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İLK TEŞRİN 
1938 -

Ulus Basımevi 
Çankırı Caddesi, Ankara -
Telgraf : Ulus - Ankara 

Yarın 

16 sayfa ilôvemiz 

5 KURUŞ 

TELEFON 
İmtiyaz sahibi 1144 
Başmuharrir 1371 
Yazı işleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 
İdare 1064 

ADiMi% ANCIMl'ZCIR.. Sonbahar Modaları 

ekoslovakya şimdi ikiye ayrılıyor 
Alman İktısat Nazırı geldi 

.. -llrmuı lktısat Nazırı doktor Funk BCl§vekilimizi ziyareti esnasında 

Dr. Funk dün törenle karşılandı 
t: = : === 

lktısat Vekilimizin ziyafetinde 
samimi nutuklar söylen i 

Mesut 
neticeler 

F. R. ATAY 

Ostünden pek uzun zaman da 
geçmemiştir: Yenecek türk mal
larını ihraç etmek istiyen tüccar
lar bazı konsoloslardan temiz
lik' vesikası almak mecburiyetin
de idiler. Bu hazin itimatsızlık, 
kapitülasyonsuz Türkiye' de da-
hi devam etti. lngilizler: . 

- Eğer bir daha ağzınıza ı~
cir koymak istemezseniz, lzmır 
imalathanelerinden birini dola -
şınız, diyorlardı. 

Bir mahsulümüzün lağımlı su
larla muamele görmediğine ve 
a.ıthilden muayyen birkaç mil u
zaktaki deniz suyundan istifa
de edildiğine Amerika konsolo
su kani olmadıkça, ihraç yap
nıaklığımıza imkan yoktu. 
Şark tüccarlığı kafasını ve ah

lakım bırakmak, şahsi kazanç 
ile milli menfaat arasrndaki mü
nasebetleri tayin eden esaslarda 
anlaşmak ve teşkilatlanmak la -
zımdı. 

Bugün vaziyetin ne olduğunu 
geçenlerde gene bu ~~tunlarda 
yazmıştım: Artık lzm!r den, tıp
kı bir garp memleketınde. oldu -
ğu gibi yiyecek malı dahı kon -
trolsuz ~lmaktadırlar. Çiinkü teş· 
kilatlanma tamam olmuştur; tek
nik ve sıhi her türlü tedbirler a
lınmıştır. Çunkü artık lzmir ima
latanelerini dolaşmak, mahsulle
rimizden ikrah ettirmez; bilakis 
onlara karşı iştah uyandırır. 

Dertlerimizden biri bu idi: 
Yani hilesiz mal, temiz mal! 

ikincisi malumdur: Standard ! 
Garp piyasalarında işporta malı 
satılmak devri iflas edeli çok ol· 
duğunu bizim tüccarlarımıza an
latmak için dahi bir hayli zaman 
g-eçti ve onu dahi doğrudan doğ· 
ruya devlet müdahalesi olmak· 
sızm ha11etmek kabil olmadı. 
Geçen gün İstanbul gazetelerin-

(Sonu 7. inci sayfada). 

İki memlelCei arasında ekonomik iş birliğinin 
daha çok inkişaf edeceğine şüphe yoktur 

A1manya'nın Milli İktrsat Nazırı Ekselans Dr. Funk beraberinde 
Bn. F unk, Alman Hükümeti ali müşavirlerinden B. Walter ve Knote 
ile Kalemimahsus Müdürü, Berlin Büyük elçimiz B. Hamdi Arpağ ve 
mihmandarları olduğu halde dün sabahki Anadolu ekspresinin arkası
na bağlı hususi bir vagonla şehrimize gelmişlerdir. 

Sayın misafirimiz istasyonda lktısat Vekili B. Şakir Kesebir ve Bn. 
Şakir Kesebir, Almanya'nın Ankara Büyük elçisi von Keller ve Bn. 
von Keller, Ankara Vali ve Belediye reisi, Hariciye Vekaleti Umumi 
Katip vekili, lktısat Vekaleti Müsteşarı, Protokol Dairesi Reisi, Türko
fis Reisi ve Hariciye Vekaleti lktısat ve Ticaret dairesi umum müdürü, 
Ankara Merkez Kumandanı, Emniyet Direktörü, Almanya sefareti 
erkanı ve alman kolonisi ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından kar-
şılanmışlardır. (Sonu 8 inci sayfada) 

Doktor Funk, lktısat Vekilimiz B. Şakir Kesebir'i ziyaretinde 

İşgal devam ediyor 
Hiller ııaal mıntıkalarını leftlı ediyor 

Çek hükümeti Almanların Münih 
anlaşmasını bozduklarını, daha 
ileri gittiklerini iddia ediyorlar 
[Bu mesele etrafında gelen telgr~flarımız 3 ün(' ii sayfadadır] 

Tıpkı eski Avusturya 

ve Macaristan gibi .. 

Çekya ve 
Slovakya 
Diye iki muhtar 

devlet kuruyorlar 

Bu pl6n 
foto a.a. 

Başvekilimiz dün reylerini kullanırken Eski Başvekil Hodzo'nın I 
ileri sürdüğü plônd1r ! 1111111111111111111.111111~11111111111~:'1 

Prag, 6 a.a. - Muhtariyet taraftarı rütenlerın hır delegasyo· 
nu halkçı slovak fırkası bürosunun toplantısında hazır bulunmak 
üz~re Zilina'ya gitmiştir. Halkçı slovak mahafili, rüte~ mebuslar 
tarafından plebisit lehinde ecnebi sefarethaneler nezdınd~ yapıl
mış olan dört teşebbüsten sonra halkçı slovakların _muhtarıyet t~
r~ftarı riitenlerle olan münasebetinin her zamankınden daha zı· 
yade halisane olmaması ihtimalinin mevcut olmadığını beyan et
mektedirler. 

Belediye se~imi 

Başvekilimiz 
dün reyini 
kullandı 

Slovaklara liderlik eden eski 
ba§vekil B. Hodza 

Hodza'nın pUinına göre 
Prag. 6 a.a. - Halkı;ılar ve komü

nistler de dahil olmak üzere Zilina'
da toplanmış olan bütün slovali fır -
kalarının mümessillerinden alınan 
haberlere göre bu fırkalar, eski başve
kil B. Hodza tarafından tanzim edi1-
miş olan bir planı kabul hususunda 
mutabık kalmışlardır. Bu akşam kati 
bir itilaf husule gelmesine intizar e
dilmektedir . Bu plan, bilhassa slovak 
milletinin milli ferdiyetinin tanınma
sını, slovak lisanının Slovakya'da 
resmi lisan olarak kabul edilmesini 
bir teşrii slovak diyeti ihdasını, muh
tariyeti haiz bir slovak hükümeti vü
cuda getirilmesini derpiş etmektedir. 
Bu hükümetin ve bu diyetin selahi
yetleri ve Prag hükümeti. ve .P~rla -
mentosu ile münasebetlerı bılahare 

tayin edilecektir. 

Slovaldarın kararı 
Prag, 6 a.a. - Slovaklar, federatif 

bir devlet dahilinde bir muhtariyete 
(Sonu 8. incı sayfada) 

Adliye Vekilimiı: dP. dün 

reyini sandı§a attı 
Ayın birinde başlıyan belediye se

çimi bugün akşam saa t 18 de n ihayet 
bulacaktır. Dün sandığa atılan rcyler
le •birlikte belediye seçimine iştirak 
eden ankaralıların sayısı 37.685 i bul~ 
muştur. 

Başvekilimiz B. Celal Bayar da ya
nında hususi kalem müdürü ve yave· 
ri olduğu halde dün saat 11.30 da be
lediyeye gitmiş ve reyini sandığa at· 
mıştır. Öğleden sonra da Adliye veki
limiz H. Şükrü Saraçoğlu ve birçok 
mu~ teşarlar reylerini kullanmışlardır. 

Buı;:/n, muayyen günlerinde reyle
rini verememiş olanların belediyeye 
giderek bu haklarını istimal etmeleri 
için ayrılmıştır. 

······111111111 •••••• 
Her yerde C. H. P. namzetleri 

ittifakla inıilıap ediliyor 

Beneı'in arkasından 

İ ngi 1 iz gazeteleri Fransız ve 

büyük teessürle bahsediyorlar 

Nobel sulh mükôfatını 
BENE~'E VERMEK İSTİYENLER DE VAR 1 

Faris, 6 a.a. - Pöti Parizyen gaze
tesi, B. Bcneş'in istifası münasebe
tiyle şöyle yazıyor: 

"Bizim her zamanki sadık dostu
muz B. Beneş'in istifası bütün fran
sızlar tarafından büyük bir kederle 
karşılanacak olan bir hadisedir. Ken· 
disinin Çekoslovakya'nın ve Avrupa
nın siyasi sahnesinden çekilmesi, hiç 
olmazsa memleketinin muvafakat et
miş olduğu fedakarlıklar kadar e
lemli bir manzaradır. Siyaset sahne
sinden çekilip giden bu zat büyük 

bir avrupalıd ı r. Harpten sonraki 
dünyayı kurmıya ve bütün millet
ler arasında muslihane mesai bir
liği vücuda getirmiyc basiretle ve 
kuvetle yardım etmiş olan yapıcı ka
faların en feyyazlarından biridir. Ta
rihte kendisinin unvanı, sulhu kur
tarıcıların esamisi meyanında yado
lunacaktir . ., 

Lö Jur, diyor ki: 
"Temenni edelim ki B. Bcneş'in 

ortadan çekilmesi, karşısında her şe
ye katlanmıya hazır çek zimamdarla

(S!!_nu 8 inci sayfada) 

Dün karısiyle beraber Prag' ı 
terkeden eski Cümhur Reisi 

doktor Beneı'in aon 
re•imlerinJen biri 

Yurdun her tarafında belediye inti
habı altı gündenberi hararetle devam 
etmektedir. Muhabirlerimizden aldı
ğımız maJiımata göre şehir ve kasaba· 
larmıızdaki kadın ve erkek rey sahibi 
vatandaşlar geçen belediye intihapla· 
rından daha üstün bir tehalükle inti
haba iştirak etmekte ve reylerini itti
fakla Cümhuriyet Halk Partisi nam
zetlerine vermektedirler. Memleketin 
her tarafında birden ve bidnci teşri
nin birinde başlamış olan belediye in
tihabı birinci teşrinin sekizinde bit
miş olacaktır. Salahiyetli makamlar
dan öğrendiğimize göre, belediye in
tihabının her belediyeye ait olan ne
ticesi intihaba iştirak edenlerin nis
beti mukayeseleri ve tafsilatiyle be
raber nihayet bu ayın 10 unda resmen 
ilan edilecektir. (a.a.) 

Avam Kamarasında 

Hükümete llimad 
reyi verildi! 

B. Çemberleyn hücum 

edenlere karşı 
kendisini müdafaa etti 

Londra, 6 a.a. - Avam kamarası bu 
gün öğleden sonra tekrar top1andığı 
vakit hükümet bu akşam neticelem·
cek olan harici siyaset müzakerel~
rinden sonra parlamentonun ı te .. r i· 
nisaniye kadar tehirini teklif et~İ"· 
tir. T 

Avam kamarası bu teklifi 150 mu · 
halife karşı 313 reyle kabul etmiştir. 

Bundan sonra, itimat takriri hak
kında kısa bir müzakere cereyan et

(Sonu. 7. ıncı sayfada) 
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Sulh atmosferi 

Son gelen Avrupa gazeteleri, Münih kararının bütün memleketler
de ne coıkun tezahürlere ve ne derin bir sevince vesile teşkil ettiğini an
lata anlata bitiremiyorlar .. Şaka değil, bir gece içinde, belki senelerce ıü
recek ve milyonlarca insanın hayatına malolacak bir harp cnlenıniftir. 

Berlin'de ve Roma' da Münih'ten dönen iki devlet :. .fine yapılan 
kartılama tezahürlerine şimdiye kadar misli görülmemiş derecede kala· 
balık halk kütlelerinin iştirak ettiği haber veriliyor. Her iki rejimin, ku
vet sayesinde kazanılmış daha büyük zaferleri olmuştur. Buna rağ
men, fBfİlt ve nazi kütlelerinin, bu defa sevinçlerini her zamankinden 
genif bir ıurette izhar etmek istemi§ olmalannda sembolik bir mahiyet 
görülebilir. Bu da ispat eder ki, hatta en dinamik bir harp terbiye1iyle 
yetiftirilmit olan milletlerin bile ıulha bağhlıklan asla gevıemiı değildir. 

Dünya, son zamanlarda pek çok ıiyaai nutuklar dinlemiftir. Fakat 
bunlann hiç biri, bugün, halk yığınlannın birlikte yükselen gür ve kud
retli 1e1inin ıümulünü haiz olamamııtır. Bu ıe1, ıınırlann üzerinden a
şarak, insanın insanı öldürmesi e1a11na dayanan harp ve zorbalık zih. 
niyetinin takbihinde, tek bir iman halinde birlctmektedir. 

Kütlenin hafJZa11 kuvetlidir. Büyük harbin feci ve korkunç hatırası 
imanbjın kollektif muhayyeleainden ıilinmemiıtir ve silinmiyecektir. 

Kurtanlan sulh gerek otoriter, gerekse demokrat memleketlerde, 
hükümetlerin itibar ve nüfuzunu ıimdiye kadar görülmemit bir fdUlcle 
kuvetJendinniftir. Halk yığınlannm derin ve sarsılmaz aulh iftiyalum 
bir kere daha İlpet etmİf olan bu hadisenin tqıdığı ders iyi anlafdına, 
imanlık, eylül sonundaki gibi helecanlı ve korkulu günleri bir daha gör
miyebilir. Fakat henüz, bu ümide belbağlıyarak yangelmek gafletine 
hiç bir millet diifmiyecektir. - Yqar NABİ 

Dış Ticaretimiz 
Kliring hesaplan bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 
TUrkiye Cümhuriyet Merkez ban- r--------------

kaımdan alınan hesap hulisalarına 
ıöre 1.10.1938 tarihindeki kliring he
ıapları bakiyeleri ve kredili ithalat i
çin Cümhuriyet Merkez bankasına vc
rilmit teahhütler yekunları: 

-etvel: 1 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasındaki kliring hesapları 

borslu bakiyeleri 

Memleket Miktar T .L. 

