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bnd&, gençliğin ve halkrn dera -
ıuıu içinden akıp giden bu or -
dunun gözlerine ve göğsüne bak: 
Sen inandırmağı bildiğin kadar 
aevgi ve itimadında yanılmaz
ıın ! Bu gözler bir tek bakıı ve 
bu göğüsler bir tek kalpte kayna
tarak, sana dönüyor; evet, di
>:or;. ebediye'll evet! 

1064 
AOIMI'% ANCIMIXC>IR. 

a~ıllyor 
Yakında, yazılan arkadaıımız 
Natit Uluğ tarafından hazırla
nan güzel bir ilave neıredeceğiz. 

re takdir 
n ve türklük camiasının şan ve şerefini 
ıer tür]ii tchJikelere karşı korumaktan 
'eni her an ifaya hazır , .e amade oldu
iiyiik ulu!iiunıuzun tam bir inan ve iti
. Büyük ulusumuzun orduya hahşetti
f abrikalar ve silahlar ile bir kat daha 
lyiik hir feragatinefs ve istihkan hayat 
ıife}i ifaya müheyya olduğunuza emi
le kara, deniz, hava ordulanmızın kah
>cli komutanlan ile subay ve cratmı se
rlcrimi bütün ulus muvacelıesinde be-

ayramının 15 inci yıldönümü hakkı-
:ın.'' 

erce halkın sürekli alkııları arannda nilaa-

:it 
~ 
~adır) 

Kamutay ba~esi kırıısındı 

ATATÜRK EVİNİN 
TEMELİ DÜN ATILDI 
Dün Ankara'da Atatürk evinin t:ea 

mel hafriyatına başlanmıştır. Bu Ata
türk evi Cümhuriyet Halk Partisi ku
rağı ile Anadolu kulubünü, resmi zi.o 
yafetler ve balolar için ısoo kişi iıtia
bına müsait bir aalonu,tbir gençlik u
lonunu ve saireyi ihtiva edecektir. 

Kongre ve bu gibi toplantılarım
azzam lbir ebatta yapılacak olan bu_. 
nada aktedilcccktir. 

• 

miz ve tanklannn~ 

c'e 
~ygı 

ine ve anıta 
~ır. 

• • 
~ızın 

leri 
BQfvekil 

•lu Ajana 
rek üure 
ve tebriki 

15 inci 
memlelıe· 
klığım teb-
~ ayrı c•

eıguıiyetim ma· 
luğu için ~ 
n 11österdilıleri 
'mi alakaya kar· 

,. --,,--.. -··· ,.1ikran laialerimin 
ve bu büyük günün milletimi~ 
İfİn de kutlu, refah ve saadet
le dolu olması temenni/erimin 
kendilerine iblôğına Anadolu 
Ajansının tavauutunu rica ede
rim. 

Baıvekil 
Celal Bayar Emniyet abide•i üz.erinde gec. 

havai fİfeklu 
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GEÇİT 
' Geçiyorlardı. Bu iki tarafı da tıklım tıklım, bu havası heye~nla do-
lu alanda onların bır baştan bir başa geçişlerini öğünmeden seyredebi
leniniz olmu~ mudur~ 

Tunç gibi yağız, tunç gibi sert ve dinç erle
0

rin gök yüzünü gösteren 
süngülerine ve yer yüzüne hükmeden ayaklarına baktım: T 'h _ 

kl i .. .. .. b' ·ıı . k b l arı • o a ya ar a yurumuş, ır mı etın ara a ıtı o :;Üngünün keskin ucu le 
parçalanmıştı. y 

Yamında küçücük bir yavru annesine sordu: 
- Bunlar türk askeri, değil mi anne? 
- Evet yavrum. 
Çocuk ayağa kalktı ve oturdug-u sıranın u''ze . kt . 

B ba d k d
. d _ rme çı ı. 

- a m a as er ı egıl mi? dedi. 
Kadıncağız gözlerini sildi ve sustu 
Küçük bir çocuğun büyük hayra~ .. .: d belk' b' 

manasız gelecek sözleri d b' ~unun e, ı, ırçoklanna 
• A n e sonsuz ır belagat seziyorum. 

Bır dava yolunda can veren bı' k · h" . · · · ı· b' k d .. ı · d 'k ' d r as erın atırası ıçın ıç ı ır a mm 
f0fb7r~n e 1 1 a~la. yaş; fakat minimini bir yavrunun yumruk kadar 

8 Gın e. 1onun0yerını boş bırakmamak azmı beliriyordu. 
eçtı er.. nlar yurdun 1 için atıldıkları sava • bo sınır arımı sırnaşan. düşmanları yoketmek 

kadar yılma b' hş ky.u~a da ~u kadar ncşelı, bu kadar çetin ve bu 
z ır a en ıçınde gıderl O d "k .. 

dan, dul a.nasmdan kız •. er. zaman a o suz yavrusun-
mesaj gönde ı:- _' . ~ndan,_ ~rkegınden, dün orduya veciz ve beliğ bir 
dir. ren ~sız aşbug a kadar bütün bir millet onlarla beraber-

Geçtiler ... 

f 
~ön) lü?1küzü beraberlerine alıp geçen yiğitler, parlak süngülerinize 

u cum eyı azınız: 

"Başbuğ ve millet bizimle beraberdir.,,' 

Nurettin ART AM 

Büyük ziraat kongresi 1 1 
komisyon halinde çalışacak 

46 muhtelif mevzuu 
t61i komisyonlar. da 

tetkik için 
kurulacaktır 

r ~ö~. ve ~iraat hayatımıza ait bütün meseleleri ve hunların hal
,:bn'ı ~u~kkun kılacak projeleri tesbit maksadiyle toplanacak olan 

ırıncı .. · 
. t' oy ve zıraat kalkınma kongresi,, ne ait hazırlıklar bit-

mıt ır. 

t"'l~~ngr~, on bir komisyona ayrılarak çalışacaktır. Ayrıca birçok hah o~ııyo?lar da vardır. Ana komisyonlar, teıkilat bağ ve 
la:ı çe zıraa~ı, tarla ziraati, hayvan yemi, hayvanat zir~t sanat· 

. ' ma
1 
rketıng, tedrisat, mevzuat, ormancılık ve te.ınenniler ko • 

mııyon arıdır. 

Teşkilat komisyonunun tali komiı- j tekniği olan şekil ve tatbikat hakkın
~o~~İamerkez kadrosu ve ta~ra yayım 

1 
da resmi bir amerikan eacri bize ben

~ş· 1 tı ve ba.nkalar, köy birliklerini zer ve bizi alakadar eden birçok aaf
k tı~a etmek üzere "vekalet bünyesi., haları olan Amerika ziraati hakkında 
k om!syonudur. Bağ ve bahçe .ziraati resmi bir eıer, Amerika'da .zirai kal-
omısy~nunun :. bağ, meyva, zeytin ve kınmada bUyUk rol oynıyan amerikan 

çayd se ze ve ç~çek tili komisyonları kooperatif ıiıtemi, tekil ve nevileri 
var ı;· T~rla zıraat komisyonu, kuru hakkında İngiltere ziraat nezaretince 
~:h su uü zıraat, gübreler, nebatlar ıs- yaptırılmıf bir tetkik, )atin memle. 

1
' i~ cadele, makineler olarak u • ketlerinde zirai ıendikalar ,ekli ma

mu~ • b~ğ.day ve arpa, yulaf, mısır, hiyeti hakkında bir eser, köylü birlik 
ç~v r· tırınç ola.rak hububat; üçUn- leri tar.zında olan kooperatifler ıiıtc-

l
cu 0 a:ah . da baklıyat tali komisyon - mi, ıtatU ve i9leyi9i hakkında terce-
arını ı tıva etmckted' 1 · t · H . _ır. me, Bu garıs an zıraat teıkilatı ve 

tyvan 
1 
yemı komıayonu tabii ve Amerika ekstanıiyon ıistemini nasıl 

=~i~e ç:y~~ ~rla, l~mek~ik bakliyat ve kendi ihtiyaçlarına adapte ettiği hak-

i 
Yk fdl aılo talı komııyonlarına ay- kında dikkat ve alika ile okumaya 

rı ma ta ır Hayvanla k · • b' 
l
" i. r omısyonu e- değer resmı ır rapor ... 

ve cı umum ve hususi ola k .k. b" 
Hinmekte, umumt ra ı ı!~ o- tkirıci kısımda şu dokümanlar var-
mlicadele, suni ve t:~~~ların ıçınde dır: Belli. ~aşlı me~~eketler ele ahna
hayvan mahsullerı· . k tohuml~~a, rak her bırınde gilduınlü ekonomik zi 

nın ıymetlendırıl- b'k kl' h meal: hususi olan k d raate tat ı şe 1 ve er birinin zira-
ısım a da atrılık li · hakkında P · • ıığırcılık, davarcılık, kö ha :s • ilt .stesı . arıs te evelki yıl 

ve tavtl2n kolları b 1 Yk yvanları tertıp olunmuş enternasyonal bir kon-
ır- u unma tadır · · A 'k · Ziraat sanatları k · · feranı serısı, merı a zıraat nezareti 

ipekböçekçilig·i arıc~mlıkııyot~l~· kAk~ol, tarafından orta Avrupa memleketleri 
• a ı omıs - · J't'k e · t · yonlarına marketi k . zıraat po ı ı a v ııs emı hakkında 

• ng omısyonu na- 1 b · ettid 
kil vasıtaları, zarf (ambala .) yaptırı mı§ ır · 
di 1 J standar- Ü .. .. k da T .. k' . . 

z.aayon. a 11 ve ntıt organizasyonu çuncuk'kısı~. 'c 1~r ıye ıktısadı-tllı komısyonlarına: tedrisat k . _ yatını tet ı ıçın e al Bayar tara -
yonu ilk tedrisat, orta tedrisat 

0;~~- fmdan Amerika'~an dhet edilmit o
aek tedrisat, profesyonel mekt~pl lan ilim heyetinı? Türkiye ziraati 
kuralar tali komisyonlarına ayrılın:~. hakkındaki raporıyle, rnarkenting de
tadır. 

Mesleki tedrisatla 
yeni tayinler 

Ankara sanat okulundan BB. Rifat 
Nazmi Yelmen İzmir S. okuluna, İs
tanbul Erkek terzilik okulundan Şük
r : Edirne sanat okuluna, İzmir emra
zı zühreviye dispanseri ba~ekimi ö 
zatar lzmir sanat okulu doktorluğu
na, Ankara sanat okulu stajyerlerin-
6.en Kadri Özsoy Konya sanat okulu
na, Ankara sanat okulu stajyerlerin
den Mehmet Gürsel Edirne sanat o
kuluna, İzmir sanat okulundan Meh
met Diker Konya sanat okuluna, İs
tanbul Üniversitesi idare hukuku or
dinaryüsü Sıddık Sami Onar ilave o
larak İstanbul Yüksek İktısat ve tica
ret okulu icra ve iflas hukuku öğret
menliğine, İstanbul Selçuk kız ensti
tüsünıien Mazhar Nazım Esmer An
kara İsmetpaşa kız enstitüsüne, b
tanbul sanat okulundan Cevdet Ko
çak İzmir sanat okuluna, Ankara sa
nat okulundan Nihat Saydam Konya 
sanat okulu direktörlüğüne, Konya 
sanat okulu direktörü Ali Rıza Gür
kan Edirne sanat okulu direktörlüğü
ne, Trabz.on sanat okulundan Seniha 
Ege İzmir ak1am kız sanat okuluna, 
açıktan Bedia Sel Manisa kız enstitü
süne tayin edilmişlerdir. 

Ankara radyosunda 

Ziraate dair 

konferanslar 
Bugün Ankara radyosunda Ziraat 

VekUeti namına iki konferana verile
cektir. Bunlardan birincisi saat 11,5 
dadır. Ve köy kalkınması ve Ziraat 
Vekaleti te9killtı mevzuludur. Bu 
konferans Ziraat Vekili B. Faik Kurd
oğlu tarafından verilecektir. İkincisi 
saat 23 dedir. Mevzuu ziraat politika
sıdır. Bu konferans Orman Genel Di
rektörü B. Hüsnü Yaman tarafından 

verilecektir. 
Her iki konferansın ba§larında 

sonlarında ziraat talebeleri koro 
linde ziraat ve köylü mar9larının 

mısralarını aöyliyeceklerdir • 

ve 
ha
ilk 

Sağlık dircktörl'?ri arasında 
Konya merkez hükümet ta.bibi BB . 

Vedi Özen terfian Siirt sağlık direk
törlüğUne, UçUncü umumi müfettitlik 
sağlık müıaviri Hagim Sırman Afyon 
Sağlık direktörlüğüne, Zonguldak 
sağlık direktörU Osman Arrk Edirne 
sağlık direktörlUğUne, Amasya aağlık 
direktörü Şerif Özbek Ağrı ıağlık di
rc ktörlüğüne, İstanbul tıp talebe yur

du direktör muavini Remzi Atman Es
kifehir Sağlık direktörüğüne, İzmir 
Sağlık direktör muayini Baki Bilgili 
terfian Zonguldak sağlık direktörlü
ğüne tayin olunmuşlardır. 

nen piyaıa için ve piyasanın iacp ve 
ihtiyaçlarına uygun yetiştirme ve pi
yasaya sevketme tekniği ve teş.kilatı 
hakkında İngiltere ziraat nazırlığı 
tarafından taze meyva marketingi i
çin yaptırılmış tetkikleri havi iki e
ıer, bütün Türkiye mallarına· tatbik 
şekillerini gösterir Ziraat Vek~eti 
marketing servisince vücuda getiril
mi§ eaer, marketing tekniğin ilmi hu
dutları haricinde tatbik tekniğini ıös
termek için Türkiye, Yunanistan, 
Bulgaristan arasında bir tütün kıy -
metlendirme antantı lüzum ve fayda· 
)arı hakkında Balkan tütün konfe -
ranıı için hazırlanmış etüd vardır. 

Kongre, kuvetli bir ihtimale göre 
ikinci teşrinin on beşinde toplana -
caktır. 

Almanya'ya 
gönderilecek 

talebeler 
Kültür bakanlığı hesabına Avrupa

ya gönderilecek talebe için şehrimiz
de ve İstanbul'da yapılan imtihanlara 
girmiş olanların imtihan evraklarının 
tetkiki bitmiştir. Diğer bakanlıklar 

hesabına Avrupa'ya gönderilecek o
lanlar için yapılan imtihana girenle
rin imtihan evrakları tıetkik edilmek
tedir. Kültür bakanlığı hesabına Al
manya'ya gönderilecek olan gençleri
miz şunlardır: 

Türk ve İslam sanatı tahsili için 
BB. Kamil Su ve Oktay Aslanapa, et
noloji tahsili için Enver Koray, lin
.guistik tahsili için Fa.bir İz, kütüpa
necilik tahsili için Hikmet Uaydın, 
praparatörlük tahsli için Recep Cen
giz ve V.eysel Üstün, mimarlık tahsili 
için Mehmet Ali ve Asım Mutlu, mi
mar·arkeologluk tahsili için Saim Ül
gen ve Hakkı Uras. 

Bugünkü boks 
maçları 

Bugün lstanbul'dan gelen Hakkı, 
Mücahit ve Muvaffak adındaki üç 
boksör Ankaralı boksörlerle müsaba
ka yapacaklardır. Bu müsabakalar ts
metpaşa mahallesindeki Sakarya sine
masında saat 14 de başlıyacaktır. 

tık müsabaka 57 kiloda ankaralı iki 
boksör, Hilmi ve Turhan arasındadır. 
Sonra gene Ankara'dan 66 kiloda Ka
dir (Güne§) Kamil (Ankaragücü) 
maç yapacaklardır. Onların maçını 

61 kiloda Feridun (Ankara) ile Hak
kı (İstanbul) un müsabakası takip 
edecektir. Gene 61 kiloda Vehbi (An
kara) Mücahit (İstanbul) un maçın
dan sonra da günün en mühim karşı
laşmasını teşkil eden Muvaffak -
Mehmet müsabakası vardır. Her iki 
boksör İstanbul ve Ankara'nın tanın
mış sporcularıdır. Muhitte alaka u -
yandıran müaabakaları zevkle seyre
dilebilir. 

Haber verildiğine göre maç ikişer 
dakikalık altı ravunt üzerine tertip 
edilmiştir. 

15 inci yıl kupası 
Bu~ün saat 15 de AnkaragücU sa -

hasında Demirspor ve AnkaragücU a
rasında hususi bir futbol müsabakası 
yapılacaktır. Bu müsabakanın galibine 
15 inci yıl kupası unvanını taşıyan 

mükafat verilecektir. Kupa iki kulüp 
tarafından milftereken temin olunmuş
tur. 

Dün hava kısmen 

yağışlı geçti 
Şehrimizde hava sabahleyin yağış_ 

h, sonraları açık ve sakin geçmiştir. 

Günün en yüksek ısısı gölgede 25 de. 
rece olarak kaydedilmi§tir. 

Yurtta hava Karadeniz kıyılarında 
mevzii yağı91ı, diğer bölgelerde bulut
lu geçmivtir. 

24 saat içinde İstanbulı İzmir, Es_ 
kişehir, Kütahya, Ankara ve Sinop'ta 
cüzi miktarda yağış kaydedilmiştir. 

Rüzgarlar umumiyetle cenupta sa_ 
niyede 3 metre kadar hızla esmiştir. 

En yüksek ısılar gölgede Bursa'da 
27. Kocaeli ve Antalya'da 28, Balıke _ 
sir'de 29, Adana'da 31 derecedir. 

Hatay heyeti Atatürk anıtına çelenk koyduktan •onra 

Hatay1dan Atatürk1e 
sonsuz minnet ve saygı 

B. Abdülgani Türkmen'in reisi iği 
şehrimize geldi altında bir heyet 

C~~~uriyetin ?n be~inci yıldönümü dolayısiyle, Büyük Şef 
Ataturk e, Hatay ın mınnet ve tükranlarını arzetmek ve Anka. 

'd , ra a yapılacak olan törende hazır bulunmak üzere dün şehrimi-
ze bir Hatay heyeti gelmiştir. Heyet, Hatay Millet Meclisi Reisi 
B. A~dülga'.':i Türkmen'in reisliği altrnda, dokuz mebus ve üç g .. 
zetecıden murekkeptir. 

Mebuslar BB. Abdurrahman Mur
sal, Şeyh Ahmet Tümkaya, Basil Hu
ri, Dr. Bedi Bilgin, Haçadoryan, Ha
san Davut, İsa Kazanciyan, Hacı Rez
zuk, Sami Azmi ve gazeteciler de BB. 
ŞUkrU Balcı, Edvar Nun, Jorj Medure 
den mürekkeptir. 

Heyet evelki sabah ıaat dokuzda 
Hatay' dan hareket etmi9 ve dün sabah 
saat sekizde Toroe ekspresiyle 9ehri
mlze gelmişlerdir. Heyet Ankara is
tasyonunda Tekirdağ mebuıu B. Rah
mi Apak, Emniyet i9leri umum mü
dUrU B. ŞükrU Sökmensüer ve C.H. 
Partisi Baısekreteri B. Ziya Arkant 
tarafından kargılanmıttır. 

Heyet lzaaı evvell Parti merkezine 
gelmi9ler, ve Parti binasında bir müd
det dinlendikten ve hasbihal yaptık

tan sonra kendilerine tahsis edilmiş 
olan otellere gitmişlerdir. 

Heyet bası, saat 12 de toplu bir hal
de tekrar partimiz merkezine gelmiş
ler ve buradan Zafer anıtına giderek 
güzel bir çelenk koymuşlardır. Çe
lengin üzerinde, kardeş memleketin 
müşterek ve tek hiısini ifade eden şu 
cümle yazılmıştı: 

"Hatay'dan Atatilrk'e sonauz min
net ve saygı .• ,, 

Heyet kamutayda : 
Hatay heyeti, Zafer anıtına minnet 

çelengi koyduktan aonra Kamutay'da 
yapılan kabul töreninde bulunmuşlar 
ve Cümhurreisi adına tebrikleri kabul 
eden Büyük Millet Meclisi reisi B. 
Abdülhalik Renda'ya hatayhların 

tebriklerini sunmuşlardır. 
Heyet Kamutay'daki kabul törenin

den sonra hipodroma gelmişler ve şe
ref tribününün sağında kendileri için 
ayrılan yerlerde geçit resmini seyret
mişlerdir. 

Tören sırasında vekillerimiz, kar
deş memleket heyeti Azalariyle görüş
rnütlerdir. 

Heyet şerefine dün a.qam Şehir lo
kantasında da bir ziyafet verilmiştir. 

Heyet ii:ıalarınm ihtisaıları: 
Büyük bayramımızda kardeş mem

leketi temsil etmek üzere gelen heye
te reislik eden Hatay Millet Meclisi 
Reisi B. Abdülgani Türkmen, dün ken 
disiyle görüşen bir arkadaşımıza :-,.un
ları söylemiştir: 
"- Anavatanın büytik bayramında, 

Hatay'ın sonsuz minnet ve saygılarını 

Hatay Meclis Reisi _Abdülgani 
Türkmen Atatıf.l·"~anıtına 

çelenk koyarken 

Millt Şefimiz Atatürk'e arzctmek ...e 
bayramda hataylıları temsil etmek ü
zere Ankara'ya geldik. Bu münase -
betle anavatanı ziyaret etmiş olmak 
bize bUyük bir saadet vermiştir. 

Ankara, harikulade bir tchirdiı. 
Böyle modern bir şehrin bu kadar aı: 
zaman içinde inta edilmiş olması, türk 
inkılabının dinamizmi hakkında vazıh 
ve kati bir fikir verebilecek kıymette
dir. Bu maddi inşanın yanında manevi 
kuruluşu, taktir ve hazla tespit ettik. 

Bu büyUk eser, bizim izinde yürll
yeceğimiz emsalsiz varlıktır. Ana va• 
tanın yarattığı bu muazzam eserin 
vermiş olduğu örnek, Hatayı da refah 
ve inkitafa götürecektir.,, 

Heyet azasından mebus Dr. Badl 
Huri de şunları 6Öylemiştir: 

Mevzuat komisyonunun tali komis· 111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1111111ıı1111111111111111111111111111111ıııı111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 11111111111111111ııııı11111111111111111111111ııııı111111111111111111111111111ııı111111111 
yon tarı gunlardır: Kadastro ve top. 
rak kanunu, ziraat asayi9i, zirai kod 
köy kanunu,· ziraat amelesi... ' 

"-Ben, anavatanı ilk defa görmek 
saadetine nail olmuş bir türkilm. U· 
mumi harpte }~zbaşıydım. Fakat ana
yurdu görememiştim. Çok meaudum. 
Büyük Türkiye'yi, umduğumdan ve 
tahmin ettiğimden daha çok bayındır 
ve müreffeh.buldum. Atatürk medeni
yeti bu memleketi yeni baştan inşa etr
miş. Hatay'a daha büyük bir enerji ve 
inanla döneceğiz. Hatay, Atatürk'ün 
büyük eserinden ilham alarak, hUkU
metin hazırlam~ olduğu imar progra
mı altında bayındırlaşma.ktadır. Her 
hataylı için, BU.yük Şefimizin t~in 
etmiş olduğu istiklal ve hüriyete hak
kazanmış ileri bir memleket yarat• 
mak, en büyük gaye olmuştur." 

Ana direktifler: 
Kongre ile yalnız müspet bir plan 

ve politika değil, bütün memlekette 
bu plin ve politikayı ve daima dina
mik halde tutacak, ~nimıiyecek bir 
fikir cereyanı vücuda getirmek için 
ana dirtktiflerin en kısa yoldan reali· 
zaayonuna yarıyacak bazı teknik do
kümanlar terceme ve teksir ettiril· 

mittir. 
Kongre ruznameıinde bahis mev-

zuu edilen her mevzu için ayrı ayrı 

raporlar hazırlanmıştır. 
Ana direktifler kitabında Atatürk

Un ziraat hakk:nda muhtelif tarihler
deki direktifleri, parti programının 
ziraate ait maddeleri, 1937 ikinci teş
rin tarihli Atatürk nutkunun ziarate 
ait kısmı, CelSl Bayar'ın hükUmet 
programında ziraate ait nutku var -
dır. 

Dökiim<mtasvon : 
Kongrenin tetkik edeceği muhtelif 

mevzulara ait vesikalar, bir tasnife 
tabi tutularak kısımlara ayrılmıştır. 

Türkiye ziraatine umumi bir bakış. 
ckstansiyon vork denen ve köylere 
modern ziraati yaymak ve köy kalkın
masını en kısa yoldan temin etmek 

Hava 
Dünkü geçit resminde beyazlar 

giyinmış hava çocukları geçerlerken 
yanımda birisi : 

- Bunları kanatlariyle görsey
dik! diyordu. 

Biraz sonra tayyarelerden kendi_ 
/erini yere koyuveren/erin paraşüt_ 
leri açılınca bir başkası : 

- Mevsim ne olursa olsun, dedi, 
§U papatyalar gökyüzüne çok yara_ 
şıyor. 

1!u tezahürleri gördükçe havayı 
benımsememek, havayı düşünme. 
mek elde değildir. 

O havayı ki eski telakkide bot 
demekti, zayi olmuş demekti. beda
va demekti: Osmanlıcadaki' ''hava 
kazandık!., "kazancımız hava oldu" 
"havadan geçinmenin yolunu bul' 
du,, tabirlerini bilirsiniz. -

Kemalist gençlik ise istediği za_ 
man kanatlanmak, istediği zaman 
paraşüt takmak suretiyle bazan yer_ 
yüzünü gökyüzüne, bazan gökyüzü. 
nü yeryüzüne ulaştırdı. Eskiden 
bu tasavvur bir muhaldi ve buna 
Firdcvsi'nin şehnamesinde bir mü
balaga örneği olarak rastlamrdı. 

T. 1. 

Dünkü geçit reariıinin yapıldığı 
Hipodrom'da matbuat menaupla
rına sene seçen aene ayrılan yeri 
ayırmıılardı. Burası, geçiti iyi gör
mek bakanından çok güzel bir 
yer. Hatta buraaınm güzel oldu
ğunu yalnız biz gazeteciler değil, 
gazeteci olmıtYaniar da taadik e· 
derler. Çünkü dün oradaki aan• 
'dalyaları bizden ziyade bizden ol
mıyanlar iıgal ediyorlardı. 

Bir takan hakiki gazeteciler, 
bu sebeple, ayakta kaldılar. Bir 
arkadaıımız: 

- Ne kadar mealektaıımız var
mıı da tanımıyormuıuz! diyordu. 

Bir ecnebi gazeteci, bir türk sa
zeteciaine ecnebi diliyle: 

- Buradaki mealektaılar, han
gi gazetelere mensupturlar? 

yollu bir aual sorunca türk ga-

zeteci, aözü o eanada geçen tayya• 
re filosuna nakledip . deiittirdi. 

Karıaiyle birlikte matbuat böl
meainde yer bulamıyan bir mu· 
hanıire dönerken : 

- Ayakta kal dm ve yoruldun t 
dedim, o, bayramm neteıiyle 

bunu hoı görüe•ordu: 
- Gazetecilere ayrılmıt böl

mede yer bulamadımaa ne ziyanı 
var, dedi, oradakilerin bepai ben
ce gazetecidir; ıade yazana deiil, 
okuyana ve satana da gazeteci 
denemez mi? 

Mütarekeye tören l 
Amerikaldar mütarekenin yıldö

numunu törenlerle kutlamıılar. 

Kutladıklanna da iyi etmiıler Çün
kü hamdolaun, harbın, umumi bir 
minada, patlak verdiği yok; fakat 
dünyanın, ağız tadı ile sulhu da tat
tığma kani deiiliz. 

Olaa olaa, aözürn yurdumuzdan 
dııan, dünyanın içinde yaıadığı va-
2İyete mütareke diyebiliriz. Onun i
çin amerikalıların mütarekeyi tören
le kutlamaları, yerin~ bir hareket 
olmuıtw-

.4. ı l 
Dünkü geçit reamınde geçen sü

varilerin aeli.m vaziyeti aJnuya bat· 
lıyacaldan noktayı belli etmek için 
oraya bir atlı dikmiılerdi. 

Öteki atlar geçerken, bu atlının 
altında durmıya mecbur olan atın 
halini görseydiniz! 

O da yürümek, o da koımak, o 
da atılmak iıtiyordu; durmayı ken- , 
dine yediremiyordu. 

Bu abn halini PÖrünee bir defa 
daha anladım: Türk, niçin ah her 
hayvandan fazla .evmiıtir? 

Cigara t 

!Sır alman iliminin ifadesine ba
kılıraa bet cigaranm fennen bir in · 
aaru öldünnesi lizmı selinnif. Fa
kat böyle olduiu halde öldürmedi • 
ği de muhakkaktır. 

Öldünneklo beraber ıurası da 
muhakkak ki: Tütün en çabuk bur• 
numuzdan gelen zevk.imizdir. 

İzmir 
25 otöbüs 

• • 
getirtıyor 

İzmir, (Hususi) - Belediye, 'GUzel
yalı, Halkapınar, diğer hatlarda işlet
mek üzere 25 otobüs daha getirtmeye 
karar vermiştir. Şehir meclisinin teş
rinisanide yapacağı topla~tıd~, ot0-
büsler için lazım gelen tahsısat ıstene-
cektir. 

