılı 

vesaik ile birlikte aynı gün saat 10 
da mezkQr komisyon reisliğinde ha
zır bulunulması lazımdır. 

(4543) 8084 

iç işler Bakanhğı 

Şehir Hartası yaphnlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Eskişehir kasabasının 1/500 ve 
1/2500 mikyash hali hazır hartalan 
üzerinde yapılacak tashihat ile gayri 
meskun sahadan 120 hektarlık bir kıs
mının yeniden hartasının alımı ve şeb 
rin umumi vaziyetini ve civarını gös
teren 1100 hektara baliğ olan sah<>nli'l 
1/5000 lik takcometrik hartasının alı
mı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 
işin maktu bedeli 7250 liradır. Ek-

siltme 10 • ikinci teşrin - 1938 per -
şcmbe günü saat 11 de, Ankarati~ Da
hiliye vekaleti binasında toplanacak 
olan belediyeler imar heyetinde !'a -
pılacaktır. Muvakkat teminatı 544 li-
radır. 
Şartnameler, bilabedel, beiedivei.~r 

bankasının ikinci katında beledi~·c..ier 
imar heyeti fen şefliğinden ahnabi -
bilir. 

Tekliflerin tayin edilen giinde saat 
ona kadar fen şefliğine verilmiş ve -
ya posta ile bu saata kadar gönderil
miş olması lazımdır. 

(4502) 7981 

~ehir Hartası yaphnlacak 
Dahiliye Vek&letinden : 

Yalvaç kasabaaınm meskün ve gay
ri meskün 220 hektar olmak üzere hct
lihazır hartalannın alımı işi k;;palı 
zarf usuliylc eksiltmeye çıkarJl;nı~ -
tır. Maktu keşif bedeli 5000 liradır 
Eksiltme 10. ikincitcşrin. 1938 pcr 
şembc günü saat 11 de, Ankarada Dıı 1 
hiliye vekaleti binasında toplanacaı, 

olan belediyeler imar hevetindc ya -
pılacaktır. Muvakkat teminatı 375 li-
radır. 

Şartnameler bilabedcl, beledi ıcler 
bankasının ikinci katında beleli) el~c 
imar heyeti fen şefliğinden alı~abi -
lir. 

Tekliflerin tayin edilen günde sa -
at ona kac!ar verilmiş veya pos~a ile 
gönderilmiş olmaıu lazımdır. 

• ( 4503). 7982 

Şartnameler, bilabedel, belediyeler 
bankasının ikinci katında bulunan be
lediyeler imar heyeti fen §Cfliğ.:ıder 
alınabilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde sat 
ona kadar fen şefliğine verilmesi ve -
ya bu saata kadar posta ile gelmiş ol
ması lazımdır. 

(4504 ) 798.3 

Şehir Hartası yaphnlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 
İsparta kasabasının 250 hektarlık 

kısmının hali hazır hartasiyle ~unu 

muhat 300 metrelik kısmı ile 500 hek
tara varan sahanın 1/ 4000 lik umumi 
hartasının yeniden alımı işi kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış -
tır. 

İşin maktu bedeli 7500 liradır. Ek . 
siltme 10 ikinciteşrin. 1938 perşembe 
günü saat 11 de, Ankara'da Dah;liye 
Vekaleti binasında toplanacak olan 
belediyeler imar heyetinde yapıla 
caktır. Muvakkat teminatı 562 lira 
lira 50 kuruştur. 
Şartnameler bedelsiz, belediyelcı 

bankasının ikinci katında bulunan be· 
lediyeler imar heyeti fen şefliğinden 
alınabilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde saat 
ona kadar fen şefliğine verilmiş vey~ 
bu saata kadar posta ile gelmiş "ima. 
sı l.l:ı::ımdır. 

4505 ) 7984 

Fakülteler 
Yüksek mekteplere 

kaydedilecek okurlar 
Ankara Fakülte Talim Taburu 

Komutanlığından : 
1 - Ankara Yüksek mekteplere gi

recek okurların yüksek askeri ehli -
yetnamc tedrisatını takip etmek üze
re fakülte talim taburuna kayıt ve 
kabülleri yapılacaktır. 