Almanya 
Belçika 
Çekoılovakya 

Finlandiya 
Franıa 

Holanda 
lnıiltere 
lapan ya 
laveç 
lıviçre 
Lehiıtan 
Letonya 
Macariıtan 

Norveç 
Romanya 
s.s.c.ı. 
Yu101lavya 

Cetvel: 2 

10.625.400 
181.300 

3.489.100 
549.400 

3.137.400 
1.023.200 

10.195.300 
319.300 

2.823.ıoo 

929.900 
112.200 

48.000 
1.2-96.900 

766.200 
1.350.400 

878.300 
545.400 

Kredili itbalft isin Cümburiyet 
llerlıea B1UJh.sıD11 verilmif olan 

tNlılıQtler yekOnları 

Remıl Huaual 
daireler phıılar Yekiln 

Memleket T.L. 

Almann 17 .803.454 
AYUatllr1& 

540.173 

T.L. 

11.941.722 
525 

28.021 
255.382 

9.762 
36.253 

280.961 
63.813 

T.L. -
29.745.176 

525 
28.021 

795.555 
9.762 

40.612 
361.093 
123.992 

BirilKI Umumi MüfeHqlik 
mıntıkasında yapllan İJler 
İstanbul. 5 a.~ - Umum! Müfettiı 

Abidin Özmen müfettijlik mıntaka
sı dahilindeki son çalı~ları anlata
rak mıntaka içinde 15 Halkevinin in
şa halinde olduğunu, yeni mektepler 
yaptırıldığını, mıntakasında sıtma ve 
trahomla mücadele edildiğini, demir
yolu intaatı faaliyetini anlatmııtır. 

lsıanhul 1'faarif 
müfettitlerinin seyahati 

latanbul, 6 (Telefonla) - İıtanbul 
Maarif müfetti,lerinden 9 kitilik bir 
grup eğitmen kurslarını ziyaret et· 
mck ve bir rapor hazırlamak Uzere 
Eeki,ehir ve Ar.ifiye'ye gideceklerdir. 

C. H. P. Ocak Kongreleri 
Camhuriyet Halk Partisi Et/ile ve 

Eğlence Ocakları Başkanlığından: 
9 birinci tcırin pazar günü aaat 10 

da ocak kongresi yapılacağından ar
kadaşların o gün parti binaıma gel· 
melerini rica ederiz. • *. 

Cümhuriyet HaUr Partisi Ankara 
Merkez ilçesi Miaalmnilli Kamun 
Yönkunal Ba§kenhğmdan : 

Misakmıilli kam ununa bağlı Yeni -
turan oc:aiının yıllık kongresi birinci 
teşrin ayının (8) inci cumartcal gUnU 
saat (20) de Ankara'da Işıklar Cadde
si Saylavlar sokağında TUrk Ticaret 
Bankası bitişiğindeki merkez ilçe ve 
kamun binası salonunda yapılacaktır. 
Ocağa kayıtlı partili arkadaşların 

behemalıal mezldlr gUn ve aaatta bu 
toplantıya gelmeleri rica olunur. 

Yeni ilk tedrisat 
muallimlerimiz 

Oiretmen okulİarmda ıon devrede 
imtihan verenlere ait tayin liateai ta•· 
dikten çıkmıttır. Yeni ilk tedrisat 
muallimlerlmlsin isimleriyle verildik
leri vilayeleri sırasiylc yazıyoruz: 

A.dana Erkek Öğretmen 
Okulu : 

Ahmet Yunalın İçel'e, Tevfik Baht
lı Bilccik'e, Hidayet Eren Eskişchir'e, 
Ahmet Karakat Kırklarcli'nc, Sait E
sircan Tekirdalı'na, Burhan Tor Yoz· 
gat'a, Asım Kur Gircsun'a, İzzet Bal
kanlı Edirncyc, Zekeriya Süzer Erzu
rum'a, Rc~i Ülgen ve Kamil Bozrağ 
Kırşchir'e, İsmail Göksal Sivas'a, 
Mahmut Koçtürk Çorum'a, Hasan Te
kin Kütahya'ya, Rasim Bıyıklıoğlu 
Maniaa'ya, ömer Tunalı Edirne'ye, 
Mehmet Sürücü Konya'ya, M. Ali 
Gezgin Zonguldak'a, Musa Konuklar 
ve Şükrü Tulay Seyhan'a. Tevfik 
Mcngi Sivas'a. 

Balıkeıit Erkek Öğretmen 
Okulu: 

Mehmet Şcnçalış Afyon'a, Fehmi 
Köprülü Denizli'ye, Osman Okan ve 
Recep Küçükler Balıkcıir'e, Ekrem 
Gürler Eskişehir'e, Hasan Uğuz Kır -
şehir'e, Yuıuf iya Doğancı Manisa'ya, 
lbrahim Saitekin Eskitehir'e, Fuat 
Şehirden Rize'yc, Naci Özduyar De -
nizli'yc, Hikmet Erdem Çorum'a, İb -
rahim Erıoy Kaatamonu'ya, Tevfik 
Balköıe Burdur'a, Neşet Turan Kü· 
tahya'ya, Aptülkadir Vural Gireıun'a, 
Radi İnanç ve Burhan $umman İzmi-
r'e. 

Konya Kı:a Öğretmen 
Okulıı : 

Hediye Sabahat Çanakkale'yc, Ca
bide Güdü.kçil Konya'ya, Nadiye YPail 
ve Makflye ouner Niğdc'yc. 

Erzurum Erkek Öğretmen 
Okulu : 

Kemal Köhnelioğlu Ankara'ya, A. 
Fadıl Tüfekçi Erzurum'a. 

Edirne Erkek Diretmen 
Okulu: 

Nuri Moralıgil Giresun'a, İsmail 
Feridun Sayın Sivaa'a, Mehmet Bür -
hanettin Karı'a. Kamil Özcan Sivaı'a, 
Fethi Biıı&öl lmıir'e. 

I stan bul Kız~"!";f'ğ~r·e-·ı~m""'e~n!!!-

0 kulu: 
Bedia Özbek ve Samiye Güncı İs

tanbul'a. Sabriye Gökdeniz Maniaa'ya, 
Llmiaer Günay İzmir'e, Leman Ya
man Trabzon'a, Nezihe Özbek Kuta· 
monu•ya. Hanife Aıkuz Kocaeli'ye, İ
fakat Kontkaya Zonguldak'a. Fahire 
Çelikman Erzut'um'a. 

1 ıt.anbul Erkek Diretmen 
Okulu: 

Ali Gür.oy ve İamail Altay Anka
ra'ya, Sıddıık Memiı Niğde'yc, Cihat 
Balkanlı Aydın'a, Nuri Kirazli Eskişe 
hir'e, Mehmet Ali Kaleli Çankm'ya, 
Nihat Ataman Eskişchir'e, Mustafa 
Aktaroğlu Seyhan'a. Süleyman Aşçı 
Konya'ya. Mehmet Akyüz Kütahya'· 
ya, Yu.uf Olcay Maniaa'ya, Ahmet 
özıör Bilecik'e, Haydar Pulgur Bur· 
dur'a. 

Müsaadeıiz açdan değirmenler 

latanbul, 6 (Telefonla) - Maiiye· 
den milaaade almadan açılmıt bulunan 
deiirmenler buğday koruma kanunu
na göre bugünden itibaren faaliyette 
bulunamıyacaklardır. Vaziyetlerini 
ıalah için değirmenciler Maliye vcka· 
letine mllracaatta bulunmuılardır. 

ULUS 

İstanbul' un 
kurtuluıü 

İnhisarlar Ümum Mttclürl 
memurlannın maaşları 

-
Biiyük tezahürlerle Devlet memurları hakkını vreren ye 

bir kanun projesi haznilandı 
Ye törenle kullandı HUkümet İnhisarlar Umum MiidUr· 

İstanbul, 6 a.a. - İstanbul kurtuluf 
günü hal.km o günkü büyük sevinç 
duygularına hak)kt makes olan derin 
bir co_şkunlukla kutlanmıştır. 
Baştan bata donanmış olan şehrin 

sokakları erkenden hıncahınç dolmut
tu. Meraıim alayının geçeceği ıokak
larda yürümek kabil değildi. 

Ordu kumandanının Sirkeci nhtı· 
mına ayak baıtığı dakika olan aaat 10 
da atılan toplar il:lerine bütün nakil 
vaaıtaları ve herıkea olduğ uyerde du
rarak ıehitleri taziz etmi,tir. 

Sultanahmtt meydanında toplanan 
askeri kıtalar, poliı müfrezesi, izciler 
mekteplerle diğer te9ekkUller kolor
du kumandanı tarafından teftit edil
dikten ıonra alay harekete ba'l&mıı 
ve halkın bitip tükenmiyen alkı9ları 
arasında Takaim'e kadar ıelmiıtir. 
Takıim'deki cümhuriyet meydanın

da bayrak çekme meraıimi iıtiklil 
mar91 çalınırken yapılmıı ve Abideye 
çelenk konulmu9tur. 

Çelenkler konulduktan ıonra genç
lik, Univeraite ve fChir namına nutuk
lar ıöylenmi9, bunu Jutaatın, izci ve 
mekteplilerin geçit resmi takip etmi9-
tir. 

Geçit reımi eınasında halk kahra
man orduyu sürekli ve hararetli su
rette alkı,lamııtır. 

lUğü memurlarının ücret ve derece -
lcri hakkında bir kanun projesi ha. 
zırlamıştır. Mucip sebepler layiha
sında, ~imdiye kadar her sene bUtçe
sinc bağlanan kadrolarda derece ve 
ücretleri gösterilmekle iktifa olunan 
inhisarlar memurlarının önceden hiz
mete alınmalarında ve sonra terfi ve 
yükselmeleriyle ücret ve mikdarları
nın tayin ve tahdidinde ;ıranılacak 
tartlar ve takip edilecek eıuların 
devlet memurlarına kıyasla bir kanu· 
na bağlanması, bu idarede çahıanla
rın hakları ve vazifelerine bağlanma· 
ları noktasından çok llizumlu bir ih
tiyaç halini aldığına işaret edilmek· 
tedir. 

Projeye göre İnhisarlar Umum MU
dilrlüğü kadroıuna dahil daim! me
mur ve mUıtahdcmlerin ıeri ve dere
celeriyle aylıkları ıu tekilde tcablt 
edilmektedir: 

A seriıine 6 derece dahil olacaktır. 
Birinci derece 600 • 700; ikinci dere
ce 500 - 599; 3 üncü derece 400-499; 
dördüncü derece 350 - 399; 5 inci de
rece 300-349; altıncı derece 275-299 
lira aylık ücretlerdir. 

B serisine 7-11 inci derece dahil O• 

lacaktır: 7 inci derece 250-274; 8 in· 
ci derece 225-249; 9 uncu derece 200-
224; 10 uncu derece 175-199~ 11 incl 
derece 150-174 lira ücret alacaklar· 
dır. 

Şehir namına bir heyet ıaat 10 da 
Kolorduya giderek ıehrin orduya o· 
lan minnet ve tUkranını kumandana 

C serisine dahil olan 12-18 inci de· 
receler funlardır: 12 inci derece 125-
149; 13 üncü derece 100-124; 14 ün· 

~ cü aere\:c ::ıoo-:t:t, ~.: :..-:. .ıı ...... ,.,I! 80-89 · 
:ırı7•tmİ$tİ1" 

Vali ve belediye reisi Uıtündağ gc- 16 ıncı derece 70-79; 17 inci derece 
ce 20.30 şehir namına ordu şerefine 60-69; 18 inci derece 50-59. 
Perapalas'ta büyük bir ziyafet vere- D serisini teşkil eden 19 uncu de-
cektir. rece Uç tiptir: birinci tip 40-49; ikin-

Kadın ~oraplanmn ıslahı iıi 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Kadın 

çoraplarının ıslahı için fabrikatörler 
bugün de toplanmı! ve 500 liraya bir 
mütehassıs getirmeye, sene başından 
itibar 

dir. Fabrikatörler imalatı kontrol et
mek üzere bir kontrol heyeti seçmiş
lerdir. 

Hnı il llldutlu ~I 
Dün şehrimizde hava az bulutlu 

~eçmiş, rüzgar garp şimalinden sani
yede 1 metre kadar hızla esmiytir. 
Günün en yüksek ısısı gölgede 23 de· 
rece olar:ık kaydedilmi§tir. Yurdun 
cenup mıntakasında hava açık, diğer 
mıntakalaroa bulutlu g~i,tir. Son 
24 aaat içinde yalnız Trabzon' J.ı ya
ğı' olmuı ve karemetrcye bir kilo
gram S\.ô bırakmııtır. Rüzgiı"lar 1'rak
ya'da cenuptan saniyede 1, Kocaeli ile 
Egc'nin ıimal ve o.rta Anadolu'nun 
garp kıaımlarında 9imalden 3, diğer 
mıntakalarda garpten 5 metre kadar 
hızla eami9tir. En diifü.k ısı ııf ırın al
tında Kara'ta 1 derecedir. En yUkıek 
ııı da ııfırm Uıtiinde Bahkeıir ve İz· 
mir'de 27, Diyarbakır, Antalya ve A· 
dana'da 28, Bodrum'da 29 derecedir. 

ci tip 30-39; üçüncü tip 20-29 lira üc
ret alacaklardır. 

A serisindeki dereceler yüksek 
mektep; B ıerisindcki derecelere liıe 
veya muadili meslek mektepleri; 

C serisindeki derecelere de orta 
mektep mezunu alınacaktır. Yüksek 
tahsili olanlar ilk hizmete girişte 13 • 
·· ·· ·· ten mezun 

kette yüksek bir ihtisas mektebinden 
diploma almış olanlar 11 inci; lise 
veya muadili meslek mekteplerinden 
mezun olanlar 16 ıncı ve orta tahsi· 
1i görenler 18 inci dereceden hizme
te alınacaklardır. 