Yeni getirtilecek otobüslerden iki-
si seyyahlara mahsus olacak ve behe
ri elli kişi alabilecektir. Bu otobüsle
rin ücretleri, istenildiği zaman açıla. 
bilecek, yazın açık olarak kullanıla
caktır. Seyyah otobüseri, şehirde ça. 
lıştırılmıyacak, gelen yabancıları Bcr. 
gama ve Efes harabelerine götUrmek 
üzere istimal edilecektir. 
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i talya - Almanya 

Roma • Berlİll mih•erİDİD aailam
lıtı ha.kkmda ne eöylenir• .c;,.ı .. • 
aİn, fU muhakkaktır kİ JtaJJ'&, AJ• 
manya'nm Avmhll"J"a'yı ilhak ede· 
ceiini bilmediii ,.ı,i, Südet mmta • 
kaımm Alman:r-':ra iltihakı da Ro
ma iç.in beklenmedik bir liirpriz ol
muttur. Almanya Avuaturya'yı il • 
bale etmiye karar nrdıiii •aman, 
lta.lya'nm muvafakatini almak fÖY· 

Peşte ile Prag arasında 
notalar gidip geliyor 
İki taraf da Almanya ve 

hakemliğini istiyor • I ltalya nın 

hl Rlbbeılrop 
Roma'dan ıyrlldı 

Macar meselesinde 

Berlin ve Roma 

anlatamadılar mı ? 

Türkiye'nin kuveti cihan 
sulhu için IGzımd1r 

Anlıanı Radyosunda Hariciye Genel 
Sekreter Muavininin verdifi konferans 

Dün radyoda Hariciye V ekileti adına Genel Sekreter Muavini 
~· Ne~il Batı tarafmdan •taiıdaki konutma yapılmıttır: 
-Azız yu.rttaılarım, yetinin inkitafını lifızlarda değil, re-

Bugün on beş yatını ikmal eden atitelerde aramış olmasaydık, biz her 
cilmhuriyetimizin harict ıiyaseti hak- ıeyden evet kendi kuvetimize dayana. 
kında her fınat düıtükçe ve ıenede rak ıulhu temin etmek mümkün ol· 
b~rkaç. ~~f~ bUyilklerimizln ağzındau duğunu, etraftan yükselen makU. ka-le durıun, bu devletin mukavemetı· Budapette, 29 a.a. _Macar ajansı bildiri!or: Çekoılova~ hü

le kartılaflDllWJI hesaba katmıftı. kümetinin cevabi notaıı dün alqam g~ vakıt buraya ıelmıt ve 
Şufnis il• Hitler araundaki . Berh- derhal macar bu""ku""meti tarafından tetkıka batlanmıftır. 
te.aaden sörüpneaindtr ltalya'nm 
Avusturya'ya yardımı bahiıs mevzuu M hükümeti bu notaya pek tebliğde, Macariıtan'ın çek notasına 

acar • gU ""ğ'~d d" ~ · olduğu bu tarihi mülakat hakkın • h 1 1 k bugün cevap vere· bu n u n:: en ıonra cevap ver ıgı 

-
mu t_eme 0 ara bildirilmektedir. Macar hükilmeti bu ela yapılan M>n iftaattan anlatılmak kt 

tadır. Çekoslovakya meaeleıine ı• • ce M:~ar hUkUmetl daha evelden d~t c~~ın~~ 1h~ldu:~::t!!~ ~~ele-lince; eylulün ilk haftaıı, hüküme • bü ilk devletlere bu itte hakem vazı· sı ıçın ~v. e. er ını yap-
tin fikirlerine terceman olan fafist fe~ örmelerini teklif etmittir. Ma • tığını bıld~~ıyo~. . 
•azeteleri, Südetlerin Almanya'ya gük"" t" bu büyük devletlerin Çek hükumetı de Berhn ve Roma da 
• car h ume 1

• • aynı talepte bulunmuıtur. Şimdi bu 
iltihaldarı aala bahia me•zuu olma • cevabını beklıyecektır. hükUmeıtlerin cevaplarını beklemek i-
dıtmı ve Henlayn'in bile bunu ille· Bı·r hal ıureıi bulunacak mı? cap etmektedir. 

Roma, 29 a.a. - İtalyan - alman gö
rilpnelerl dün Kont Ciano ile B. fon 
Ribbentrop ara1ında batlamıt ve saat 
10 dan 12 ye kadar devam etmiştir. 
Fon Ribbentrop öğleden sonra, birçok 
nafıa tesisatının açılış resimlerini 
yapmak üzere turneye çıkmıı olan B. 
Musolini'ye refakat etmiş ve sonradan 
Venedik sarayına giderek İtalyan hil
kilmet reisiyle ayrıca görilşmilştür. 
Bu millakat da iki saat sürmüştür. • 

dınledıgınız nıaIUmat, hiç bir nokta- naat ve telkinlere rağmen o büyük 
yı karanlıkta bırakmıyacak kadar vu- tU kU · d" 1 ~ il ' ı 
zuh ve 1 • • • ·- · • r n ırp ıy e gurm ı ve an amıı 
. .. amı~ıyetle, gıttıgımız yolu .olmasaydık onbef ıenelik inklpfmu-

sıze gostermı•tir Bu konu....,2mızda · 
• ır • :r·-·· zı kendıne medyun oldu~umus ıulha 

sıze her safhası ay 1 t 1 • • . • . . rı ayrı an a ı an temın etmeğe elbette muvaffak ol-
ha.rıcı sıyasetımizin tef errilatı Uzerin- mazdık. 
de du~ara~ bildiklerinizi tekrarlamak Milli bakımdan katiyetle ifade et
veya . ı~1aı mahiyette rakamlar ver· tiğim bu hakikat ıon zamanların hi
mek ıçın karşınıza gelmedim. disatiyle bir kat daha beliğ bir ma-

On heı ıene~ik vukuatın içinde ve hiyet iktisap etmiı bulunuyor. Türk 
bunlll~a .muvazı olarak yürUyen gay- sulhunun, türk inkılibının tOrk re• 
retı:rımızle, harici ıiyaıet ıahaıında fah ve saadetinin zamanı, tUrk mille
aldıgımız neticelerin hakiki mina1ını tinin doğurdulu kuevttir. Fakat, ac:a
ve ~unlılrdan çıkarılması lbımgelen ba bu hakikatin tecellisi yalnrs bu 
denı, huzurunuzda teırih etmeğe ça- mlJlt ıahaya mı inhisar ediyor? 

mecliiiai yazma.ktaydılar. Bu yHı -
Reami t~bliğ larclan iki hafta 80lll'a 5üdet mmta - Bu mesele hakkında macar aj~n· Macar ve çek tayyareleri 

kur AJmanya'ya ilhak edildi. Muao- ıının diplomatik muhabiri diyor kı: aıeı ıeaıi ettiler 
lini. serek Avusturya ve serek Çe- "Macar hükümetinin daha evciden 
koelova'kıya meselesinde hadiselerin yaptığı bir tabii talep dost büyü~ d~v 
akıtma kar§ı mukavemet bnedı. Jetlere olan itimadının mant.kı hır 
Bilakis onlarm akıtına uydu. Avuı- neticesidir. Evela bu devletlerın her· 
hrya'nın Almanya'ya ilhakı tarihi hangi bir hakem itinin doğru olaca
bir ::sanıretti dedi. Südet mmta.kaar • ğını prensip itibariyle kabul etmele· 
nm Alrnanya'ya iltihakmda da milli ri Jlzrmdır. Bu meselenin vuzuh bul· 
prensiplerin zaferini gördü. Fakat masından sonradır ki hakem mesele· 
Muaolini'nin söylediği gibi, bu, ka • ıinin takip edeceği uıul ile m~sp~t 
çmılmaaı mümkün olmryan bir neti- meseleler üzerinde müzakere edıle~ı
ce de olsa, ltalya'yı memnun eden lecektir. Bu yolda yürUmekle meıel e· 

İtalyan - alman mü.ıakereleri hak
kında aşağıdaki tebliğ n~redilmiştir: 

"Duçe, saat ıs" de Kont Ciano ha. 
zır olduğu halde fon Ribbentrop'u ka
bul etmiştir. İki saat süren bu müla
kat samimi olmuıtur. Cumartesi günü 
ikinci bir mülakat daha yapılacaktır . ., 

lıgmakla zevk duyacağım. s·· l-.:ı·~· i Uph k ki Bu hasbih . . .. . oy l;Uıgım prenı p f e yo 

Bu görü!Pl11e hakkında büyük bir ke
tumiyet gösterilmektedir. Bununla 
beraber macar - çekoslovak meselesi 
hakkında henüz bir karar ittihaz edil
mediği zannedilmektedir. 

•e ltalya'nm itine elveren bir neti- kati ve çabuk bir hal ıureti bu u-
ee değildir. ~=bileceği Umit edilmektedir.,, 

Budapeıte, 29 a.a. - Macar telgraf 
ajansı, bazı haberler neşretmektedir. 
Bu haberlere göre çek tayyareleri, 
müteaddit defalar hudutta kiin mev
kiler üzerinde uçmuflardır. Macar 
hudut muhafızları ile macar gümrük 
memurları, bu ajansın veııdiği malQ
mata göre, dün bu çek tayyarelerin
den ikiıine karfı atet açmışlardır. Bu 
iki tayyare, uzun müddet Barbaı'taki 
gümrük memurları kıJlaıaının üzerin· 
de uçmut ve müteakiben çek arazisine 
dönmüştilr. 

Von Ribbentrop saat 15 de Muıoli
ni ile tekrar görüşmüş ve aaat 19 da 
hareket etmiştir. 

İtalya devlet adanılan, pifkin Çekler de lıabmlik if;in 
diplomatlara yakıtrr bir MikW.•tl• müracaal ettiler 
bu neticeye boyun efdiler. Fakat Prag 29 a.a. _ Hükilmet, öğleden 
ondan aonra da orta A'ft'UP&'d.. Roma'ya ve Berlin'e bir nota 
büabütün ellerini çekmediklerini •:~•ererek Macar _ Çekoslovak h~ • 
ifade eden bir vaziyet alau ....... D". :udunun tahdidi meaelesind~ ~u. ıki 
Bu, Münib görüpneleriyle bqlar. hUkUmetin hakemlik etmelerını ıste· 

Mitler Münib söriifmel.rinia Sü- mittir. 

Marsilya'da büyük 
bir yangın çıktl 

det meselesine münha... kelmeun• Bu notanın birer sureti .arnr ~a -
.. ordu. Mmoliaİ, buna Polonya manda atman ve italyan elçılıklerıne 
•• macar m ... Jeeini de ilbe etmit de yerilmittir. Hakemlik ~lebi m~ -
'" ÇekoeloYakya'daki Polonya Ye nasuh mmtakalarm heyetı umum -
maear ekalliyetleri heWrmcla kM'ar- •ine prnildlr. Bugünktı teklifinde 
lar elmqıt1r. p-..,., M&üla ...... • ~ sene Plebl•lt yapıtmuını kabul 

6 ölü, 49 kayıp var 
DMamclen Qft olaNls k.-&• _,. etmemektedir. 
olen ....... Çebsln_.:ra ile ..._ Mact17 cevabı Prag'da 

Marsilya, 29 a.a. - Manilya'mn en iılek yeri olan Kanöbiyer 
caddesinde 50 metre uzunluk ve 70 metre derinliğinde bir 1aha 
kaplıyan büyük "Yeni galeriler,, mağazasında büyük bir yangın 

Jotzsffir. Fabl DYCU me1el~ • Prag,29a.a.-Ncşredilen resmi bir 
rüp gidiyor. Münih anlaf'!"'11 _... 

çıkmııtır. 
Bu mağazada bir müddetten beri ta

mirat yapılmakta olduğu için her ta
rafa bir takım iskeleler kurulmuştu. 

Atet buralardan çıkarak süratl'C etra
fa yapılmıftır. Şiddetle esen riizg&r 
da yangının ~n.iılemcıine ıebep ol
muttur. itfaiyenin gayretlerine rağ
men ate, yandaki binalara da ıirayet 
etmiı, bu meyanda Noay konağını da 
yıkmak mecburiyeti haııl olmu,ı:ur. 
Saat 14 den 19 a kadar olan zaman 

)analı 'ara.dan bir aylık z..,,.. "': 
medİfİ haJd • 

6

....... ~ 
ehemiyetli bir mkdi.p ~ re-
ni bir i.tibaleye ıiamiF· in~ 
'" Fraiua orta Awapa'dan ..._. 
kcWlannı çekmiflerclir. Çek~Ü· 
ya dahili idare.mi yeni baftan tan· 
zim elmİf •e AJmanya ile anlafllU!
tır. Bu neticeden Polonya memnım 
delildir. ıtaı,. ela memnun olamaz. 
Binaenaleyh lna'iltere •• f rana· 
nm -.hneclen çekilmeleriyle orta 
Awupa'da Almanya il• kart• kart•· 
ya kalan ltalya'nm liyaeeti Ahn~
Y•'mn aiyaaetiyle ah.nk içinde~• 
rümemi,.e bqla1111ftrr. Ba ahenkaas• 
lik aon ay içinde bir çok rn...ıeler· 
de tezahür etmifıtir. 

Fakat bu deYletler, anlatılma•• 
llGr olmryan sebeplerle, ihtilafa düt

tüklerinin açıia YUl"Uhnasmdan ih • 
tİrall ederler. kalya ile Almanya 
araamda bir ihtilaf, Roma - Berlin 
mihverinin zafma delalet eder. Hal· 
buki bu mihverin bütün hıziyle dön
düğünü göstermek, hea· iki devletin 
de itine elverir. Polonya için zeva • 
hiri muhafaza etmeli, daha büyük 
anırettir. 

Bu zevahiri mdhalaza İçindir ki 
alman Hariciye Vekili Ribbmtrop 
Roma'yı ziyarete karar vermiftir. 
Bu ziyar tin, umumi mel81eler üze
rinde görüpnek makaadma mat~f 
olduğu '" yeni ingilis ve fNnarll il• 

llhlanma hamlesi kartısrada tedbir 
almak için yapıldıiı bildirilmekle 
beraber hakiki hedefi, orta Awa • 

, ik. f - deY pa meselesi üzerinde ı af • 
Jetin siya1etleri arasrncla bir ahenk 
temininden iJNarettir. 

A. Ş. ESMER 

Sovyetler birliğinden 
gönderilen 

tebrik telgraflar1 
Moekova, 29 a.a. - Tu aj~~ı bildi· 

. . Türkiye c:Umhuriyetının 15 in-
r~yo;:r· ·· il münasebetiyle Sovyet
cı yı . oı~~~myü'-ek sl'WVVeti riyaseti di-
ler Bır ıı;;ı ıH -·" A 
vanı reiıi Katinin Reiıicümhkm~r . ta-
türk'e bir tebrik telgrafı çe ııtır. 

Radikal - Sosyalist kongresinde 

B. Bone dış politika 
hakkında nutuk verdi 

Manilya, 29 a.a. - Radikal - eoıyaliat parti•inin kongreıi dün 
de çalıımalanna devam etmiı, fakat tehirde çıkan büyük yanıın 
dolayniyle me1&i .. buaüne bırakılmııtrr. Dün ~z a~ ~nato ha-
• • encümeni azaıından 8. Berto, Bqvekılle harıcıye nazırı-

ncıMye··n·ıh'te yapılan müzakereler neticesinde harbi uzaklqtırdık-
nı, u . . • 
Janndan dolayı tebrık etınııtır. 

zarfında bet katlı binanın dıvarlarly
le bir enkaz yılınından bafka bir tef 
görülmüyordu. Yangın baflayınca it· 
çilerle mağaza müatahdemleri binayı 
tahliye etmişlerdir. Dördüncü kattan 
kendini atarak ölen bir itçi kızla, bo
ğularak yanan bir reyon şefinden baı;-
ka iki ölü ki ceıman dört kiti ölmilf ve 
yirmi kifi yaralanmıttır. Enkaz altınBu .. nün bqlıca mühim hi~i-f 

. ~hariciye nazın B. Bone .• 
sesını, d .. ı d 
nin dıt ıiyaıe_t ha~~ a IOY e ı- V 1 lef rlLamıı 

. utuk ı-..Lıl etmııtır. . . ıll a 
.., da başka ceaetler de bulunmasından 

korkuluyor. 

ği n qad"kal ıosyaliıt partııı· B Bone ra ı • 
. .franıı~ - İngiliz dostluğuna ;e.r· 

nın · partının 
diği ehemiyete iıaret etmıf, k . . 
ha irca umdesinin sulhu koruma ıçı~ 

t ıf bir fırsatı bile kaçırmanıa 
en zay ö 1 mı"ttir Hatip ıüdet 
ld ğunu ı ye . 

o u 1 . den de bahsederek, Versay 
ıneee esın. . . hakkındaki bil -
muahedeeının bu ış k olduğunu, 
kUınlerinin esaıen bozu . eti 

• "lhakının da vazıy 
Avuıturya nın 1 

• d·~·ni aöylemiı· 
bUsbütün vahimleıtır ıgı 

tir.. Çekoslovakya'ya 
Hariciye nazırı, d ~ halde 

hiç bir pakti~ ~i.lı olmabb~:iyle t~
f B Daladıye nın teıe 

aır ·, . bu lıte takındığı tavrı ha
giltere nın daki dramatik 

eylül ayın 
tırlatmıf, ., ve baz klınscle · 
vaziyetı ızah etmı bo un eg· 
. "ültimatom kartısında y 

rın . nk.i 1 · reddet· 
ğildiği,, yolundaki te t enıu 

migtir. ·· ü Fransa'· 
H t. bundan sonra soz ' 

a ıp d vletlerle olan milnaıe-
nın yabancı e i i k. 
betlerine naklederek dem 1t r ı: 1 

.. _ Pranıa ile komıu memleket er 

d rmal münasebetler tees -
araıın a no • Fransa i
ıüı etmesini arzu edıyoruz. "k" 

Aımanya'nın samimi bir teırı ı 
le "d bulunmalarını wtiyoru•. 
mesaı e 

Knuı Hamsun'un Viktoria 

adındaki edebi romanı eve/ki gan 
bitti. Okuyucularına danya ~e
biyatrnın en gi1ze/ örneklerini 
vermeyi bir prensip tellklci eden 
ULUS ikinci teşrin başından iti. 
baren güzel bir romanı daha tel. 
rikaya başlıyacalctır. 

Bahk -Tutan -Kedi sokalı 
Macar edebiyatının, 1936 ae
neainde, beynelmilel roman 
büyük mükafatını kazamnıt 
olan en yüksek nümuneıidir. 
Büyük harpten 10nra Pariı'e 

hicret etmit olan 

Yolan Földeş 
isminde bir genç kızın 
yazını§ olduğu bu roman, 

muharririni birden bire 

meşhur etmiş ve 

Bahk -Tufan -Kedi sokalı Aımanya'nın bu kadar gay· 
Fransa ve · d ki · 

f derek vUcuda getır ı erı h 1 1 
ret ıar e mah d er di e çevri erek bütün 

1 . aman sarfında ve e -
eıer en u • be tar f d"" d b•nl •• ha cek olan ihtilif korkusunun r 1~ unya a ı erce nus 

Yangın yüzünden Marsilya'da bü
yük bir heyecan uyanmış, civar sokak
larda münakalat durmuş, ateşin çok 
tiddetlendiği anlarda Liyon itfaiyesi 
de hususi bir trenle Marailya'ya gele
rek yardımda bulunmu,ıur. Radikal 
partisinin kongresi dolayıaiyle Mar
silya'da bulunan bqyekil B. Daladiye 
de yangın yerine gidçrek bir müddet 
orada kalmıştır. 

Kanöbiyer caddesindeki üç otele de 
yangın sirayet ettiğinden, kongre 
dolayısiyle buraya inmiş olan radikal 
partiıi izalariyle birçok gazeteciler 
meskensiz kalmıtlardır. Bunlar, §imdi 
Mar1ilya'da bulunmakta olan iki bü
yük vapurda ikamet etmektedirler. 

Korkunç bir bilanço 

Marıilya, 29 a.a. - Teıpit edilen 
ıon rakamlara göre Mar1ilya yangı
nında 6 kiti ölmüt. 49 kiti kaybolınut
tur. Tamir edilmekte olan ilk katta 
baflıyan yangının neden çıktığı henüz 
anlqılamamı,ıır. Enkazın kaldml
muına devam edihne.ktedir. Akpm
dan evel facia kwbanla.rının cesetle
rinin enkaz arasından çıkarılabilece
ği zannedilmektedir. 

Bahkesirde bir 

tren kazası 
d ·ımeıi taraftarıyıs. Franıa ile • satılmı~tır 

e aı araıında tekrar normal mUnuebdet- Nuuhi Baydar Balıkesir, (Hususi) - lstaıyonu-
y üı etmiıtir. Biz, bundan °- muzdan lzmir'e hareket edecek olan 
ter teen ÇUnkU iki memleket tarafmdan ve franeızca tren, vacon takmak •~in manevra ya-
l yı memnunuz. k -ır 
• dak" ananevi dostluk bağlarının nüshasından tercüme edi- par en hızlı bir tampon neticeainde 

. . alınun mevzuu Tilrkıye- her millet irin kendine göre bir ha-
nın kuvetı umumt s Ih · · l<!l :ı .' • ' u ıçın ilZım- kikatin ifadesıni teıkıl eder. Ben bu 
dır,. davası olacaktır. k d 1 ı. 1 TU k '--tı c·· h . a ara "\a mryorum. r --~ .. 

um urıyet ku~ulduğu gUndenberi yalnız türk sulhu için değil, cihan 
on beg. sen~ geçtı. Hem öyle on bet ıulhu için de bir zamandır, iddi11ını 
s~ne .. kı !ar~h sayfalarına intikal etti- pervasızca ortaya atacağım. Bu s&ü
ğ~ .. ~un, ihtıva ettiği hAdisatın tenev- mU işiten aziz yurttaılarnn, bunda her 
v~u, taakubu ve ciddiyet ve vehameti hangi bir milliyet gururunun bati· 
hır ~s~r dolduracak kadar yer tutacak pervazine tezahilrUnO görmeainler. 
v~. ~~kır yo~acak derece ve mahiyette Sulh ıeven, sulh arıyan ve ıulha hiz
gorunecektır. met eden Atatürk Tilı"ldyeıinin ooğ-
B~ de~reye baıladığ mız gün Av - raft ve ıiyast vaziyeti, reall.t görl1fü

r~pa da .~ı~asi durum', siyasi mefk6re, n<Jn vUcuda getirdiği dostluklar ve it
sıyasi gorut ve yUrilyilf tekilleri bu- tifaklar ır1laileai ve nihayet harici ıi
gün esaslı istihaldere uğramıt, tama- yaıetinde zayıf bir devlet gibi fU •eya 
men veya kıımen,defitınit bulunuyor. bu manzumenin ihtiraslarına alet ol-

Dünya ıiyasetini elinde tutanların rruyarak milıtakil bir siya.et teminine 
kanaatleri, düıUnceleri, iti için olan muvaffak ohnlJl bulunmaeı, ancak 
tahminleri hep bu istihaleye tabi ola- kendi Jı:uveti sayesinde iıtillAl edil
rak değişti ve ortada • hattA birçok mi,ıir ve binaenaleyh bu kuvet dünya 
memleketin kendisi için bile • sıkı sulh ve mü1alemetinin iıhmal edilmi· 
bir çerçeve içine alrnmıt bir program yecek bir meınedidir . 
kalmadı. Buna hayret etmemek la· 1914 bilyük dünya aava,ınm imille
zımdır. Çünkü, sulh, muhafazası Jı:o - ri içinde oımanlı imparatıorluiwwn 
lay olmıyan ve her an teyakkuzu i - hata adam oluıu ~ mülUm rol oyna
cap ettiren bir servettir. Sabit fikir- mıttır. GörUlUyor ki Tiirkiye'nin ku
lerle idame edilemez. Bayledlğim bu vetli bulunmaaı Jı:endi•i için oldup 
hakikat, TUrkiyemiz için de aynen kadar umumi ıulh i&in daıhi çolk fay
vakidir, biz de kendlıine nmlmlyet- dalıdır. 
le merbut olduğumuz ıulhu, her gU- Biz, kiımeye ile't olmryarak, ttlrk 
nün teyakkuztarı, dik~atleri içln<!e ve milletinin menafiini uliın bir görüt
büyük himmetlerle muhafaza ediyo - le müdafaa edebilecek kudretli vazi
ruz. Fakat aziz yurttaflarım, bizim yette bulundukça umumi ıulhun nm
gösterdiğiıniz itina ve himmet biltUn hafaza ve idame imkinları artmıf o
menbaını, on bet aene nel A t a • lur. 
t O r k 'On harici ılynete mesnet ola- Bis. etrafımızda tee.Ua eden ku
rak koyduğu esaslı bir prensipten a- vetli ıulh çemberinin içinde kendi 
lıyor ve hep 0 prensipe dayanarak milletlerbizin inldpf ı gayesini, alt• 
gene bOyUk Şef'in yilbek idaresi al- ~ milyon nüfusun kıskaç ıllıı&i_i
tında feyizli inkipfmı ga.teriyor. lerıne dayandııkça, bu ıulh ve uayıı 
Bu prenıip: ''Her ıeyden e•el kendi- mıntakuını eski kanlı haline dön.dUr
mize ve kuvetimize dayanmaktır.,, mek ve bundan yalnız bizim zaı:ar~ 
Dostları yaklattırmak dutmanları u- mıza ve yapanların ldrına olarak ı.tı.. 
zak tutmak ve nihay~t kolay kolay fade etmek mümkün olamaz. 
iblll edilemiyecek bir ıilkQn ve refah İfte, umumi ıulh için, kendimizin 
mıntakuı teslt etmek, 0 mmtakayı ve müttefik ve dottlarımızın kuveti 
gitgide geniıletmek ancak ıulh idea- ~lı bir hnil olduğ~nu gösteren ba
li~i yalnız bir nazart mefkQreye de· haakatler .. ~u h~ıkatlerden gene 
ğıl, onu koruyacak Jı:uvete istinat et- müdafaa ettıgım tezın en kuvetli deU_ 
tinnekle mlitnkün olabilir. ' lini ç~kararak söyliyebilirim ki, tlirk 

Tilrkiye'nin sulha olan merbutiye- kuvetı olmasa bu ittifak ve doatluk 
ti artık hiç bir tilphe götürmiyecek çenberleri teeuils edemez. İhtlrau~ 
kadar umumt kanaate mevzu tetkil et- menfaatsiz ıulhaeverlikte Türkiye " 
miı bulunuyor. Dahilde inkipfını, onun kuveti bir hattı fuıldır, kuveti_ 
mUatahak olduğu refahı arıyan türk miz, müttefik ve dostlarımız için bir 
milleti, herkesin inkipf ve refahına garantidir ve onun idamesinde bütün 
hürmetkir ve diğer bütiln milletler ıulh ietiyenler için umumi menfaat 
tarafından da kendisi hakkında aynı mündemiçtir. 
dii!UnUıiln hakim olmuına muntazır- ---
dır. Fakat, ıulh yalnız onu ıevmekle, 
onu milletin saadeti için bir mefkQre 
olarak telikki etmekle, nazariyat ile, 
büyUk inaant prensiplerin gilzel ifa
deleriyle teınin olunamıyor. Sulh ıev
mek ve ıulh Amili olmak için evela, 
herhangi bir tecavüzden korkmıyacak 
kadar kuvetli olmak lbımdır. Türki
ye'nın on bet senedir göaterdili bü
yük terakkiler, türk milletinin refah 
ve lnkipf yolunda attığı dev adım
ları şüphe yok ki ıulh uyeainde 
mümkiln olabilmiı, fakat Türkiye'nin 
sulhu da, makul ıiyuetlnin pnlı türk 
ordusuna dayanmuiyle temin edile
bilmiıtir. 

Zayıf bir memleketin sulh idealiz
mi ancak cılız bir çocuğun biçare ve 
zebun ağlayıtları, yalvarııları ve kur
nazlıkları kadar karanız ve tesiniz
dir. 
Osmanlı imparatorluğu, Abdülha -

mit'in evaili saltanatından beri mara
zi bir halde inki§af eden bu zebQn 
kurnazlıklarla idamei hayata çalıpıı 
tı. 

Kendi emniyetini, diğer milletlerin 
rekabetlerinde aramak, her ıtınOn hl
diıatından yalnız bu menff sahada iı· 
tifade etmeğe çall!m8k, hOıran ile 
neticelenmeei mukadder olan bir si
yasettir. Nitekim, imparatorluk için 

20.000 Yahudi 

Almanya'dan hudut 
· dııına ~ıkarllıyor 
Bertin, 29 a.a. - Berlin poliıl ya

hudilere kartı baskınlar tertip etmif 
ve tüpheli gördüğü 200 kadar yahu
diyi tevkif etmiıtir. Bunların arasın
da birçok Leh yahudileri de bulun -
duğu için, bu kadar seri ve geniı bir 
harekete intizar etmiyen Bertin Leh 
makamları heyecana dilprıilflerdir. 

Leh ıefareti alman hükümeti nez
dinde tetebbUıte bulunarak, bu gibi 
J1ahudilerln hudut dışına çıkarılıp çı
karıhnamuının, alman hilkUmetlne 
aft bir it olduğunu, ancak bu gibi p
hıılara alt emlakin musadere edflme
meainl ve bedellerinin sahiplerine ve
rilmesini istemittir. 

Tevkif olunanlar aruında iki de 
gazeteci vardır. Sellhiyetli makam
lar bunlar hakkındaki karann geri a
lınacağı vadinde bulunmutlardır. 