2 - Kayıt ve kabul için her gün cu· 
martesi, pazar günleri hariç saat 9 
dan 11,30 a 14 ten 17 e kadar a1Jağı· 
laki vesikalarla beraber Sarı kışlada 
akültc talim taburu 3. Bl. K. lığına 

nüracaat etmeleri lüzumu ilan olu -
nur. 

3 - 6 adet fotograf 4x6 ebadında 
fotografın alt kenarında bırakılacak 
bir santimetrelik boş yere mektep 
No. su adı soyadı yazılmak suretile. 

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

S - Tam askeri ehliyetname (tam 
ehliyetnamesi henüz gelmemişse han
gi liseden çıkmışsa müdüriyetinden 
tam chliyctnamcye hak kazandığına 

dair bir vesika. (4020) 7245 

C. H. Partisi 
Satılık otomobil 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden : 
Partiye ait açık (Kraysler) marka 

otomobil açık arttırmaya konulmuı-

tur. 
1 - Muhammen bedeli 250 lira -

dır. 

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

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

4 - ihaleye iştirak etmek istiyen
lerln belli gün ve saatte on dokuz li -
ralık muvakakt tcminatlariyle komis -
yonda hazır bulunmaları. 7784 

müracaatları. (4453) 7884 

Memur alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 

İnhisarlar Batmüdür1üğünden : 
Depomuzda birikmiş tahminen 500 

tane hurda ve yakılmaktan başka bir 
işe yaramaz içki sandığı pazarlıkla sa· 
tılacağından taliplerin 14. teşrinisani 
938 pazartesi günü saat 14 de Başmü
düriyettc müteşekkil komisyona mü
racaat etmeleri ilan ounur. (4581) 8102 

ne müracaatları. ( 4574) 8101 

. . : Ankcira~\Valil~gi ~ .. · 
•J. • • • • 

. 
lzolôsyon işleri 

lüğünden : .. .. .. .. . . j 
Umum mudurluk munhallerıne uc-

Divanı Muhasebat 
Ankara Valiliğinden : 

1-K,eşif bedeli (7993) lira (72) ku
ruştan ibaret bulunan stadyom ve hi.
podrom tribünleri ve binalarının iz<>
lasyon işlen 10.11.1938 perşembe gü
nü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

retle memur alınacaktır. Kabul şart • 
!arını öğrenmek istiyenlerin bizzat ve
ya istida ile en geç 15 - 2. teşrin - 938 
tarihine kadar müracaattan. (4515) 

7962 

inıaat mühendisi ahnacahhr 
Askeri Fabrikalar Ummn Müdür

lüğünden : 
Alınacak inşaat mühendisinin her 

türlü statik hesaplarda, betonarme ve 
mimaride mütehassıs olması şarttır. 

İsteklilerin şimdiye kadar ne gibi 
işlerde çalıştıklarını gösterir vcsikala
lariyle Nafia Vekaletinin ruhsatname -
lerini birer istidaya bağlıyarak umum 
müdürlüğe müracaatları lüzumu ilan 
olunur. (4516) 7967 

Kırıkkalede yaphnlacak 

kalorifer tesisatı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (140.000) lira 
olan Kırıkkalede yaptırılacak kalöri
fer tesisatı askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 16 birinci kanun 1938 cuma 
günü saat 11 de kapalı zarfla ihale e
dilecektir. 
Şartname (7) lira mukabilinde ko

misyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(8250) lirayı havi teklif mektupları
nı mezkur günde saat 10 na kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (4529) 8083 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Yeni hatıra pullan 
P. T. T. Müdürlüğünden : 

Cümhuriyctin on beşinci yıldönü
mü hatırası olarak aiti neviden mü
rekkep serisi otuz dokuz buçuk kuruş 
olmak üzere bir posta pulu 29 birinci 
teşrin 938 gününden itibaren ve harf 
inkılabının onuncu yıldönümü hatıra
sı olarak gene altı neviden ibaret se
risi otuz dokuz buçuk kuruş olmak ü
zere diğer bir posta pulu da 2. inci teş
rin ?38 g~nünden itibaren bütün pos
ta gışelerındc satışa çıkarılacağı sayın 
halka ilan olunur. (4568) 8098 

1 
.................................................. .. 