Bunlardan 13-16, 18 inci dereceye 
alınacak olanlardan garp liıanların· 
dan birini bildikleri imtihanla belli 
olanlar bir derece daha yükseğe alı
nabileceklerdir. 

D serisindeki 19 zuncu derecenin 
kısımlarına kabul olunabilmek için 
en az türkçe okur yazar olmak prt 
olacaktır. Umum Müdür ve kıaım mU 
dürleriyle hukuk milşaviri, avukatlar 
ve mühendislerin tayinlerinde derece 
kayıtlarına bakılmıyacağı gibi, ldart 
zaruretler veya meslek! ihtisular do
layıaiyle B ve C ıerilerindeki her 
devreye İcra V~killeri Heyeti karari· 
le memur alınabilecektir. 
lcabında hizmete alınacak yabancı 

mütehassıslar, azami aylık hususun· 
da bu kanun hükümlerine bakılmak
ıızın husust bir mukavele ile alına
bileceklerdir. 

Devlet memurlarına kanunen veril· 
mekte olan mesken tazminatı, inhisar· 
lar umum mUdUrlUğünUn Ankara'da 
ikamet eden memur ve müıtabdemle
rlne aynı hükUm ve niabet dairesinde 

verilecektir. 
..Bidayeten tayin olunacak mcnı 

ve müstahdemlere alınacakları de 
cenin en az aylığı ıtahsis olunacakt 
Uç sınıfa ayrılmış olan 19 dcreceıı 
her sınıfına, bidayeten almabilc 
müstahdeme o sınıfın en az ücreti 
denecektir. İnzibat kararlar Tcya l 
dari kabiliyetabliklcr dolayıalylc 
but kendi arzulareylc bulunduk} 
derecelerden aşağı bir vazifeye 
dmlmıı olanlar içia evelki dercccl 
ri milktcaep bir hakıteıkil etmiyece 
tir. Ancak kıdem halkları mahfuz ol~ 
caktır. 

Bir derecede iki ecne kalan me 
ve milıtahdemlere aıağıdaki eusl 
g8re kıdem zammı verilecektir: 

A - Sicilli milaaitı olan ve bulund 
ğu derecede iki ıeneyi dolduran, h 
memur ve mU.tahdeme aldığı derce 
ıinin en yilbek miktarına n.rıncı 
kadar CUmhuriyet bayramında sene 
lik kıdem :ıammmm iki misli '9eril 
cektir. Kıdem ftl!1l!WDl1a 24 Oacü a 
giren hi:ımetler iki •ene addolmıac 
tır. 

B • Bu ıuretle enilecek kıdem z 
ları cUmhuriyet bayramını takip e 
den lkincl tetrin ayınnı blıpıdan m 
teber olacaktır. 

C • İki aene içinde muhtelif mczırt!' 
niyetlerle altı aydan siyade itten a~1 

rrlan memurlarm kmem .namır gelefı 
cek ıeneye bırakılacaktır. Vazife ic~ 
bı olarak kaza ve hmtalık halleri ~ 
hükümden müıtcana olacaktır. Si• 

D - Kıdem zamlar:r, cezai tedbir 
tarak tehir edilebilecektir veya veri 
mı1 ........ 1..4!_ 

Terfi eden memur•ve ıuuw'-'-"•ml 
rin yeni aylığı aşağldaki esaslara g·· 
re tayin olunacaktır: 

A - Daimi hizmetiı on seneyi geçm" 
yenlere terfi ettiği derecenin en 
verilecektir. 

B - Hizmeti on seneyi geçenler 
terfi ettiği derecenin en u miktariy 
le on ıencden fazla olan her tam biz 
met ıenesi için o del'.'eecnin blr sen 
lik kıdem zammmm mecmuu veril 
cektir. 20 den fazla hizmet sencle 

--~ C - Yukarı dereceye terfi için bu 
lunduğu derecede en as tiç sene 
olacaktır. 

Yübek mektep mezunları için 
müddet iki sene olacaktır. :Müddet" 
ni doldurmadan yukarı dereccJ'I 
ya birden fazla yukarı derecelere te 
fi edenler, eski ve sırasiyle arada 
derece aylıklarını birer terfi müdd 
tince almadan geçtikleri derece ay 
Iıklarmı alamıyacaklardır. 

D • lkinci maddede gösterilen p 
ları haiz oldukları halde, bu şartla 
göre alınabilecekleri dereceden d 
qağı derecede bir vazifeye tayin e 
dilmit bulunanlarm o derecelere 
dar terfi müddet kaydına tlbl obm 
yacaktır. 

Harcirah, vekllet tahsleat1yJe 
talık, aaked hizmet için ayrılıtta. 
zuniyet kadro açığında verilecek il 
ret ve tazminat ile diğer hizmet uıvaııa 
larr bir nizamname ile teabit edile 
cektir. İnhisarlar memur ve mtıa 
demlerine verilecek harcirah ve tan 
nacak diğer haklar devlet memur~ 
tından farklı olmıyacaktrr. 

Belçika 
Cekoa. 
Eıtnon 
Plnlaadln 
Pranaa 
Holuda 
lnciltere 
lıpa117a 
tıveç 
İsviçre 

4.429 
10.132 
60.109 

778.113 536.022 1.314.135 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Projenin meriyet tarihinde B ıer 
ıinde bulunupta, yüksek bir mekte 
ten mezun olmıyan memurların ehi 
yet ve liyakatleri g<SrUlenler, A aer 
sinin 6 ıncı derecesine kadar, kezall 
C seriıinde bulunanlardan ehliyet 
liyakati olanlar, B aeriainln 7 in 
derecesine kadar terfi edcbilecekle 

lulya 
Macaristan 
No"eç 
Lehistan 
Yucoslavya 
Yunaniıtan 
s.s.c.ı. 

29.654 
1.773.019 

32.523 
41.173 

619.376 
1.610 

131.118 
11.585 
1.054 

10.300 
282.288 
163.086 
368.806 
115.630 

25.465 
5.735 

11.938 
32.838 

214.307 

39.Sl54 
2.055.307 

195.609 
410.679 
735.006 

77.075 
136.923 
23.523 
33.892 

214.307 

Yukarrdalci 2 numaralı cetvelde yazılı 
Juedi/i itbalftın vadelerine gore 

vaziyetleri 

Memleket 

Alman)'a 
D.11. 

Memleket 

Almann 
D.M. 

6 aya kadar vadeli -

Resmi daireler Hu1U1i 13h11lar 

T.L. 

1.417.493 
444.032 

T.L. 

7.801.633 
1.675.1:171 

Daha uzun veya baıka vadeli , 

Reaml daireler Huıuıl .. hıılar 

T.L. T.L. ---- -
16.315.961 
S.660.106 

4.140.089 
765.331 

Muhtelif memleketlerin Merke:ı 
aanlcalarında tutulan k/irlng 
b•••pl.rındalci alacaklarımı:ı 

Memleket Miktar T.L. 

Betonn 
İtaln 
Ymwıiıun 

40.200 
2.981.600 

161.600 

Şoför asr1 ! 
Otomobille Şiı'ne yokupadın 

çıkın bir lat1UJbul mubarrlrl, ora
daJcl lıerclhnerç araıada bir au 
çıkmıaındızı korkard pllSraa ku· 
lalına ellliyors 

- Amın fOIOr, diyor, 71V1f fi· 
delim/ 
Şof~r bııını sevJrmiyor. Jlulıır

rlr, bundan mlJnla.ildir. Bu inliıllni 
''ıof Or baflm snlrmedın cevıp 
liltfettl,. dımıaladea aıüıyonı._ 

Fıhıma aaı utırlarında tuvlr 
~dilen hlıbılık ve wııplık uı
.,ndı ıol~r •1aııeıtlfl,. cevıp, mu
harririn arsu ettıli ı:bi, bıflm se-
virerık, D.stelilc bir de revırlllll yı
paralt. vıraeydi, o sımın Şl~n• .b
raJr.olunun .ıcllJlne yıal bir kaa 
dda hydıdllmlyıcık miydl1 

VıpurlardaJcl edl levhayı Aftır· 
lıdımı "KaptB}ı mu.ralııht mem
nudur.• Trımvıylırda flyl• bir 
levha vardır: "Vatmanla konuıula-

Kazalırın lSnane gegmek için fO• 
förle "muu/Ja~ tea d• kasınmak 
gerekmezı mil 

K:•lrfr ki alman filozofu Kayzer· 

ling'in verdiği isimle "ıof ör asrl'ıı
da Y•flyoruaı 

Bindiğim• arıbaya ehliyetli ro
lör aesecelc, ondan 110ara onun i!jioe 
hrıımıyıca.blms. - T. 1. f 

l'ıkmak, yapmak I 

Eaki IÖzclür: ")'lkmak kolay, 
yapmak zordur!,, 

latuabul'a a(laellettirmek '" o 
~im Y eaic:ami'Ji meydana çı· 
karmak içia Ol'tact.a kaldınlmau 
ilam selen kötü, mendebur biea· 
larm ylkılm•em11 -.rel olanlvı 
ıCirünce ....... " 

- Meier ylkmak da kolay de-
iilmit! cliyeceii s•IİJOI'· Fakat 
h• ,.,.d• CiDce bir tehir süaelli· 
ii için m-la bir tedbiırin, bet 
aa pua .... faat ka7.-i:rl•. önü
ne dikilenlerin aibaqetılerini J.Jk· 
maklimml 

3 7 harfli bir kelime I 

Bize eakiden franaızcanm en u
zan ve en çok harfli kelimeai ola· 
rak ıunu öiretmit!erdi: 

"Anticoaatitutioaellement" 
Şimdi 24 harfli olan bu keli· 

meyi, yeni bir amerikan il&cmm 
37 harfli olan ismi gölgede bıra· 
luyor: 

"' Aaivoclıimetilprozolonkuino • 
liıulfurikum" 

Bu upuzun isimli ilacm tesiri o 
kadar uzun zaman sonra göriilü· 
yona 7anclık; JOk, tesiri bu kadar 
uzun aiiriiyona fena deiil ! 

Bir fırtına dolayısiyle I 

~jana telgraftan, ingiliz atla· 
larmcla müthit fırtmalar büküm 
IÜıı]IÜi\İPÜ baber veriyor. 

Bu veüle ile bundan birkaç se
ne önce çlkan ve insilia adalarını 
A vnapa lutumclan bir miiclclet İ· 
ç.in, tam•mi:rle a~an bir flrtma. 
:rı hatırladım. Bu fırtmanm buu.
ıiyeti, ina"iliderin keadil_.e ne 
sözle bakıtddarmı ortaJ& Çlkarmı-
7a imkan venneıiDdedirı Bu i.fet 
devam ederken bir incili• auete
ai, bir haberine iri puntolarla fU 
batlıiı koymuttu: ''FU"tıaa devam 
ediyor; Avrupa lutası tecerrüt ha· 
linde kaldı!,, 

Yeni bir moda ! 
Yirminci .... kadllUIUD en bü· 

yük zaflarından biriaini bir tek 
maatarla ifade etnıek mümkün o
luyor: Boyanmak! 

Kat boyamak, dudllk ~amak, 
yii11 boyamak, kalak ve banm bo
yamak ve nihay4!t göz boyamak! 

Aııri hem§ire bütün bu boyan· 
malarla kendini tatmin eclememit 
olacak ki aon zamanlarda iDPliz 
kadmlarından bir kıMDmm vücut· 
larnıı boJ&tbldarmı, fWalarma, 
buralarına çeıit çefit reaimler 
7apbrdlklarmı öp.u,....._ 

Artık iatiyenler, reaimlere, iati· 
yenler zeminlerine lııapan ol.bi
lir! 

dir. 
Projenin meriyete girdiği tarihte 

mevcut olan memur ve müıtahdcml 
rln tahıili derecelerine bakılmıyara 
unvanları, derece ve ücretleri f5yle 
tayin olunacaktır: 

A - Her memur ve milatahdemi 
almakta olduğu ücret, hangi derec 
ye tekabül edlyona o dere.c:_~nin .• 
az miktarlyle o Ucretc geçtıgı tar 
ten kanunun yürürlük tarihine ka 
dar geçen her tam hizmet aenesi iç 
o derecenin bir senelik kıdem za 
yekOnu verilecektir. Bu suretle 
bakkuk ettirilecek ücret, memur 
almakta olduğu ücrete tckabUl ed 
derecenin lzamt haddini geçemiy• 
cektlr. 