Sovyetler Birliği halk ~ıerleri 
,_ . reiıi Molotof Türkıye Bape
s:onseyı a- ti birli~i 
kili Celil Bayar'• ve '7"• .re • er • 
H • . halk kıomweri Litvinof da 

T~rkıc.ıye Hariciye vekili Dr. Tevfik 
ur ıye tcıbrı'.._ te1-ıı 

Rilttil Ar111'a .birer • ,. .... 

akruaaveı~len~eıini bizim kadar kimse ar- len yeni tefrikamIZI alika bir vagonun bölme tahtaları parçalan-
m1Jtır. Bu kaza eıııuında Ahmet a· 

zu ed:::·,. yabancı 1anü11Uler çekil- ile takip edeceğinizden 1 dmda birinin iıki parmağı kesilmittir. 
"kB;en son~a tapanya itinin de mUna- e m i n 1 z Diğer dört kiti de muhtelif yerlerin-

d! b" kilde hallolunacağı hakkın- , .. ._.. ___________ .. ~_.. den yaralanmııtır. Yaralılar memleket 
sıp 1~..!::~ anuti anlatnuftır. hutaııcaine kaldınlmı·-· 
c1aı--.· 

de öyle olmuıtur. 
Biz, harict ıiyuetlmlzin lıtiklllini, 

türk milletinin bilyük huailiyle kıy
metini artıran kuvetimlze dayanma • 
mlf olsaydık, biz. A t a t G r k 'iln 
nimetleri JUID ıastı lıte dllnya nsl-

Son dakikadaki haberlere göre, tev
kif olunanların sayraı 20.000 i bulmuf
tu ve yahudiler Polonya hududuna 
ıevkolunmakta idi. Almanya'nrn Var
!OVB elçiıini de, sanıldığına g8re bu 
meıele ile allkalı olarak, Berlin'e geJ
mlıtlr. Polonya hUkUmeti, yaptığı te
ıebbOıler aayeıinde alman hUkilmetl
nin aldığı tedbirlerden vaz geçeceli· 
ni 1'"'"'Pktadır. 

pdermitlcrdır. 
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ATATORK VE INKILABI 
TORKIYE CUMHURİYETİ 

Parasız yatılı talebe 

l 
İmtihanı 

tam 
kazanan 638 talebenin 

listesini neşrediyoruz 
Bu sene, liselerde meccani leyli o- Arslan, Kadriye Çağlar, Ahmet Ek· 

tarak okumaya talip olanlar arasında rem Kılıç, M. Emin YağlL 

BİR FRANSIZ MUHARRİRİNİN İNKILABIMIZ 
açılan imtihanlarda 638 talebe kazan- EDİRNE LİSESİ - Mehmet Er-

HAKKIN DA NEŞRETTİGİ 
. 

BiR MAKALESİ 

mıştır. 

Meccani olarak liselerde okumak 
hakkını kazananların tam listesini a
şağrya aynen dercediyoruz: 

AFYON LİSESİ - İhsan Tanbo
ğa, Mehmet Öztop. 

B ir iki defa ~ürkiye'yi ziyaret ettikten ''Atatürk ve Türkiye'nin hakiki çehresi~, 
sonra Ulu Önder'in dehalı idaresi al· isimli olgun bir eser de neşretmiş olan fran-
tında genç cümhuriyetin kısa zaman- sız muharriri Gerard Tongas'1n Anverste 

KARAKÖSE ORTAOKULU-
Mehmet Gönültaş Eyüp. 

AMASYA ORTAOKULU - Ma
hide Kxlıç, Jale 'Olay. 

aa başardığı büyük işlere hayran kalmış ve çıkan ''La vie economique et sociale,., mec 
memleketinde bizi daha yakından tanrtnıak muasında "Türkiye Cümhuriyeti,, başlıklı 

MERZİFON ORTAOKULU -
İbrahim Altın Damar, Nihat Çetin, 
Kemal Naldemir, Kemal Özhatun, 
Tahsin Akdağ, Halide Alptekin. için devamlı ne~riyatta bulunmuş., hu arada ihatalı yeni bir yazısını okuduk. 

ANKARA ERKEK LİSESİ -
H. Fehmi Yazıcı, Mualla, Hakkı, Ah
met Tufan, Semiha Adıgüzel, Nec
mettin, Erdoğdu, Mehmet Kansu, 
Müfize Bosoran, Hasan Geşeli, Ne
vin Gürsu, Ömer Evin, İbrahim, Ca
vit Çakırgöz, Nedime Batur, İsmet 
Öker, Türkan Tansan, Remzi Duru, 
Mengüç Menka, Mashar Sovant, Şev

onümüzdeki 29 ilk teşrinde, tan başa organizasyon halinde olan dile, adliyeye ait bütün o reformla-
Türkiye, türk mılletınin miı- bu memlekette, onunla geniş bir iş rı hatırlatmak, kadının hüriyete ka-

cedoıctı büyük Şef Kemal Atatıirk birlıği yaparak, oynıyabileceği bü- vuşturulrnası, mim terbiyenin :.ır -
tarafından cum!luriyetin tesisınin yük rolu derhal anlamıştır. Bu su • ganizasyonu üzerinde israr etmek, 
on beşıncı yıldonumunu parlak bir retle, Türkıye'nin endüstrileşmesi- halkın sıhatini korumak için alm -
surette ve tarı± eaııme.ı oır ht:ye . nın büyiık bir kısmı alınan mühen- mış olan tedbirleri göstermek ve sa-
canla kutlıyacaktır." ciisl.erı, makineleri ve kredilerinin yısız nafıa işlerini zikretmek icap 

Satırlarıyle başuyan bu etüt Ata- yardrmiyle vücuda gelmektedir. 1- ederdi. Her sahada, her şey yeniden 
türk'ün harıkalar ve :ı:aterlerle dolu ki memleket arasında ticaret çok yaratrlmıya veya teşkilatlanmıya 
hayatının kısa bir bıyugratısini yap- münkeşiftir. muhtaçtı. 

ki Özman. 
LİSESİ - Kemal 

tı:ktan sonra inkrlap reJımınin ana Yunanistan'la Türkiye arasında İşte bu ihtiyaç her biri diğerinden 
umdelerini ve partınin altx okunu i- dostane münasebetlerin teessüsü daha cüretli uzun bir sıra reform-

ANTALYA 
Keskine!, Hasan Tayşi, Şefik Sayan, 
Fazıl Kişioğlu. 

~ edıyor ve 'l'ürkıye 'nın dış poli- daha küçük olmıyan bir ehemiyet ları doğurdu. Maziyle kati surette 
tıkasının dürıistlük ve isabetını tah- arzeder. Şarki Akdeniz alemi için rabrtc.. __ ,u kesen ve onun külleri ü-

AYDIN ORTAOKULU - Meh
met Yavaş, Ali Ünlüer, Adil Kırım, 
Süleyman Seven, Erdoğan Artun, 
Bahtiyar İnal, Süleyman Yurttaş, Os
man Canım, Mümin Ardalı, Ümit 
Topçu, Rahmi Duru, Hüseyin Özfi
liz, Muharrem Taşcıoğlu, Süheyl Al
tunta~, Muzaffer Özkolçak. 

lile geçerek diyor ki: hayati bir anda, Atatürk ve V enize- zerinde hakiki bir türk milleti ya -
"Türkler nıhayet bir "Türk mille- los iki memleket arasında bunca za- ratmıya azmeden Atatürk milll in-

ti"nin teşekklilüne en uygun olan mandanberi mevcut olan husumeti kılap planını sistemli bir surette ta-
"coğraii çerçeve"yi bulmuşlardır. sağlam bir dostluğa tahvil ettiler. sarladı ve tatbik etti. Son derecede 
Anadolu ve Trakya'ya, tarihin ve Bu dostluk Türkiye'yi, tek başına çapraşık olan bu eserin tahakkukun-
hatta tarihöncesinin en eski zaman- tehlikeli olmasa bile, Avrupa dev - da beşeri dehayı çok yüksek bir de-
~rmd~beri, ~rta Asya'dan gelen }etlerinden biri veya diğeri tarafın- receye çıkarmıya muvaffak oldu. 
turklerın hakıki yuvalarını üzerin- dan faydalanabilecek bir hasımdan 
d~ k~rmuş oldukları bir ülkeye çe- kurtarmıştır. Modern diplomasi ta-
kılmış olan Kemalist'ler Hitit'lere ribinde böyle bir iş birliğinin mua-
lay~k ahfad olduklarını ispat etmek- dilini bulmak kolay değildir. Bu 
tedırler. Onlar türk toprakları üs- birliğin ehcmiyeti çok büyüktür , 
tünd~ .türk ~~deniyetini bütün par- çünkü etrafında yenı bir Balkan a-
laklıgıyle dırıltmek istiyorlar. !eminin teşekkül edeceği nüveyi, 

Muayyen bir coğrafi mıntakaya teşkil etmektedir. Bu yeni Balkan'-
karşı bu sarsılmaz rabıta milli mev- lar aleminde büyük devletler mü -
cudiyetin ana şartıdır. essir bir nüfuz icra edemiyecekler-

Onun içindir ki, yeni hükümet dir.,. 
snerkezl. A kar .. kl Muharrir bundan sonra genl' n a, tur erin vatanla- :J" 

rına bağlılıklarının bir delilidir. İs· Türkiye ile İtalya arasında tazelen-
lam topluluğundan sıyrıldıktan son- miş olan dostluk münasebetlerin -
ra türk ruhu Anadolu'nun ve Trak- den bahsederek Fransa'ya geçiyor, 
ya'nın taşlı toprağına yavuklanmış- Kemalist inkılabından menfaatleri 
tır; İmdi, bütün bu ülke (l), Avru- en ziyade halel gören memleketin 
pa_yı Asya'ya bağlıyan bu köprü, a- Fransa olduğunu, Fransa'nın Tür • 
şagı yukarı dünyanın tam coğrafi kiye üzerindeki ekonomik ve kültü-
merkezinde bulunmaktadır. Burası rel nüfuzunu tamamiyle kaybettiği-

...... ni anlatarak diyor ki: en .... rnasyonal kara ve hava yoiları-
nın tabii geçididir. Aynı zamanda "Fransa hala eski zihniyetini bı-
bu memleket büyük deniz yolları _ rakmaktan imtina ediyor. Bununla 
nın en heybetli stratej ık noktaların- beraber, Paris'in dostluğuna çok 
dan biridir. kıymet veren Ankara hükümeti a -

Bu vaziyetin ehemiyetini ve aynı 
zamanda. milletin hayatına karşı da· 
vet edebıleceği tehlikeleri müdrik 
olan Kcmalist'ler, sultanlarınkine 
taban tabana zıd bir politikayla, top
r~kla:mın ~~suniyetini temin için 
hıç bır şeyı ıhmal etmediler. Aynı 
s~.b~pler dolayısiyle, Türkiye'nin 
b':1tun ~ış politikası dahili işlerine 
~ı~eyı k~r~ştırmamak prensibine 
ıstınat ettırıl~iştir. Türkler, yeni
leşme eserlerıne her türlü dürüst ve 
faydalı iş birliklerini memnuniyet
le kabul temektedirler, fakat "nü _ . 
fuz"dan bahsedildiğine asla taham
mül etmezler. Bu kelime onlara deh
şet telkin eder. 

Sovyetler Birliği, Türkiye'nin 
kendisiyle iyi mi.lnasebetler tesis 

• etmiş olduğu ilk devlettir. Bunda 
bir ~çok s~beple~ amil olmuştur. E 
vela, rus ıhtıialı, ',l'iırkıye cumhurı
yetinin sıyasi ve iktisadi menfaat
lerini ihlal etmek şöyle dursun bu 
devlete kudretli şimal komşuı;u~un 
uzun zamandanberi ağır basan me ~ 
şfım tehlikesini ortadan kaldırdı. 
Diğer taraftan Sovyetler birliği ve 
Türkiye, o devirde, aynı garp dev
letleriyle mücadele halındcydiler. 
Bu dostluk o zamandanoeri ciddi _ 
yetle idame edilmekten gen kalma
dı. Her iki devletin aşikar ve devam. 
h menfaatleri icabı olduğu için bu 
dostluk çok sağlamdır. Sovyetler 
birliği içın Karadeniz' in kapıların
da ve Anadolu yaylasında kuvetli 
bir Türkiye sovyet topraklarının 
son derece zayıf noktalarım hıma
ye eder. Türkiye'ye gelince, rus 
dostlugu onu iki cephqe karşı koy
mak endişesinden kurtarır. Niha -
yet, bu yüzden, iki memleketin As
ya'daki itibarları mahsus suret~e 
artmakta, aksiyonları daha müessır 
olmakta ve birlikleri sınırdaş mem
leketlerin modern evolüsyonları ü
zerinde bir cazibe kuveti teşkil et
mektedir. 

A
lmanya, büyiik cömertlik, 
propaganda ve suples gay

retleri sarfederek Türkiye ile pek 
sıkı münasebetler idame etmekte
dir. Sovyetler birli ~ i gibi o da, baş-

(1) Türkıye , Sovyetler birliğinden son
Avrupa'nın en geniş mesahaya sahip mem
leketidir, 

sırlık fransız - türk dostluğunu tak
viye etmekten başka bir şey istemi
yor. Türkiye'de kendisine bir şeref 
mevkii temin etmek yalnrz Fransa
ya bağlı bir şeydir. 

Kemalist'ler, altında bir tahak
küın zihniyeti gizli hiç bir yabancı 
"tesir"in işlerine karışmasını iste -
mezler, fakat inkılaplarında kendi
lerine hizmet edebilecek her türlü 
iş birliklerini memnuniyetle kabul 
ederler. Türk toprağının bir sömür
ge olmaıdığını, fakat içinde yavaş 
yavaş, kelimenin tam manasiyle ha
kiki bir türk milletinin yükseldiği 
bir yuva olduğunu nihayet anlamış 
olanlara ellerini uzatırlar. Mutlak 
surette mustakil olan bu devlet, di
ğer milletlerle ancak, müsavi sıfa
tiyle münasebetlerde bulunabilir. 
İmdi, fransız tesiri, Türkiye'de de
rin izler bırakmıştır. Burada mem
leketimiz, prensiplerimiz, kültürü
müz hala büyük bir tercihe mazhar 
olmaktadır. Türkiye, fransızla.rla 
bir çok iş zihniyet, ideoloji, 

karakter ve tamperaman yakınlık -
ları olan milletinin olgunlaşması 

yolunda samimi müzaharetimizi ka
bule amadedir. Kemalist Türkiye 
Fransa ile sıkı bir surette iş birliği 
yapmak istiyor, ve bu birlik, bütün 
diğerlerinden ziyade, dünya sulhu -
nun kuvetli bir unsuru haline gele
bilir . ., 

Müellif, Hatay meselesini de mü
talea ettikten sonra yeni Türkiye'
nin -~ali ve iktisadi eserini gözden 
geçırıyor. Zirai ve iktisadi sahada
ki kalkınmamızın rakamla deli11eri
ni vererek "Netice" başlığı altında 
şunları yazıyor: 

Atatürk tarafından başarılan 
. _ muazz~m ve eşsiz siyasi, ik-

tısadı ve malı eseri, heyhat ki pek 
kısa olarak, izah ettik. Tam bir fi
kir verebilmek için, aynı zamanda 
daha az ehemiyetli olmıyan ve Tür
kiyenin mukadderatında hayati bir 
rol 0ynıyan içtimai eserini de mtita
lea etmek lazımdı. Yerimizin kıtlı
ğı dolayısiyle bunu yapamıyoruz. 
Filhakika, her şeyden evel türk mil
letinin son derece hantal dış man
zarasını değiştirmiş olan bu mu~z -
zam reformlar serisini teferruatıy • 
le ~.nlatmak icap ederdi. Kıyaf~te, 

Japon laa rruzu 
hakkında 

Bir Çin tebliği 

BALIKESİR LİSESİ - Mustafa 
Kırcaali, Safiye Unutmaz, Emin E
sen, Mustafa Yoldemir, Hilmi Küçük_ 
lerli, Raif !mrahoroğlu, Hüdai Süsoy, 
Mehmet Ali Afşin, Aliye Öner, Ah
met İleri, Tevfik Ongan, Ahmet Ere
ken, Bediülhayır, İsmail Yılmaz. 

AYVALIK ORTAOKULU - Ya
şar Yatmaz, Cemal Yada, Macit Ada
lı, Bekir Turgut, Hayati Akol, Fik
riye Gökçay, Şermin Gökkan, Hilmi 
Erel doğan. 

BANDIRMA ORTAOKULU -
Paris'te çıkan Lö Tan gazetesinde Necdet Enünlü, Muzaffer Demir, 

Çin'in Paris elçiliği tarafından veri- Şemsettin Turan, Mustafa Yalçıner, 
len şu tebliğ okunmuştur: Hasan Çokyaman, Ayşe Yasun, Rem-

Paris'teki Çin elçiliği, Kanton si- zi Geldiay, Şerife Biçkicioğlu. 
vil ve askeri otoritelerinin itibarını EDREMİT ORTAOKULU - İb
kırmak gayesini güden maksatlı ha- rahim 'Unal, Melek Unal, Huriye 'U
berlere, bilhassa bu otoritelerin Ja- nal, Necdet özgelen, Ali İhsan Ba
ponya'ya satılmış olduğu hakkında- şaran. 
ki rivayetlere karşı halkı müteyakkız BİLECİK ORTAOKULU - Mus
davranmıya davet etmek ister. Garp tafa, Mehmet Durmuş, Mehmet, Meh
stratejisinin bazı cari fikirleriyle met, Mehmet, Necati, Sami, Necmi, 
mütalaa edildiği takdirde büyük bir Vildan, Hakkı, Ekrem, Baki, Sabrı, 
şehrin ihtiyari boşaltılması garyi mu- Selim, Sıtkı. 
tad bir hadise gibi gözükebilir. Onun B!TLİS ORTAOKULU - Muzaf-
içindir ki Kanton'un sukutu hadise. fer Gürses, Mediha özgüre!. 
sinin bu hususta her türlü fantastik BOLU ORTAOKULU - Makbule 
spekülasyonları doğurmuş olmasında Albayrak, Osman N. Ozeren, Mehmet 
şaşılacak bir şey yoktur. Gülez, İsmail H . Arman, Fatma Öz-

Bununla beraber, on beş aydanberi, elmas, Halil Öztoprak, M. Rifat Er-

Çin dünyanın en kuvetli ve en iyi soy. ORTAOKULU _ Meh-
techiz edilmiş ordularından birine, D'UZCE 

met Konuralp. 
harp donanması olmadan, küçük bir BURDUR ORTAOKULU _ Mü-
bava kuveti, mahdut bir topçu ile ve kerrem Oğural (kız), Nevvare Oğur-
iyi inkişaf etmiş bir endüstriden al, Hatice Dönmez, Mustafa Kutlu-
mahrum olarak mukavemet etmiştir. er, Fatma F. Can, Mürüvvet Kemerli, 
Çin, askeri cihazlanması ve harp ma- Mustafa Üresinler, Ali Hoşafcı , ls
teryelleri itibariyle haricin yardımı- mail Boyal, Niyazi Turgut, Mehmet 
na muhtaçtır. İşte bu yüzdendir ki Atilla, İbrahim Yaşar, Saim Turgay, 
Çin askeri kumandanlığı tarafından Ali Şenkal, Ali Şahin, Ahmet Yağ
kabul edilmiş olan plan istilacılarıu lıkçı, Necdet Yağlıkçı, Necip Büyük_ 
motörlü kuvetlerinin, kuvetli topçu- artık, Müşerref Yıldırım. 
tarının ve hava kuvetlerinin avantaj- BURSA ERKEK LİSESİ - Mu
larına güvenebilecekleri meydan mu- zaffer Alagün, Şükrü Kapıcı, Esat 
harebelerinden çekinmek olmuştur. Gümüşen, Galip Uzunca, Süheyla E-

sen, Fatma Varış, S. Safiye, Salahat
Japon hücumlarının başlıca hedefi tin Konukçu, Fatma Behire Onsu, 
"Çin'i dize getirmek" için Çin ordu- Enver Mutulu, Mümin Akgün. 
sunun kuvei külliyesine taarruz olun- İNEGÖL ORTAOKULU - Le
duğundan, Çin stratejisi japonların o man Şenalp, Mehmet Doğan, Saime 

kadar hararetle takip etmekte olduk- Çakan. 
ları bu gayeye erişmelerine mani ol- ÇANAKKALE ORTAOKULU -

· · d k · k"Ir Muzaffer Şen. 
mak ıçın Çin or usu uveı u ıye- B!GA ORTAOKULU - Murat 
sini masun bulundurmak ve onlarla 
daha müsait bir zemin üzerinde har- Cengiz, Fahrettin Dağdelen, Abdul-
be girişmek ve kuvetlerini gevşetmek lah Şengül. 
için istilacıları her gün biraz daha GELİBOLU ORTAOKULU - 11-
içerilerc sokmak olmuştur. Bu bil- han Kanaşkan, Hikmet Gönenç, Sü
hassa devamlı bir mukavemet harbi- leyman Tahtasızoğlu, Mesude Uz, 
nin ihtiyaçlarına uydurulmuş bir stra. Necdet Evin, Halil Karaburçak, Hü
tejidir. Çin'in cenubunda vaziyetin seyin Yesugey. 
neticesi hakkında Çin aleyhinde orta- ÇANKIRI ORTAOKULU - Sa
ya atılan fena niyetli muhtelif riva- dık !nan, Şükrü Kutlu, Mustafa Ay
yetlerin, tamamiyle asıl ve esastan dınlı, Şadan Kaleli, Rana M. Gilzey, 
ari olduğunu zaman gösterecektir. Neriman Uygur, Şaban Eröncel, Şa-

Primler hakkında 
Ankara Bahçeli Evler Yapı Koope

ratifinden : 

Esas nizamnamemizin 17 inci mad
desi mu<:iıbince mecburi olan sigorta
nın mebdei 1.11.1938 olarak tesbit e-
dilmiştir. Ancak işbu sigorta ortakla
rımıza mektupla yapılan tebligatta 
miktarı bildirilen ilk peşin primler 
Sümer banktaki hesabımıza makıbuz 
mukabilinde yatırıldıktan sonra mu
teber olacağmdan primlerin bir an e
vel yatmlmasıru rica oderiz. 8121 

habettin Ergenç, Bedriye Uzel, Sami 
Gülünay. 
ARTVİN ORTAOKULU - Os

man Ersoy, Vahdettin Yıldız, Adem 
Aktaş, Sezai Hazar. 

HOPA ORTAOKULU - Mustafa 
Alkumru, Kemal Çapan, Hüsamettin 
Kocaman, Tacettin, Atıf Alkumru. 

ÇORUM ORTAOKULU - Necdi 
Daldal. 
1SKİLİP ORTAOKULU - Zeka

yi Ozdil, Bekir Sezer, Ali Rıza Ka
le, Hasan Özel. 
DİYARBAKIR LlSESİ - Zeki 

Özel. 
DEN1ZL1 LİSESİ - Muzaffer 

dem, Tahir Kamk, Nadir Tekirli, Os
man Malazgirt, Salih Dora, İsmet 
Rodoplu, Nesrin Cemiloğlu, Sabri 
Çetin. 

ELAZIG ORTAOKULU - Ab
dülkadir Oğetürk, Cahide Dalakay. 
ERZİNCAN ORTAOKULU -

Meliha Bayrak, Lütfü Karadeniz, 
Hayrıiye Nahabaş, Lütfü Geçin, Hu
lılsi Işıldak, Haydar Yıldırım, Refet 
Ak kan. 
ESKİŞEHİR LİSESİ - Suhan

dan,Mustafa, Halil, Adil, Cevat, Ham
di, İsmail, Sami. 
GAZİANTEP LİSESİ - Nuret

tin Altay, Özdemir Yarar, Mehmet 
Gürler, Şadiye Özdal. 
KİLİS ORTAOKULU - Halil 

Kaleli, Mahire Hamitoğlu, Asım A
rremer, Kemal Artun, Mehmet Yıl
dırım, Kemal Özkan, Mehmet Oğuz 
Sarılıoğlu. 
GİRESUN ORTAOKULU - Sıdı

ka Gürsu, Muzaffer Edgüer, Kemal 
Oksal, Mahmut S. Durukan, Lütfü 
Mosa. İfakat Tuna, Şükran Erge, '01-
ker Aysan, Zeynep Çolpan, Muzaffer 
Kahraman, Ali Avni Oneş, Şaban Er
söz. 
ŞEBİNKARAHİSAR ORT AO-

KULU - Abdullah Durukan. 
GÜM'UŞANE ORTAOKULU -

Nihat Ünal, İbrahim Sönmez. 
BAYBURT ORTAOKULU - Ta

lat Çiloğlu, Namık Şentürk. 
HAKKARİ ORTAOKULU - Mu

ammer Sayın, Yakup Erdoğan, Sa
cettin Tokur. 
MERSİN ORTAOKULU - Mahir 

Kanat, Mehmet Hanefi, Nigar Önal, 
Celadettin Uras. 
SİLİFKE ORTAOKULU - Mu

ammer Ulusan, Arif Güney, Bedriye 
Güney, Recep Akar, Mükrim İnal, 
Mustafa Kalkanlı, Mustafa K. Akay, 
Nezihe Türah, Hüseyin Kemal Akan, 
Mümtaz Türe, Ahmet Güney, Peri
han Mengenli, Mustafa K. Soykan. 

TAR SUS ORTAOKULU - Hay
rullah Tekin, Nedime Fikret Uğur
can, M. Kemal O:ıbayır, Resul Çu
kuroğlu, M. Necati Çıplak, Bahri Öz· 
seven. 
İST ANBUL ERKEK LlSESl 

Kalgar Bektöre, Atilla Bektöre, Şe
rif Uzun, Cevat Türkmen, M. lrfan 
Gürsu, Mehmet Güçlü. Kemal Tan
sen Avni Kaplan, Yekta Ul, Suat 
Na;ter, Şaban Cebeci, Necdet Gürer, 
M. Tahir Korum, Nevzat Ergüven, 
Orhan Okan, Şerafettin İşçimen, 
Mehmet Tarhanoğlu, !. Cemal Yıl
maz Osman Gümrükçüoğlu, Şeref 
Çel:n, Cevat Bakuş, Cemil Tekt~şar, 
Berkük tlkünsal, Gürbüz Tunçbılek, 
Şerafettin Gezgiç, S. Vedat Atalık, 
Gündüz Aktuğ, Müfit Tırpan, Niyazi 
öksüz, Safi Unsal, Fehim Yalçın, 
Ahmet Tuğlu, Mehmet Ultan. 
İST ANBUL KIZ LİSESİ - Nai

me 1mer, Nuran Doğu, Necmiye Ar· 
gayın, Hayriye Çekiç, Melahat Gün
gör, Belkis Kurt, Nevin Zentük, Ay
şe Mutaf, Fatma Aliye Tuncay, Bey
han özdoğan, Fatma Mualla Ergene
kon, Nüzhet Özer, Zeynep Akseloğ
lu, Saadet Alpan, Mükerrem, Tarık 
Mücevver, Süheyla İçsel, Sülhiye 
Firdes. 

ÇAT ALCA ORTAOKULU - Şe
rife Sütçü, Mefaret Akça, Mehmet 
Karaağac, Mümtaz Osman Tezgör. 

lZMlR ERKEK LİSESİ - Gül
s üm Birsin, Sabahattin ortan, Kemal 
Uyanık, İsmail Tekin, Cevat Kurtu
luş, Turan Maltay, Türkan Şengün, 
Şcrafettin Rua, Orhan Ahı, Ö. Faruk 
Abacıoğlu, Muzaffer Tanrıöven, Va
hit Anafarta, Reşat Vehap. 
ÖDEMİŞ ORTA OKULU - Hafi

ze Gülcü, Azime Anil, Ali Benzet. 

BERGAMA ORTAOKULU-
Cevdet lsper. 
TİRE ORTAOKULU - Mehmet 

Kuşakh. 

ISPARTA ORTAOKULU - Ne· 
cati Çapa, Mehmet Aldan, Fatma öz
türk, İsmail Kuram, Mustafa Çoş
kun, Meliha Ünsal, Fahri Bodur, Os
man Sağdur, Rüçhan Kayacan, Hati
ce Başsu, Fahri Çelik, Sadık Yağcı, 
Fikret Aktan, Nejat Aksu, Yaşar Ha
mamcı, Emin Canbulat, Hüsnü Aksu
yar, Sami Alhan. 

YALVAÇ ORTAOKULU - Nail 
Al par. 

KARS LİSESİ - Enver Güney, 
Mürsel Aldemir, Feyzi Ağan, Adil 
Tekel, Hanefi Baltacı, Hasan Vural, 
Ali Acar, Halil Erdoğan, İskender 
Akbaba. 
SARIKAMIŞ ORTAOKULU -

Cemal Çakıroğlu, Sabahattin Erin· 
gen, Hasan Alpay. 

!GDIR ORTAOKULU - Cevat 
Asrak, Abdullah Sofu. ,.. 