Milli Müdafaa Bakanlığı 1 .................................................... 
Çadn bezi alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko 
miayonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edi
len fiyatı (57) elli yedi kuruş , olan 
(90000) doksan bin metre portatif ça
dır bezi kapalı zarf usuliyle münaka
saya konulmuştur. 

2 - İhalesi 2. ikinciteşrin 938 çar
şamba günü günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı ( 4400) lira dört 
bin dört yüz liradır. 

4 - Evsaf ve şartname11i (257) iki 
yüz elli yedi kuruş mukabilinde M. 
M.V. satın alma komisyonundan alı
nır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatm-

Münhal kalorifercilik 
Divanı Muhas bat Riyuetinden 

Dairemizin 50 lira şehri ücretli ka
lirifer memurluğu münhal olduğundan 
talip olanların cvelce çalıştıkları yer -
lere ait hüsnühal varakalarını hamilen 
Divanı muhasebat idare ve hesap işle· 
rimüdürlüğünc müracaat etmeleri. 

(4556) 8065 

Sömikok kömürü ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 
Belediye ve şubeleri için alınacak 

250 ton sömikok kömürü bir ay içind~ 
pazarlıkla alınacağından talirılerin 
her cuma ve salı günleri saat on bu
çukta Belediye encümenine müracıı-
atları. ( 4287) 7 579 

Yulaf ve ot alınacak 
Ankara Belediye.inden : 
Temi.zlik hayvanatı için alınacak 

67710 kilo yulafla 54168 kilo ot bir ay 
içinde pazarlıkla alınacağından istek
lilerin her cuma ve salı günleri saat on 
buçukta Belediye encümenine müra-
caatları. ( 4288) 7580 

Satıhk enkaz 
Belediye imar Müdürlüğünden 
Karaoğlan - İsmet İnönü okulu ara

sındaki yol üzerinde kadastronun 66 -
ınci adasının 3 numaralı parselindeki 
ahşap hanenin muahmmcn b,.deli olan 
vüz lira mukabilinde on beş gün müd
detle mü?aycdeye konulduğu ve ihale· 
nin 1. ıı. 93~ de yapılacağı ilan olu· 
nur. ( 4355) 7686 

Motor yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su işleri idaresi için alınacak 

olan 600 kilo kamyon ve 6000 kiloda 
dizel motör yağı on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2370) lira • 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (177,75) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen -
lcrin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 4-11-938 cuma günü sa
at 10.30 da belediye encümenine gel -
mel eri 

(4442) 7817 

Muhtelif malzeme ahnacak 
Ankara Belediyeainden. : 
1 - Su işleri idaresi için alınacak 

olan 33 kalem muhtelif malzeme on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3434) lira-
dır. 

3 -Muvakkat teminatı (250,60) li-
radır. 

2 - Eksıltmeye girebilmek için is-
teklilerin 600 liralık muvakkat temi
nat vermesi ve eksiltmenin yapılaca· 
ğı günden en az 8 gün evel ellerinde 
bulunan ve:;,ikalarla birlikte bir isti
d: ile vilayete müracaat ederek bu ite 
mahsus olmak üzere vcsikeı almaları 
ve bu vesıkayı ibraz etmeleri şarttır. 
Bu müddet ıçindc vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye iştira ke
demczlcr. 

3 - İsteklilerin ticaret odası vesi· 
kası, teminat mektup veya makbuzu 
ve ıkincı maddede yazılı ehliyet vesi
kasiylc birlikte yukarıda yazılı gün 
ve saatte vilfiyet encümenine müra
caatları. 

4 - Buna ait şartname ve keşif ev-
rakı hergün Nafıa müdürlüğünde gö-
rülebilir. (4493) 7935 

Camekôn yaptırsla~ak 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (900) liradan ibaret bu
lunan Hipodromdan Riyaseticümhur 
tribünü yanlarının camckıinla kapatıl
ması işi 14.11.1938 pazartesi günü saat 
15 de vilayet daimi encümeninde iha-
lesi yapılmak üzere pazarlığa konuJ.. 
muştur. 