Ancak bu madde hükmüne glSr' 
teıbit edilecek miktarlar her mernı• 
run almakta olduğu ücretten fa"' 
lıe, farkının verilmesi, şimdiki Urr 
tinde bir terfi müddeti geçirmiş ~l 
muına ballı olacaktır. 

lrlftutluln Ankara El~isi 
İatanbul, 6 (Telefonla) - Arnavut 

luk hü.kümetinin eski başkonıotosst 
Arnavutluiun Ankara elçiliğine tc?ylıt 
edilmiş ve Tiran'dan gelerek bu ak
şam Ankara'ya hareket etmiıtir. 
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!TÜRKİYE BASINI 1 

İstanbul'un kurtuluşu 
COMHURlYET'te B. Nadir Nadi 

yazıyor: 
enfietant husule gelmiştir: 

tıgiltere Almanya ile "ebedi,, bir 
ı anlaşması yapmıştIT. Bu anlaş
lln şÜnıuJ ve ehemiyeti iyice an
..ınaınış olmakla beraber, gaze-

muı"Ül yazdıklarına bakılacak olur-
~ereitl memleketin karşılıklı müna

Valônsiya evelki gece 
bombardıman edildi 
Sehirde mühim bir hasar yok 

(ekoslovakya'nın · 

bor~lar1 ne olacak ! 
İngiliz edebiyatının çok 
güzel eserlerinden birini 

yoruz. 
i yakında tefrikaya baılı- ı· 

Berlin, 6 a.a. - Alman gazeteleri,. Fransız Büyük İhtilalinin 
Almanya'nın südet arazisini .işgal et - kanlı ve korkunç yılların-

"On altı şene evel bugün, bu gü
zel tehir gene böyle nazlı bir gelin 
gibi tiialenmitti Dört aene süren ka • 
ranhk i§gal gecesi o gün sona ermi§; 
Anadolu dağlarından doğan zafer 
günefi, sevgili lstanbul'u vatanın 
bütünlüğü içinde o gün tekrar ku· 
caklaınıştı.,, cakt r,9itlerinde çok müaait bir atmosfer Valansiya, 6 a.a. - Valansiya limanı, evelki gece üç defa bom

eceni#lmıthr. fraraşa ile Almanya ara- bardıman edilmiştir. Gece yarısını 30 dakika geçe 6 tayyare, SO 
ilece)la da aynı şekilde bir anlaşma bomba atmıştır. 

mekle Çekoslovakya'nın borçlanndan da geçen temiz bir sevgi- İ 
bir kısmını üzerine alabileceği fikrini nin hikayesi. f 
reddetmektedirler. Atkla vazife hissi araıın- i 

Nasyonal Çaytung, bu mesele hak - da trajik bir mücadele. i 
" ... Fakat siz, bir zamanlar ya· 

bancı polislerin zindanlarda inlet
tikleri, levantenlerin ve yahudilerin 
hakir gördükleri nesle menıup iae • 
niz iyi biliyorsunuzdur. Kurtuluşile, 
Türk istiklal mücadelesinin son say
fasını kapıyan lııtanbul'un, bütün o 
mücadele seneleri es.na.amda ne bed· 
baht günler geçirdiğini görmü • 
şüzdür. Ve gene kurtuluşiyle Türk 
Oluş tarihinin bll§langıcmı tep • 
şir eden lstanbu, içinde yaşadığımız 
Atatürk devrinin hazırlanmaamda 

üzerine düten vazifeyi, hiçbir feda· 
ki.rlıktan çekinmeden, cesaretıle ve 
kahramanca yapmıştlt'. DÜ§manla 
çarpl§All milletin özüne iJtiri.k için, 
bin türlü tehlike altında laanbul'
dan kaçan latanbulluların sayısı bu 
şehre iftihar verir. Geri kalanlar a
rasında cepheye silah ve cepane ye
ti.ttirmek uğrunda, canlarını diıleri
ne takarak düşman zırhlılarının kor
kunç gölgeleri altmdt, yakalanmcıya 
kadar çalıtmı§ olanların hatıruıru 
1nönü'nde ve Dumlupmar'da ölen 
Mehmetçikle beraber daima kalbi
mizde ya§atacağız. Gerek mücadele· 
nin jlk günlerinden itibaren An.kara
ya taşman, gerek burada kalarak 
saraya ve sansüre rağmen m.illi da
vamızın mü.dafaumı üzerine alan 
İstanbul matbuatını her zaman sev
giyle hatırlıyacağız. ,, 

t' ı;>hnaaından bahsedilmektedir.Fa- ı-
r;; i•dik.kate ti.yık olan nokta ~udur Bu bombalardan bazıları lima-1 I 1 
l~ ~u ,henüz tasavvur halindeyken, na düşmüş ve denizde patlamış- Japon arın 
ukla~ ile İtalya karıılıklı münase- tır. 

kında şöyle yazıyor : • f 
"Almanya, sadece südet almanlan - Heyecan ve alakayla ' ta- ı 

mn hukuki varisi olup Versay muahe- kip edeceğiniz bir eser. J 
denamesinin hayal mahsulü olarak vü- İ e k~erini tanzim etmek için adnn. at- Gece yansından 45 dakika sonra 

eceıFdır. Ajans telgraflarına göre, tayyareler, limana otuz bomba daha ı· ı e rl eyı· ş ı· '· 
ece~sa Ronıa'ya derhal bir büyük atmışlarsa da mühim hiç bir hasara 

cudegetirmişolduğuteşekkülünvariei Bekleyiniz! 1 
değildir. Binaenaleyh iddia edilen za- .)• 

z olr. gönderm.iye karar vermi~tir. sebebiyet verememişlerdir. rar ve ziyan tazmini mükellefiyetleri ""'--------------

lüındur ki Fransa'mn Roma elçı- Saat 1,10 da bir tayyare, Grao ına-
em\11 uzun zaınandanberi münhaldir. hallesine 8 bomba atarak 4 evi tahrip 
slatl1'a hüküıneti, elçinin, "İtalya kı- etmiştir. Nı.ifusça zayiat vukuuna da-

kendiliğinden sukut eder. Muhterem 
alacaklılardan Dolfus - Şutnig siste • 
minin siyasi borçları hakkında yap • 
tıklan gibi onların üzerinden bir sün -
ger geçmeleri hürmetle rica olunur.,, 

-

ve Habeıistan imparatoru,, nez- ir malı'.'ımat yoktur. Yeri keşif ve tayin 
undıı' gönderilmesini. talep etmekte> edilen bu tayyareye karşı tayyare da
, beJ'!Sa ™'' Habeıiştan'm ilhakını fii bataryaları tarafından ateş açılmış 

erece'D1ak ınanaama deli.let edecek o- ve tayyare, Kastellon istikametinde 
ncıyt ~Öyle bir hareketten kaçınmak· kaçmıya mecbur olmuştur. 
sene .di. Elçinin Roına'ya varııı bir Barselona bombardıman 
erneJl>oldür: Artık anlamalıyu: ki. edildi 
ü ay#- .Franaa bakanından habeş me
nacaıt-• kapaıunıı telakki ediliyor. 

a de İtalyan. Fran61z münaaebot
zaıJI tanzim edilmiş oluyor. İngiltere 

ip e Almanya arasındaki anla§llladan 
mu.ra Fransa ile İtalya arasında.ki 

Barselona, 6 a.a. - Milli müdafaa 
nezaretinin bir tebliğinde. İspanyol 
kuvetlerinin Ebre ve Kastellon cephe
lerinde asilerin taarruzlarını püskürt
tüğü ve düşman tayyarelerinin dün 
sabah Barselona'yx bombardıman et -
tiği bildirilmektedir. 

Tokyo, 6 a.a. - Domei Ajansından:· 
Cepheden gelen haberlere göre Sin -
yang istikapıetind~ ilerlemekte . olan 
japon kıtaatı, Pekın - Hankeu şımen
difer yolunu kesmekte geçikmiyecek -
Jerdir. 3 kol bu şehre doğru 3 yoldan 
ilerlemektedir. Japon erkanı harbiyesi 
Sinyang'a 16 kilometre mesafede bu -
lunan Vulitiyen'de tahaşşüt etmiş Çin 
kuvetlerini ihata edeceğini ve düşma -
nm mukavemetini kıracağını ümit et
mektedir. Sinyang, Hankeu'ya takri -
ben 160 kilometre mesafededir. 

Almanya'nın mali mahafilinde südet 
tasarruf sandıklarının çekoslovak dev • 
Jeti istikrazlarınm tam altı milyardan 
fazlasını Üzerlerine almak mecburiye -
tinde kalmış oldukları ileri sürülmek · 
te ve Almanya'nm bu meblağa karşı 
alakasızlık göstermiycceği işrap edil -
mektedir. 

Kırat Konstıntln'ln 

heykell aııhyor 
Atina, 6 a.a. - Atina ajansı bildiri

yor: Kıra! Konstantin'in heykeli ~nü~ 
müzdeki pazar günü kıral ve a_~le.~ı 
erkanı ile başvekil Metaksas, huku
met azası ve bütün sivil ve askeri m•'
murlar hazır olduğu halde merasim-
le açılacaktır. . . . 

Mt&ebetlerin tanzimini Musolini 
ezu•arzu etmektedir. 

n ay-Fakat bu murabba arasındaki Frankocular1n ilerleyişi 
gele-fdrklı anlafJDa ve uzlafJD• cere

e ica·• burada bitmi§ olmuyor. İngiliz- Salamanka, 6 a.a. - Büyük umumi 
ri bıJFan ınün.asebetlerinin tanzimi i . karargahın tebliği, Frankistlerin Ebr 

de adım atılmııtır. Bu mü.naae- mıntakasında ileri hatlarını tashih et-
. fh d ld - lwn· • miş ve cümhuriyetdlerin birr'Ok taar-ir o-eruı ne aa a a o ugu ma :ı :ı 

veril•ı İngiltere gene Çemberleyn'in ruzlarmı püskiiT'.i:müıı oldulclc:ı.ı. auı bll
Lbüsiyle, geCP"' .. ;oa.ulc1 balya cıırmektedir. 

.. mte4i.. ıuı&f inızalamııtı. Bu itiJafa 
a gö-., İngiltere, lapanya meselesinin 

iye edilmesi tartiyle, Habeş.is
eçmi-ın ltalya'ya ilhakını tanımakta -
n azı ltilaf imzalandığı sırada lspan -

aarbinin, bir Franko zaferiyle 
nlerdyesi bir gün meselesi gibi göriı
tariy-ken. hükümetçilerin mukavemeti 

hiz•!.i bütün yaz aürüklem.İ§tir. Har. 
sene• bir veya diğ_. taraf111 galebe
erile" likide edilmeai çok uzun sürdiı
eleriu•ta.rlınca yeni bir formül bu-

f'UtlU- Londra karışmazlık ko

Filistin için 
bir proje 

İngiliz kontrolü altında 

bir statü ve rilmeli 

İşgal devam ediyor 
Hiller iıaal mıntıkalarını lelliı ediyor 

Çek hükümeti Almanların Münih 

anlaşmasını bozduklarını, daha 

ileri gittiklerini iddia ediyor 
Berlin, 6 a.a. - Ordu kumandanlığı, general Runds.tel'in ku -

mandası altındaki alman krtaatınm sabahleyin saat 8 de Bobeşüz 
ile La.ndek arasında yukarı Silezya'nm eski alman - çek hududu
nu aşmış ve Münib itilafında derpiş edilmiş olan 4 numaralı Ja
egerndrof mmtakasmı işgale başlamış olduklarını bildirmekte

dir. 
bu'Yoau tarafından bulunan bu for- Londra, 6 a.a. - Deyli Tclegraf'm 
şarCe göre~ her iki taraftan muayyen yazdığına göre, Londra'da bulunmak -

lliabette ''gönüllü" geri çekilecek ta olan Irak hariciye nazuı, Fili~tin 
bıJngiltere de lapanya meseleai ta.a- meselesinin halli için ingiliz hüküme- Hiıler işgal mırııal,~larını 

deti" edilin.iş telakki edecekti. Fakat tine bir proje teklif etmiştir: Hava tehlikesine karşı teftiş ediyor 
ve-llko, teklifi uzun zaman cevapsız Filistin'e ingiliz kontrolü altında Berlin, 6 a.a. - B. Hitler, bu 

e ter•ktıktan sonra nihayet ret cevabı Irak'a benzer bir statü verilecektir. b k S ' 
d ki . Yahudilere bütün haklar tanınılacak _ p • r• bal 1 sa ah hususi trenle şar i aksın 

a a Diıti. Binaenaleyh zincir gibi bı- iflS IR on ar cenubunda işgal edilmiş olan i-
. dde-ıme ba alı olan meseleler olduk - trr. Fakat bir yahudi devleti bahis 

- ı Yah d'l l b b kinci mıntakada kain südet mem ay" aafha.da kaldı: Gönüllüler geri mevzuu 0 amaz. u 1 ere era er 
lemedi. ispanya meselesi tasfiye sıkı iş birliğinde bulunulacak fakat vasıfası•yıe leketine gitmiştir. 

· • ah d"l' ~ b' 'h t ·1 Saat 8,13 te tren, Goerliç istasyo -Ct!:lrt"emnedi. İtilaf meriyete geçemedi sıyası Y u 1 ıge ır 01 aye ven e-
r- cektir. nunda durmuş ve saat 8.30 da hudut 
tlatltere Habe§istan'ın ilhakını ta- civarında kain Loebo'ya dog~ ru hare-

dahJ11nadı. Hatta bu yüzdendir kı Kurulacak olan müstakil Filistin L 1 LA 1 
in e'"laa Roma'ya elri göndermedi. devletinde idari işler tedricen ingiliz .orunması IDaaDSIZ ket etmiştir. 