KASTAMONU LİSESİ - Mela-
hat Gündüz, M. Kemal Vural. . 

lNEBOLU ORTAOKULU- Hik-

RADYO 
1 

Ankara 
J, • ., .... vu~ (M:uhtelif lisanlarla), 1stiıfilll 

mar§ı - 9.30 rialk bankası mevzulu konfe
rans (Banka tarahndan) - 9.45 Muzik -
10 Kızılay kurumu çalışmaları mevzulu 
konferans (Kurum tarafından) -10.15 Mü
zik (Plak) - 11 İmparatorluk ve cumhuri
yet giımrıikleri mevzulu konferans. (Güm
rük ve Inhısarlar vekaleti tarafından) -
11.15 Mıizik (Operet Seleksıyon - plak) -
11.30 Köy kalkınmasında zıraat mc:vzula 
konferans (Zıraat ve.ttaletı tarafmdan) -
11.45 Muzik (Plak) - 12 Belediyeler ban
kası mevzuıu konıerans. (Banka tarafın
dan) - 12.l!ı Mu.ı:ık (.}arkuar, plak) - 13 
Haberler - 13.30 Sumerbank mevzuıu kon
ferans (Banka taı·afından) - 13.45 Müzik 
(Karışık program - plak) - 14.3S C..H.P,. 
nin ulusal cgıtim programı (Kultur ba.ltan
lıgı taraimdan) - 14.45 Mtizik (Halk riir-o 
küleri, şarkıları - piak) -15 Mülkiyet me..
zulu konferans (Adliye vekaleti tarafın-
dan) - ıs.ıs Hariciye'nin konferan• 
(Fransızca, almanca, ingılize, İtalyanca ola
rak arka arkaya tekrar edilecektir.) - 15.30. 
Gaz maskelerı mevzulu konferans (M.M. 
V ekaletı taraiından) - ı 5.45 lfadyo evi ve 
.C:tımcsut ıstasyonunun açıh:ı toreni anons 
açılış torenını oekleyış - H> Açılış tOreni 
- 18 Miızık ··.eanfar., - 18.15 Nufus i$leri
nin enemıyeti mevzulu konferans (Dahili
ye vekaletı taraundan) - 18.30 Miızik 
(ilans) - 19 Denızbaıık mevzulu konferaııa 
(Banka tarafından) - 19.15 Haberler ve a
rapça söylev - 19.30 Mıi.zik (Saz eserleri., 
semai ve şarkılar) - 20 Türk harf inkılabı 
mevzulu konferans (Kıiltür bakanhı;ı tara
fından) - 20.15 Muzık (Türk müzığindeı:ı 
seçilmış parçalar - plak) - 20.30 Milli 
bangacııık ve tasarruı ışlen mevzu konic
rans (lktısat vekaıetı taratınuan) - 20.4S 
lvluzik (pla1') - 20.SO .Kaçakçılık ve zarar .. 
lan mevzulu konfel'ans (liiımrük ve 1nlıi-ı 
sarlar vekaleti tarafından) - 21 Ba~ 
Magda Taglıyefero konseri: 1- Mozart -So-ı 
nate. "Rz maJor., .Sach - Boskoff "Koser"' 
to - de major,, - 2- Schurmann "Carneval 
op. 9" - 3- l<eynaldo Hahn "Sonatine" Fran.o 
cıs Toulenza "Pa.stovelle, b" toccata. - 4-
Abeni.z Sevilla "Nompov" "Bahçede genç 
kızlar" de Falla "Dause dela vıe breve" -
Bayan M. Tagliafero ve konseri hiikkında 
izanat (Mesut Cemıl tarafından) - 23 CWıı. 
huriyetin koy ve .ı:ıraat politıkası mevzulıı 
konıerıms (L.ıraat vekaıetı taraıından) -
23.15 Muzik (pıak) - 23 Cumhrıyet dey.o 
rınde içtımai muavenet mıiesseselerinin in
kişah mevzulu koni erans (Sıhi ve İçtimai 
Muavenet vekaletı tarafından) - 23.4.S Mü-
zik - 23.50 lstatistigin devlet teşkilatında.
ki ehemiyeti ve psikolojik inkişafnnızdaki 
mevkii mevzulu konferans "İstatistık ır 
mum mi.ıdurlüğıi tarafından) - 2-4 Habepoo 
ler ve istiklal marşı. 

mt::t Tırmandı, Mustafa Cirit, Musta
fa Yılmaz, Hüseyin Kırksekizoğlu,, 

Nurettin Gürsoy, Muammer Çol:ıan. 
Kemal Yelkenci, Faruk Ozata, Ha~ 
rünnisa Erdoğan, Hamza Erdoğan. 

Bakiye Keçeci, Murat Karatay. 
KA YSER1 LİSESİ - Fuat TtiD-o 

cel, Nafi Onal, Haşim Ak.duman, Zi
ya Güney, Kemal Yalçıner, Ali Da.. 
ran. 
DEVELİ ORTAOKULU - Ce.

mi, Mustafa Zorlutuna. Faik Yüce:t.ı 
Ali Solak. Ali Güçlü, Bayram Ali, 
Mehmet Türkmen. • , 

KIRKLARELl ORTAOKULU -
Nurettin Akduman, Habip Sezer, Beh 
zat Razgrratb, Nezihe Yaral, Necli 
Yücesoy, Cahit Ardalı, Melek Özgür, 
Zehra Serin. 
KIRŞEHİR ORTAOKULU -

Mehmet Kalaycı, Osman Aktürk. 
KONYA LlSESl - Mümin, Tah

sin Büyükkakan, H. Zeki Yıldırım, 
Nebahat Kurşun, Hayri Günaydın, 
O&man Kılıç, Nevzat Erol, Yaşar 
Gekçek, Muammer Türkan, Abdur
rahman Göktepe, A. Sabrettin Yaman, 
Mustafa Anbar, Necip Arvas. 
AKŞEHİR ORTAOKULU - Sa

biha Göktürk, Mehmet Baltan, Ayşe 
Akçalık, Tahir Arıkan . 

KARAMAN ORTAOKULU -
Bekir Sıtkı Kayserlioğlu, Mehmet 
Rafet Kayserlioğlu, Kamil Su. 
MUŞ ORTAOKULU - Emin Çağ

lıyan, Şefik Çağlıyan, Necati Çakır, 
İhsan Akpulat. 
İZMİT ORTAOKULU - Burhan 

Durcan, Nevber Bilir, Nihat Recai, 
Perihan Akış, Füruzan Akış. 

ADAPAZAR ORTAOKULU-
lsmail Oğuz, Sabri Acar, Ahmet A
car, Ali İhsan Çakır, Muzafferettin 
Sofu, İsmail Çöksün, Şevket Ekici, 
Sabahattin Kumru, Mualla Oktay, 
Muzaffer Torum. 

KÜTAHYA LİSESİ - Mahmut 
Faik. 
UŞAK ORTAOKULU - Bekir 

Sığırcı, Mehmet Taylan, Recep Ak
kaya, A. Galip Çavdar, Mehmet Ye
şilçiçek, Kamil Değirmen, Mehmet 
Tuncer. 

SiMAV ORTAOKULU - Hasan, 
Hikmet, Fatma, Ayşe, Mustafa. Os
man, Mustafa, Hakkı, Mehmet, Mus
tafa. 

MALATYA LİSESİ - Faik 0-
ğüt, Ali Çoşkun, Nizamettin Kamer, 
Recep Çakın, Nurettin Dikici. 

ARAPKiR ORTAOKULU - Be
kir Ergin, Adnan Çobanlı, Suphi Su
nay, Ali Beşer, Bekir Birengel. 
MANİSA ORTAOKULU - Mus

tafa Beken, Esma Akın, Kemal ~Pek
diker Asım Ozkan Mehmet Saglarn, 
Hati~e Aşan, Rem:i Ozkokbuğu, Şe
rif Tanlı, Salim Sağlam. 
AKHİSAR ORTAOKULU - Re

şat şenboylu, Hasan Olalı, Melahat 
önder. 

TURGUTLU ORTAOKULU _ 
Nazmi Karaarslan, Mustafa Güryü
rekli, İrfan Özdoğan, Sami Er. 
MARAŞ ORTAOKULU - M. Ke

mal Başdoğan, Muzaffer Sönmez, Ab
dullah Yaşar, Hilmi Kocabaş, Tacet

(Sonu 9. uncu sayfada) 



TEKRAR EDIYORUR l~r~=~~=~~~~i~~:~~~~~~~~~~~:~~=)M~AR~R MiLLl~ZLERIN 
Aşk mütehassısı doktor... " NEM, NEM SOHA ! rr 

h b. Kız .. mikroplan burundan ........... , , H h I 1 lqiltere'de atk müt• uaıaı ır atlı da çok defa koku ile ••Liri a. - • yır . yır . s . 
doktor çıknuf, kendiaine bat vuran reket venin ki miitebuaaam alay 
qddarm derdine dermaA bul":~· ettiti, neticede sö.terdiii tedavi ' • r' 
aevilmiye ihtiyaç duyanlara • ~- tarzmdan bellidir: Atak erkek!_.. 
li.k muakaaı yerine. ötütler venyor, kendı'len'ne bir metre•, mümkün o-

• em.iyen karı koca • d 
aral&rmda seçıD _ 1 .. irefyor luna iki tane bulmayı taniye e ·~· 
lara da hemen a7aaam&yı o ı ..• • k kadınlara da kut merakbaı bir 

S. de elbette, sazetede SOi'· qı . . k me 
mut. ız ' erkeğe vannalraını, nı.~ın .. Uf -
müıaünüzdür. . rakhaı, diyecekainiz. Çunk~ kut me-

Aılıda uğratan fılozofları v_e ede- raklıaı erkek daima kutlarıyle met-
b. at.-.ıları )Uskanarak, atkı bır haa-
ıy T iml'k l w. gul olUl' karısı da... .. 

tahktır diye bek ı mes egıne • • ..ı. müte. 
h k . 1 h d Dotruaunu iateraenız, ~ 

mal etmek iatiyen e ım er er e· h kimlerin qıklarla böyle a• 
vinle arada aırada çıkmıttır. lpok - haaaısı e Ç .. kü 
rat hekim bile bir kıral oğlunun lay etmiye hakları v~ır. he:'me 

Orta Avrupa'da 
Macaristan 'ın 

rolü nedir? 
butalıiı babaamm odalıim• atık atkın& deva aramak uzere 
olmaamdan ileri ıeldiiini habeı- ve- ıiden atık, kadın olsun yahut -
renk atk ile haatahk araamda mü· ı kek olaUll, serçekten itik d~iil, 
naaebet sörmü,tü. Ondan aonra d' • • ~ •• ı. zanneden kimaedır. 

. h kim • ki ken ıunı ar-
gene methur bar kaç e qı • • Ge ektm atk öyle bir duyıudur 
nn hutalıimı anlamıya çalıpnıtlar- rç k" • lan kimae bir da· 
aa da atık mütehuaıaı hekimlerin ki, onun zev 1111 • • H • 
en ..İmiei bizim kayaerili meth• ha o sevki kaybetmek .. temes. e 
Arete hekim aayılD". B• büyiik he- kiaı• rid•n ha•ta, haatabktan kur ~ 
kim verem haatahiıyle çok uir•t • t lmak istiyor demektir. Halbulu 
llUf ve veremliler araamda bir çok ~ bir hastalık olaa bile ıeırçett•n 
qtklar ıörmüt oldujunclan atkı ve- ~ ık haatalrktan kurtulmak iete-
remin adeta bir alameti aaymıt ve. •t o . . rçektea qık he-
bin •ki.z yiis tU kadar yıl oluyor, mes. On~ ıçın !e . ler de 
qk hutabtı üzerine bir de kitap kimlerin elıne dupe•,, he~~ ble-
J'&Sllllfll. atk hutalak mıdır, delil micltr, 

Daha .aara çıkan atk müteh ... ı.. mesler. 
'hekimlerin hep.i veremle aık ara- Baksanıza, ıerçekt• lfık bu •· 
amda münaMbet oldutunu kabul rl k tacım •• tahtını bı· 
edemem.iti ..... de &tıklan hutahk· manm ~ ~·ş· a di adım bile itittir • 
tan kurtarmak için acayip il~l~r r-!"ı• sitti. un 

aailıık vermekte hemen hemen ;ttı • mıJ'OI'• i tk miitehu • 
fak etmitlenlirı Bu mütehaauelar Gaset•in yazdı 1 

• "d 1_. 
__ .ı _ a. ki •Jl'I bap .. t • doktordan ötüt almaya rı en • 

ara- -,ı an •Jl'I kJrbaçl ... akl't 'leri olan 
mek ya.hat onları ayn •Jl'I bi~ 0 prçeicten atkın t 1 çı G A. 
dövdürmek irin ,.çete y.-nlar honnOll i.pklandır... • 

On · • -ı dlreY• in • 
le vardı. un ıçan 7-atla .. liit1..,. 
gilis qk miltebNl.mm ho ,,.. 
le tedavi etme.i inaanlann

1 
u':. te

m----.lık,.ı aık mütePNI• •!"' d 
...-u ,,... •1-1.-.J.:tıne e • 

davi tanlan da aası-r-

l&let eder. 'da ı•• 
Birkaç yal .,ar, AVl'UP• k haa-

bir atlı mütebaaaı•• çıkarak •t • 
talıtma mii.ıül ilaçlarla ~·",. 

0 aman bu muteha .. 
kal~lfb:._ _-~'-•uta il• atkı biribi
aam mıde DCNI_.. idclia e-
rine kanfbl'llUI old~U fatistlerin 
deal• bulancl11PA kit kendile
-• ite batladıldan va • •kleri 
"T- 1 a tatbık ett• 
ri ıibi olıı~ıyan •.~ham ahnıt olduiu· 
cua uwiindeın 1 

-:..lü-•• de 1;u1.-utt11o 
-~7· ~ .esnek 

K971 için morfin t•::anlerda 
moddınm ,.n1 çıktıtıb. doktor •f • 

atk ıniltebaaaaı 'I 

=~le 7ahut alkolle 7avaı ~·· 
k 'bi olduJuDU • 

vaf sehirlemne 11 • kurıDUf ve 
dia ed-- bir ........ ,.e .. ~ .. "}ıret 

sari--' uPMnında bu1- fO 
na , - t daviaİ de, 
alm•ftı. Atk haatabfnun e • edil. 
tüit o naaariyeye göre t~ıp d : 
di ı Aııt• aevıiliaini ıittıkçe a 

larl 
.. t . ___ ._ onu ~-

mun fa11la • ıoa erer- 1 morfj JD9T&k 1 • 
dadan kurtarmak, ıa . rd• 

. ttİk"• daha u mıkda .... rı T , 

www fin tmna• edildiii ıibı. 
Bqka bir qk müteha .. ı .. da •t-

Ja knıl hutahfma benffterek. 
0 

butalık sibi atkm .. beplerİllİ, ala • 
metlerini, ,.kill•ini• Uıtil&tlarını, 

• • • ondaD 
&9l•iı yaralan, tedanaıaı, 
konmma çarelerini ıöatenniflİ. At.· 

km kızıl haatabim• neden bense~•· 
tini Mtlamak pek bot bir ..Pırı 

BÜYÜK 

11 &. Çemberlayn 
istifa etmeli ! " 

i,çi partisi bir 
beyanname çıkardı 
Londra. 29 a.a. - Amele partisi 

buıUn mühim bir beyanname neırede
re.k Çemberleyn hükilmetinin her aaha 
da bqardığı itleri tenkid etmekte ve 
bqvekilin çekilmesini latemektedir. 
Beyannımede IUlhun Çemberleyn ta • 
rafından kurtanldılı lnklr ve bu bu
ıuata Beneı'ln bbmetl sebkat ettlli 
iddia edilmektedir. 

Amele partiainln beyannamellnde 
tillhlanma ..ııumda hUkUmet tara -
fından klfi derecede faaliyet ı&terll • 
nıedili kaydedilmekle beraber mecbu
r! hismet aleyhinde bulunulmakta ve 

,aı:Ier illve edilmektedir ı 
ıu . 

''Gayrete geçelim!" 

"İngiltere timdi tecavU.ıU kabul et-
• buna nıulcabil Milletler Cemlye-

mı~e~ asını ve müıterek emniyet ve 
tirun ih.Y . ıternini kabul eden bUtiin 
hakemlik 11 buır bulun
nıUletlerle nıU.zakereye 

d " malı ır. 4'-ede netice olarak ıöyle 
Beyann..-

d il-ektedir: en ... bi . tikbalde İngiltere ta-
''Y akın r ı.a ediği 

'binin fimdiye kadar Jca>:<'e.tnı --" 
n . önUnU almak ıstiyon-. 
f ellketlenn. . Uluek bir 1ayret 
. nıdiden mıllettn y . " 

t1 'ni temin etmelıyiJ. 
1aıtemıesı 

nı 

YEMiN 
ll=========================:~=---17--~ Yasan: Baron• Orlısi 

atanın tellme
du. !ıtiliya ulramıf v varken u-
ti için yapılacak bu~C:- ':!iydi? Sen 
zun .zaman uy~nabılır olan Jülyet, 
nehri iatikaınetıni tutmU~ '- ııandıtı 

' üdafuaı içın .u 
Frınaa nın, aı 1 kartıl•tll· Ardın • 
0 :-ı kaflleleriy e L-'-çelerin 

6n- -'-urg sarayının DCU• 
da LUJneınu dök"len ocak-

• ordular için toplar u 
~; imdiden yakılmıttı. Kadın~•~· ço
cuk!ar Tüilri'ye doğru acele gıdıyor-

d geniı çadırlar altında, 
tardı i ora a, belere atı-
yığın halinde toplanıp cep d'kT -

balm''dan, bısb admJar~ 
Etrafına . di Sen nehrin• 

ilerliyen JUlyet, , tım önüne tam. bir 
•r-"'İfti ve ı,uvr un 

l-r-
1 

intisinden dönilfte ıeç· 
ıün eve, ıe~ . d Bur•· 
miı olduiu noktaya ıelıyor u. ··-•a
da, evelce kıralı ve aaraym ihtid 
rııu içinde barındınn~. ~lan ıvara: 
halk hilkümeti Bir ve Bolü~z. Cwn 
huriyet'in emniyetini temın ıçın aon 
talimatını muhtevi levhalar ~ımııtı. 
Dıvara teepit edilmif bir ıfitın ti.ze • 
rinde kalın harflerle ıunlar okunu • 

yor: 

K 
lnwenin meçhulü de fildir ki, 

fU anda, Mac:ariatan'ın mü • 
m•ıilleriyle ılovık hüklimeti mil· 
meHilleri arııında müzakereler ya
pılmaktadır. 

Budapefte'de büyUk bir ömit 
dotmuıtur: Macar milletinin linet 
ettili Trianon muahedesi (Nemi 
nemi ıob•I) (x) ilk darbeyi yemek
tedir. 1914 milcasatının bathca kur
banı, kıralar• kUçu.lıt kırılhk, kay • 
bedUmit villyetlerinden bir kıımı· 
nın anı vatana dönU,ünü ıörmek a
rifeeindedir. Almanya'nın tehdidi 
kart .. ında Çekoelovakya'nın yıkıl
ma•• macarlara yirmi aenedenberi 
bekledikleri fırsatı vermiftlr. Do • 
layısiyle ortaya bir me.ele çıkmak
tadır: Alman - macır mUnaıebetle· 
ri ne merkezdedir? Macadi.stan A· 
vuaturya'nmkine yakm bir akibete 
uframıya mahkClm mudur? Yokaa 
ıarkt Avnıpa'da hem ıovyet Rusya'· 
aına. hem de Almanya'ya kartı bir 
baraj tetkil edecek olan bir romen • 
macır ·leh blokunun temel tatı ol
mıya mı namsettir? 

" " " Harp ıonra11 ımıahedelerinin er-
teainde, Almanya ile Macariıtan'ı 
mU,terek bir lkibet ve mütterek bir 
ideal birleıtirmittl: Her iki.inin 
de hanız tellkkl ettikleri vaziyet
ten revizyonculuk doğdu. Buna his 
ten ziy"1e bir maatık izdivacı denil
di. .Macarla hiç bir saman cuibeairıi 
duymadığı cermen arasında uçu • 
rumlar vardır. 

Fena inıa edilmif bir Avrupa'da, 
ıulh muahedeai müelliflerinin ha • 
tltı anlapnaları için hiç bir sebep 
olmıyan bu iki milleti biribirine ya
kml1ttırdı. Bu yakınlatmanın imi· 
li kaybedilmit villyetlerinl iatir • 
dat etmek ve bWdlmranilerlnl tah • 
dit eden slnclrleri parçalamak arau
ıuydu. 

"F•n• maalı•d.- haldunda aöy • 
lenınedik ,.y kılmamıttır. En bil· 
y~k bata, bir yandan, Avrupa'nın 
ort•mda mU'Y&kkaten zayıflamıt 
fakat kuvetlerlni ıUratle toplamak 
imklnlarma malik bir Almanya bı· 
rakmak, öte yandan, Almanya'nın 
renlıleme emellerine kırfı tabii bir 
Mt tefkil eden bir imparatorluğu 
parçalamak olmıuftUr. ... ... .. 

Macarlıtan'nı iç politUraıı tama· 
miyle ziraat dav&.ına iıtinat eder. 
Macar memleketinde toprak reji -
minin mahiyeti malQmdur: Uzerin· 
de binlerce ve yUs binlerce köylü • 
nUn tuavvur edilemiyecek bir aefa-

<•> Ha;rırl Ha;rırl Ha;rırl Aılal demek-
tir ki, macarların bu muahede1i biç bir H• 
man kabul etmi7eceklerini ifade iı;in kul· 
ıandıklan paroladır. 

altında solgun yü.zü farkedilen güzel 
genç kızı ıaeyretmek için durdular, .it: 
]erine ıiden bir kaç iKi hareketını 
görmiltlerdi. Bir kadın bir nükte yap
tı, ötekiler bunu bir omus ailkmealy
le kartılıdılar. Hepai, llkayt, yolla • 
rına devam ettiler. Mutaden oradan 
geçenler, bu neviden haller ıörmiye 
alıflllltlardı. 

JUlyet ten yU.zil d8amilttil ve, aynı 
acele yUrüyUfle, Xordölye ıokaiının 
yolunu tutmuttu. 

Miaaflr edildiği evde bundan böyle 
kalamazdı; buradan, vakıt kaY'betme • 
den, hemen buıUn uzaldqmuı lban· 
dı. İhbar ettiii adamın ekmeline hlli 
el sürebilir miydi? Öğle yemeğine 
gitmiyecekti, ve Jertrud elbiselerini 
toplar toplamaz, her ikiıi de Kordöl
ye aokağındaki evi büabütün terkede
ceklerdi. 

Ani bir bitaplrk hiHetti; mUteva.zi 
görünüılü bir dükkina girdi ve bira.z 
ekmekle bir klae ıüt iatedi. Ona his· lan aakerler için üniformal~r .,1H~~i

yordu. Herkesin aıina oldu5u.. ,, dö
yet Müsavat, Ahuvet, veya lu~ 

. ~ yanında büyük afifler gehp ge . 
vı.zı ld 11-unu 

tere vatanın tehlikede o u. 
çenf .... 1.z milletinin istibdada kartı 

şapheli/et hakkındı kanun 
Afitin altında büyilk bir tahtı kutu met eden kadın kendiıini itimataız 

ihbarları bekliyor. Afı.z teklindeki bir nazarla tetkik etti: Kukuletalı 
yarığiyle, bu kutu, daima yeni kurbadn· mantoauna 11rınmıt bu vatandat 1ra • 
lar iıtiyen doymaz bir canavarı an ı- dm, 10lrun yüzü ve prip tavırlarlyle, 

onda polisin takip ettiği bir aristok • ve r .. - . d 
aillhlandı&ını haber verıyor u. 

't", Un önünde rıhtımlarda. 
Enıtı u n ' • w ğ 

eb 
üklil araba di.zilerı agır a ır 

a H Y 'd' lardı 
h . -erke.zine doğru gı ıyor . 

fe rın ... . d b -tın 
Vatanperverler de, cıvır an er _. .. i 
paytahtın aç halkını pek ~ayıf b r 

dımd bulunmıya gelen o ıyi kalp-
yar a . . u 
li bostancılar da aynı ıatakamette y 

rUyorlardı. 

rıyordu. k" b 
Jillyet, kanunuıı metnini okumadı rat tniri y&pl)'Ordu i tüpbetis ı u 

bile. Bir otomat jettiyle, mektu~ .zavallı kı.za bir fenalık gelmeaini is · 
koynundan çıkardı ve dar aralıktan ı· temiyordu, fakat böyleleriyle kendi -
çeri attı. KAiıt, hafif bir ~rill~Uyle ni fUphe altına koymamak evllydı. O
met\1m kutuya dliftU. Tamır edılme.z nun için, JUlyet kanaatklr yemefini 
fiil icra edilmifti. bitirir bitirmeı, oau Uı9Ulca dipn it • 

İki küçük çocuk, bir parmakları a- ti. 
iızlarında olarok, kalkık laıkulct1nuı JW.Vet. ıibnl ıorıunl11~tan bula 

----Yazan: 

Andre Klo 
La Tribün de Na17on'daı • 

Jet içinde yqadıkları, bUyUk arazi 
ıahiplerine ait vaai malikaneler. 
Harptenberi muhtelif hüklimetler 
bu daviyı halletmiye çahtmıtlar fa
kat muvaffak olamamı9lardrr. Bü
tün 1iri9ilen tetebbUaler arazi sa • 
bipleri tarafından akamete uğratıcı 
bir mukavemetle karıılafl11Jttır. 

Nuyonal - ao.yaliat demagojisi, 
bu vaziyetin kendiai için ne kadar 
avantajlı olduğunu ilk bak11ta far -
ketmi9tir. Onun köylilye karşı bat
hca paroluı fUdur: "İktidar mevki
ine ıelir ıelmea toprakları taksim 
edeceğimizi ve her birinise üze-
rinde çalıttılmız toprak parçasını 
verecel;imizi vadediyoruz." Asırlar
danberi böyle bir takaim rüyası i -
çinde yatamıı olan zavallıların üze
rinde bu ıöılerin ne büyük tesiri o
lacıfı tuarlanıbilir. 

Ge.çenlerde BudapC-fte'de bize §U 

hiklyeyl anlattılar: "Kıamt seçim
lerden biri CM&llndı binbafı Sala
ai'nin namzedi aeçim mücadelesine 
ıiritınedi. Seçim mıntakamı tetkik 
i~ adamlar göndermekle iktifa et
ti; reylerin verilmesinden on bet 
gün önce, oraya gitti, köylüleri birer 
birer yanına alarak tarlaları dolaftı 
ve birine "Biz iktidara geldiğimiz 
zaman tu tarla senin olacaktır'', ö -
tekine: ''Sen de JUraya tahip ola -
caklın" dedi. Ezici bir ekseriyetle 
intihap edildi. 

B. İmredi'nin hUlrilmeti nuimı
den evel davranıp köy reformunu 
blınt kendlai yapmana oldukça kı
•• bir saman içinde nuyonal ıoeya
liatlerin me9ru yoldan hükümeti ele 
ıeçirmeleri muhtemeldir. Macar na
•ilifine kar91 koymuı lbım ıelen 
dini una ur, mukavim bir aet vücuda 
ıetlrmek için çok kifayetaisdir. 
YUka .. k din adamları, Uctidara naa
yonal. toeyaliat bir hükUmetin ıel
meti maddt menfaatlerine taban ta
bana zıt oldufu için, tabiidir ki 
mUfrit aai ihtillle muhaliftir. Bu -
na mukabil küçük papalar, eberi -
yet itibariyle içinden çıktıkları 
halk tabakalarına çok yıkın olduk
ları için, köy reformu davuma il -
tihak etmeleri beklenebilir. Bu da
vayı iıe kad aurette tahakkuk ettir
meyi YC-Kine vadeden binbatı Sala
zi'dir. 

A lman tuyiki Macariıtan'da 

kendini iki türlü hissettir • -
nık, mihaniki bir şekilde yürümiye 
bafladı. 

XI. 

11 1 ntikam bana aittir 11 

Kord8lye aokatına dônünc:e, JUlyet 
dö Marni, kendini odum& atacak ku
veti rUç bulabildi. Gecikmeden, hare
ket huırlıklarına batlamak iaterdi, 
fakat yorrunluktan harap, Wyecan • 
dan t&fkın bir halde oldutu için, ya· 
tajına uzanmak mecburiyetinde kal· 
dı, ve çok ıeçmeden, fena rüyalarla 
ke111en afır bir uykuya dalıyordu. 

Jertrild, biru rahataız olan mad • 
mazel dö Marni'nin öğle yemeğine in
miyeceğinden Dölatur'ları haberdar 
etıni9ti. Sadık hizmetçi, genç kızın 

bozulmuı yüzünden ürkerek, bir gün 
evel, gezinti nnuında o kadar çevik 
ve neıeli görmüı olduğu için aevindi
ği genç bayanına ne olduğunu kendi 
kendiaine aoruyordu. Jillyet'in bildir· 
diği bat ağrıaı mazeretini kabul etmit
ti, fakat ıık ıık ayakları ucuna basa • 
rak, genç kısın yattığı odaya giriyor 
ve ihtillçlı U)"kuıtUna endifCyle neza
ret C<liyordu. 