Muvakkat teminat (62) lira (50) ku
ruştur. İsteklilerin ticaret odası vesi
kası teminat mektup veya makbuzuy
]c Nafıa müdürlüğünden alacakları 
ehliyet vesikasiyle birlikte adı geçen 
gün ve saatte encümene gelmeleri. 

Buna ait şartname ve keşif evrakı 
hergün Nafıa müdürlüğünde görüle-
bilir. ( 4573) 8100 

Devlet . Hava Yolları 

Kok kömürü 

alınacak 

satın 

Devlet Hava Yolları Umum Mü
dürlüğünden : 

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

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

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

4 - Eksiltme 8.11.1938 tarihinde 
sah günü saat ıı de Naha Vekaleti bi
nasında yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin eksiltme gün ve sa
atinde Nafıa vekaleti malzeme mil

dürlüğünde toplanacak komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (4454) 7885 

4 - Şartname ve listesini görmek 
istiycnlerin her gün yazı işleri kale- ---------------
mine ve isteklilerin de 4 - 11 - 938 cu - il••••••••••••• .. 
ma günü saat 10.30 da belediye encü -
menine r'""1 meleri. 

(4443) 7818 

Kolye flanJi ye saire ahnacak 
Ankara Belediyeainden : 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Ş wfi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
nastalarını kabul eder Tel : 1499 
Adres : Koopcratit arkası Alı 

Nazmi Aparumanı No.9 D 5 7449 

• dan en az bir saat evel M. M. V. satın 
1 - Su itleri müdürlüğünün sene

lik ihtiyacı için alınacak olan 17 ka • İİl•••••••••••••lli 
lem kolye flantı ve saire on beş gün Askeri Fabrikalar 

17 kalem ateş tuğlası 
ilônının iptôli 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

30.11.1938 çarşamba günü saat 15 de 
kapalı zarfla ihale edileceği 10 ve 12 
teşrinievel 1938 tarihlerinde ilan edi· 

alına komisyonuna vermeleri. 
(3647) 6557 

İspirto mahlufu benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - (288.461) iki yüz seksen sekiz 

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

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

müddetle açık eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedeli (4086) lira-
dır. · 

3 - Muvakkat teminatı (306) lira
dır. 

4 - Şartname ve Jistcsini görmek 
istiyenlcrin her gün yazı itleri kale -
mine ve isteklilerin de 4-11-938 cuma 
günil saat 10.30 da belediye cncüme -
nine gelmeleri . 

(4444) 7819 

Diker şapka salonu 
Sahibi Bayan Müzeyyen Diker son 

~vr~Y.a s.~yahatinde beraberinde gc
tırdıgı muntehap modellerle, itinalı 
mevsimlik şapkalarını yüksek zevkli 
sayın müşterilerine salonunda göster
mekte olduğunu bildirir. 

Çocuk Sarayı caddesi. Çocuk Esir
geme Kurumu karşısında 

8028 Müzeyyen Diker 



Cümhuriyetin 15 inci Yıldönümünü 
Kutlamağa hazırlanıyor 

İnhisarlar İdaresi tarafından satılan 
musunuz?. 

1 
Fiatları (Müdafaa veraisi dahil) ....... 

575 Kuruşa indirilmiştir. 

HAS A N 

Şimdiden tedarik ediniz. 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

v oz 
Varken ıstırap 

çekilir mi ? 

ODEON • No. 5 ODEON • No. 1 ODEON • No. O 

Yavrularınızı Hasan Özlü unları ile besleyiniz 
Hasan unları yavrularınıza sıhat, ne§e verir. Yavrularınızın 

neşesi evinizin, yuvanızın neşesini doğurur 

En mükemmel çocuk gıdasıdır. 250 gramlık kutular 20. yarım 

Baş, diş ağrılan 
Ve üıütmekten mütevellit bü
tün ağrı, ırzı, sancılarla nezle

ye, romatizmaya kartı 

DIŞ TABiBi CZANES1 
M. AZİZ TUNÇ 

kiloluk kutular 35 kuruttur. Toptancılara tenzilat. 7564 v z 
Pazardan maada her gün has· 
talannı kabuJ ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımanı No 1 

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

•• 

J E 
AKMAN BOZASI ÇIKTI 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Defterdarlığından : 

Muhammen keşif bedeli 
lgio nevi ' Lira K. 