" hükümetinden mahalli hükümete inti- B. Hitler, saat 10 da şarki Saks'm 
e ka"Münih go"rii'°"eleri bu düğümiı p · 6 p · 'l" t • Cermen Çek h d d · . -,.-- 1 '· kal edecektir. Bütün ekalliyetlere her arıs, a.a. - arıs vı .. ye umumı • u u unu ge~mı!J ve 
lmı"11ü~ gı·bı" goru·· ··nu··yor: ngiltere l' · h"k" t b' ht k general Bock k taat B b · " türlü siyasi ve medeni haklar verile- mec ısı u ume e ır mu ıra verere ı mm um urg cı-

Roma elçisiyle halya hariciye cektir. Ancak, Filistin'deki yahudile- Paris şehrinin hava taarruzlarına kar- . varında işgal etmiş oldukları ikinci 
has•ili arasında birkaç gündenberi rin adedi daha ziyade arttırılmıyacak _ şı müdafaası için bir balon kordonu mıntakaya girm4Jtir. 
me-un eden müzakereden sonra, 1- teşkili temennisinde bulunmuştur. B. Hitler'e general Bock ile B. 
il km. tır. 

c-a an bin "gönüllü" geri çe ıye Hükümet, bu teklifi reddetmiştir. Henlayn, general Kaytel ve yaverle-
şarıt•bgiltere de geçen nisanda imza· l 1u.suya dü§en kamyonlar Mucip sebeplere göre, şehir muhitin- ri refakat etmektedir. 
dile •ın itilafın meriyete girdiğini ka • Hayfa, 6 a.a. - Yahuduere aıt olan den en aşağı 13 kilometre uzakta ku- Prag, 6 a.a. - "Çeteka ajansı res-
stab'etmiye hazır olduğu bildirilmek· ve Suriye'den sebze nakletmekte bu - rulması lazım gelen bu kordon için üç men tebliğ ediyor:,, Çekoslovak kı
tanı"r. lunan üç kamyon, bir pusuya düşmüş- bin balona ihtiyaç vardır ki bu servisi taatı, şimali Moravya'daki dördüncü 
urla•lörülüyor ki çekoslovak mesele- tür. İki şoför ölmüş ve kamyonlar ya- idare etmek için kırk bin miltehassıs mmtakayı tahliyeye başlamıştır. Tah-

iitün ihtilafların halline engel i- kılmıştır. lazımdır. Bu kordonun tesis masrafı !iye işi yarın da devam edecektir. 
seri• gibi, ortadan kalkar kallonaz, Kudüs, 6 a.a. - İngiliz kıtaatiyle da takriben iki milyar franktır. Bu sabah Çekoslovak kıtaları, eski 

ktep- devletin karşılıklı münasebetle- arap kıtaları arasında son günlerde hudutlar üzerinde bulunan Loven 
ehli•• derhal ıalih huaule gelmiıtir vuku bulan kanlı çarpışmalar üzerin.l!, Terhis edilecek ihtiyatlar Kope, Frivaldov Detrişov ve Albreh-
seri•ba bu detant ne kadar devam e- i~giliz kuvetleri Taberiye'de misil!e.- Paris, 6 a.a. - Bütün ihtiyatlar a - tis arasında bir hattı işgal etmişler-
zali1'9k 1 Bazı gazeteler dörtler dikta- me olmak üzere birçok arap evlerını, ym on birine kadar terhis edilecek· dir. 
et ve•ındaıı bahsediyorlar. Fakat Sir çadırlarını ve hatta lıirçok arap köyle- terdir. Alman mÜfrezeleri, hu sabah saat 

Merasime eıki muharıplerle ıhtı-
yat zabitleri ve milli gençlik teşek
külleri de iştirak edecekler ve bunlar 
merasimden sonra bir geçit yapacak
lardır. 

B. Metaksas bu milnasebetle bir nu-
tuk söyliyecektir. 

Japonya'~a feci 

bir maden kazası 

1200 môden amelesinin 

akıbeti meçhuldür ! 
Tokyo 6 a.a. - Domei Ajansından: 
Hekaide prefeliği sahilinde kain 

Yuabri madeninde bir grizo ittiali 
vukua gelmiştir. 100 kadar maden a -
melesi, mahpus bulunmakta oldukla -
n galörilerden vaktiyle çıkanlmı§lar -
dır. Fakat maden dahilinde bulunmak • 
ta olan diğer 1200 maden amelesinin 
akibetlerinden endişe edtlmektedir. -
Münib anlatmasını muhildir. Çünkü 
alınanlar kendi ırkları için istedikle
ri kendi mukadderatlarına hakim ol
mak hakkmı çeklere vermek istemi
yorlar. 

Çekler bozgun halinde 
çekiliyorlar 

Fricdland, 6 a.a. - Rumburg, Var
nsdorf ve Friedland'ı ihtiva eden ve 
Bohemya'da Haida hattına kadar im
tidat eden ikinci mıntakanın işgali, 
birçok arızalara uğramıştır. Bunun se 
bebi, yolların çekilmekte olan çek 
kıtaatı, kamyonları ve tankları tara
fından tıkalı olmasıdır. Çek kıtaatın
da kati bir teşkilat bozukluğu var -
dır. Kamyonlar ve tanklar benzinsiz-
lik ytizilnden yollarda kalmıştır. 

Kunnersdorf'tan ayrılan bin kadar 
çek askeri, nakil vasıtası olmadığın
dan tekrar bu yere dönmilştür. Aynı 
zamanda iki gündür aç bulunan çek 
kıtaatı, alman köylerini yağma et -
mcktedir. Fakat bu köyler işgal mın
takası haricinde olduğundan halkın 
Almanya'dan istimdadına cevap ve -
rilmemektedir. 

MiLLETLER CEMiYET! NE 
OLACAK? 

KURUN'da B. Aıuın Us, Münih an
latmasından milletler cemiyetinin dÜf· 
tüiü vwyeti tahlil eden ba§makale -
ainde ezcümle diyor ki : 

"Hakikat halde Almanya ile Çekos
lovakya arasında çıkacak ve bir kaç 
gün içinde diğer bir çok devletlere ıi • 
rayet edecek bir Avrupa harbi yalnız 
dünya miletleri için büyük bir felaket 
olmaktan ibaret kaJmazdı; böyle bir 
harp çıkbktan sonra bugünkü MiJlet -
ler Cemiyeti binuı da o büyük yangı· 
nın içinde kül ve duman olurdu. Bu 
bakımdan Cenevre muhitinin aevinmi -
ye tabii bakla Yardır. Fakat ·Milletler 
Cemiyetinin umumi bir harp ileti ile 
dağılmak tehlikesinden kurtulmut ol • 
ması Münih anla§malannm Cenene i~ 
çin faydalı olduğuna delalet edemez. 
Zira Münih'te Çekotlovakya meselesi 
halledildikten sonra İngiliz baf vekili 
Çemberleyn Hitler ile ayrıca konuta -
rak ebedi bir dostluk vesikaaı imza et
mekle beynelmilel ihtilifh itlere tat -
bik edilmek üzere kabul edilmit yeni 
bir sistem kunnu§ olur. Daha doğru· 
su ıimdiye kadar Milletler Cemiyetine 
ait olan bir talmn vazifeler bu müea • 
seseden ahnarak bafka bir heyete ve
riliyor. Milletler Cemiyetinin beynel • 
milel ihtilafları sulh yolu ile hallet -
mek hususundaki kifayetsizliğini fır

sat dü§dükçe itiraf eden Çemberleyn 
bu kanaatini timdi fili bir hareketle 
teyit etmiı bulunuyor. Nitekim bir ta· 
knn Avrupa gazeteleri de Münih kon
ferantr ile Çckoılovakya meaeleıinin 
halledilmesini Milletler Cemiyetinin 
ölümü teklinde tefsir ediyor.,, 

Roma'da para 

kaçıran bir çete inci Siınon Avam kamarasında aöyle • rini tahrip etmişlerdir. 8 de eski hududu tecavüz etmişler -
kler• nutukta bunu inka: ettiği gibi, Filistin müdafaa komitc.'firıin • dir. 

ltere'nin yeni Çekoslovakya hu- lngı·ııere'de mecburAı Almanlar iUiinih anla10.·musırıı ihte arının garantisine Sovyet Rus- (_;emberleyn' e nıiiracantları 
emle•lln da İştirak etmesine taraftar Bağdat, 6 a.a. - Filistin'in müda- bo::myorkır mı ? 
ara1'~u.nu bildirmiştir. Fransız bat· faası komitesi B. Çemberleyn'e bir k l'k k Cenevre, 6 a.a. - Milletler Cemiye-
öyle ilı de Alnıanya ile yapılacak an - telgraf çekerek Filistin meselesinin as er 1 yo ti nczdindeki daimi Çekoslovak mat-

ıadan bahaederken, bu yeni doat- hal ve faslı ile bizzat meşgul olmasını buat bürosu bugün aşağıdaki tebliği 
emitlln, eg)Q dostluklara ilave olaca. istemiştir. Londra, 6 a.a. - B. Çemberlayn, bu netretmi§tir: 

.. l H cabah Avam kamarasında idareı;. al- "Al k t t t f d ·ık 

Berlin'deki çek elçisinin 
söyledikleri 

Berlin, 6 a.a. - Bugün Berlin'de 
toplanan beynelmilel komi&yon~ u
mumi heyetinde çek orta elçısı B. 
Mastny §U beyanatta bu.lu_nımuştur '.. 

Çek hükümeti 5 teşrınıe.v~lde dort 
devlet tarafından alman kararı büyük 
bir acı ile tebelluğ, alman kıtaatı tara
fından 7 teşrinievelden 10 teşrinieve
le kadar işgal edilecek toprakların 
hududunu kabul ve bu kararın tazam
mun ettiği tedbirleri ittihaz etmiştir. 

Roma, 6 a.a. - Verilen malClmata 
göre, polis, Markiz 'Godi di Godiio ile 
kocasının ve yahudi simsar Saverdo
tun tevkifine sebep olmuş olan para 
kaçakçılığı ile alakadar olarak, büyük 
bir kaçakçı çetesinin izini vakalamış
tır. İki yahudi daha tevkif edilmiş ve 
diğer tevkifler de beklenmektedir. 

rece- soy eıneyi unutmamıttır. er Mı"ı"sadenıe devam ediyor .. man I aa ı ara ın an 10 ı -
F tındaki hükümetin sulh zamanında as- k. k d · ı d'l k n ette ransa'run henüz sovyetlerle ara· Kudüs, 6 a.a. - Polisle arapıdt ara- anuna a ar ışga e ı ece olan mm 
k keri mm takalar ve mecburi askeri hiz- t k ı h d d hd'd arib• a i İpi koparmak istemediği an- sında tayyarelerin de iştirak e;ttiği a a arın u u unu ta ı e memur 

met usulünü ihdas etmiyeceg-ini söy - B ı· 1 ·ıe k f k 1 ka • tnaktadır. Fransa da buna razı kanlı müsademe haHi devam etmekte- er ın e çı r on eransının arar a-
içi1' adıkça dörtler diktatorası bahis dir. lemiştir. rını tebellüğ etmek üzere Çekoslovak 
mrıı• zuu olamaz. Fakat ikiler mi, üç- Jngiltere' de ıerhia hükümeti dün gece fevkaHlde bir top-
e tll"dörtler veya be,.ler mı·? Her hal- r ' lantı yapmıştır. .,, Londra, 6 a.a. - ·Harbiye nezareti, 
uruıtu aöylenebilir ki Berlin - Roma JUNA ICIYILARI buhran esnasında ıilah altına davete- Münih konferansında kararlaştınl-
edeıt "eri de Londra • Parı"s mı"hveri de 'h · -...:ı mamış olan bu mm takaların t,ahtiti dilmif olan ı tıyat onıusu efradının 
iye• tümullerini kaybetmi§lerdir. önümüzdeki cumartesi günü gece ya- Çekoslovak milli topraklarının eko-

aik devletler arasındakı· mun" ase• _ Yenı' rıktı _ · · · nomi ve münakale bakımından men-,.. s11x terhis edıleceğıni bıldirmekte· 
göre er yeni bir oriyantasiyonun ari - d' faatlerini ihlal edecek mahiyettedir. 
mı• ıde bulunuyor. Gelecek birkaç ır. Mezkur konferanstaki alman dele-
fa ... · veya hafta içinde bu oriyantasi • geleri ve miltehassıeları öyle talep· 
ur~ an iatikameti anla,ılacaktır. Falih Rıfkı ATAY Belçika kıralı Leopold lerde bulunmuşlardır ki, bu talepier 
ş ~l A. Ş. ESMER etnik mahiyeti aşarak Almanya•ya 

Hem Yugoslavya' da yapı- Hollanda'ya gidecek mühim ve zengin şehirler ve sınai 

. . fi 0<ak Ye nahiye kongreleri 
iSi tanbul, 6 (Telefonla) - Parti, o-

f 
vııt .nahiye ve kaza senelik kongre
loSıl aın hazırlıkları başlamıştır. Ayın 
"yitı ;ıdan itibaren kongreler toplana

"· far. ı a,. 

lan bir seyahatin hikayesi, merkezleri ihtiva eden kabil olduğu 
Amsterdam, 6 a.a. - Belçika kıralı kadar fazla toprak ilhakını istihdaf 

hem de en eski zamanlar- Leopold, 21 ikinci teırinde resmen eylemektedir. Bu istenilen yerlerde 
dan bugüne kadar Yugos- Holanda'yı ziyaret edecektir. Kıral, münhasıran etnik bakımdan Çekoslo

Lahey'de kısa bir ziyarette bulun - vaklar bilyük bir ekseriyeti haiz bu-
]avya'nın bir tarihi duktan sonra 23 ikinci te§rinde BrUk • lunuyorlar. 

ıel'e dönecektir. Alman eks~erlerinin bu mutalibatı 

Plebisit meselesi 
Berlin, 6 a.a. - Münih anlaşması

nın tatbikinden mütevellit meselele
rin halline memur beynelmilel komis
yon pazarteei günü tekrar toplana
caktır. 

Plebisit yapılacak olan arazının 
tesbiti nıeae~cıinde bu komisyon mah
fillerinde ileri sürülen mütaleaya gö
re, bu hususta Almanya ile Çekoslo
vakya arasında doğrudan doğruya bir 
anlaşma yapılması icap edecektir. Zi
ra, komisyon böyle bir anlaşma milm
kün olmadığı takdirde müd:ıhale ede -
bilir. 

Salahiyettar mahfillerin yaptığı 
bir tahmine göre, 10. 10 tarihinde İfga
li tamamlanacak olan bölgeler bütün 
çek topraklarının bet veya altıda bi. 
rini te11kil etmektedir. 

Tribuna gazetesinin kanaatine gö
re, beynelmilel şiddetli bir gerginlik 
zamanmda ve İtalya'ya karşı sefer
berlik yapmış olan bir memlekete pa· 
ra kaçırılmı~ olmasından dolayı bir 
vatan hiyaneti cürmü bahis mevzuu 
bulunmaktadır. 

Birleıik Amerika'da Alman 
mallanna karıı boykot 

Nevyork, 6 a.a. - Alman mallerı . 
na kartı Amerika'da yapılmakta olan 
boykotajın pek ziyade tesir hasıl et 
miş olduğu dün hususi surette akdedil 
mi§ olan bir asamblede ilan edilmiş -
tir . 

Zikredilen rakamlara nazaran 19 3 8 
senesinin ilk sekiz ayında ithalat mik -
tarı 33 milyon 950.000 dolara baliğ ol
muıtur. Halbuki 1937 senesinin aynı 
devresinde 56 milyon 250.000 dolardı. 