Bir defa. An • Mi de, etinde bir 
tepıi ile geldi, ve yatafın yanına ma
dam Dölıtur'un, cenç arkadatına 
gönderdiği hafif baıı yiyecelilerle 
çere.zleri koydu. Jülyet yeni uyanmıı
tı ve hakikatle acı bir tekilde temasa 
geliyordu. Bu miaafirperver evde ken· 
disine gösterilen ihtimamm yeni bir 
delilini &«lren ıens mal\11 kızı gör-

Gttnttn 
politik 

meselesi 
mektedir: Almanya'dan direktif ve 
yardım alan yeıil gömleklilerin i • 
çerde yaptıkları hararetli propa -
ganda, ki, Budapette hükilmeti, e
konomik ıahada yegane mütteriai 
olan Almanya'nın müttefiki aıfa • 
tiyle bunlarla llyıkiyle milcadele 
etmek imkanından mahrumdur; bir 
de Karadeniz'e Ukrayna'ya ve ,.r. 
ka doğru yolunu takip eden alman 
milletinin muazzam dı9 tazyiki. 
Şu halde Macariıtan mutlak au • 

rette Avuaturya ve Çekoslovakya•
nın lkibetine düJmiye mahkılm mu
dur? 
Hayır, henüz ümit kalmamı9 de

lildir. Macariıtan .zeki teflerinin 
otoriteti altında - B. lmredi bi -
rinci aınıf bir devlet adamıdn -
kendisini tehdit eden tdılikeyi id
rlk eder ve bütün kaybedilmiı top· 
raklarını elde etmek gibi gayri mu· 
tedil bir arzuya kendini kaptırmaz
sa; diğer taraftan, garp devletleri 
Avusturya'nın mahrum kalmı' ol -
duğu ve Çeıkoelovakya'ya pe-k kifa
yetaiz verilen yardımı ondan nir -
gemeılerae vaziyet kurtarılabilir. 

Ne macar, ne de leh olmıyan K.ar
patlaraltı Ruıyuı'nın bu vaziyeti· 
ne rağmen, Polonya ve Macariatan'· 
ın mUıterek bir hudut iatemeleri 
keyfiyeti, alman tdılikeeinin macar 
ve ldı devl~t adamlarının nuarında 
ıit ıide daha açık bir tekilde teba· 
rUz ettifini ıöıterir. Bir romen • 
macar bloldyle tefkll eldlecek ba • 
rıj orta Avrupa'nın almanllflDMmı 
tahdide klfl ıelecektir. Fakat bu • 
nun için, te' baıma Macariatan, bat
ta diğer komtu devletlerle birleııe 
bile acizdir. Her fey garp devletle· 
rine, İn&iltere ve Franaa'ya ballı· 
dır. 

Franaa'nın orta Avrupa'da büyük 
bir aiyaaet takibetmeti için imkln -
lar belirmiştir. Fransa Çekoslovak
ya'yı kaybetmittir. Bu huıuıta kim
ıe hayale kapılmamalıdır. Macaria
tan onun yerine ıeçmelidir. A•il 
macar milletine elimizdeki bütün 
imklnlarla yardım etmek ıuretiyle 
Almanya'nın kar9ı.ında yeni bir 
lWe bina edebilirb. Macar milleti 
biaimle Nilaın bir dottluk kurmak· 
tan baıka bir tey iatemiyor; onun 
ıeflerine bize dönmeainin, FranN 
ve Macariıtan'a iatinıt etme.inin 
hayati menfaatlerine ne kadar uy • 
~un oldufunu anlatmak franaı.z po· 
htikaaına düt~n bir ittir. Eauen., 
onların bu zarureti çoktan anlamı9 
olduklarına ve Franaa tarafından 
yapılacak bir jeetin beklediiimis 
mukabeleyi ıörecel;ine emin bulu· 
nuyoruz. 

mesi ona hakiki bir işkence oldu. 
Hararetle: 
- Hayır, hayır, dedi, ıi.z çok iyiıi -

n_i.z, bir fey iıtemiyorum. Bir ıeye ih
tıyacun yok. 

An • Mi, ınadam Dölatur merha • 
metab intikamının bu iki m~um kur· 
hanını dütUnmemek milmkUn mü? 

Fakat o •. Pol Dölatur, biç füpheıiz 
~uıs bır ıeref meaeleai için, ata
beyınl, bir delikanlıyı, ldeta bir çocu
tu öldürdüğü zaman aynı derecede 
mırhemetaiz davranm&mıf mıydı? 0 
.zaman m&aunılua tahmil ettiii iatL 
rabı omuB&nııt mıydı? Euaen bir 
hükümdar katilleri meclisinde yer a.. 
lan ve ~onsiyerjöri müdürlüğünü ka
bul e~~ ol~ bir adamın huaasiyeti 
?e ~labıhrdı? Bir çokları gibi ona da 
ihtıraaı rehberlik C<liyordu ve her hal
de ~ir P~r.i'ni~ ~8~lediğine ıöre ket
f~ı!me•ı kendıaını dojruca giyotine 
gotUre~k olan bu eararengi.z komplo
ya onu eevkeden iktidara ıeçmek ar· 
.zuıuydu. 

. ~i>:ot~n ! JUlyet battan aplı Urper· 
dıfını hıHetti. Evelce göMeei olan a
damın ölUmUnU ıellmlıyan halkın 
haykmıla.Nnı itittijinl sandı ve ar· 
tık dütünınemiye çalıpralr bafmı yu· 
tığa gömdü. Bu da nafile oldu i iıken· 
ce içindeki zihninde hayaller biribiri
ni takip ediyordu: Pol Dölatur'un ih· 
tilll mahkemetin<le önceden kıybe -
dilınit bir davl lehinde müdafaada bu
lunduğunu g6rllyordu. Sonra, kendi • 
sini elinden kurtardığı kalabalığa ka
pısının Cfiğinden bitap eden aynı Pol 

Nesilden nesle 
u~ bucaka1z deni:Jeıin, üç ]o. 

ta üzerine yayılan Osmanlı İmpara
torluğu sınırları içinde, birer göl gi
bi, hapsolup kaldıiı çağlarda, bu 
topraklana .&kinleri çocuklanna 
hanıi milli miruı devredip ıöçer • 
terdi? 

Fakat, böyle bir sual ile beyinle
rimizi yormıya ne hacet 1 Onlar 
dofmuflar, kendi sünlük hayadan 
İ9İft didinmifler ve toplu halde an • 
cak bir takım mİ•tiklerin telİri al • 
tında hıareket etmitlwdir Milliyet 
ve vatan, yiikaek bir mec1 .. ~ ae • 
viyeainin icap ettirdiii mefbamler • 
dır. Bu mefhumlann en sahih hu
dutlarmı tayin ederek onları zahin • 
lerimize ve kalplerimize yerlefliren 
Atatürk oldu. Bir menzil yanım

da kotucunun kendi.sinden sonraki • 
ne bayraimı tevdi ettiği gibi, nzi • 
felerimizi ikmal edip sözlerimizi 
kaparken bizden 90Dl"akilere ema • 
net ecleceiimiz milli mi.... artsk ~ 
c:e mal\amumuzdur. 

Rejimimiz, dün on alb ,. ..... 
sirdi. Yirmi altı, elli altı, yiia altı 
yatını idrak ecl.cek, ve diin7alar 
durdukça, hayatiyetini mahafaaa 
edecektir. Çünkü Ata.türil rejimi. 
milletini pek iyi tanıyan Şef'iıa., 
memleketinin aaadet ve tenfini dü
ıünerek koyduiu prensiplere daya • 
nan rejimdir: 

Cümhuriyetçiyiz: Devletimiz d ... 
ima milletin hakimiyetine dayana • 
caktır. 

Milliyetçiyia: Türk kültürü, türk 
ülkUMi, tur.k seciyesi, türk hüviyeti 
ıçi.nde inaanlık ailea.inin ywuek bir 
uzvu olarak ya,amak hakkımızı,,. 
benliiimizi muhafaza edeceiiz. 

Halkçıyız: Hiç bir f•de, hiç bir 
aile,e, hiç bir aınıfa, hiç bir cemaa• 
te imtiyaz tanmuyan vatandatlan 
halktan ve halkçı olarak kabul ecı.. 
rek vatanm refah ve ikbaline çalı • 
tacaiız. 

Devletçiyiz: Ferdin .a,m. hür
met ecl•iz; fakat, imme meafaat • 
leri i.tilzam ettiii iflercle dnletin 
faali,.üni ilt..U. 

Uilu.: Dini bir vicclaa iti bilir 
n ona dünya n devlet ifl-i:rle po
litikadan ayn tutarız. 

lakıli.pçıyız ı Devlet idareainde 
tedbir bulmak için derece ve teka· 
mül prenaiplwiyle kendimizi bailı 
tutmayız. Keneli prenaiplerimize 
•dık kalarak anlann emirlerini ;,e
rine getiririz. 

Gayemiz, memleketin varlıfmı, 
kuvetini, aaadet ve ı refini her gÜn 
daha artmıı ıörmek, i•tikl&lini ko • 
rumaktır. 

Bizi bu ıayeye götüren yolda 
tatmadan yiirüyeceiiz. 

Ve tıpkı bir menzil yarıtmda ko
ıucunun kendiainden 80Drakine bay. 
rafını tevdi ettiii gibi, milli miıı-aaı 
nHilden nesle teslim edecejiz. 

Bu rejim, keneli ös rejimimiz, mil
U rejimimiz, ebecli:rete namzet olan 
Atatürk rejimidir. - N. Baydar 

Hatay - Suriye hududu 
tahdit komisyonu 

Hatay - Suri~ hududunu tetpit e
decek olan komisyonda hlikümetimis 
adına bulunacak olan heyetimiz teşek· 
kül etmittir. Heyetimiz bugünlerde 
hareket edecektir . 

Dölatur. Paris halkının felaketleri U.
tüne merhametle eğilen Pol Dölatur. 
Dürüst fizyonomisi, cömert nazari • 
yeleri ve bedbahtlara kartı kalbi mer
hametle dolu Pol Dölatur. Bu adam • 
dan intikam olmak için alçakça bir i
hanette bulunmuf, müatekre ve müs • 
tahkar bir it yapmıttı. Nuıl garip bir 
çdıııılıia tutulmu9tu? Allahın par • 
mağının kendisine vazifeıini göıter· 
diğini nuıl sanabilmitti? Bu Kader
di, ıuçlu ve ahmak iletlilini ettigi 
payenlerin ,.pıa.z kader.iydi. 

Tahammül edilmez bir azabın tikin 
oldul;u için, yalnı.zh&uıa daha fazla 
dayanamadı. Bilylik aükıltt evde ak • 
seden her giırliltü ona bir evham tit· 
remesi veriyordu. Jertrüd'ü çağırdı 
eıyalarmı toplamasını ona emretti. 

Kısaca izah etti : 
- Bugün lngiltere'ye hareket edi· 

yoru.z. 
Bu miufirperver ve rahat nde ken

dini pek me.ut hiHeden mert kadın 
hayretle tekrarladı: 

- fnailtere'ye mi? Bu kadar çabuk 
mu? 

- Eveti Bir haylı .zamandır bun • 
dan bahaediyoruz ve ebediyen burada 
kalamcyız. Kuzenlerim dö Kresiler ve 
halam dö Kudrömen Londra'dadırlar. 
Orada d?:-t~arımızla çevrili olacağız ... 
Efer tahımız yaver gider de oraya va
rıruk. 

Zavallı JertrUd içini çekerek tek· 
rarladı: 

(Sonu var) 



Ü ü geçıt törenınClen resimler 

Büyük Millet Meclisi Reisi B. Abdülhalik Rencla, Başvekilimiz 
Celal Bayar, Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü 

Kaya Büyük Millet Meclisine girerlerkn 

Ge~it resminde izcilerimiz ve tayyarelerimiz 

Ge~it remtinde kız izcilerimiz 

Dünkü ge~t resminde general Kemal Gök~e 

-....:... 
• > 

Dünkü geçit resminde büyük takdirlerle kar§ılanan motörlü toplarımız 
,... 

+ .. 

···~ 

.. 

. ~ 

• 

Geçit res.mi sahasından Ankara üzerine doğru uçan tayyarelenmizden bir lilo 

Geçit resmini karşı taraf tribünlerinden heyecanla seyreden hal"li 

Dünkü geçit resminde motörlü kuvetlerimiz ve ışıldaklar. Tayyareler geçiyor, borazan selam resminde 

Diınkii geçit resminde T iirkkuıu talebeleri Dünkü ges.it reıminde büy_iik takdirler kazanan bahriY.,elilerimiz muntazam adımlarla ilerli)'Oria.. 

.., 

J 



ara' da ayram gece erı 

C. H. P. binası elektrik yağmuru altında 

-

J\nkara garının elektrikler içinde billurlcqan manzarav Ulus meydanı üzerine dökülen hava fi§ekleri 

Kızılay, Emniyet abidesi ve Atatürk bulvarı 

Kamutay binasındaki tenvirat 

N alıa Vekaleti binasının gece,. manzarası 

lktısat Vekaletinde J.1amlan büyük tenvirat 

Gazi Terbiye Enstitüsünün gece manzarası 
Emniyet abidesi önündeki havuzda kotralCJT 

T ürkka§u okulu ve halkeoi 
Elektrikler i~inde Y..ana~ Ankara, sanki gecenin bütün yıldızlarını üzerine toe.la.rnıı gibi görünmüyor mu!. 



-

Bütün Türkiye 15 inci yıll 
büyük heyecanla kutl~dı 

Yüz bine yakın bir halk önünde 

Ankara·'da yapılan geçit 
• 

resmı 
' AtatUrk'ün büyük eseri 'otan cümhu. 
riyetin, ilanının 15. ci yıldönümü dün 
bütün memlekette olduğu gıbı Anka
ra'da da bUyük tezahürlerle kutlandı. 

Bayram münasebetiyle saat 14.30 
yapılacak olan büyük resmi geçit için 
bütün Ankaralılar ve Ankara'ya bay
ramı görmek için gelen diğer yurttaş
lar daha sabahın çok erken saatlerin
den itibaren resmigeçit mahallinde· 
ki tribünlere akın etmeğe başlamış. 
lardı. Daha saat 10 da bütün tribün. 
l~r,. mUnevver ve çevik türk gençli 
ğını, kahraman türk ordusunun kara 
deniz ve hava kuvetledni yakında~ 
görmek iıtiyenlerle tamamen dolmuş
tu. 

Kamutay' daki kabul töreni 

CUmhuriye! barramı dolayıaiyle 
Kamutay'da bır kabul töreni vardı. 
Bu törende Reisicümhur adına Bü • 
yük Millet Meclisi Reisi AbdUlhaJik 
Renda tebrikleri kabul ediyordu. Ka
bul törenine ittirak edenler aaat 12.30 
da ve kordiplomatik de saat 12.45 de 
Kamutay'da yerlerini almıı bulunu -
yorlardı. Saat 13 de kabul törenine 
başlandı. 

Kamutay'da yapılan bu merasimden 
sonra hipodroma gidildi. Herkes ken-· 
disine ayrılan yerini aldı. lpodromda 
yapılan merasime, orada daha evel 
yer almıt bulunan Riyaseticilıphur 
bandoıunun çaldığı iıtiklal marşiylc 
başlandı. 

A.taıürk'ün mesajları 

Bunu müteakiben aaym Baıvekil 
B. Celal Bayar, Reisicümhur Ata -
türk'ün orduya hitaben verdikleri 
mesajı okudular ve oparlörlerle din· 
lenen bu mesaj halkın bUyilk alkıı -
lariyle ve ıevgi tezahürleriyle karıı· 
landı. 

A tatilrk'iln bu çok kıymetli mesaj
larını ayrı ıUtunlarımızda bulacak . 
ıınız. 

Her cilmlesi, bUtün o sahayı doldu
ran on binlerce halkın coıkun teza • 
hür ve alkıılariyle kesilen BilyUk 
Şef AtatUrk'ün meıajları bittikten 
ıonra geçit reımine batlandı. 

Geriı resmi 
llk olarak kahraman hava filoları

mız geçmeğe bafladılar. Oparl8rler 
orada bulunan davetlilere ve halka gu 
izahatı verdiler : 

- Tayyareler geliyorlar. Onde ha
va merasim komutanının tayyaresi 
bulunuyor ... itte fimdl avcı tayyare 
grupları geliyor ... bu geçenler hafif 
bombardıman tayyareleridir. Onların 
arkasında ağır bombard·man tayyare. 
terimizi görUyoraunuz... Bu ~ekildc 
yüzlerce tayyare halkın cogkun teza. 
hürleri arasında, çok muntazam filo· 
lar halinde havaları yırtıp ve ınesa· 
feleri yutarak gec;tiler. Ankara'nın U · 

fuklarında kayboldular. 

Tayyarelerlml~i cevik, aportmcn 
tUrk tahsil gençliğini temsil eden 
kız • C ~ , ({ ~ ,, . ı;cıu • .n gcçn ı t: ;; ııı ı ta· 
kip etti. Genç izcilerimiz çok munta· 
zam bir hal~e. tri~Unlerde yer alrnıı 
olan bUyUklerımlzı selamlıyarak geç· 
tiler. Orada bulunanlar yorulmak bil. 
meden ve candan gelen bir heyecanla 
yarının bUytiklcri gcnçlij;i anlkııl : 

yordu 
Programa g::re sıra yarın•n hava 

kahramanları Türkkuşu talcbesınc 
gelmişti. 

Genç TUrkkuşu Uyeleri bembeyaz 
tulum elbiseler.iyle, beyaz güvercin · 
ter gibi fakat yerde yürüyerek geçit 
resmi sah'\sını geçtiler ve çok alkış 
topladılar Bu sırada bir gelin kadaı 
süslü allı yeşilli. mavili planör ıer, 
havada muhtelit hünerler yaparak 

bütün gözlerı havaya çektiler. Biraz 
ilerde U!f tayyare ve hemen onların 
yanında mavi gök yUzUne beyaz kon· 
traslar yapan on kadar beyaz ve bil· 
yük papatya görünmüştü. Bunlar, bu 
üç tayyareden kendilerini hava boş· 
lugunıı b rakan genç paraşUtçillerdi 
Çok alkışlandılar. Herkes onları tfı 
yere ininciye kadar bir sevgiliyi gö· 
zetler gibi gözleriyle tlkip etti.· He· 
yecan ve candan alaka, bütün sahayı 
dolduran tek ve milşterek tezahür ha· 
line gelmişti ki, bu mutlu günü dün 

çok güzel oldu 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ATATÜRK'E HÜRMET VE TAZİM 
. 

Büyük Sef'in, Başvekilin 
ve Mareşal Çakmak'ın 
telgroflar1na cevaplan 

(Ba~ı ı. inci sayfada) 
betle gözlerinizden öperim. 

K .. ATATVRK 
Ankara, 29 a.a. - Genel kurmay batkanı Mareşal Fevzi Çakmak, cilm_ 

huriyetin 15 inci yıldönümü münaıebctiyle Atatürk'e aşağıdaki telgrafı 
göndermittir: 

Atatürk 
Reiıicürnhur 

Dolmabahçe - lıtanbul 
Kara, deniz ve hava ordumuzun ge~eral, komutan ve subayları ve kahra_ 

msn erleri namına aziz cümhuriyetimizin 15 inci yıldönümü münasebetiyle 
bayramımZI kutlarken, cümhuriyet ordusunun bütün mensuplarının candan 
bağlılıkları ve sıhat ve afiyet temennilerini derin saygılarımla arzeylcrim. 

• Genel Kurmay Ba§kanı 
Mare~al 

Fevzi Çakmak 
ReisicUmhur Atatürk, Genel Kurmay Bagkanı Maretal Fevzi Çakmak'ın 

telgrafına ıu cevapla mukabele buyurmuılardır: 
Dolmabahçe, 29. 10. 1938 

Mareıal Fevzi Çakmak 
Genel Kurmay Batkanr 

Ankara 
C: Telgrafınızdan çok mütehassis oldum. Başta siz oldu

ğunuz hald~ büyük ve kahraman ordumuzun hiitün İııen
~uplarına teşekkür ederim. Biiyük gün cümlenize kutlu 
olsun. ___........ 

K.ATATORK 
ırrrrııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıırrıı 

yaratan kahraman türk ordusunu ora
da temsil eden ö?~iller gözilkmilştü. 
Yer aarsıtı.ror gıbı •esler geliyordu. 
Onlar geldıler ve geçtiler. o andaki 
heyecanı kelimelerle anlatmak çok 
gUç olacak. Sadece tlirk orduıundan 
bir parça kendisine yakııan aail ve
kariyle geçti ve o orduyu kendi bağ
rından yaratan bir millet eıerini gö· 
ren bir sanatklir gibi heyecanla sey
retti ve sevinçli göz yaşı döktü. Kah
raman Mehmetçikler ve onları yetiş
tiren değerli ıubayları böylece geç
tiler. 

Uzaktan beyaz başh1< ve to7.Jukla -
riyle deniz merasim ·taburu görün -
tnüştü. Heyecan .ve sevinç ncr tuı lü 
tarif ölçülerinin üstUnde idi. Bahri
yeliler beyaz köpUklU ve koyu ıaci -
vert bir dalga gibi geçtiler. Barbaros 
çocuklarını, zevkle ve heyecanla al . 
k şladık. · 

Sıra siivarilerindi. Atlılar bir mev· 
sim rüzgarı gibi, yarınına inanan mil· 
Jetin içine bir bahar meltemi ferah· 
lığı vererek ve tıpkı tarihte olduğu 
gibi tozu dumana katarak geçtiler. 
Nal seslerine gök gUrUltüsU kadar 
büyilyen alkış sesleri karıştı. 

Bunu kahraman topçularımız ta· 
kip etti. Onlar da tUrk ordusunun 
asaletine yakıtın bir intizam ve va -
karla ve çok muntazam geçtiler. Bu 
mukaddes yurdun çelik bekçileri ol
duklar · nı iıpat ettiler. 

Artık, modern türk ordusunun mo· 
.örlti kıtaları, kendileri için bir teva· 
tu teıkil edecek zayıf bir hızla me
raıim yerine geldiler. Halk, milleti
ne dUnyanın en ileri ve en modern 
techizatlı ordularından birini kazan· 
d~ran BUyUk Şef'e minnet ve tUkran 
hıslcrini İplağ etmek için sanki mü -
eabaka halinde idi. Atkı~ ve yaşa ses
leri motör gUrUltülariyle atbaıı gidi· 
yordu. MotörlU kıtaların geçiti çok 
uzun ııUrdU, Ve dUnkU geçit reımi de 
böylece bltmlt oldu. BUtUn hipodro
mu dolduran on bin.terce halk bu bl· 
titten doymadıfr için hUzUn duymuı
tu. Son kıtalırın arkasından tl kay
boluncıya kad1r haaretle baktı, • R. s. 

tveU..i t.(iinkü törende :draat 
ıalcbdcrinin geçitlerine ait 

ıa/ailaı 

Ziraat gençliği sabahleyin e~~e~
den ziraat ve köylü marşlarını aoyh· 
yerek şehrin sokaklarını dola§mıılar 

ve öğle üzeri Ulus meydanında ken
dilerine ayrılmıı mahalde yer almıı· 
lardı. Önlerinde üniversite bayrak· 
ları vardı. Hepıı yeknasak ye111 ış el· 
biselerini giymiılerdi. Ziraatçiler ge· 
ni' lzmir'de yaptırılmıt saman tap
kalariyle, baytarlar huıuat kasketle· 
ri, ormaıı taı.t:ueı.1 ~.a:r• ~ ... , ... ı şapka· 
lariyle gUzel ve ahenkli bir manzume 
tcıkil ediyordu. Talebe bölüklerinin 
arkasında altı, bet, dört at koıulu a· 
rabaları ve 200 kadar renkleri itiba • 
riyle mangalara ayrılmıı takımlariy
le binicilik mektebi talebesi geliyor -
du. Hepıi ıüt gibi beyaz 3 çift at ko
şulu güzel ıpor arabasında Uç metre 
irtifaında baıak ve kırmızı çiçeklerle 
tezyin edilıniı muazzam iki çelenk 
vardı. Çclcngın ortasında mu.::zzam 
bir K harfi ve daha küçük harflerle 
bunun Kemalizm ,eklinde okunması
nı temin eden altın hadler bulunu • 
yor ve büyük K harfinin köıesinde 
dört K harfl ve herbirinin hizasında 
çelengi saran büyilk kurdelfl rıarc;ası 

üzerinde gene altın harflerle gunlar 
okunuyordu : 
Kafamızla düşünerek 

Kalben inandık 
Kollarımızı ııvadık 

Kudretle çalıııyoruz. 
Talebenin dUğmeliklerinde bunları 

temsil eden 4 K igaretli birer rozet 
görUlilyor vaziyeti umumiyeal izcile

rin muntazam ve yeknaaak kalabalığı
nı çok güzel ve ahenkli bir ıekilde 

tamamlıyordu. 

Buketleri Uluı meydanındaki bü
yük Abideye ve Yenitehir'deki Ata· 

türk heykelinin eşiklerine selam vazi
yeti alarak koydular. 

İzcilerin yeminini milteakip bu zl
raatçi sınıfın bir ağızdan ve çok mu

vaffakiyetle teganni ettikleri mart 
keıif kalabalık tarafından hararetli ve 
devamlı alkııtara ve1iyle oldu. 

Müteakiben izcileri takiben parti 
erkanı 8nilnde blr geçit reıml y·apan 
bu kalabalık, eene martlarını ı8yliye
rek tehrin ıokaklarını dolaııp mek • 
teplerlne döndUler. 

MUteaddlt koıumlu, fevkaH.de ıık 
binek ve ıpor arabaları ve biniclllk 
mektebi talebelerl ISnUmUzdekl pazar 
günü saat üçte ko§u mahatllnde bir 
re&mi geçit daha yaP.ataklardır. 

30 - 10 - 1938 

lngiliz ve Algan •elirle~i Alman •eliri ve •elaret erkanı lran •eliri ve •elaret erkanc 

Yugoslav elçi•i ve elçilik erkanı Amerikan •eliri ve sefaret erkam 

Yunan elçin "• elçilik erkanı Romen elçi•i 11e elçilik erkanı 

Bütün yurtta Frınsıı radyolarında 

ve gazetelerinde 
Türkiye için· 

dostça neşriyat 

15 inci yıl büyük 
tezahürlerle kutlandı 

Parla, 29 a.a. - Anadolu Ajansı • 
nın huaua! muhabiri bildiriyor: 

cumhuriyetimizin 15 inci yıldönQ.. 
mU milnaaebetiyle gerek Paria'te "" 
gerek villyetlerde fransız radyosu 

İltanbul, 29 (Telefonla) - Gün. 
terden ve hattl haftalardanberi elim. 
huriyetin on beıinci yıl dönümünü 
kutlamıya hazırlanan lstanbul, dün 
öfleden ıonra saat 13 ten itibaren türk 
milletinin bu en büyük bayramını te • 
ıide baılamııtır. 

Şehirdeki bUtUn resmi binalar, hu_ 
suai müeaseıeler ve hatta en ufak .mes_ 
kenler bayraklarla donatılmıı, defne 
dallariyJe ıüılcnmiş, bezenmiıti. Ge _ 
ceki tenvirat, lstanbul'u bir nur der. 
yaaına garketmişti. Büyü~ tUrk tari · 
hinin bir devreıine ait eserlerle dolu 
olan Topkapı müzesi ve Bayazit kule_ 
si projektörlerle tenvir edilmiıti. 

Her ikisi de gece karanhğında bem_ 
beyaı tereasüm ediyordu. Galata yan_ 
gın kulesi, ıemaya devvar ııık büzme. 
leri tevcih etmekte idi. Sarayburnu'n_ 
da ve Şemaipaıadaki havuzlardan ren
garenK ıular .. ,.ıeırıyordu. Moda açık_ 
larında demirlemiı olan türk donan. 
masr elektrik ziyası altında pırıl pırıl 
yanıyordu. Gerek İstanbul tarafında 
eerek Beyoğlu cihetinde ıokaklar in_ 
sandan geçilmiyordu. 

Gece, ıehirde hayat, coşkun bir 
bayram havaaı içinde geçti. 

Sabahleyin, sıcak bir hava ve bol ı_ 
tıklı bir gUneı, bu bilyük bayramı ade_ 
tt tehirUlerle birlikte teıit için hazır. 
lanmıı bulunuyordu. 

Sabahleyin saat 9,45 ten itibaren 
vali Muhittin Üıtündağ, vilayet ma. 
kamındı İltanbul'da bulunan 'saylav _ 
ların, İstanbul kumandanı ile general_ 
lerin ve teırifata dahil millki ve aske. 
rt .zevatın tebriklerini kabul etmiştir. 

Saat 10,30 da vali, şehrimizdeki 
konsolosların da tebriklerini toplu o_ 
larak kabul etmi§tir. 

Vilayetteki kabul ıresminden sonra 
vali, İstanbul kumandanı ve teırlfata 
dahil diğer zevat, Takıim meydanına 
ıitmitlerdir. Vali ile kumandan, mey. 
danda toplanmıı olan kıtaların, mek_ 
teplerln ve sair tetekkUllerin bayra. 
mını tebrik ettikten 10nra cümhuriyet 
lbideıi önUnegelmiılerdir. Bunun ıi -
zerine bUtUn bandoların ve ukeri kı. 
taat ve mekteplerin ittirlkiyle iıtlk_ 
ltl marıı çalınmıı ve merasimle aan_ 
cak çekilmiıtir. 

cumhuriyet lbideılne vlllyet, ku. 
mandanlrk, belediye, parti ve sair te -
tekküller tarafından çelenkler konuL 
muıtur. 