Dipozito 
Lira K. 

Tamirat 529 84 40 

" " 200 15 
Akköprü depolar memnu mıntakası dahilinde hazneye ait evle Yeğenbey 

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

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

Viyananın meşhur 

ve c. HABİG 
Markalarının yeni gelen son 

.-~.ı~ıterini en güç beğenen· 

!erin zevki selimini bile tat. 

min etmektedir. 

8092 

':iı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"' 

Kaşelerini alınız 

icabında günde üç 

kaşe alınabilir 
7689 

Kimyager aranıyor 

1 Eli bank Genel Direktörlüğünden : 
Dr. Nejat Kulakçı 

Kuvarshan bakır madeni itletmemiz için muktedir ve genç bir 
Harbiye hastanesi kulak, burun kimyagere ihtiyaç vardır. Alınacak kimyagerin, bilahare izabe 
ve boğaz hastalıkları mütehassısı itlerinde göstereceği istidat ve muvaffakiyetine göre daha fazla 
Paris kliniklerinde uzun müd- ·ı kt" T 1 

ffıHıı:aıılıkııı:Bııaımkfııemrı'ıyııı:ıı:mOIOJ'ı' ııııye::ııKnı'nmııyınaıııH!iı det yaptığı tetkikten dönerek :i::"~d~~c:t:~ir.ır. envirat ve ev, maden it etmesi tarafında:n te-

li Atatürk Bulvarı Kızılay biti - isteklilerin, 20.11.938 tarihine kadar, bir istida ile istedikleri 
şiği Sönmez Ap. 5 No: de hasta-

La
'borafUYarl !arını kabule başlamıştır. 7838 aylık ücret ve evrakı müsbiteyle birlikte Etibank Genel Direktör-

;; - lüğüne müracaatları. 7963 
Bekd~esır~~T~~aputıman D ~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ı 1 No. ya nakletmiştir . Tel: 2972 ff -
~~~muu ••• ı..ı.= ..... ::ı:u:ı:ıuı:;;ı:~...:ıııııııı 

Satış memuru aranıyor 

İngilizce, Fransızca, Almanca 

>İlen bir satış memuru aranıyor. 
ı\KBA'ya müracaat. Tel 3377 
~ahsen mağazaya müracaat. 

8010 

Zayi - 398 numaralı sicil cüzdanı -

mı kaybettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
Iğdır orta okul resim ö~retmeni 

Rıza Öz 

~] 
ULU S - 19 uncu yıl - No.: 6195 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

l ULUS Basımevi : ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASK AN 

2-Temiz kcan. 

Böbreklerde idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklarrn mik
roplarını kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

H 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zol'
luklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrı
sını, sık sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini g' :lerir. 
Bol idrar temin eder. Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her 
eczanede bulunur. 6671 
DiKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileştirir. -

.::!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -= YENİ SİNEMALAR SUS 
BU GÜN BU GECE HALK BU GÜN BU GECE -

- Mevsimin en büyük revü His - heyecan - nefis şarkılarla -- filmlerinden BU GÜN BU GECE bezenmiş nefis bir film -
ŞAHANE ÇILGINLIKLAR İki büyük macera filmi RADIO KIRALIÇESI 

birden -Tamamen Renkli 1 - ŞEMSlYELI CANAVAR Shirley Temple - Seanslar -- 2 - SiLAHŞOR KOVBOYLAR İlaveten: Canlı Resimler ve Dünya 
2.45 • 4.45 • 6.45 - Gece 21 de Seanolar Haberleri - -

Ayrıca 
2,30 • 4,30 • 6,30 - geec 21 de 

Seanslar HALK MATiNESi - EKLERDj)NYA 12.15 de 2 - 4 • 6 - Gece 20.30 da -- HABERLERİ SARIŞIN KUKLA Fiatlar: Balkon: 55. Salon: 30 Kr. --- --:ııı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. 
KAZIM RÜŞTÜ 

Ankara Adliye sarayı yanı Gençağa 

apartımam 2. ci kat No: 6 Ti: 2208 