Bergama 
jimnazında 
Talebeler asırlarca 

eve/, taşlara 

isimlerini 
hakketmişler 

Bekçinin oğlu ile 

bir "mü lôkat /1 

J üpiter mabedini de gezdik
ten sonra, yukarı Agora'ya 

gelaık. Agora yunanca "pazar yeri" 
demek .. Aşağı Agora'da bir çok taş 
gülleler var. Bunları o zaman ya 
surlardan muhasara ordusunun ü -
zerine yuvarlarlar, yahut daman
cınıkla atarlarmış. Askeri depolarda 
duran bu gülleler oraya sonradan 
getirilmiş. 

Ajans telgraflarında harbın insa
nileştirilmesi için şu veya bu hü
kümet tarafından yapılan ve hiç 
bir netice vermiyen teşebbüsleri o
kur dururuz. Harbm insanisi ~ek 
olmaz ama, o zamankiler sahiden 
insani imiş: Tayyare, zehirli gaz, 
makineli tüfek henüz keşfedilmedi· 
ğine göre .... 
Agora'nın orta kısmı borsa, etraf

tan öteberi getirenler mallarını bu
rada satarlarmış. Ayrıca halk top
lanıp burada kararlar verir, yahut 
kıralın emirleri taşlar veya levha -
lar üzerine hakkcdilereık buraya 
talik olunurmuş. 
Agora'nın uzunluğu 80, genişliği 

50 metre. Meydanhğa gelen yollar
da o zamanki arabaların oydukları 
izler bile görülüyor. Bir kaç basa
mak merdiven çıktıktan sonra höc
re gibi bir takım yerlerin önüne 
geldik. Buralar da dükk§.nmış. Da
ha ileride tahtezzemin bir yolun 
başlangıcı var. Eski kalelerin ço
ğunda olduğu gibi, buradan da mu
hasara zamanında düşmanlara gö -
rünmeden bir çok yerelere çıkılır
mış. Bu yollardan birinin, karşı

da görülen tümülüs'e gittiği rıva

yet olunuyor. 
* * * 

"Yiyiniz, içiniz, Atalüs'ün misa-
firperverliğinden istifade ediniz." 

Lütfullah Denizer, mermer bir 
blokun üzerinde yazılı kelimeleri 
bize bu şekilde terceme etti. Eski
den bu blokun üzerinde Roma kon
süllerinden Atalüs'ün bir de büstü 
varmış. Bundan sonra da yemek sa
lonuna geçiliyor. Atalüs'ün evi, es
ki temeller üzerine kurulmuş ve o 
zaman evlerinin şeklini göstermesi 
itibariyle dikkate şayan bir 1-Jina. 
Yerde mozayıklar, dıvarda bir bah
çeyi ve kuşları gösteren bir resim 
var. Odalar vaktiyle iki katlı imiş. 
Yemek salonunun altında -tabii -

Bergama'da jimnaz r ............... :v~·;·~·~ .. ; ................. ı 
ı i 

I Samih Tiryakioğlu i 
• i 
! ... , ................................................ : 
mutfak ve - acaba neden? - ha
mam v.ar. 

Tekrar caddeye çııktık. Yerde ge
ne araba tekerleklerinin izleri gö
rülüyor. Akşam, yavaş yavaş surla
rı, sütunları ve kabartmaları gôlge
lemeğe başladı. Beş kişi, hiç konuş
madan, ayak seslerimizi dinliye din· 
liye ilerliyoruz. O sırada yanımız
dan küçük bir çocuk geçti: Bekçi
nin oğlu ..... 

Vedat Nedim Tör sordu : 
- Mektebe gidiyor musun? 
- Gidiyorum efendim ... 
- Kaçıncı sınıftasın? 

- Bu sene beşinciye geçtim. 
- En çok hangi dersi seviyor -

sun? 

- Hepsini seviyorum ama, tarih 
başka tabii.. .. 

İlk mektebin beşinci sınıfında ol· 
masına göre 12/13 yqlarında olına· 

sı lazım gelen bu çocuk, babası da 
sekiz senedir bekçi olduğuna göre, 
kendini bildi bileli bu harabelerde 
dolaşmış, koşmuş, oynamış. Tarihi 
sevmesinden daha tabi1 ne var? Bel
ki yaşı ilerledikçe, vaktiyle ne ol
duklarını bilmediği bu sütunlara, 
bu heykellere başka gözlerle baıka
cak ve babasının kulaktan öğren

diği malfımatı o daha sağlam esas
lara istinat ettirecek ... 

* * * 
Eski Bergama'da, tahsilin hedefi 

"Sağlam bir bedende sağlam bir fi
kir" cümlesiyle ifade olunurdu. 
Muhtelif yaşlarda çocuklar kendi -
!erine tahsis edilen jimnazlarda 
türlü türlü dersler okurlardı. Bura
larda sınıflardan başka tiyatrolar, 
spor meydanları, banyolar, resim ve 
heykel salonları vardı. Jimnazlarm 
her biri birer mimari şah eseri idi. 

Gençler bir taraftan tahsil eder
ken, diğer taraftan da koşmak, disk 
ve gülle atmak gibi muhtelif spor
larla meşgul olurlardı. Tiyatroda 
hem ~emsiller verilir, hem de genç
lere şiir inşat etmeleri, güzel söz 

söylemeleri için temrinler yaptm
lm:lı. Küçük tiyatro bin kişilik, ya
ni talebeleri istiaba yetecek kadar
dı. 

Merasim salonunda, dört bucak • 
tan davet edilen en büyük alimler 
konferans ve ders verirlerdi. Be -
den terbiyesi muallimlerinin mev
kii, felsefe ve mantık muallimleri
nin yanı başındaydı. 

* * * * 
Acaip bir dehliz ... Neye yarıyor-

muş biliyor musunuz? Merkezı tes
hine !... Çok geçmeden, eski bir 
hamamın yerine geldik. Yerdeki 
künklerden buraya buhar e-eliyor. 
Jimnaza. 3\JO yıl sonra ilave olunan 
bu hamam, aynı zamanda bir dev -
rin değiştiğini de gösteriyor: 

Çünkü vaktiyle soğuk yerlerde 
yrkanıhrmış. Sıcak hamamlar in -
sanları uyuşturmuş, tenbelliğe, sa -
fahata alıştırmış. Bu hamamdaki o
dalar, salonlar da bunu gösteriyor. 
Yerlerde oluklu ve kırmızı damarlı 
mermerler var: Vaktiyle dıvarlar 

bunlarla kaplı imiş. 

İnsan, çökmeğe başlıyan akşamın 
'tesiriyle ol•a aerelc.. ieter iat.eıne...z 

muhayyelesini işletiyor: 

Şehirde herkes evlerine eçkilmiş, 
fakat sokaklarda başka bir faaliyet 
var. Asil kıvrımlarla ayaklara 
kadar dökülen uzun libaslar giy
miş, çatık yüzlü, fakat gözlerinde 
biraz sonra dalacakları zevkin pa
rıltısı sezilen patrisyenler, kühey
lanların çektiği iki tekerlekli şar -
lara binmişler, gidiyorlar. 
B~ka sokaklarda da, perdeleri 

sım sıkı kapalı tahtırvanlar görülü
yor. Kölelerin taşıdığı bu tahtır -
vanlarm içinde, saçları romen tar
zında tanzim edilmiş güzel kadınlar 

var. Ağır kumaşlarla kaplı yastıkla
rın üzerine yarı uzanmışlar, köle -
lelerin adım atışlarının tesiriy
le hafif hafif sallanarak, gülümsü
yorlar. Şarlar da, tahtırvanlar da 
hamama doğru ilerliyorlar. Biraz 
sonra çalgı sesleri ve kahkahalar, 
kalın dıvarları bile aşarak dışarıya 
aksedecek ve surların üzerinde 
mızraklı ve kalkanlı birer sillıet ha
linde bekliyen nöbetçiler, başlarını 
sallıyarak manalı manalı gülümsi -
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Hizmetçi diye alınan kız sof aya bir Ankara : 

minder serip evin hanımına demiş ki: 
(Oğlc neşriyatı tecrube 
olarak yeni stüdyoda yap 

Öğle Nesrivatı : 
12.30 Ala 

neşriyatı - 13.00 Haberler -
Karışık plak neşriyatı. 

Sen burada yat! Akşam Neşrivatr: 
18.30 

riyatı - 19.15 Türk musikisi v 
kılan. (Hikmet Rıza) - 20.00 
n ve arapça neşriyat - 20.10 H 
20.15 Türk musikisi ve halk 
(Muzaffer İlkar ve Müzeyyen 
Zl.00 Çocuk esirgeme kurumu n 
ferans: Dr. Muzaffer Sezer - K 
hklan mütehassısı - mevzuu: (R 
seri) - 21.15 Stüdyo salon orke 
Armandola: Moomlight im Veni 
sef Gung: Traume auf dem 

- Peki ayrılmak, boşanmak mı is-
tiyorsun? 

- Hayır ... 
- Ceza verilmesini... 
- Yazık olur, onu da istmem. 
- E ... O halde 
Siyah baş örtüsiyle, küçücük yü • 

zünde, küçücük bir müselles yapmış, 
örtüyü parmaklariyle çenesinin üs
tünde düğümlemişti. Kocası aleyhin
de mahkemeye verdiği istidada ne is
tediğini pek anlatamamıştı. Zaten 
şimdi bile derdini açıkça anlatmaktan 
çekiniyor belki de korkuyordu. 

Fakat derdini açmıyan, derman bu
labilir mi? 

Hak.im: 
- Eğer bir istediğin yoksa barış 

kocanla, dedi. Şikayetçi isen söyle. 1-
cabmı düşünelim. 

Kadın bir müddet sustu. Boş kalan 
parmaklarını biribirine çıtırdattı; tır
naklariyle avucunu tırmaladı. Bir 
yanda koca, öte yanda izzetinefsi 
böylece, bir müddet çarpış.tı durdu • 
lar. Sonra, izzetinefsi kocayı alt et
ti. Kadın: 

- Ben nasıl barışırım hakim bey, 
o ki bunu bana reva gördü, konu 
komşu, dost düşman içınde bir para
lık oldum. 

Dedi, sonra daha titrek ve doku -
naklı bir sesle: 

- Benim gibi bir tazeye yazık de· 
ğil mi, diye ilave etti. 

Taze ıtım, yazık olan ne, kocası ne 
yapmış diyorsunuz değil mi, durun 
da beraberce tazeden dinliyelim bu 
hikayeyi. .. 

- Baş göz olduk olalı dünya bana 
haram, evim zindan ... Daha düğünü -
müzün haftasında: 

- Kız sen benim gözüme nasıl ol
muş da vaktiyle güzel görünmüşsün, 
meğerse... Diye filemin içinde beni 
rusvay etti. Sonralan biraz iyileşir 
gibi oldu ama, ikide birde ceplerin -
den kız resimleri çıkarır, sarhoş ol -
duğu zamanlarda da, o resimleri bana 
goa.~creı-ck; 

- Ben seni boşıyacağım, sırayla 
bunların hepsini alacağım, derdi. 
Ben: 

- Öyle şey mi olurmuş kanun var 
nizam var, derdim. 

- Seni de bunlara hizmetçi alaca
ğım diye izzetinefsime dokunacak 
laflar söylerdi. Bir aralık dayağa da 
başladı. 

- Peki son hadise? ... 

yecekler ... 

* * * 
Jimnazda gördüğümüz bazı taşla

rın üzerindeki yazıların mahiyetini 
Lütfullah Denizer'e sordum. Bun
ları bergamalı talebeler hatıra ol -
sun diye !kazımışlar. Ben çocukken 
den herkes mektep sırasına ismini, 
numarasını, yahut çok itinalı bir 
"rik'a" ile elveda kelimesini kazır
dı ... 
Anlaşılan, asırlar bile mektep ta· 

!ebelerinin ıbu itiyatlarını ·değişti -
rememiş! ... 
Güneş karşıki dağların arkasına 

çekilirken, ,biz de dönüş yolunu tut
tuk. 

- Son hadiseye gelince, onu da an
latayım da gönlüm ferah olsun . 

.l:iır gün bızim komşular: 
- Dürdane hanım biz Haymana'ya 

gidiyoruz, sen de gelmez misin, pek 
şıfaıı suyu varmış: Zayıfsın iyi gelir, 
dediler. Ben: 

- Amaın hanımcığım, bizimkinin 
halini bilirsiniz, bana adım attırmaz 
ki, dedim, ama onların israrı üzerine 
bir kere söyledim. Kocam: 

- Peki Dürdane'ciğim, dedi, sen ne 
istersin de ben olmaz derim. Baş fü;. 
tüne, yarından tezi yok git. Güzel gü
zel eglen. Hem biraz semizle canım, 
ne bu halin ... 

Ben ondan tekme tokat beklerken 
bu laflar çok garibime gitti. Kendi 
kendime : 

- Allah allah, dedim, bizim efen -
diye bir hal olmuş bugün. 

Ertesi sabah cebime harçlığımı 
koydu, beni komşularla birlikte Hay
mana'ya yolcu etti. 

Bir hafta sonra döndük. Baktım e· 
vin kapısı sürgülü; tokmağı vurdum. 

Si ede: Vielliebchen. 4 - Vittori -
ni: A Te Sola. 5 - Moszkowski: 
Tenze. 6 - Schubcrt: Moment 
22.00 - 22.15 Haberler ve hava 
Yarınki program ve son. 

İstanbul : 

Aksam Neşrivatı: D 
18.30 

sikisi (Plik) - 19.00 Konferan 
Sırrı Tarcan - 19.30 Karışık musi 
19.55 Borsa haberleri - 20.00 Sa 
Vedia Rıza ve arkada~ları tarafı 
musikisi ve halk şarkıları - 20. 
haberleri - 20.47 Ömer Rıza Do 
fından arapça söylev - 21.00 Sa 
1 - İstanbul radyosu Cazbandı. 2 
musikisi - 21.30 Saadet ve arkad 
rafından türk musikisi ve halk şa11 
22.10 Hava raporu - 22.13 Darıitt 
siki heyeti: Fahri Kopuz ve ar 

· tarafından - 22.50 Son haberler 
si giınün programı - 23.00 Saat a 
tiklal marşı, son. 