Bu meraıi.mden tonra vali ile ku _ 
mandan ve amiral ŞUkrll Okan ve refa
katlerindeki zevat ıtadyum önündeki 
tribUne gitmi9lerdir. MUteaJciben saat 

11 de geçit reımi baıtamıttır. muhtelif poıtalar Uzerinde bu bil ille 
Geçit reımine yedek ıubaylarr, de. ~ 

niz mektebi, Kuleli ukeri mektep ta· bayramımızın ehemiyetlnden bahıslc 
Iebesi, piyade, muhabere, topçu, mit_. bueUn bura saatiyle 19 dan itibaren 
ralyöz, iıtihkim kıtaatı, bindirilmiı d01tane mesajlar verecektir. 
kıtaat tayyare dafü toplar, piyade, bi. Ayru radyo postalan bu münase .. 
ııikletİi, motoııkletli, atlı polisler, it. betle bllyUk elçimizin do bir mesajını 
faiye mUfrezeıi, Univerıite, yllkaek yayacaktır. 
mektepler, muallim mektebi, ıanat Akıam gazeteleri §imdiden uzun 
mektebi talebeleri, kız ve erkek izci • makaleler netrederek bUyllk halasldi • 
ler, kız ve erkek liseleri talebeleri, e · rımız Atatürk'ün türk milletine ve bU.. 
kalliyet ve ecnebi mektepleri, ıpor tc_ tUn cihan ıulhuna yaptığı büyük iyi • 
şekkülleri, esnaf cemiyetleri, kızılay, likleri kaydetmekte ve Atatürk'ün 
yeıilay ve tayyare kurumlarını tema.il yüksek adını çok saygılarla anmakta • 
etmek üzere bayraklarla donatılmıı dır. 
olan otomobiller ittirak etınigtir. 

Geçit reami, aaaıt 13,20 de tona er -
lar belediye reiıi ve C. H. Partisi il. miıtir. 

BugUnkU muazzam geçit reımin.i, yön, ilçeyön kurulları halkevleri ve 
arka arkaya on ·beı ııra \Ueri.nc keaıf kamun batkanlarr, viliyet ve §ehir 
kütleler halinde dizilmit 200.000 klıi. meclisi halan, igçi, esnaf birlikleri di
den fazla bir halk kalabalrfı takip rektörleri, kızılay etibba odası gibi 
etmittir. kurumlarla malQl gaziler ve emekli 

Halkın, cUmhuriyetin yUkıek eıer. subaylar, tecim oduı ve boraa reisleri 
lerine karıı izhar ettiii derin saygı ve saat 8 de parti merkezinde toplanarak 
sevgi, aöğüsleri kabartan ve gözleri arzı tebriklit için hlikümete gitmişler_ 

• ıır dir. Saat 10,30 da cilmhuriyet alanında 
yaıartan miıilsi.ı bir de.er arzetmek-

iıtiklli.l margiyle törene batlanmıştır. 
te idi. ' Marıtan sonra ilbay Fazlı Güleç ve 

HUllaa olarak denileblir ki biltün parti namına avukat Ekrem ile köylü_ 
İıtanbul dUn ve bugUn tamamiyle a - ler namına da Doğanlar köyll muhtarı 
yakta idi. Sokaklarda ieçmenln imki_ tarafından ıtlylevler verilmiı ve 15 
nı yoktu. Kalabalık bir ıel halinde a - yıl içinde cümhuriyetin başardığı gü_ 
kıyordu. Tenvirat harikulade mükem. ıel ve verimli işler tebarüz ettirilmiş 
meldi. Bütün halk sabııhın erken saat- ve bunların yaratıcısı olan büyük şef 
terinden gecenin geç vaktine kadar Atatürk'e san;ılmaz bağhlık, sevgi ve 
sokaklarda kaynatıyordu. Geceki ten_ ıaygılar "Yaşııarn Atatürk" Avazeleri 
virata donanma da iıtirlk etti. Saray_ ile ıunulmugtur. 
burnu ve Şemıipaıa'ya yapılan renkli Bunu müteakip Atatilrk heykeline 
fııkiyeler çok bcleniliyor ve halkın a_ yUze yakın çelenk konulmuı ve on 
kıtlarını o tarafa doğru çekiyordu. binlerce halk:n önilnde geçit resmi 

·l,.mir'de yapılmııtır. Milli hlikimiyetimiz ve 
cumhuriyet sevgisini gö&teren bu ge. 

İzmir, 29 a.a. - DUn öğleden ıonra çide kara, deniz ve hava kuvetl~rimiz-
baılıyan bayram ıehrimizi ıonıuz ıü. le bUtUn okullar, ıporcular, i~c~le~ ~e 
rur içinde bırakmııtır. Halkevi tara- cemiyetlerle Parti teıekklillerı ıştırak 
fından birçok yerlere konulan hopar_ etmlılerdir. .. 
lörlerle ıöylenen ıöylevleri dinliyen Geçit reıminden ıonra torene son 
halk kütlelerinin heyecanlı hareketle- verilmittlr. 
rl ıöze çarpmıya batlamıftı. 

KünUlerde hatipler tarafından 
verllen hitabeler aamimt bir kıvanç l_ 
le dinlenmlt ve alkıtlanmııtrr. Semt 
semt tertip edilen etlence yerlerinde 
davul ıı:urna ile oynanan mllll oyunlar 
halk tarafından geç vakltlere kadar 
takip olunmuştur. 

Bu &a.ba.h lzmir'de bulunan ıaylav. 

Bütün yurtta 
Edirne'dcn, Samsun'dan, Bursa' 

dan, lzmitten, Eıkigehiroen ve dah; 
birçok viliyetlerimizden ve kasabala 
rımızdan aldığımız telgraflar da cürn -
huriyet bayramının büyük tezahürler
le kutlandığını bildirmektedir. • 



H 1 K A y E 

CENTiLMEN ( !) 
yapılan 

bllul resl•lerl 

(Başı 4. üncü sayfma ) 
tin İnanıç, Hüseyin Çadırcı. Sait Hil
mi Balaban, Ali Gök, Enver Kaplan, 
lsmail Mutluay, Mehmet Fazil Kurt. 
ELBİSTAN ORTAOKULU -

Sayın halka 
Belediye Reisliğinden: 

!Ycwın: W. TownenJ Çeoiren: F. Zalıir Töriimldiney 
Gumberland, iamindekıi lüb •apur 1 .Adolf Sutton. önOne bakarak CMaP 

Sofya. 29 a.a. - .An.dola ajammın 
hu.mi mı.ahmbiri bildiriyw: 

Ahmet Tatar, Nurettin Ergfoas, Do
ğan Baloğlu, Kenan Demir, Durdu 
Bea:ici, Edibe Omay. 

1 - Şahir dahilinde yük arabalariyle ve kamyonlariyle 
yapdan nakliyata dair tanzim edilen fiyat tarifeleri &J&ğı
da yazılıdır. 

2 - Her kamyon toföründe ve yük arabac11ında tarife 
kaıtlan bulunduğundan fazla mesafeler, beklemeler ve 
sair tartlar için bu kartların kendilerinden iıtenmeti ve te
diyabn bunlara göre yapılması. 

Bombay iskele&inden henüz ayrılDUf" verdi: . _ .. 

tr. V ·k· ı· ·'-aptanı Adolf Sut· - Hayır, huta fıli'n degılım. Yal-apuTun ı ınc ,,. · da 
ton telaşta kaptan köprüsüne doğru nu, çok canım arkılıyor. Biraz aaa-

gı.dı"yordu Gövertedcn geçerken yaf· bım bozu•k. .. . • ad 
· · Bi · · k t teaübelı bir am • 

Cilmburiycıtin orıbeflnd yılıdön.Umii 
milnaaebctiylc Sof ya elçiliğinde öğle
den C'9el tilrk ntand .. larınm tebrik
leri kabul edilmiş, öğleden aonra da 
büyük bir reunikabul yapılmıştır. 

MARDİN ORTAOKULU - Saa
det Kaçar, Abdullah Özgür, Umi Kö
scsoy. 

MUGLA ORTAOKULU - Selihi 
Vehbi, Şükrü, Mustafa, A. Ru:a, Ab
di, Bülent. 

3 - Zorluklar karıııında 2890 numaraya telefonla mü-
racaat edilmesi ilan olunur. ( 4591) h bir kadın ı. ......... ma çtktı. Sert bır rıncı ap an .. . .. . .• 

-,- dı Delikanlının bu aozler~ guldu. 
tavır lşa ç~lkıştı :mu bı" r saattir bekliyo- :__ Öy leyu mesele anlaşıldL Derdi-

- ez ongu d - ·ı "? 
mm. Hala getirmediler. Bu ne reza - ni kctfcttim. Aflksın egİı .ını 

1 
.. 

,~ Adolf başını kaldırdı. stırap ı goz-
~ı ' · • ·· ·· baktL Kalbin • Adolf Sutton, hayretle durdu: lerle euvarının yuzune .. 

- Affedersiniz. Ne demek istedi - de sakladığı bu mühim .sırr~~ ~.0Y~.e 
• · kolayca anlaşılmasına bıraz uzuldu. 

ğinizı anlayamıyorum. 4 • A ği d"' ündü. Sonra, 

Bafvekil, kabine baaı, uray erka
nı, Sobranya meclisi reiai ve mebuı
lar, a9kcri ümera ve ıubaylar, ecnebi 
ıcfir ve ıc.faret mensupları, yerli ve 
ecnebi ma1buat erkanı, e•ki bulgar na
zır, kumandan ve sefirleri, bulgar mü
nevver ve lı08)'etc mcnıupları reami
kabule iştirak etmifleroir. 

MILAS ORTAOKULU - A. Ke
mal Görgüer. 

NlGDE ORTAOKULU - Şaha
bcttin, Amil, Ahmet, Murtaza, Nuri
ye, Nebahat, Sali.lıattin, Suat, Kemal, 
Mustafa. 

AKSARAY ORTAOKULU - Ha
lil Kocabalkan, Ayşe Altunok, Ali 
Tabanlı, Fazilet Karaca, Hatice Ye
şil. 

. YOK KAMYONLARI T ARiFESi 
Lıra Kunıt Mahalli 

1 50 Y eni,ehir, Erzurum köprüsü, Samanpazarı, 
Bentderesei, İımet İnönü mahalleai, Harici 
Karakol, . 

2 00 Ruı ıef arethanesi, İç Cebeci 
3 00 Kavaklıdere Yatlı kadın kaşlarını çattı. Delikan- Evcla ınkir etm~ uş _ d 

lıy ka d - .. zdü Sog- uk derdini açacak bır adam buldugun an 

bir.ı yul r _a..ln aşagrya su . mütevellit bir sevinçle anlatmağa baş
ıcs C S0ı'1U ! 

Merasim, nefe ve samimiyet havası 
içinde geçmiş ve davetliler At~türlı:'
Un sağlığına ve Türkiye cümhuriyeti
nin saadetine içmişler ve uzun müd
det kalmr§lardır. - Siz kimsiniz? ladı: . "d h" 

- Ben inin ikinci kaptanı A - - Altı senedır bu gemı e ızmet 7 
•ı...'f s • ~ B" · · · ar diyorum. Yolcularımu.:ın arasında bır Elçilik binası, haricen projektörler

le tenvir edilmi§tir. uuı utton um. ır cm.rınız mı v 1 madam? çok güzel genç kadın ve ku:la~ a. ta-

0 haıd '-- kama otl d nrtıtnn. Bunların içinde fazla ıltıfat _ e, .nc;ınen r ar an ·y ak h" b' · 
b. · ·· 1 · · d ı g;ı..tcrcnler de oldu. F at, ıç ırıne 
ırıne soy eyınız e şez ongumu ça - ..,.. 

buk getirsinler. Yoksa birinci kapta. kartı ciddi bir alaka duymadım._Ama, 
· " - · Adriyen bam başka yaradılışta bır kız. 

na şıkayet edecegım. .. .. d . heyecana kapıl-
Bu sırada, şakrak bir genç kız sesi Onu gor~p 

4
e ıns:nın Yal büyük 

yükseldi: mamaıı. ımkanaızKır. d" . nız,k engin 
. . k . bir cndı,em var. en ısı ço z 

- Teyze rıca ederım, her CM ra - . . . k d A amanda fev-
ha V ka 1 d bır aılenın ızı ır. ynı z 

tllız etme. apurun ptan arı a lı:...l d .. ld" On"" bu mezi -. la '- d ka cave e guze ır. _., 
senın şezlongunla meşgul o caa. c • . d d 1 h halde etrafın-- ·ıı kamar ·· 1 d" yetlerın en o ayı er 
gı er ya. Ben ota eoy e ıın. d ·b· dönen yüzlerce deli-
ş . d " · k a pervane gı ı 

ı.ınAdı gestırecc . . d" Ka kanlı vardır. Bunların araaından iıte-
olf utton, başını çevır ı. rşı- ·-· . b"l" B-:- gibi maatın -

nd k .. . k d d dıgını ıeçe ı ır. ...~ 
sı a ço .guzel hır ız uruyor u: da ba k b"r aridatı olmıyan bira· 
Gülümsedi. Yatlı kadına olan öfkeaı d n t a 

1 
.. 1v der mi acaba? 

b. d h f'fl d" ama tenezzu e _ 
ır an a a ı e ı: S . d"tlennin arasına kıatırdıgı 

B . d k "k ·· d -..l· · de uvarı 1 
• tı..· • - ır a ı a muaaa e çUınız, • . dan bir iki nefes çektı . .A:AlllCı 

di. Yanlarından ayrıldı. Henüz beJ o? ::~~n ıırtmı ok,a.ciı: 
adım .. tmadan kamarota rast geldı. ~Görüyorum ki; een kadın işlerin
Şezlongu yüklenmif geliy~du. Yanı- de henlb pek tecrübeeizain. Kadın 
na yaklaştı. Yavaşça aöyledı: kalplerini fethedebilmek için her teY· 

- Şu, ileride duran yatl~ madam den evci cüret ve cesarete lüzum var • 
sana kızmış. Bir •aattcnbcrı tu:loıı - dır. Tabit, genç ve yakışıklı olmak 
gunu bekliyormuş. prtiyle. Para ve mevki gibi şeyler i

Kamarot biraz asabi bir tavırla ce - kinci ve hatta üçüncü derecede kalır. 
vap verdi: Kızın seninle bu kadar mefgUl oldu-

- Sabahtanberi pefinde dolatr}'O • tuna bakılırsa, onun da senden bot • 
rum. Hiç bir yerde karar kılmıyor. lan.dığı muhakkaktır. Haydi, bir ba:h: 
Koca şezlongu oradan oraya taıımak· riyeliye yakrşacak bir eurette bu ıtı 
tan bıktmı. Onunla uirqmaktan, bat· hallet. 
ka yolcuların itlerine bakamıyorum. Adolf, .uvarinin yaıımdan ayrıldı. 

Adolf, kamarotun ıırtuıı okfadı: G&Ycrteye in.eli. Birden gözlerine ina-
- Senin kabahatli oJ.madıiım bili- namadı. \driyen bir kenara &ekilmiş 

yorum. Ama ne yaparım 1. M~ kitap okuyordu. Hemen yanuıa kot· 
olduğu kader yolçııların filEiy n tu: 

ı:ıin önüne geçmek lizmı. dönd" - Bonjür, ~mazel Adriyen. Mü-
Adolf, kadınların Y~ u. aaat ederacni.z, ıizinle biraz konuşmak 

:YaJix madama teminat 'V'Crdı: istiyorum. 
- KamarotıU uar!aıdım. ~= Ku bir NDiye g6dlnıll kitabından 

90CU'a arzular mızı yerme geurmc kal.dırdı. Gülümacdi: 
.kuaur ~ aanı.rım. .. - Çok mu mühim bir ,ey aöyliye • 

Genç kız elini kaptana ı.uattı. ~- ccksiniz? 
lerini aüzdü. Dudaklarında tatlı bir Adolf, kızardı. Bir müddet ıuatu. 
tcbcuümle: . . Sonra yavq bir acele 1öyledi: 

- Çok tefCkkür ederim. ~ızı ra • - Evet. Size, dünyanın en güzel kı-
hatsız ettik affedersiniz, dedı. zı olduğunuzu ıöylemek istiyordum. 

Adolf Sutton, nazilt bir ıeli.ın ver • Birden sustu. Kızın hiddetlenerek 
eli. Süratli adımlarla uzaklaştı. kendisini pay lamasından korktu. Kor-

Bütün gün kızın hayali gözünün ö • kuau boşa çıktı. Adriyen, tcıi bir )tah
nünden gitmedi. Ak§anu iple çekiyor- kaha attı: 
du. Yemek salonunda her halde tek • _ Siz de dünyanın en kibar ve en 
rar karşılaşacaklardı. ince bir adamısınız. 
Akşam yemeğinden sonra Adriyen, Adolf, bu beklemediği iltifattan şa-

genç kaptanla gövertede dolaşıyorlar- ırdı. Rengi soldu. Ne cevap vere~eii
dı. Parlak bir ay ı'ığı kızın sarı saç_- !i kestiremedi. Bu müşkül mevkıden 
larını okşuyordu. Adolf'un, nctesi nı- kurtulmak için mırıldandı: 
hayetaizdi. Kızı gövcrtcdc müı:nkiin _ Nasıl, vapurumwdan me~un 
olduğu kadar fazla alıkoymak ~ç~n~ musunuz? Yolculuğunuz hoş geçıyor 
heyecanlı deniz maceralarının hırını . mu? . . . 
bitirmeden diğerine batlıyordu. İkisı _ Te,ekkür ederim. Çok ıyı geç! • 
de, saatin nekadar ilerlediğinin far • Bugün akşam üzeri uğrayacagı-
kında değildi. Kendi ilemlcrine dal • yor. iakcleden C5ki bir arkadaşım da 

mız k O -~-"" yolcu-nuılar, dünyayı unutmutlardı. Bu tat· bize iltihak edece · -·--·· 
1ı rüyadan, yaılı teyzenin aaabi ıeaiy- 1 ğumuzun geri kalan kı~nın ~ha 
le uyandılar: :ğlenceli geçeceğini tahmın edıyo • 

- Adriyen 1 Nerclerdeıin kuzum.! 
S rum. · · ·· - renebilir ıeni aramadığım yer kalmadı... aat ı- _ Arkadaşınızın ismını o.g 

kiyi geçiyor ... Hila yatmadın" Haydi, miyim? d" . k na· 
yatağına git artık 1 Pol Marton'dur. Ken ıaı ço 

Sonra genç k.aptana döndü. Dik, dik zi;:-bir çocuktur. Senenin ~~r .~aJe a:;: 
yüzüne baktı: nı seyahatle geç.irir. Yer yuzun k 

hemen O'örmediği memleket yo 
- Adriyen, ak ... mları erken yatar. men, • - ı .zan 

.,--· gibidir. Pek çabuk ania.facagınız 
Anladınız mı bay kaptan? 

Adolf, kızardı. Mahcup bir ıcalc ö • ederim. da k dar 
Pol Marton ,otıus yaşlarm a . 

.zıür diledi: d Ka nnrtmen ve güzel bir erkekti. Zengın 
- Affınızı rica ederim ma m1; - •br--ı·r adam oldu~· ilk bakııta anlqılı • 

bahat bende oldu. Madma.zel Adrıyen- •- k or 
be lduğu yordu. Adriyen'e müthiş ur Xapıy • 

in uykusuz kalmasına ıe P 0 
• ka t k ndıgı tavır • du. Kızın, ona rtı a 1 , .. 

ma çok müteessirim. )ardan ve muamelelerinden Pol u pek 
İhtiyar teyze cevap vermedi .. Asa~i beğendiği göze çarpıyordu. 

adımlarla, kamaraaına doğru yürüdü. Adolf'ün, nepi kaçtı. Can~~ •• • 
Adriyen de eliyle genç ka~ ael1m kıldığını kısa hi .. ettirmemek ı~n e -
.ererek teyzesini takip ctu. tinden geldiği kadar gayret edıyor -

Gumberland, günlerdenberi açık de-
nizde yol alıyordu. Sıcaklı~, günden du~· kşam müzik salonunda Adolf 
güne tahammül edilmez bır. aurett~ ile ;

0
: ba~ ,başa kaldılar . .. Araların~ 

yükseliyordu. İhtiyar teyzenı~ zayı sebebi her ikisince de malum olan bır 
k lbi hararetten çok müteessır olu - k k nuı&uyorlar-

a ad h ta gerginlik vardı. ?e az O T • 0 
yordu. Zavallı kadıncağız eta as - dı. Lakırdı dönüp dolaşıp Adrıyen e 
lanınrştr. Bir kaç gündür kamarasın - intikal etti. 
dan dışarı çıkamıyordu. Tabif, Adri • Pol, genç kaptanı ~aretle mzdil: 
yen de teyzesini yalnız .bır~kamıy~r.- _ Adriyen'in, pefınde neden bu.~-
du AdoU Sutton, üç gündur sevgıh- dar dolaıryoraunuz? Kızın ~ervc:tı sı
sidi göremiyordu. Artı~. eski ncfC1iD- ze pek cazip görünüyor galı~? Yal • 
den eser kalmamıştı. Gozleri, uzakla- .. tunu unutuyorsunuz kı; ıenede 

d O bu ha nı ... , b" k 
ra dalıp, dalıp gidi~o~ u. n~~. - yirmi bin sterlin varidatı olan ır .ız 
1i geminin süvarisı~ın .. de gozünden meteliksiz bir adama varmaz. He~ sı • 
kaçmadı. Nihayet bır gun dayanamı- zin .aık perdesi altında oynadıgınız 
yarak sordu: Adolf. bu komedi dürüst bir insana yakif -

_ Sende garip bir hal var ~Bitmedi). 
Hasta 118111? ... Kederin nedıir-? nıaz. 

Bükreı elçiliğimi:ide 
Bükreş, 29 a.a. -Anadolu ajansının 

husu.at muhabiri bi!Jdiriyor: 
Bükrcş elçiliğinde cümhuriyetin on 

betinci yıldönümü vesilesiyle saat 17 
de bir resmikabul yapılmış ve buna 
türk kolonisine mensup olanlarla 
Türkiye muhipleri iftirik etmişler
dir. Saray erk.inı. nazırlar, eıki başve
killer ve nazırlar, kordiplomatik ba
sı elçiliğe milli tıayramımu; dolay•i
le tebrikatta bulunmuJlardır. Bu ge
ce Bükref radyo&u ayrıca cümhuriyc
timizin yıldönümü münaaebetiyle 
türk musikisi parçaları çalmıştır. 
Matbuat dün ve bugün cilmhuriyet 
devrinde Tüı1kiye'nin her sa.hada va
a.d olduğu inkitafatı ta.kidir eden ma
kaleler nctretmiştir. 

~ ıina eL;iliğinıi.zde 
Atina, 29 a.a. - Türkiye orta elçisi 

ve Bn. Eşref, Türkiye cilmhuriyetinin 
15 inci yıldönümü münasebetiyle el
çilikte bir resepsiyon vermitlerdir. 

Tokyo büyük elçiliğimizde 
Tokyo, 29 a.a. - Türkiye büyük el

çisi ve Bn. Gerede cilmhuriyetin ıs 
inci yıldönümü münaıebetiyle Empc
rial otelinde parlak bir kabul resmi 
verdiler. S.M. imparatorun kardeti 
Prens Takamatu ye Prenscı bu kabu
lil huzurlariyle tcreflcndirdiler. HU
kümet, ordu, donanma, matbuat, mali
ye, kültür ve mü'64leseler CTk!niyle 
kordiplomatilk k!milen merasimde 
bulunmuş ve Atatürk'ün sağlığına, 
Türkiye'nin yükselmesine içilmiştir. 

Yunan gazetelerinde 
Tlrklye ilin 

dost11 neıriyal 
Atina, 29 a.a. - Meeajer d' Aten ga

zetesi, bugünkü batmakalesinde 29 
teşrinievel 1925 tarihinde yeni tilrk 
devletinin teşkiline müncu olan hl
diselerin bir tarihçeaini yaptıktan 
sonra, bu devletin Mustafa Kcmal'in 
Reisicümhur ilanı ile katt teklini al
dığını bılcı m<:kte ve Kemal Atatür
k'ün ve arkadaşlarının icraatındaki 
çabukluğu sena ile kaydederek sözle· 
rini şu suretle bitirmektedir: 

"Kemal Atatürk'le arkadaşlarının 
ne kadar haklı olduklarını bu onbeş 
sene göıtcrmittir. Köhne imparator
luğu, bütün terakkilere doğru büyük 
adımlarla yürüyen yeni ve kuvetli 
devlete asırlar ayırmaktadır. 

Eleftron Vima gazetesi de şu satır
ları yazıyor: 

"Tamamen bir milli yıldönUmü 
mevzuubaha olmakla beraber, bu yrl· 
dönümünün manisı Türkiye hudutla
rının dıtına çıkmaktadır ... 

Gazete, Türkiye'yc yeni bir hayat 
nefheden ve ona medent milletler ara-
aında gıpta edilir bir mevki verdiren 
AtatUrk'le arkad&§larının gayretleri
ni anlattıktan sonra, diyor ki: 

Bütün bu ıalahat bütün memleket
lerle olan münasebetlerinde yeni bir 
sistem tesiıine ve bugün Avrupa'da 
hürmet edilir, ve müıavi muamele e
dilir ve tefriki mcaaiai hcrkcı tara
fından aranılır bir hale gelen Türki
ye'nin toprakları üzerinde her türlü 
yabancı hedefleı i bertaraf etıniye 
muvaffak olmuıtur. Filhakika, yeni 
Türkiye, tahavvülündenberi, beynel
milel manzumede mühim bir barış un
suru haline gelmiye ve politikası sa
yesinde kOlllfUlarının vicdanında 
kendisini empoze etıniye muvaffak 
olmuıtur. Bu kom§ularla bundan böy
le Hmimi ve halisane bir tctriki me
sai e~edir. Türk - yunan doatlu
ğu ve bu dostluğu takip etmiş olan 
Balkan antantı menşelerini bu yeni 
zihniyete medyundur. tıte buna bina
endir ki, bugün yunan milleti tarafın
dan doet Türkiye'nin refahı için ya
pılan temenniler kendilipnden ye .. 
ı:nimidir •• 

NEVŞEHİR ORTAOKULU -
Mustafa Beıer, Mustafa Tüfekçi, Ke
mal Güneş, Tahsin Bağyurt, Vahdi 
Göğü,, Osman Ötken, Faruk Ötker, 
Besim Öncül. 

ORDU ORTAOKULU - Salihat
tin Kurtulu, Vedat Özbalcr, Nazmi
ye Afyon, Mustafa K. Denizci, Müni
re N. Çetinalp, Kemalettin Akata, 
Hüseyin Akgül, İbrahim Doğan, Ke
mal Yönten, İbrahim Erbaş. 

UNYE ORTAOKULU - Hami 
Soysal, Ali Sümer. 
RİZE ORTAOKULU - Ayşe 

Berk, Nahit Teoman, Şadan Zırh 
(kız), Osman Diril, Yakup Ersay. 

PAZAR ORTAOKULU - Şaban. 

SAMSUN LlSESt - Nüket öz
gen, Cici Yamaç, Merfua Olguntürk, 
Muaa Eran. 

BAFRA ORTAOKULU - Mah
mut İrfan Bilge, Macit Edia, Kemal 
Yüksel, Mediha Sipahi. 

ADANA LlSESt - Veli Aytekin, 
Ali Aytekin, Mehmet Y. Todo, Hasan 
Özeralan, Bedia Gerçel, Hatice Öz
gür, Nelise Yoldaşcan, Mirza tzgür, 
M. Kemal Arman, Kamil Öztekin, A
li 1. Amiral, İ. Hikmet Mutat, Feh
mi Gcrçcl, l. Rabih Çopuroğlu, Müf
tcıba Topaloğlu, Tevfik Şenol, Abdül
kadir Yürek, Mustafa Fikri. 
OSMANİYE ORTAOKULU -

3 50 Çankaya 
1 75 Sarıkıt la 
2 00 Benzin depoau 
3 00 Etlik, Gazi i.tuyonu 
3 00 Kalaba 
3 50 Keçiören 
2 50 Dıt Cebeci 

Tek Atlı Çift Atlı 
Lr. Krı. Lr. Krı. Mevkii 

--
40 75 latasyon 
50 75 ,, 
60 80 ,, 
75 1 00 ,, 
50 75 Tathan 

1 00 1 30 " 50 75 " 1 00 1 30 ,, 
1 so 2 00 " 50 75 İatuyon 

40 50 Tqhan 
1 25 1 50 ,, 
1 25 1 50 ,, 
1 50 1 75 ,, 

50 75 ,, 

Tqhan 
Samanpazan 
Hamamönü 
Cebeci 
Akköprü 
Gazi iatuyonu 
Eski kotu mahalli 
Mamak 
Kayq 
YeniteJıir 
İnceıu köprüeü 
Keçiören 
Etlik 
Dikmen 
Gazi EmtitW 

8117 

Sığır eti ah nacak 
8a)'l'amiç Aakeri Satm Alma K~mi.ycmu Bqkanhimdan i 

Teminatı 

M. Kemal Kılıç, Hüıeyin Gürler, Ri- Cinai 
fat Kayadelen, Okkeg Demir. 

Mikdarı Tutarı muvakkateal ihalenin fekÜ ve gUnü 
Kilo Lira Lira Giloü Saati Şekll 

SltRT ORTAOKULU - Vefik 
Bayram, Sa15.hattin Atill!. 

SlNOP ORTAOKULU - Ahmet 
Bilgin, Necati Orçun, Mehmet Şahin, 
Mehmet Dereli, Şevki Şentürk. 

SlV AS L1SES1 - Korkut Öngün, 
Memduh Unsal, Faik Yener. 

DIVRIK ORTAOKULU - Hasan 
YUccr, Bayram Vural, Bcdrettin Say
han. 

TEKlRDAG ORTAOKULU-
Hüseyin, Şüheda, Mehmet. 

ÇORLU ORTAOKULU - Hüse-
yin Vardar, Cemal Eldem, Omer 
Kurt, Rıza Akalın. 

TOKAT ORTAOKULU - Nazım 
Topçu, Yagar Gönenç, Ali Altıntq, 
Semih Akkan, Murat Ozkan, Yusuf 
Güreli. 