On on beş yaşlarında hırpani urbalı tüm. Ama sabaha kadar gö 
bir kız açtı. Bizim evde benim bildi- yummadrm. 
ğim böyle bir kimse yoktu. Sabah erken, Aşir yanıma g 

- Sen kimin nesisin kızım dedim. - Ben işe gidiyorum, dedi, 
Kız sümüg~ ünü ı-eke ı-eke: 1 · · · :s :s e ıyı geçın ... 
Aşir efendinin hanımıyım, demez Bu hale bir iki gün tah 

mi? · tim. 

- Aman nasıl olur yavrum A~ir e- - Elbet bir gün aklını başı 
±endı oerı11u ... ı: ... uuı ... , .ı~...ı;~ d k 1 ~ b' l' d' 1 a oca ıgını ı ır, ıyor ,o up 

Kız, tel tel olmuş hırkasının kolu- komşuıcıı u ..... ı:.~-livordum. Am 
nu şöylemesine bir havada dolaştır - yet ben de tazeyim, kadınıu., 
dıktan sonra; tak dedi. Evelki gün: 

- Oooo, dedi, Aşir efendi seni bo- - Ya bu ya ben, diye dirett 
şayalı çok oldu. Gayet soğuk kanlı: 

Ama daha o zamandan içime doğ- - O, diye cevap verdi ve hın 
du: lamayınca üstüme hücum etti; 

- Meğer beni Haymana'ya gönder- rette bulundu. Davam budur. 
mesinde iş vatmış, dedim. Akşamı Hakim, erkeğe: 
bekledim. Derken, bir elinde yarım 

- Bunlar doğru mu diye sor 
okkalık rakı, ötekinde bir kaç diş sa· 
rımsakla bir sardalye kutusu geldi, Aşir boynunu büktü, yalvar r 
.,....,.., .. --7c~••._....-.,..,"_...,.......___, __ ~~ jc;ı.ı:r~Trn!> haktı sonra: 
şey söylemedi. Beriki kız, hemen - Ha'kim 1bey bu kadar tat 
kalktı: değil ama bir şey oldu, dedi, &otı 

- Aşir sana bir kahve pişireyim 
kikaten ben o kızı hizmetçi di 
m.ıştnn. Sonra kovdum, gitti, ş1 

yorgunluğunu alır, dedi, elindeki pa- ramızda hiç bir mC1Sele kalmad 
ketleri aldı. Mutfağa giıtti. !çimden: daha da töbe.

- Oh, oh ne §.la, dedim, kız evimi 
kendine çoktan mal etmiş. H§.kim kadına döndü: 
Aşir olacak, pencerenin önüne git- - Bak, dedi, kocan ne diyor 

ti benimle konuşmuyor. muş bitmiş, Melek'i de evderı 

- Bey, dedim, bu kız kim? muş. Bundan sonra da bir da 
Yüzünü bana çevirmeden cevap yapmıyacağmı vadediyor. Barış 

verdi: tık .. 
- Sana hizmetçi getirdim. Dürdane gene düşünceye 
- Ben hizmetçi filan nideyim, de- Şöyle yan gözle kocasının yii 

dim, kendi işlerimi kendim görürüm. baktı. Gözleri biribirine rastladı· 
Sonra da ayak diredim: 

dm sonra gözlerini tekrar önüne 
- Ya bu, ya ben... h f'f b" 1 ti. 'Gayet a ı ır ses e : Kocam cevap vermedi. Yalnız gece, 

o hizmetçi dediği kız sofaya bir min- - Madam öyle ... Peki... Dediğ 
der attı. Bana: tildi. 

- Hanım sen burada yatacaksın, Barıştılar. Yan yana kapıdan Ç 

dedi. Bu hali kocama söyledim. O da: lar. Arkalarından yürüdüm. Bir~ 
- Canım madam ki Melek öyle is- det konuşmadılar. Sonra ilk lafi 

temiş, sen de bir gecelik sofada yatı- kadın açtı: 
ver, nolur sanki, dedi. 
Ağlamağa başladım. - Ama, dedi, o ilk gece sofad 
- Zırlamasan a, be dedi. Dövecek miklerim çürüyecekti az daha ... 

diye korktum. Gittim, mindere düş-- düm de ... - Kezege 

Haftalar, aylar geçti. Yalnız yaşıyor, ve hiç kim
aenin refakatini aramıyordu;; Seier'lere artık git· 
miyordu. Muhayyilesi onunla ekseriya alay edıyor, 
eserine - sonra çizip yırtması lazım gelen - hiç ta
&avvur etmediği sayfalar karıştırtıyordu. Bu onu 
çok geciktiriyordu. Gecenin sükunu içinde bir par
ça gürültü, sokaktan geçen bir araba tekerleği zih
nini dağıtmağa, ve onu yolundan şaşırtmağa kafi 
geliyordu. 

il V i K T O· R i A 
lı 

yok. Kendisini dıvardan ayıran bir kaç adınılık me
safeyi katediyor. O .zaman Viktoria: "Hayır, hayır!'' 
diye bağırarak geri çekil~yor ve bir kol"kuyıa kapıl• 
mı§ bir insan haliyle elini de kaldırıyor. Adam: 
"Viktoria, diyor, bana söyledikleriniz doğru, ebedi· 
yen doğru idi; onu ben akla bile getirmemeli idim, 
zira imkansızdı." Öteki "Evet, diyor, fakat o halde 
benden ne istiyorsunuz?" Adam, onun iyice yanı
na yakla~~tır. Yalnız dıvar onları biribirinden a· 
yırmaktadır. Cevap veriyor: "istediğim, görüyor&u· 
nuz ki, bir dakika burada kalmaktır. Son defa ola· 
rak. Yanınızda olına.k, sadece yanınızda bulunmak 
arzu ediyorum,, Viktoria susuyor. Dakika geçiyor. 
Adam yerlere kadar eğilip selam vererek: "Gece
niz hayro]sun" diyor. Viktoria cevap veriyor: ''Ge• 
ceniz hayrolsun" Adam, başını bile çevirmeden gi· 

Sokaktan geç.en bu arabaya yol verin, dikkat e
din! 

Niçin? Fakat, hakikaten bu arabadan neden çe
kinmeli? Gürültüyle geçip gidiyor; şu anda belkı 
köşeyi dönmektedir. Delki de orada pardesüsüz, 
kasketsiz bir adam vardır ki öne doğru eğilip ba~ı
nı uzatmaktadır; ezilmek, alil olmak, öldürülmek 
istemektedir. Adam ölmek İstiyorsa da bu onun bi
leceği şeydir. Gömleğinin düğmelerini iliklemiyor; 

&abahleyin kunduralarını boyamaktan vaz geçmiş
tir; üzerindeki her şey karma karışıktır; zayıf gÖğ· 
sü çırıl çıplak meydandadır. Adam ölecektir ... A -
dam öJüm halin•de idi; bir dostuna ufacık bir mek · 
tup, bir ricaname yazdı. Adam, bu mektubu bıraka· 
rak öldü. Mektup tarihlenmiş ve imzalanmıştı; ma
jesküller ve minisküllerle yazılmıştı; halbuki bunu 
yazan adam bir saate kadar ölecekti. Ne tuhaf! 
Hatta isminin altına her zamanki parafı da atmış
tı. Ve bir saat &0nra ölmüştü ... 

... Bir başka adam da Tambrili, maviye boyanmış 
bir odada, yalnız başına, yatıyordu. Daha ne? Hiç. 
Bütün bu geniş dünyada o, şimdi ölecek olandır. Bi
tap düşünciye kadar bunu düşünüyor. Aktam oldu
ğunu, dıvardaki saatin sekizi gösterdiğini görüyor, 
ye saatin çalmamasını bir türlü aklı kabul etmiyor. 

~'=======================================================================================~ 
Yazan: Knut Hamsun -15- Çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Saat çalmıyor. Bu yetmiyormuş gibi saat sekizi bir 
kaç dakika geçmektedir; saat tik tak ediyorsa da 
çalmıyor. Zavallı adam, zihni o kadar yorgundur ki 
saatin, az evel çaldığını farkedemiyor... Anasının 

dıvardaki resmini ahyor - bundan sonra bu resmi 
ne yapmalı? Kendisi gidecek olduktan sonra onu ni
çin orada bırakmalı? Yorgun gözleri masa üstünde· 
ki çiçek saksısında tevakkuf ediyor. Koca saksıyı 
kendine doğru çekiyor, yere yuvarlıyor, ve saksı dü
şüp kırılıyor. Neden orada sapa sağlam duracaktır 
ki? Kehribar ağızlığını pencereden atıyor. Bundan 
böyle onu ne yapacak ki? Onun orada onsuz kalma· 
ğa ihtiyacı olmadığı öyle vazıh ve tabii görünüyor 
ki. Bir hafta sonra adam ölmüştü ... 
Johannes kalkıp odada geziniyor. Oda komşusu u
yanıyor, horultusu duruyor, iç çekişi, boğuk bir inil· 
ti gibi işitiliyor. Johannes ayaklarının ucuna basa · 
rak masaya yaıklaşıp oturuyor. Kavaklarda rüzga
rın iştikaları onun her tarafını buz kesiyor. Yaprak
ları dökülmü~ bu ihtiyar kavaklarda hazin hayalet
ler hali var. Eğri büğrü dıvar boyunca gıcırdayıp 

çatırdıyor, ve bu gürültü ona bir tahta makinenin, 
hiç durmadan işliyen, işliyen bir harman makinesi· 
nin gürültüsünü hatırlatıyor. 

Kağıdı göz gez·dirip gene okuY.or. HaY,di, muliaY,-

yile&i onu İ§te gene §8.Şırl:tı. Ölümün, geçen bir ara
banın onunla ne münuebetıleri var! O bir bahçe 
hakkında, evi civarındaki zengin ve yeşilliklerle do
lu şatonun bahçesi hakkında yazıyor. Onun tarif et· 
tiği budur. Şimdi bu bahçe ölmü§, karlara ıgömül -
müştür. Bu böyle olmakla beraber, o buna dair yaz
maktadır; ve orada artık kar yoktur; kış değil, ha
fif kokular ve ıhk soluklarla dolu ilk bahardır. Ve 
ak§am üstüdür. Orada, sakin ve derin su kurşundan 
bir göle benzemektedir. Yol kenarlarındaki tomur· 
cuklu ve yeşil yapraklı leylaklar havayı kokulariyle 
işba haline getirmektedir. Hava o ıkadar sakindir ki 
körfezin öte tarafından gelen yaban horozunun se
si farkediliyor. Bahçenin yollarından birinde, Vikto
ria, yirmi bahariyle, beyazlar giyinmiş, duruyor, En 
yüksek gül ağaçlarının tepesinden nazarlarını su • 
yun öte tarafına, ormanlara, uzaklarda uyuyan dağ· 
tara doğru atfediyor. Yeşil bahçede dolaşan beyaz 
bir ruha benziyor. Yoldan bir ayak sesi işitiyor, ye· 
şillikler arasına gizlenmiş bir pavyona kadar gidip 
dirseklerini dıvara dayıyor, eğiliyor ve bakıyor. i
leride, yol üstünde dlll'an adam şapkasını çıkarıyor 
ve yerlere kadar eğilip selam veriyor. Vi:ktoria bir 
baş işaretiyle ona mukabelede bulunuyor. Adam 
gözleriyle Y.olu tetıkik ediyor; onu gözetliyen kimae 

diyor ... 

Ölüm, ölümden bana ne? Kağıdı b~uşturup sa· 
baya doğru fırlatıyor. Or.ada daha başıka, yanmağa 
hazır kağıtlar var. Hepsi kabına sığmıyan bir mu • 

hayyilenin talih oyunlarını ifade ediyor. Ve Johan· 
nes, orada, yolda duran, ve vakti gelince çekilip gi· 

den serseri zatın h~kayesini yazmağa devam edi· 
yor .•. Tenha bahçede genç kız yalnız ba~ma kalmış-

tı. Yinni bahariyle beyazlar giyinmişti. Onu istemi• 

yordu. Pek 8..la. Fakat o, arka tarafından genç kızın 

ya§amakta olduğu drvarm yanına kadar gitmişti. O· 
nun yakınında bulunmuştu . 

Gene haFtafar aylar geçti; ilkbahar geldi. Kar. 
buz çokıtan ortadan kalkmıştı, serbest kalan sula · 
rm JlUl'dtıs.ı bütün mesafeleri dolduruyordu. hte 

- Sonu var/ 
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iDEALiZM 
Yaan: Suud Kemal Yetkin 

Buğday blılıram! 
Her edebi mHlek %ıt metleğin un

ur .larını da kendiıindc taşır; insanın, 
uzır miıkropları bedeninde ıaııdıiı 
ıbi, bir edebi mealek kendi ifratları 

)'\UÜDcicD &ayıf dliftliğll an, zıt un • 
urlar tahakküm eder; o zamaıı ken
imizi mukabil bir mesleğin kartıam

da buluru%. Realizm ve naturalizm 
endi ifratları yilzOnden göçüp git -
iter. Bu iki ede.bt doktrin insanda 

Bu iki mühim ~ıiyetten ıonra i· 
kinci ve üçüncü derecede daha bir ta
kım ldoaliıt rom•ncılar nrdu ki a -
riıtoeratik bir d•kor içeriaincle ilik: -
bin bir bayat ıöriifUnün ycb ... k 
aafhalarını tekrarlayıp dunnuflardır. 
Bunlar arul4da. bilbHM eaerleri di
limin çevrilmlt olan Octne Feuillet 
yi, Georın Obnet'yl Yt Hectol' Ma -
lot'yu ıikredebiliria. Birlnclnln: Bir 
fakir delikanlm•n blklynl. möllyö de 
Camora, milteveffiye, Yt aanatkirm 
namuıu; Udnclnin Sırı• Panine, 
Kontea Sara, Meram, demirhane mil -
dürü, Croix mort kadınları; llçilncil· 
nün Blkn lllmll romanlarını btıyttk 
harpten nelki okuyucular her halde 
unutm11m1flardır. 