ZiLE ORTAOKULU - Lütfiye 
Tattan, Rahile Cengizhan, Melahat 
Aksen, Cafer Fırat. 

TRABZON LİSESi - Tarık Ra
ıim. 

URFA ORTAOKULU - Nuret
tin Ersöz, Emin Kızılgün, Hüseyin 
Durdu, Hilseyin Bademci, Aziz Gül
beden, Şükrü. 

VAN ORTAOKULU - Muazzez 
Eravgen, Hayrettin Ökten, Orhan 
Fuat Toker, Şakir Çavdar, Şahabet
tin Çubukçu. 

YOZGAT LlSESt - Lütfü AksU
el, Maide Ayberaü, Veli Uyar, Cema
lettin Dolay. 

ÇELlKEL I..İSESl - F. Rcı ,. ~ O
kur, İhsan Tatbul, Hasan Türkili. 

BARTIN ORTAOKULU - Fet
hi Yücel. 

Adana' da köy yafl Okullar1 
Adana, (Hususi) - Köy yatı okul

larmın bu sene daha geni' çah'8bil
mesi için yatılı talebenin artırılması 
hususunda tedbirler alınmıştır. 

Bu maksatla köy kalkınmasındclll bu 
nevi okullara dokuz yüz liralık bir 
yardım yapılmıştır. Bu para pansiyon 
Cıfyasının ihtiyaçlarına harcanacaktır. 

Şimdiki halde Karaiaalıda iki, Kozan
da iki, Ceyhan ve Saimbeyli'dc birer 
yatılı okul bulunmaktadır. 

Müsait diğer köy mekteplerinin de 
yatılı hale konulması kültür di
rektörlüğünce tetkik edilmektedir. 

İzmir' de haywan ba~esi 
İzmir, (Hususi) - KültUrpark'taki 

belediye hayvanat bahçesinin genitle
tilmeıı.i düfünülmektcdir. Bu it için 
belediye bütçesinden ayrılacak tahsi
satla Av•upa'dan ve Franaa'dan vahft 
hayvanlar gctirtilecektir. Bir kaç se· 
ne .zarfında l.zmir, Türkiye'nin yega
ne hayvanat bahçeıine uhip olacak· 
ıu. 

Sığır eti 113000 30110 2289 14-11-938 Pazartcıi 14 açık cbiltme 
1 - Yukarda cinai, miktarı ve teminatı yazılı 113000 kilo ıığtt eti 2490 

sayılı kanunun 40 mcı maddesine göre bir ay içinde pazarlıkla alınmasına 
karar verilmig ve komisyonda tekrar 14-11-938 pazartcai günü saat 14 de 
toplanacaktn. ' 

2 - Komisyon da Bayramiç askeri garnizonunda toplanacaktır. 
3 - Taliplerin 1~11-938 puarteai gtlııll aaat 14 de kanunun 2, 3 Bındl 

maddelerindeki vcsikalariylc birlikte komi•yonumu.za müracaatları iliıı 
olunur. (7621-4461) 7850 

Milli Müdafaa Bakınhlı 

Veteriaer ecza olanacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko. 

misyonundaıı : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
lO.SOO on bin beş yüz lira olan yirmi 
kalem veteriner ecza kapalı zarfla 
satın alınacaktır. 

2 -. Ek~il.tme 7 ikinciteırin 938 pa
zartesı gilnu saat 15 de Ankara'da 
M.M.V. satın alnıa Ko. da yapılacak
tır. 

3 - tık terninat 787 lira SO kurut 
olup şartna~esi komiıyonda görUlilr. 

4 .- Eksıltrneye girecekler kanun[ 
temı~at ve 2490 aayılı kanunun 2 ve 
3. n~u maddelerinde yazılı belgelerle 
bırlıkte teklif mektuplarını ekıiltme 
saatından behemehal bir saat eveline 

meıi her gUn 5ğleden aoııra KO. da 
görül lir. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve belgeleri ile birlikte ek • 
ıiltme giln ve aaatmda KO. da bulun· 
maları. (4113) 7230 

3 pavyon yaptınlacak 
M. M. V ekat .... ti Satın Alma Ko

miıyonundan : 

1 - tamirde üç erat pavyonu inp
ıına 10.10.938 günü iıteıkli çıkmadı • 
ğından tekrar kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuıtur. Muhammen bedeli 
68787 lira olup ilk teminatı 4490 lira
dır. 

2 - Ekailtmcei 2.11.938 çarpmba 
~ünU ıaat ıs de vekalet satın alma ko-
miıyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameıi 344 kuru9 mukabi • 
tinde alınabilir. 

4 - lateklilerin kanunun emrettiği 
kadar M.M.V. satın alma 
mel eri. ( 3873) Ko.na ver- vesaiklc birlikte teklif ve tem~nat 

6861 

12 adet mikroskop ahna<ak 
M. M. Vek&leti Satın Alma Ko

miayonwıdaıı ı 

1 - . Hepsine tahmin edilen fiyatı 
3.?00 lıra o~an 12 adet bakteryoloji e· 
tuv lO 2· cı teırin -38 perıembe günu 
saat 11 de M.M.V. satın Alma Ko da 
açık eksiltme suretiyle satın al;na · 
caktır. 

2 - İlk teıninat 189 lira olup prt· 
name her giln öğleden ıonra M . M . V 
satın alma ~O. da görillUr. 

3 :--- Eksıltmcye girecekler kanunı 
temınat ve 2490 •ayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir· 
liktc eksiltme saatında KO. da bulun 
malan. (4112) 7229 

12 adet etüv ah111<1k 
M. M. Veklleti Saba Alma Ko

mİ•YGllunclan ı 
1 - Hepıine tahmin edilen fiyatı 

300 lira olan 12 adet bakteryq,\oji etüv 
10 iiknci tetrin 938 pcrıcd>e günü aa· 
at 11 de M. M. V. 1&tın almaKO da 
açık erksiltme suretiyle aatın alına • 
caktır. 

a - tık teminat 225 liradır. &artna-

mektuplarını belli saatten bir ıaat e
vetine kadar komisyona vermeleri la.. 
zımdrr. (4278) 7603 

·. Pemiryolları 

2005 ve 2006 No. lu 
yolcu trenleri 

D. Demiryolları ikinci 1ıL tme Mü
dürlüiünden : 

27.10.938 tarihinden 2.11.1938 tari
hin.e kadar 7 gün Eskişehir - Ankara 
arasında 2006 ve Ankaar _ Haydar_ 
paşa arasmda 2005 No. lu yoku tren
leri itliyecektir. 

2006 No. lu tren hergün H.paşa -
Eaki,ehir arasın.da itlemekte olan 
2006 No. lu trenin devamı olup Eski_ 
şehir'den saat 3.55 de kalkacak ve An
kara'ya 10.05 de muvasalat edecek tir. 
2005 No. lu tren Ankara'dan saat 17.45 
de E&kitehir'den 23.48 de hareket e
decek ve Haydarpaşa'ya 8.21 de vara. 
caktır. (4554) sııg 



ESMİ iLANLAR 
"'-~ . 

Sıhat Bakanh{lı 

Dolap ve masa almacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Vekale

ti Hudut ve Sahiller Sıhat Umum Mü
dürlüğünden : 

Umum müdürlüğümüz için iki kitap 
dolabı ve bir masa açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 690 lira mu -
vakkat teminatı 51 lira 7 5 kuruştur. 
Teminat muayyen zamanda muhasebe 
ıubemize yatırılmış olacaktır. 

İhale 1 - ikinciteşrin • 1938 salı gü· 
nü saat 10 da umum müdürlük satın 

alma komisyonunda yapilacaktır. Mat
bu ve fenni şartname keşif ve planları 
görmek istiyenler Ayniyat şubesine 
bedelsiz olarak müracaatları. (4316) 

(4316) 7633 

Bayındırlik Bakanhğı 

Diyarbakır ve Cizre hafhnda 
inıaat 

Nafıa Vekaletinden : 
Diyarbakır - Cizre hattmın yüz al

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

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

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

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

4 - Mukavele projesi, eksiltme 
,artnamesi, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname, vahidi 
kıyasii fiat cetveli, ahşap traversle 
ferşiyat talimatnamesi, çimento nor
ma, telgraf hattı Jartnamesi, plin ve 
profilden mürekkep bir takım müna
kasa evrakı elli lira mukabilinde De
miryollar inpat dairesinden tedarik 
olunabilir. 

5 - Taliplerin biT defada en az Uç 
,.tiz bin liralık bir yol ve yahut de
miryol işini müteahhit sıfatiyle yap-
11111 olmaları. 

Bu ite girmek istiyenler referans 
~ diğer vesikalarını bir istidaya bağ
lıyarak münakasa tarihinden en az 
aekiz gün evci vekalete vermek sure
tiyle bu iı için ehliyet vesikası isti
yeceklcr ve bu ehliyet vesikasını mü
nalcasa komisyonuna ibraz edecekler
dir. Münakasa tarihinden sekiz gün 
evel yapılmamıı olan müracaatlar na
.zan itibare alınmıyacaktır. 

6 - Münakasaya iştirak edecekler, 
2490 numaralı arttırma, eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ibrazına mec
bur oldukları evrak ve vesaiki, mu -
vakkat teminatlarmr ve fiat teklifini 
havi kapalı ve mühürlü zarflarını mcz 
kQr kanunun ve eksiltme şartnamesi
nin tarifatı dairesinde hazırlıyarak 
11-11-938 tarihinde saat on dörde ka
öar numaralı makbuz mukabilinde dc
miryollar inşaat dairesi münakasa ko
misyonu reisliğine teslim etmiş olma-
ları lhımdır. (4374) 7827 

Gümrük ve in. B. 

Tux çuvah ahnacak 
lnhi&arlar Umum Müdürlüğün-

den: 
ı _ Şartnameleri mucibince satın 

alınacak 50 kiloluk "150.000' adet ve 
100 kiloluk "180.000" adet tuz çuvalı 
ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle eksilt-
meye konmuştur. . . 
Il _ Muhammen bedellerı: so. kı-

loluklarm beheri 23 kuruş hesa~ıyle 
.,34500,, lira ve muvakkat temınat~ 

"2587.50" lira, 100 kilolukları? beherı 
41 kuruş hesabiyle ''?.3~00" lıra mu
vakkat teminatı "4940 ~ı~adır. . 

lzrnir'de teslim edildığı takdırd.e 
· · 25 santım beherine 50 kiloluklar ıçın . 

ve 100 kiloluklar için de SO santım 
zammedilir. 'h" 

III - Eksiltme 7.11.1938 tarı ıne 
. ·· .. 50 lik çuvalrastlayan pazartcsı gunu 

ıar saat 15 de, 100 lilk çuvallar .~a:t 
15.30 da Kabataş'ta levazım. ve mub -
yaat şubesindeki alım komısyonunda 
yapılacaktır. . 

IV - Şartnameler 50 likler ı.73 lı-
ra ve 100 lükler 3.70 lira bedel m~~a_:
bilinde İnhisarlar umum müdürlugu 
levazım ve mübayaat şubesiyle Anka· 
ra ve İzmir başmüdürlüklerinden alı· 
na bilir. 

v _ Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaikle yüzde 7.5 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat 
JnCktubunu ihtiva cdcçck 9lan kapalı 

1 zarfların ihale günü eksiltme saatle
rinden yarımşar saat eveline kadar 
yukarıda adı geçen alım komisyonu 

1 

başkanlığına makbuz mukabilinde ve
rilmesi lazımdır. (7731-4514) 7944 

Tamir yaptırılacak 
Ankara İnhisarlar Baımüdürlüğün

den : 

1-Akça koyunlu tuzlasında 272 li
ra 90 kuruştan ibaret keşif varakasına 
göre idare binasının tamiri. 

2 - Akça koyunlu tuzlasında 628 
lira 65 kuruşluk keşif varakasına göre 
tuz anbarmm tamiri. 

3 - Her iki işin şartnameleri veçhi
le ayrı ayrı yapılacak açık eksiltme i
le talibine ihalesi icra edileceğinden 
isteklilerin ilk teminat paralariylc 
birlikte 16.11.1938 tarihinde saat 16 da 
başmüdürlüğümüzde toplanacak ko
misyona müracaatları. 

4 - İlk teminat parası bir numara
lı iş için 20 lira 48 kuruş iki numaralı 
i~ için 47 lira 18 kuruştur. (4582) 8116 

r il .. il ............................. 11 ... 1 1 ......... 
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Bir kôtip ahnacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1n

faat Komisyonundan : 

İnşaat komisyonu için ücretle bir 
katip alınacaktır. 

Türk olmak, askerliğini yapmış bu· 
lunmak, 30 yaşından yukarı olmamak, 
daktiloğrafi ve lisan bilmek, yüksek 
mektep mezunu olmaı. şarttır. 

Bu şeraiti haiz olanların diğer şart
ları anlamak ve isimlerini kaydettir
mek üzere, her gün öğleden eve! ve
sikalariyle beraber Büyük Millet 
Meclisi daire müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ilan olunur, ( 4338) 7726 

Askeri Fabrikalar 

inıaat mühendisi ahnacakhr 
Askeri Fabrikalar Umwn Müdür

lüğünden: 
Alınacak inşaat mühendisinin her 

türlü statik hesaplarda, betonarme ve 
mimaride mütehassıs olması şarttır. 

İsteklilerin şimdiye kadar ne gibi 
işlerde çalıştıklarını gösterir vesikala
lariylc Nafia Vekaletinin ruhsatname -
!erini birer istidaya bağlıyarak umum 
müdürlüğe müracaatları lüzumu ilan 
olunur. (4516) 7967 

Kırıkkalede yaptırılacak 

kalorifer tesisata 
Askeri Fabrikalar Umwn Müdür 

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (140.000) lira 
olan Kmkkalede 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 

50 Ton bohcahk sa~ ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür -

lüğü Merkez Sabn Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli ( 12.500 ) 
lira olan 50 ton bohçalık saç Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 16.12.1938 
cmna günü saat 15 de kapalı zarfla i
hale edilecektir. Şartname parasız o-

İla~ ve fenni alil ahnacak 
Ziraat Vek&letinden : 

Hayvan hastalıkları mücadelesinde 
kullanılmak üzere kapalı zarf usuliy
le 12 kalem mualice ve fenni alit sa
tın ahnacaktır. 

: laak komisyondan verilir. Taliplerin 
muovakkat teminat olan (937) lira (50) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez· 
kfir günde saat 14 de kadar .komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2. '9'C 3. maddelerin· 
deki vesaikle mezk1lr gün vıe saatte 
komisyona müracaatlarL (4567) 8114 

Muhammen fiyat 13890 lira ve mu· 
vakkat teminat 1042 liradır. 
şartname parasız olarak veka.Ict k

vazım müdürlüğünqen verilir. 
Münakasa 3. 11. 938 tarihine müsa

dif perşembe. günü. saat 15 de vekalet
te müteşekkıl satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin mez
kur tarihte teminat mektuplarını ve 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalarını havi olan 
teklif zarflarını saat 14 de kadar sa
tın alma komisyon başkanlığına tes
lim etmeleri ve saat 15 de de komis
yonda hazır bulunmaları ilan olunur. 

(4340) 7727 

Sömi kok alınacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Rektörlüğünden : 
·ı - Kurumumuzun teshini için 800 

ila 1000 ton sömikok kömürü kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedel (26000) mu
vakkat teminat (1950) liradır. 

3 - İhalesi Yüksek Ziraat enstitü
sü rektörlük binasında müteşekkil 
komisyon tarafından 10. 11. 938 per
şembe günü saat 10 da yapılacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının ihale sa
atinden bir saat eveline kadar komis
yon reisliğine vermeleri. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız 
şartname almak istiyenlerin Enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. 

(4525) 8021 

Pancar alınacak 
Etlik Veteriner Bakteriyoloji ve 

Seroloji Müeısesesi Direktörlüğün· 
den : 

1 - Müessesede mevcut tecrübe 
hayvanları için 60.000 kilo pancar a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3000 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 225 lira 
olup banka mektubu veya vezne mak
buzu ve hazine tahvili teminat olarak 
alınır. Yalnız tahvillerinde makbuz 
mukabili hazineye teslitri garttır. 

4 - İhale 31-10-938 pazartesi gU
nü saat 15 tedir. Buna ait ıartnamc 
müessese direktörlüğünce bedelsiz o -
tarak verilir. 

5 _ 2490 sayılı kanunda yazılı 

rt1arı haiz olan istekliler muayyen 
ş:ı Z' v kAl • olan gün ve saatte ıraat e a etı 

h sebe müdürlüğünde toplanacak mu a 
1 

• 
olan komisyona müracaat etme en. 

~43141 '647 

. 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Yeni hatıra pulları 
P. T. T. Müdürlüğünden': 
Cümhuriyetin on beşinci yrldönü

mü hatırası olarak altı 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 938 gününden itibaren bütün pos
ta gişelerinde satışa çıkarılacağı sayın 
halka ilan olunur. (4568) 8098 

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

cak olan (10) ton amalgame çinko açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhaımnen bedel (5000) lira, 
muvakkat teminat (375) liradır. 

3 - Eksiltme 16.12.1938 tarihine 
müsadif cuma günü saat (15) de An
kara'da P.T.T. umumi Md. lüğü bina· 
smdaki satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - İsteklilerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka
nuni vesaiki hamilen mezkur gün ve 
saatte o komisyona müracaatları. 

5 - Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
levazım ve İstanbul'da Kınaciyan 
hanında P.T.T. levazım ayniyat şube· 
si Md. lüklerinden parasız verilir • 

(4576) 8115 

. C. H. Partisi ·-
' Satılık otomobil 
C. H. P. Genel Sekreterliğinden : 

Partiye ait açık (Kraysler) marka 
otomobil açık arttırmaya konulmu§-

tur. . 
1 _ Muhammen bedeli 250 lira • 

dır. 
2 - Otomobili görmek istiyenler 

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

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

4 - İhaleye iıtirak etmek istiyen
lerin belli gün ve saatte on dokuz li • 
ralık muvakakt teminatlariyle komis -
fopda huscbaıuomalag,, U84 

Devlet Hava Yolları 

Su deposu yaptlnlacak 
Devlet Hava Yolları Umwn Mü

dürlüğünden : 
1 - Devlet Havayolları Ankara 

fayyare meydanında su deposu inşa
s ı ve kuyudan terfiile su isalesi işi 

1 
pazarlık suretiyle eksiltmeye kon· 
muştur. 

Bu işin keşif bedeli 4528 lira 13 
kuruştur. 

2 - Talipler, keşif evrakiyle şart
name ve projeleri Havayolları umum 
müdürlüğünde görebilirler. 
. 3 - Eksiltme 5-11-938 cumartesi 

günü saat 11 de Umum Müdürlük bi
nasında alım satım komisyonu oda -
sında yapılacaktır. 

Taliplerin vesaiki ile birlikte vak
tinde Umum Müdürlükte bulnumala-
rı ilan olunur. (4455) 7847 

Tayyare meydanı 

tesviye ameliyatı 
Seyhan Nafıa Müdürlügünden 

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

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

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

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

7848 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Ka.yseri Belediyesinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Kayse -

ri'de yeniden yapılacak olan mezbaha 
inşaatıdır. Keşif bedeli 100471 lira 43 
kuruştur. 

2 - İş vahit fiyat üzerinden verile
cektir. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
ve saire aşağıda yazılıdır. 

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

name 
C - Mukavele projesi 

D - Bayındırlık işleri genel şartna
.neei 

E - Fenni şartname 
F - Keşif ve silsilei fiyat cetvelle

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

için yukarıda yazılı proje, şartname, 
keşifname ve sair evrakı be~cdiye~en 
almaları mecburi olup bedelı beş lıra
dır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı 6273 
lira elli kuruştur. 

6 - Nafıa müdürlüğünde müteşek
kil komisyona sekiz gün evel müraca
at ederek bu işi yapabileceğine dair 
ehliyet vesikası ve ticaret odasından 
senei cari vesikası almış olmaları ve 
ibraz etmeleri ve inşaatın devamı 

müddetince bir mühendis veya mimar 
ve yahut bir fen memuru kullanmaları 
mecburidir. 

7 - Teklif mektupları yukarıda 
yazılı günde ve ihale saatinden laakal 
iki saat evel belediye encümen riyase
tine makbuz mukabilinde verilmiş o -
lacaktır. Postada geçecek vakit zıyaın
da.n dd!ayı geç gelen mektuplar encü
mence nazarı itibara alınmaz. 

12. 9. 938 tarihinde ihale edilmek 
üzere münakasaya vazedilmi§ olan 
Kayseride yapılacak fenni mezbaha 
inşaatı 2. 11. 938 tarihine rastlıyan 
çarşamba günü saat 14 te kapalı zarf 
usuliyle ihale edilmek üzere tekrar 
münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin 
yukardaki şartları nazarı itibara ala
rak belediyemize müracaatları ilan o-
lunur. 7855 

ikramiye ·keşidesi 
Türkiye Cümhuriyet Merkez 

Bankasından: 
o/0 5 faizli 1938 ikramiyeli tahvillerinin 1 nci ikramiye keıide

si Bankamız İdarei Merkeziyesinde 1-11-1938 günü sabah saat 
dokuz otuzda Maliye Vekaleti, Bankamız ve diğer bankalar mü
messilleriyle Noter huzurunda icra edilecektir. 

Ketidede herkes bulunabilir. 8120 

Sade ""' yagı ah nacak 
Bayramiç Askeri Satın Alma Komisyonu Baıkanhğından 

Cinsi 

Teminatı 

Mikdarı Tutarı muvakkatesi 
Kilo Lira 

!halenin günü ve şekli 
Günü Saati Şekli 

Sade yağ 22000 22000 1650 2-11-938 Çarşamba 14 kapalı zarf ile 
1 - Bayramiçte bulunan kıtaların ihtiyaçları için yukarda cins ve mik

darı yazılı 22000 kilo birinci nevi sade yağ kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme Bayramiç Askeri garnizonunda 2-11-938 çarşamba günil 
saat 14 de satınalma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Teminat mektupları tam saat 13 de komisyona makbuz mukabitin
de teslim edilmiş bulunacaktır. 

4 - Hususi şartnameler komisyonda parasız bulunabilir. 
5 - Taliplerin 2490 sayıl~ arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 2, 3 • 

üncü maddelerinde yazılı vesikalarile birlikte komisyonumuza gelmeleri 
ilan olunur. (7495-4363) 7742 

4 karakol binası yaphrilacak 
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 "A" mevkiinde inşa edilecek 
iki adet piyade karakol binası ki cem
an dört bina inşaatı (71288) lira 55 
kuruş bedeli keşif üzerinden görülen 
lüzum üzerine kapalı zarf usuliyle i
kinci defa olarak ekisltmeyc 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, pro
je, mukavelename projesi, eksiltme 
şartnamesi, fenni şartname, hulasai 
keşfiye ve bayındırlık işleri 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 yazılı teminat 
akçeeinin mal sandığma yatırıldığı -
na dair sandık makbuzu veya mute -
ber bir bankadan alınacak teminat 
mektubu. 

B - En az 8 gün evvel vilayete 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 nıesuliyetini deruh
te edeceğine dair alacağı teahhüt se
nedi. 

5 - İsteklilerin arttırma, eksiltme 
ve ihale kanununun umumi hükümle · · 
riylc kapalı zarf usuliylc eksiltme:. ~ 

dair olan maddeleri ve eksiltme f<l.It 
namesi ahkamına ve yukarda yazılı 

maddelerin icabatına riayet eyleme· 
lcri şarttır. Aksi halde hiç bir ma
zereti kabul edilmez. 

6 - İstekliler bu işe ait evrakı fen
niyeyi ve şartnameyi Urfa Nafıa Mü
dürlüğünden istiycrck 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 mcsuliyet ka -
bul etmez. (7832-4537) 8035 

Yol ya ptl rı laca k 

rasında 8608 metre tulündeid kısmaı 
inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve C"Vrak 
şunlardır: 

A - Keşif hula9El 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 .SZ 

kuruştur. 

4 - Bu şartnamedeki evrakı isti -
yenler Tekirdağ Nafıa Müdürlüğün
den alabilirler. 

5 - 19-10-938 tarihinden itibaren 
eksiltme müddeti 15 gündür. İhale 
2-11-938 çarşamba günü saat ıs de 
Tekirdağ vilayeti daimi encümeninde 
olacaktır. 

6 - İsteklilerin ihale tarihinden 
S gün evel Nafıa müdürlüğüne müra
caatla bu işi yapabileceklerine dair 
vesika almaları lazımdır. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin teminatı (2646) lira 52 kurut 
muvakkat teminat vermesi Uiznndır. 

8 - lstckliler, ticaret odasına ka -
yıtlı olduğuna dair vesika 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 
tarın nihayet S inci maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumiyle iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak ge -
cikmeler kabul edilmez. 8037 

Jandarma · 
Subay binek eğeri ahnacak 
Jandanna Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma Komisyonundan: 

Taahhüdünü ifa etmiyen müteah -
hit nam hesabına olarak vasıf ve örne
ğine uygun ve bir takımı yetmiş lira 
tahmin bedelli yüz subay binek eğe
ri kapalı zarf usuliyle 11-11-938. cu .. 
ma günü saat on buçukta satın alma -
caktır. 
Şartnamesi parasız olarak almabi. • 

lecek olan bu eksiltmeye girmek isti
yenlerin 525 liralık teminat mektup 
veya sandık makbuzunu ve şartname -

Tekirdağ Vilayetin~en : . de yazılı belgelere muhtevi teklif 
1 - Kapalı zarf usulıyle eksıltme- mektuplarını belli gün ve saat dokuz 

ye konulan Malkara - Keşan yolunun buçuğa kadar komisyona vermiş ol • 
38+400 - 65+630 cu kilometreleri a - ı malan. 

( 4488) ı • 1918 

10 kalem palaska takımı ah nacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satm Alma Komisyonundan: 

1 - Aıağıda cins ve miktarı yazılı ve muhammen bedeli yazılı on kalem palaska takımı kapalı zarf eksilt
mesinde teklif edilen fiyat pahalı görüldüğünden toptan ve beher kalem ayrı ,ayrı en az fiyat verene ihaletıi 
yapılmak üzere 10. 11. 1938 tarih ve perşembe günü saat (10) da pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (128) kuru§ karıılığında komisyondan alınabilecek olan bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 
hizalarında gösterilen ilk teminat ve ıartnamede yazılı vesikalariyle birlikte belli saatte komisyonda bulunma-
sı. ( 4489) 7979 

Miktarı 

600 
3100 
950 
150 
900 

2000 
1000 
1000 

C1NS1 
Altı kütüklü palaska takımı 
Altı kütüklü omuz kayıtı 
Altı kütüklü bel kayıtı 
Altı kütüklü süngülüğü 
üçlü bir kütük 
Nevresim palaska takımı 
Nevresim palaska bel kayışı 
Nevresim palaska omuz ka-
yışı 

1000 Nevresim palaska süngülüğü 
6200 Tüfek kayıJI 

tık teminat Tahmin bedeli 
Lira Ku. Lira Ku. 

247 50 5 50 
302 25 1 30 
85 50 ı 20 

5 62 o 50 
81 00 1 20 

675 00 4 50 
105 00 1 40 

123 75 
26 25 

255 15 
M)IJl1 62 

1 
o 
o 

65 
35 
55 

Tutarı 

Lira Ku. 
3300 00 
4030 00 
1140 00 

75 00 
1080 00 
9000 00 
1400 00 

1650 00 
350 00 

3410 00 
J54.3S • 

Eksiltme günü 



Ankara Levaum Amirliöi 

Sabun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına ., omisyonundan : 
l - Ankara garnizon birlik ve mü

esseıaeleri ihtiyaC't olan 7000_ kilo sabu
nun açık eksiltmesi 5 - 2.cı teş. - 938 
saat 11 de Ankara Lv. amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 _ Muhammen bedeli 2800 lira 
ilk teminatı 21 O liradır. Şartnamesi 
komisyonda göıülür. İsteklil:rin ~a · 
nuni vesika ve teminatla bellı vakıtte 
komisyonda bulunmaları. (4269) 

7637 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al • 

ma Komiıyonundan : 
ı - Ankara garnizon birlik ve 

müesseseleri eratı için 60.000 kilo bul· 
gurun kapalı zarfla eksiltmesi 8 - 2. ci 
te§ .• 938 saat 15 de Ankara Levazım 
amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7200 lira 
ilk teminatı 540 liradır Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülür. Kanu
n! vesikalarda bulunan teklif mektup
larının saat 14 de kadar komisvotıa 
verilmesi (4270) 7638 

Nohut ahnacak 
Ankara Levazım Amirlığı ~atın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

eascıeleri eratı için 54,000 kilo nohu : 
dun kapalı zarfla eksiltmesi 7 • 2 •. cı 
teg. - 938 saat 15 de Ankara Lv. amır· 
liği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 7020 lira 
ilk teminatı 526 lira 50 kuruştur. Şart
name ve nümunesi komisyonda görü
ltlr Kanuni veaikalarda bulunan tek -• k 
lif mektuplarının saat 14 de kadar o-
miayona verilmesi. ( 4271) 7639 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

:Alma Komiıyonundan.: . 
1 - Tümenin Edremıttekı ve Ay. 

valrktaki birliklerinin hayvanatının 
ihtiyacı için 430 ton yulak kapalı zarf-
la almacaktır. . 

2 - Tahmin edilen bedeli 22575 lı· 
radır. gUnli saat 

3 _ Ekıiltmeıl 7.11.938. . 
14 dedir. ı,tirik edecek t~tı.plerın ~~if 

. t makbuzlariyle bırlıkte t.e 
mına tten bır sa-
mektuplarını n;ıua~yen ıaa AL. KOM. 
at evel Edrcmıt tum SA. 7667 
Yerilmi~ olmaları. (4324) 

Yulaf alınacak 
Aınirliği Satm 

Ankara Levazıın 
Alın K · onundan : a omısy d ki birlik· 

1 - Tümenin Bergama a . ·n 315 
lerinin hayvanatının ihfiyacı ıçı 
ton yulaf kapalı zarfla alın~ca6k:;;· Ii-2 - Tahmin edilen bedelı 1 .. 
ra 50 kurugtur. Ekıiltmeıi 7.11.938 ~u: 
nü saat 16 dadır. lttirak edecek. ta.lıpe 
lerin teminat makbuzlariyle bırlıkt 
teklif mektuplarını muayyen saatten 
bir saat evci Edremit tümen SA. AL. 
KOM. verilmif olmaları. 

(4325) 7668 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A1ma Komiıyonundcn • 
Bursa garnizonunun 939 ağustos 

eonuna kadar müddet için ihtiyacı " • 
lan 22.000 kilo sade yağının 4.11.938 

cuma günü saat 11 de Bursa~a tümen 
karargahında satın ~ima k?mısyonun
da kapalı zarfla eksıltı;ııesı yapılacak
tır. İlk teminat 1773 lıradır. Şart":a -
meıi İıtanbul, Ankara levazım a.mır • 
leri aatın alma komisyonunda ve Bur-

t .. satın alma komisyonunda 
sa umen t k"'l 
her gün parasız görülebilir. ~te !ı e-
rin belli saatten bir saat evelınc ı<a .. -
dar kanuni vesaikiyle komisyona mu · 
racaatları. ( 4326) 7669 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : . 

terin bildirilen ihale günü ve saatın • 
dan bir saat evel teklif ve temınat 
mektuplarını makbuz karşılığı İ:ımir 
Bornova askeri satın alma komisyonu
na vermeleri illin olunur. 

(4328) 7671 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
Balıkesir kor merkez birliklerinin 

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

Eksiltmesi: 3. 11. 938 perşembe gü
nü saat 16 da Balıkesir kor satın alma 
komisyonunda ypılacaktır. Mezkur u
nun muvakkat teminatı 4110 liradır. 

TaJiplerin muayyen olan gün '!e. sa~ 
atinden bir saat evel kanunun ıkıncı 
ve üçüncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte teklif mektuplarını ko.r 
satın alma komisyonuna vermelerı. 
Evsaf ve ~rtlar Ankara, İstanbul '!e 
İzmir levazım amirlikleriyle koınıs· 
yonda görülebiliri. 

(4348) 7684 

Buğday öğültürülecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

ma Komiıyonundan : 

1 _ Ankara garnizon ve birlik mü· .. ~ .... ı 
esseseleri için 600 ton buğday ogutu . 
mesinin kapalı zarfla eksiltmesi 3 • 2. 
ci teş .• 938 saat 15 de Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonunda ya -
pılacaktır. . 

2 - Muhammen bedeli 9000 lira ılk 
teminatı 67 5 liradır. Şartnamesi ko -
misyonda görillür. Kanuni vesikalarda 
bulunan teklif mektuplarının saat 14 
e kadar komisyona verilmesi. 

(4390) 7775 

Arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alm,., Komiıyon!ln ı . 'ki . 
- D. Bakır garnizon bırlı erı 

1 · 'h · cı olan hayvanlarının senelık ı tıya 
660 000 kilo arpanın 12. ıo. 938 çar-

. il .. saat onda kapalı zarfla 
şamba g nu . . . d 
ihale edileceği ilan edılmış. ıse e mu-

.. ve saaate isteklı çıkmadıayyen gun 
• dan 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 
!,';ddesine tevfikan bir ay zarfında 
pazarlıkla alınacaktır. . 

2 - Tahmin bedeli 26400 lıra mu-
vakkat teminatı 1980 liradır. . • 

3 - Her gün mesai saatlerıı:d~ ıs
tekliler evsaf ve şartnamelerını ?· 
Bakır Lv. imirliği satın alma komıı
yonunda görebilirler. 

4 - İstekliler muayyen mUddet 
rfında teminatlariyle birlikte D. 

u k . 
Bakır Lv. imirlifi satın alma omıı-
yonuna müracaat etmeleri ilan olu
nur. (4386) 7791 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Bursa garnizonunun 939 ağustos 

sonuna kadar senelik 420 ton ekmek
lik unun 10.11.938 perşembe günü saat 
ıı de Bursa'da tümen karargahında 

satmalma komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. llk teminatı 
3843 liradır. Şartnamesi İstanbul ve 
Ankara ı.v. amirlikleri satın.alma ko
ınisyonunda p.arasız gö:ülebilir. 1~
teklilerin bellı saatten bır saat eveh· 
ne kadar kanuni vesaikle komisyona 
müracaatları. ( 4391) 7792 

Odun ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Komisyonundan : 
Alma . Edremit'teki birliklerinin 
Tümenın 1 

)an 1000 ton odun kapa ı 
ihtiyacı o 

fla alınacaktır. 
zar . dilen bedeli 8000 liradır. 
Tabının e b .. 
Eksiltmesi 10.11.1938 perşem. e dgu-

.. 5 dedir. Teminatı 600 lıra ır. 
nu saat 1 artlarını görmek istiyen
Evsaf ını v~tşTüm. Sa. Al. Ko. da her
le' Edre~ 'ltmesine iştirak edecek 
giln ve ; sı ıninat mektuplariyle tek
taliplerın tt nr muayyen saatten bir 
lit mektupEdarı mit tUm. Sa. Al. Ko. na 
saat ·vel re ( 97) 7937 . ·ı~n olunur. 44 verme lerı ı .. 

Muhtelif inşaat yaptmlacak 
Levazcı Amirliği Satın Ankara 

· onundan : 
Alma Komd ıısy da iki pavyon ve bir 

1 Bo ruın B . 
- . ınutbak yapılacaktır. u ın-

1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı ı
çin 430 ton yulaf kapalı zarfla ~üna
kaaaya konmuştur. İhalesi 3. 2. cı teş
rin 938 perşembe günü saat 11 de ya
pılacaktır. Yulaf umum tahmin tuta
rı 22145 lira olup muvakkat teminatı 

tavla bır f usuliyle eksiltmeye 
şaat kapalı zar 

konulmuşt~r. d 1' 65840 liradır. 

Hi61 liradır. . 
Şartnamesi her gün komisyonda ıs-

teklilerin bildirilen ihale günü "' ~ •. -
. t 

atından bir saat eve! teklif ve temın~ 
mektuplarını makbuz karşılığı tzmır 
Bornova askeri satın alma komisyonu· 
na verilmesi ilan olunur. 

(4327) 7670 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komiıyonundan : 
ı _Tümen birliklerinin senelik ih

tiyacı için 27600 kilo sade yağı kapalı 
zarfla münakasaya konmm;tur İhale · 
si 3. 2. cİ teşrin 938 perşembe günii sa
at 15 de yapılacaktır. Sade yağı umum 
tahmin tutarı 24840 lira olup muv~kkat 

t . t 1863 liradır. Şartnamesı her 
emına ı ·ı· t kı· .. k • yonda görülebı ır. ıte ı • gun omıı 

Keşıf be e ı . 2 - M kkat teminatı 4938 !ıra· 3 _ uva 

dır. - lstek!iler bu işe ~it keşif plan-
4 şartnamelerinı Muğla Dg. 

}arını ve lma komiıyonundan üç lira 
Tg. satmak b'l"nde aldırabilirler. ts
bedel mu a 1 ı 

tiyenlere gönderilir', · /938 salı 
thale 9/2. cı te§rın 

.. 5 .-:- ıs de Muğlada komutanlık 
gunu saat . d a ılacaktır. 
satınalma komısyonun a y p . 

6 Teklif mektupları ihale saatı?· 
- ·1 eh 

den bir saat evvel buraya verı ~00 -
d

. (4412) 
ır. 

iki pavyon yaptırılacak 
• J'" " Satm Ankara Levazım Amır ıgı 

Alma Komiıyonundan : . 
1 - Kilis alayı için iki pa.~yon ın -

,aatı kapalı zarf uauliyle munakasa • 

ya konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 76238. lira 51. ku-

ruıtur. 

3 - Eksiltme 15-11-938 tarihine 
raathyan salı güntl saat 14 de Kilis a
layı satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

since milteahhide veya vekıliae Y'"Pı
lacaktır. 

8 - Son istit:·~ak muvakkat kabul 
raporiyledir • KÜCÜK iLA L 

4 - Şartnameler komisyona mür.ı • 9 - İnşaat 939 mali yılm ağuıto. 
ayının son gününde bitmiş olacaktır . 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
caatla parasız olarak görülür. . 

5 - Taliplerin diplomalı müh.:r.t.lıs 
veya mimar olmadıkları takdirde ay • 
nı evsafı haiz bir mütehassısın inşa -
atın aonuna kadar daimi olarak iş ba
şında bulunduracakları noteılikt.:-ı 
musaddak bir teahhüt k~ğıdiyle te -
min etmeleri ve bundan başka asgari 
78000 liralık bu gibi işlerde ıapmış 
olduklarını gösterir vesikayı ilıale 
gününden ıekiz gün eveline '.tadar 
Kiliı alayı satın alma komisyonuna 
ibraz etmeleri ve ayrıca münakasa -
ya iştirak ve ehliyet vesik.ısı almaları 
lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektuplarını 
k.<:.nuni veıikalariyle ve beşinci mad
dede yazılı eksiltmeye i§tir.ık vesika
lariyle %7,5 güvenme para makbuzla
riyle veya banka mektuplarını ihtiva 
eder kapalı zarfların muayyen olan 
gün ve saatte ve en geç olarak 15 e 
kadar alay satın alma komisyonuna 
vermeleri lazımdır. 

7 - Muvakkat teminat 5717 lira 83 
kuruştur. Tediyat kor muhasebeci • 

(4501) 7900 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazon Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Un İlk teminat 

Kilo 
176,000 

176,000 

Lira 
1650 

1610 

Mudanya garnizo-
nu için 
Bandırma 

~ .. 
zonu ıçın 

garni-

Yukarıda miktarı ve teminatı yazı
lı ekmeklik unlardan Mudanya gar
nizonunun 11. 11. 938 cuma günü sa
at 11 de Bandırma garnizonunun aynı 
gün aaat 15 de Bursa'da tümen karar
gahında satın alma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmeleri yapılacaktır. 
Şartnameleri İstanbul ve Ankara le
vazım amirlikleri satın alma komis
yonunda parasız görülebilir. İstekli
lerin belli saatten bir saat evetine 
kadar teminat ve kanuni vesaiki ko
misyona vermeleri. (4393) 8016 

Muhtelif erzak ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan : 

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

Açık eksiltme Yulaf 5,25 760 170 ton 1/2. ci teşrin 938 
,, ,, Sabun 45 51 1,5 ,, ,, 
,, ,, Patates 6 27 6 ,, ,, 

Kapalı zarf Arpa 4,25 702 220 " ,, 
,, ,, Un 11,25 810 270 ,, ,, 
,, ,, Ot 4 507 60 ,, ,, 
1 - Polatlıdaki topçu alayı ihtiyacı için yukarda cins, mikdarı ve mu

hammen bedelleri ve teminatları yazılı erzak münakasaya konmuştur. İ
hale günil 1/2. ci tegrin/938 salı günü saat 15 dedir. 

Z - İhale Polatlıda alay satınalma komisyonunda yap.lacaktır. 
3 - Teminat mektup ve paralarının Polatlı ma! sandığına yatırılması, 

şartname ve ev<ıafı görmek iatiyenlerin her gün öğleden evvel satınalma 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. (4347) 7683 

Sade "" yagı ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 

Miktarı Tahmin bedeli llk teminatı 
Kilo Cinsi Lira Kr. Lira K.r. 

18000 Sade yağ 16560 00 1242 00 
1 - Elbığ garnizonunda bulunan birlikler için miktarı, cinai, tahmin 

bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 18000 kilo sadeyağ Elazığ satın alma 
komisyonunca 10.11.1938 pazartesi günü saat 10 da kapalı zarf eksiltmesiyle 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı, perşembe ve cumartesi günü saati mesai dahilinde 

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

zırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona verme
leri ve k;-1dilerinin de mezkur gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

(4407) 7871 

Sade \J 

yagı ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan : 

Cin 1 l mikdırı Fiyatı ilkte minat 1 ha 1 e 
Kilo Lira LR. Kr. Tarih gün saat ıekli 

Samsun sadeya~ı 15.000 14.625 1.096 88 7.11.938 Pazartesi 10 kapılı 

Amuya .adeyıeı 7.500 7.500 562 50 7.11.938 Pazartesi 10 kapalı 

Çorum .adeyaiı 7.500 7.500 562 50 7.11.938 Puartesi 10 kapalı 

Merzifon .adeya&ı 6.000 5.910 443 25 7.11.938 Pazartesi 10 kapalı --30.0uU 3~.535 2.665 13 
1 - Tümen birlikleri eratının ihtiyacı olan yukarda mikdarr yazılı sa

deyağı kapalı zarfla ek,.siltmeye konulmu§tur. İsteklilerin 36.000 kilo ııade 
yağına birden fiyat verebilecekleri gibi her garnizon için ayrı ayrr fiyat 
tekJif ederler ev teminatlarını da buna göre verebilirler. İhaleıi tüm bina
sındaki komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek ve al
mak üzere her gün ve eksiltmeye girmek istiyenlerin yukarda yazılı gün 
ve saatte vesika ve teminatı havi teklif mektuplariyle beraber komisyona 
müracaatları ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komis· 
yon başkanlığına vermeleri. (4392) 7793 

Kiralık : 

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

Kiralık Kat - Demirtepe Necatibey 
cad. Barkan Ap. No. ıı de 4 büyük ı 
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 Asım. 

7835 

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

Kiralık oda - Bir büyiik oda, 2 
vestiyer, fevkalade manzaralı geniş te
ras kalörifer, daimi sıcak su 30 lira 
Yenişehir Atatürk Bul. Yenice A.p 
No. 9 7866 

Kiralık - Kalorifer, sıcak su, ye · 
ni apartıman. 5 şer oda, birer sa!on 
konforlu 3 daire. tsmetpaşa cad. so · 
:lunda su deposu altında köşe başı. T. 
2451 7867 

Kiralık - Yenişehir fsmet İnönü 
caddesi No. 60 da 4 oda, ı hol. bahçr 
içinde 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 .. Ti: 1669 • ı 798 müracaat. 

7972 

Kiralık ucuz günetli kat - 4 geniş 
oda, hol, sandık odası, genit mutfak, 
banyo v. ı. bahçe. Yeni~ehir, lsmetpa-
şa caddesi ıon durak No. 94.. 7988 

Kiralık Orta kat - Uç büyük oda, 
hol ve tam 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. Selanik 
caddesi. No. 16 7991 

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

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

Kiralık oda - Demirtepe k1Sprüsü 
yanında Özveren Ulus sokak 1 No. lu 
apartıman alt kata müracaat edilmesi 

8043 
KiRALIK - KALORiFER, SI

CAK SU VE HER TÜRLÜ KON
FOR : Be§ ve altı odalı daire • 
l~r e~ven fiatıa kiralıktır. Yenişe
hır • Mımar Kemal ilk okulu karşısın · 
da okula sokağı No. 9. Telefon: 1372 

8046 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so
kak Adalar ap. 2, 3, 5 odalı ve konfor
lu daireler. Kapıcıya müracaat. 8047 
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Dört satırlık küçuk ılanlardan: • 

Bir defo için 30 Kuruş i 
İki defa için 50 Kurus i 
Üç defo için 70 Kurus i 

i Dört defo icin 80 Kurus i 
Devamlı küc;uk ilfinlardan her defası •i 
icin 10 kurus alınır. Mesela 10 defa ~ 

f nesrc:dilecek bir illin ic;in 140 kuru& ı 
f alınacaktır. Bir kolaylık olmak iızerr ı 

i her satır, kelime aralarındaki boşluk- ! 
lnı mustesna, 30 harf :tıbar ed:lmiş- i 

ı tir. Bir kıiciık 115.n 120 harften ibaret ı 

ı 
olmalıdır. : 
Dort satırdan fazla her satır ic;in ay- : 

...:ı.~: .. ~~.~~.r::~ .. ~~:~:;:_ ................... .I 
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 
~o. 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) 8095 

Kiralık - Küçük daire. Havuzba -
şında Karanfil sokak 13 No. da 2 oda. 
1 hol, mutbak, 3 balkonlu, banyolu ha
vagazı elektrikli daire. Tl: 3079 8108 

Kiralık daire - Emniyet abidesi 
karşısında gayet nezaretli üç oda, bir 
hol, alafranga, alaturka heUi, mizmetçi 
odası, her türlü konforu haiz. Çelikka-
le So. No. 12, Tümer ap. 8110 

I~ arıyanlar : 

Danı 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 

ı, aranıyor - Almanca steno -d~ 
tilo ve fransızca da bilen bir bayan it 
arıyor. Ulu 'ta (Z) rumuzuna mektup-
la müracaat. 8106 

Satılık : 

Satılık - Küçük Esatta içinde çeı
mesi bulunan mamur on dönüm bağ 
acele satılıktır. Ti: 2487 Vahdi Doğ-
rue~ 7919 

Satılık piyano - Belçika malt bil: 
piyano ucuz satılıktır. F. B. Koopera
tif civan Meçhul asker sokak Kurşun
cu apart:ıman No. 4 de müracaat. 

7973 

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

Satılık - Yenişehir'de, Cebeci'de 
inıaata elveri§Iİ ve istasyon arkasında 
ufak çapta arsalar. Tel: 2487 Vahdi 
Doğruer. 7997 

I~ v~renler : 
. 

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

Aranıyor : 

Un alınacak 
Kiralık apartıman - Yenişehir'de 

Ata.tur ~bulvarında Tuna Ap. Kalori . 
ferh daıreler Resmi dairelere de elve-

.. 
rişlidir. 8048 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
. Kiralık.- Bahçeli evler kooperati

fı mahallesınde 123 No. beş odalı iki 
kat müstakü B. 4 tipi ev kirahknı 

00 Merkez Bankasında R Bolevin'e mÜ· 

Tahmin bedeli tık teminatı 

Kilo Cinsi Lira Kr. Lira Kr. 

660000 Un 85800 00 6435 

1 - Elazığ garnizonunda bulunan birlikler için miktarı, cinıi, tahmin 
bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 66.000 kilo un Elbı~ aatın alma ko
miıyonunca 10.11.1938 pazartesi gUnü saat 9 da kapalı zarf eksiltmesiyle a
lınacaktır. 

2 - Şartnamesi sah, perşembe ve cumartesi günü saati mesai dahilinde 
adı geçen komisyonda görülebilecektir. 

3 - İsteklilerin ckslitme günü saat 8 e kadar kanun ve şartnamesine ha
zırlıyacakları teklii mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona verme
leri ve kendilerinin de mezkCtr gUn ve saatinde komisyona müracaatları. 

(4408) 7872 

Sade "" yagı ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satrn Alma Komiıyonundan : 

Mikdarı Tahmin bedeli İlk teminatı 
Kilo Cinai Lira kuru' Lira kurug 

15000 Sade yağ 14250 00 1068 75 
J - Tümenin Hozat'taki birlikleri için mikdarı, cinsi, tahmin bedeli ve 

ilk teminatı yukarc!a yazılı 15000 kilo &adeyatı Elazığ tüm aatınalma ko -
mlsyonunca 10-11-938 pazartesi gilnU saat 11 de kapalı zarf ekailtmeıiyle 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı, perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde adı 
geçen komisyonda görUlebilecektir. 

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

(+tlO) ~28 

racaa~ 8050 

yeni kaloriferli apartnnan - 5 oda 
aynca .hizmetçi, sandık odaları genis 
hol, of ıs 15. il. teşrinden kiralıktn 
Yenişehir İzmir C:ıd. No. 10 8057 

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

8075 

Kiralık - S geniı oda, hol, banyo, 
balkon, havagazı hizmetçi odası 2 tu -
valet bahçeli 80 lira, Y eni~ehir Selanik 
cad. No. 51 Tl: 1347 - 2953 8077 

Kiralık kat - Kalorifer her türlü 
konf~r 6 ve 4 od~lı 2 daire. Yenişehir 
Seliıuk caddesi No. 55 Tl: 3511 

8078 

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

Kiralık - Kavaklıdere Güven evle • 
ri No. 30 da 2 oda bir hol kömürlük, 
mutfak genif bahçe ıu elektrik hava-
ı:azr. İçindekilere müracaat. 8081 

Aranıyor - Mobilyalı 1 ve yahut 
2 oda. Kaloriferli daimi sıcak sulu 

mÜ§terek veya serbest mutbaklı olma -
sı lazımdır. Mühendis G. Ronai Yeni -

şehir Sevim apartımanı. 8109 

Mahkemeler 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Hakim

liğinden : 

Hacıdoğan mahallesi 4 No. da D de
miryolları marangozhanesinde katip 

Mehmet Aliye: 
Ankara defterdarlı~ı vekili avukat 

Hilmi Raşit Yaman tarafından aleyhi
nize açılan 231 lira 9 kuruş alacak da
vasmın yapılmakta olan duruşmasın
d adresinizin meçhuliyetine binaen 
tebligat ilanen ve usulün 141 nci mad
desi mucibince yapılmıştır. Bu defa 
da gene mahkemeye gelmediğinizden 
ila~n gıyap kararı gönderilmesine 

mahkemece karar verilmiş ve duruş
mada 21.11.1938 pazartesi günü saat 
10 a bırakılmış olduğundan mezkur 

günde mahkemede bizzat hazır bulun

madığınız veya bir vekil göndermedi
ğiniz taktirde mahkemenizıe gıyaben 
bakılacağı tebliğ makamına kaim ol-

mak üzere i~n olunıır:. 8107 



Türriiye 
ye kili 

Y ath ve yatsız acı badem, yağsız ICar ve yanm yath gece ve gündüz 

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

ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 
Hasal) ismine ve markasına dikkat.. 141s 

NECİP ERSES Galata 

Sesli han 
Zülfariı toka1' ve Hezarau caddesi N. 121 

ACENT ASI HALiL NACİ MIHÇIOCLU 

H. M. GHAZANFAR 
" TiCARETHANESi 

TESiS TARI Hl 1860 
Post Box No. 831. Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

HiNDİSTANDA 
Tilrk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bonıbaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

Ozalit kağıdı alınacak 
Belediye imar Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli: Muvakkat teminatı: ihale tarihi: 
Cinsi Lira: Kurut Lira: Kuruş 

Ozalit kağıdı 
Iliçh Ose kiğıdı 

462 
63 

35 
s 

Yukarda cinsi ve muhammen bedeli yazılı ıartnamesinde tafsilen izah 
edildiği üzere (220) top ozalit kağıdı ile (30) top ilaçlı ose kağırh müna
kasa sureti ile alınacaktır. Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte 
9-11-938 çarıamba günü saat ıs de imar müdürlüğünde müteşekkil komis-
yona müracaatları. (4521) 8001 

t:=========================================~~ 

FOTO MAGAZİN 
108 sahife ve renkli kapak ve tablolar, 25 kurut 

7 uci sayısı ayın 29 unda çıktı. 
K. Atatürk'·u· n Hiç intişa.r etmemit bir pozları 

(3 renkh olarak kapakta) 
Yahya Kemal'in yeni ve serapa musiki olan bir tiiri 

M T Ceıınaı Nadir'in 3 renkli tablo karikatürleri 
M fu:.laan Tan, ErcümenJ Ekrem, Selim Sırrı T arcan, 

a J Y aari, NizameJJin Nazilin yazıları ve daha 

8 1 • bir~lt lılıra ve hikayeler 
0 reıım, ender fotograflar, moda, spor, müsabaka, bilmece 

HAKl~I SALON GAZETESlDlR. 
1 ve 2 ncı No. lar tekrar tabediliyor. 8123 

~-

--~Peşin ve Taksitle --• 

Odun kömür 
İstasyon silo karşısında 

YENİ YAKACAK PAZARI 

Tel: 1475 8045 

..... ..... ........ . 

ISTANIUI.. lerıilu <I' 
flııııel "'•t~lfllt I 2 No. t ... 

••I•'-'"''"' ılrırıt ıdın•ı W"IP 
t9 Ho.tu tırllımlıf lılıtlıııdı. 
,.lrıtl.tfınuıdı bl,Ot. tıırUH. 

Birinci sınıf GOZ 
mütehassıaı 

Dr. Sıtkı Fırat 
Muayenehanesini SAMSUN 
dan ANKARA'ya nakletmif
tir. Kabul saatleri: 

9 - 12 • 13,5 - 19 
Anafartalar Kınacı han 

kar,111 Talas apartman. 7825 

Muhtelif ecza ve alil ahnacak 

SahJ memuru aranıyor 
lngilizce, Fransızca, Almanca 

:>ilen bir satış memuru aranıyor. 
AKBA'ya müracaat. Tel 3377 
~ahsen mağazaya müracaaL 

8010 

Kadınlık aleminde modem bir 
inkıli.b yapan {aylık temizlik)• 

)erimizde kullandığımız; 

ve BACl'dır. Her eczanede ye 
büyük ticarethanelerde bulunur • 

6804 

ıı 

Halk Bakteriyoloji Ye Kimya 
liborafuyar1 

Belediye sırası, Talas apartınan 
1 No. ya nakletmiştir. Tel: 2972 

tü:!:~~ e~iye EnatitÜ&Ü Direktör - a! l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
Gazi terbiye eıuıtitil•il kimya labo- = ru·· RK HAVA KURUMU = 

ratuvan için muhtelif ecza ve llet a - = = 
lınacaktır. Muhammen bedeli 670 lira. = 26 CI _ Tertı•p =: 
muvakkat teminatı 50 lira 25 kurut - := 5 
tur. = = -İhalesi açık eksiltme ile 31.10.938 =: B Q y Q K p 1 Y A N G O S U =: 
pazartesi günü saat 15 te mektepler - = 
muhasebeciliğinde yapılacaktır. - = 
Şartnameyi görmek istiyenler he: ~ Birinci ke,ide 11 İkincİteşrİn 938 dedir. ~ 

gün enstitü direktörlüğüne mur2caat - -- -
etmeleri. <

4331
> 

1612 §Büyük ikramiye 40.000 liradır.§ - -1 nşaat yapt1rılacak 
Ankara Valiliğinden : 

Vilayet damızlık aygır deposunda 
seyis odasına ilaveten (1418) lira (38) 
kuruş bedeli keşfin bir odanın 7-11-
938 pazartesi günü saat 15 de vilayet 
daimi encümeninde açık eksiltme ile 
ihalesi yapılacağından isteklilerin 
şartname 'le projeleri görmek üzere 
her gün vilayet veteriner müdürlüğü
ne müracaatları ilan olunur. 

(4418) 7806 

ULUS - 19 uncu yıl - No. : 6197 
lmtıyaz Sahibı 

Nurettin Kimil SUNER 

Umumı Neşriyatı tdare Eden 
Vazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 
Matbaa Mtiıfilrü: Ali Rıza RASKAN 

-:= Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- ES · 
:= ferle (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 bahtiyarları arasına ES = girmiş olursunuz... = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Kimyager aranıyor 

Etibank Genel Direktörlüğünden : 
Kuvarshan bakır mi.deni itletmemiz İçin muktedir ve genç bir 

kimyagere ihtiyaç vardır. Alınacak kimyagerin, bilahare izabe 
işlerinde göstereceği istidat ve muvaffakiyetine göre daha fazla 
ücret verilecektir. Tenvirat ve ev, maden i§letmesi tarafından te
min edilecektir. 

İsteklilerin, 20.11 .938 tarihine kadar, bir istida ile istedikleri 
aylık ücret ve evrakı müabiteyle birlikte Etibank Genel Direktör· 
lüğüne müracaatları. 7963 

SAKARYA ECZANES] 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

§ YENİ SİNEMALAR SUS 
--------- BU GECE ---=: Jean Kiepoura ve Gladys Svarthout := tarafından oynanan büyük -= musiki filmi ----- NAP6Lt ŞARKICISI 

:E Gündüz 10 - 12 - 2,45 • 4,45 - 6,45 =: seanslarında -- ŞAHANE ÇILGINLIKLAR 

-= 10 ve 12 matineleri tenzilitlıdır. ---- Fiyatlar: Balkon 35 Salon 20 

HALK 
BU GON BU GECE 
Mevsimin en biiyük 

faheıerlerinden 

ENDULOS GECELERi 

Bat Rolde: lınperio Argantina 
Seanslar: 

2,30 - 4,30 - 6,30 - geec 21 de 
Saat 10 ve 12 de ucuz matine 

Fiyatlar: Balkon 35 Salon 20 

-------BU GON BU GECE \ = Shirley Temple'in en güzel filmi = --RADIO KIRALIÇESl -----Seanslar: 2-4-6- gece 20.30 da :: ---Saat 10 ve 12 de ucuz matine. :: ----Fiatlar: Balkon 35, salon 20 :: ----kuruştur ---i ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
-~------~~~~~--~----------------------~~ -

39 model 81.AUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. 
KAZIM RÜŞTÜ 

Ankara Adliye sarayı yanı Gençağa 

apartımaru 2. ci kat No: 6 Tl: 2208 