Amerika'nın son zirat 
tedbirlerinin manôsı 

)'alnı% maddi ve ılfll tarafı dikkate 
lıp ruban! ve ulvi tarafı ihmal ve in

kar etmekle bayatı ve imanı bize yan· 
ıı, olarak tanıttı. Yalnu maddeden i-
baret olmıyan inaana, ruhun derin • 
liklerlnl, derin ldlııttllerlnl, endlp
lerlnl anlatan bir aanat lbımdL Ur· 
kek bir temayW halinde belireo. lde
allat telakki, reallmı Ye naturaltanln 

• Cihan piyasası buiday 

kıtltiı cekecek mi? 

Amerika paİf n mfiDbit topnldari:rle uır
larca clUnpp huiclJ:r aban ollllUflm'. Fa
kat eon ;rdlarcla, bilmMA .- haftalar içinde 
alman buı tedbirler, Birletlk Dnletlerin ele 
bir bulda1 bubranma clotn sitmekte oı-. 
tunu sannettincek malai,.tteclir. 

-------.. .Arjantin'ln tellfı bu amu 
felaefl temelini teıkll eden ye 1850 ile 
1810 Hileleri anı.ında. Emile Littr6, 
Antobıe - Au1U9tin Cournot, n bil -
ıı.... Hlppolyte Talile tarafmduı 
temsil edilen pozltiYianlo., 1870 le 
1890 UUmda, Cbarlet ReDOUYier'nln 
Yeni Kantcıııtı, Julel Lacheller'nln. 
Alfrecl 1'ouille6'nln, Emile Bout:rou· 
nun, Uoıı 0116 • Lapnan'un ıpiritua
l~te" Jean llarle Ouyau'nun h!ea
lı•t telakkileri brtmmcla yılalmuly
le bariz bir dcıııktrlo. .. kllni aldı. 

Her meıleil yqtan o meılele meo.
ıup aanatklrların kudretidir. Barbey 
el' Aumtly'nln ve Villlen ele d'llle 
Adam'm kuntli kalemleriyle aihirli 
bir mannra alan idealiam. enderi 
vektiyle dilimize 5evrilmif olan O. 
Feuillet clbl romancıların mUf rit un
tfmantalbml lle bUtiin kıymet ve te -
ıirlni kaybetti. Julea Lemattre'iıı ve 
Anatole France'ln tenkitleri karpım
da ,açtlp ılttl. On dokuuncu nrm 
aonunda. münhaııran hlklm bir meı· 
lek sermtyonu. Muhtelif meelekle • 
rln 8Jlll amanda menudlyetlnı ta
hlt oluyorus. 

lmnetlencliriJor. Fakat. ... 

Y . b. d . - bu teclbirleriD bir pollti-e n ı ı r ampıng ve ::=:=.c1a-. 
Atafıclaki eatırlarda cilaan 1 bulcla:r piya•lll'"' :ralma ... 

A~r~~i~'i~m~~~~QW~.1.;;:~~ ~ haftalar içinde aldıp de qaiıdaki tedbirler alınmııtır: 
zirai tedbirler; Vqinaton'un 1 - Butday ihraç edeceklere . Pocivitbm, bunleıimble ldrlk et

t•liınb vakıaalrm dikkatli bir milp• 
hedeıbıl Ye bu vakıaları idare eden 
kanunların ubırll bir arqtırılıpnı 
tavalye etmekte baıklı iıdL J'akat rea
litede, blllnemlyen ye lalı edlleml • 
Yeıı hadleelerl lnkh etmekle badya 
dtlftlyordu. Akalyon n nablyon 
prenalpl wlblnce feı.eft positiYism 
•plritaaHenw'I ricuda ptirdlll el· 
bl, fe1aefl positiyin'ftlft odçul ııacıeaı 
01-~ de edebi idealimıi Yiicu
da getirdi. Ve realiat bir aanatın en -

Birletik Amerika' ela ziraat prim verllmeıi için bir kanun ne1-
mahaulleri fi-tlarmm daha redilmlıtir. Bu kanunun netri öze-

,,_ rine cihan piyuuında damping'e 
fula dGtmeainin BnUne ıeç- benzer bir hareket olacaktır. ÇUn
mele umetmiı olduiuna de- ktl, 100 milyon bııtel (amerikan til -
lildir. Gerek Birl .. ik Ameri- çU.il) bulda1m Amerika'dan çıka-
b'cla, prek ,abana memJe. rılacalı muhakkak addedilmek· 
ketlerde bu 11lm mahaul YUİ· tedlr. 
yeti Ye ıeçen ,.ddan kalan 2 - Mldeinc clntlnden pmmtua Bir tiltlm lupluıuau olması 

blkımıad• 
stoklar ıh amine ıetirilinee, beher 7/8 mel 8.30 -t \\zerinden 
zorlujun azameti derhal anla- bu yılın mahıulüne genit iilçlide 

kazı lserlnde idealiıt bir auatm do • Joban Friedrich Dieta ilmlDde bir 
iutu parladı. Pelıefede metafizik. e- alman mtıtebluııUUG eıeri olaa ba 
debi,atta 1ıayal byblttikleri mnkii kitap 14. Ali Akademir taraf mduı di
tellnr elcle ettiler. limise çnriluek itinalı bir cilt ha-

tdnut olur. kredi açılmuı. Bu tedbirle 2 ili 3 
milyon balya pamutun muftldraten .Aac... .. .... ela.m,.di ta- pi--dan l'•kilmni temin edilmlt 

rafı. koasre -simleriae iki ·- ,_ ~ "' olacaktu. 
k•1•ıt olmatı •• bu ~· içinde zi- 3 - Mıaır il%erine geçen yıl açıl-
rai selirin 1937 ~ima -Ul'an bir mıt olan kredinin beher butcl'i itin Frann'da realizme ve naturalimıe linde intipr etmiftir. 

kartı vularbulaıı reakıiyonun timal Bu •ıriıı, mnsuu itibariyle, mu
mobarrirlerbılıa (Bjoenıaon, lbaen), amm bir lıııl7 llaJhntm•1 clhalı kar
bilhaeaa nıa ediphrlnln (Doetoieftki, psmda bulanan WIDlelı:edmU lsla 
Tolatoy, Tourpenef) terc:ane edileıı arsetd~I ebemlyet baklanda unn 16-
eserleriyle kolaylattmldığını kay • •~ hacet y~tur. 

m~ dolard.. alyllıde au.11011 50 aentten 57 ıenA sı~ -we 
•aJ1m111•u keyfiyetidir ve •irai bu krecllaia iMI ,..... ........... 4e 
ma•ı.a fiyadM1111 luN maak Ame- tepdll: 
.............. itin Wtl i tlereaı 4 - HUkilmetln pltyuadan .. tm 
de bir polidka ... iu olmQftur. almakta olciuju tereyağı mikdarını 

Gelecek yılın pamuk, buğday, mı- 40 milyon libre Cioğaltması. Son ay-detmek liummr. A•ırlarca ihmal edilmiı olan türk 
Bu yabancı 8mekler, Jl'rama'da ro- klytl ve klyltleUDI. adi n temia boD

ınan~Jderln hiut i"-Hsmbııl .,. Dk ll19Je 117t11 o1chaP ~ 814leoi

ıu ve daha bi.r ıürü zirai mahsulle- larda hükiimet, İflİa w muaay--
riaba ekim •ha1arı •dit edllmit buluaan halka teni ...,_..k ..... 

realiatlerln dar olmıyuı daha llbatll 7et w kllds .-1,..._ plranmk. ------------
IUlatmı canlanıdıımıttn· QersekteD. mlıaener clmlami79t aeallma Wr dikten IOlft.., ktl1tlrlaGn mahiyet 
Dlltmallzmdeıı aonra, rcxma 78 nali- *dan Ye km borcudur. " meııpi tierindı clunaakta, halk 
tenin tanulni ihmal ederek okuyucu- Useriad9 Uk adlm1anmlsı attıp ldlltlrtlntın huamf " euaJı bir aaaa
)'U ıırf hayalden ibaret bir aleme gö- mız o1U çetin dlvada daima ltabetli Jra- l'llDU tefkll edea bu ldlltlrim 11mu
tllreceJı::, yahut da mflfllhede tauına rarlar vermek Ye ııa kutirme yollan 1anm tahlll ıtmekte n slrat saı...
deQm eder* realitede terclhan fer- takip etmek lçln, blsden eni ayni u- 1um muhtelif ftrcll n topha .. kille
dt .,,,. içtimai peikolojiy• alika ıöa- hada çalıtmıt olu diler memleketle- riyle birlikte köyde dln, &det.,.. ah1lk 
terecektir. Bu tıs roman tellkkilinin rin tecrübe Ye bllclılndeo. ula mtla- balıialerlai, k8y ldiltilriinUıa reformu 
üçü de realizm veya naturalb:me birer tainl blamı7acaiımu tabiidir. liv- imkl01armı tetkik Ye lrayliyli abiat, 
rea,biyon olmakla beraber, realbme DUD l5incllr ki, kay elitim YI kay eko- mlet. terbiye karplmclald. reabi
doiradan doiruya aıt olarak tellımi ı.omlıi mnauları Aserlııd• ıenlt bir yoalarlyle tahlil etmektedir. Kay So"' 
JaJma ldealiıt romuı tıel&kkisldir. literatilr'iln ttlrk ldltlphaneliae ma- cup.,, k&y pncinln lnklpfmdald I· 
~·da idealiat romaııın bafDlda ledilmeal kil lbti7acı karpmda bu- miller •e lmklnlar eserin IOll falılla-

Bartey d' Aurvilly ile Villien de ı•ta- luıımak:taJU. nnı tefkll ~tmektedir. 
le Adam•ı gGrllyorus. Barbey er Aur· itte bu ihti7aç a&I &ıbde tutulmı· llwaaanu bw bir ...- !lallade 
Yilly "Euorcel6e" mukaddimeeinde ca bu po. elimlse verlJen eHrin kıy• yubrıya lmaca çlsdllimb eaer, ba-
99 bir çok makalelerinde realitenin meti bir kat c1a1ıa tebarUs eder. llil1erinlıa ehemiyetlnden de u ... ıla
du çerçneeine kapanmanın m&ııaau· MOellif, bahaettlllmb ... rinde, cap Gsere. ktiy n k67 e1itimi mnn
himı tallkatla uılatıyor; Vlllien de k8ytl. "!)ir elitim toplulup .>lmak 1ari7!e allkab 1'ir ldmaenia okumak· 
11aıe Adam da Bve future'ln mukad- bakımındaa,. mltalea etmif, yani ki- tan iatipa edemlyeceli bir kıymet 
dimetinde realltey• olan aynı nef- yUn kWtUrel kalkmmnı •• k8yUm0n ta,ıınektadır. 
reti ifade 'ediyor. Bu Ud yliklek pb- içtimai terbiyeei lmkinlan llserlnd• Bu ciddi ve olpn eseri temiz bir 
ılyetin eıerlerinl bllhuaa de t'lıle A· dU,Unmilftllr. • tGrkçe Ue dilimize kazandıran ve ki· 
dam•rn Axll'l 19 uncu aırın AY1'11pa'· K8y muhitini ve bu muhitın unıur· tllpanembe hediye eden mUterciml 
llllda romantbmln, his ve hayal ede- larmı tqrlhe bqbyan eaer, k8y top- bu tetebbülUnden dolayı taktir ve 
bi)oatının pulak nümuaeleridlr. luluiunun ,eklllerlnl 18zden ıeçlr· ı.brlk etmek vulfemlsdlr. 

57 milJOD libre tereJ&iı aatm al -
mıftır. Hüldbmt buııa btMU ~ 
bf- tok letilllal maddelerini p1,.... 
dan l&tıD alarak fiyatları koruma
p plıpmıktadır. 

B lrleflk Amerllra'ma bu fl,at 
koruma projeelyle 1lflDÜ 

iltedlli f'ldur: 100 mllJOO '*tel 
bulda1a lç llMllDlelııet pl,_mm 

fladJle -- ........... fiyat 
ae oluna oıa-. ...ı.at dıflM 
gıbnp ......... projlDlll tat-
blld lwlfnde ilk ......... htlldl. 
..... beber INttl' .. 41117 Mat .... 
rar n .ı,... tlarlu .ıma.i ı&sım 
plecütlr. 

llaJbukl. bu projı, diler IDllllle
btlerln inalla beuer tedbirler al • 
qlllli lndae Amerika lıWdlmetlıılıa 
takmm•ı olduiu taYırla tabu taba
na at blr asi7et meydana ptlr • 
llMl!ktedlr. Hflklmetin, bunuo. biı' 
clamplncdea bqka bir feJ olmachp 
idcllalarmı reddetmek lltemeelne 

rapıen, bu iddia pek büb ft ye • 
rinde bir iddladsr. ÇOnktt, clbu pl
yuumdakl flptlara bit aldırq e
dilmeden. aba pim 5ılrmes mal 
teelim edilecektir. 

Birl.,ık Amrib'mn baffaJ ih
racat pfOllWDle K-..Sa'mll tMal • 
da1 projalD_la birik lltlde '* 
...,,..._. iki ....ııat anamda 
,. .... fark. Dn+'cllld it p1,.. 
flyatlmnm, bufday kredileri ~ -
mak auretiyle ıunl olarak yilb'ek 
tutulmaauıa ı.t wnıJmuı olmama
ıu . 

Z irat mahıut fiyatları yalnu 
ı~I Amtrika'da dil"11ilt 

değildir. · ftyat dlflkllltl cenubi 
Aaıerilr& memJ~ertai de bUytk 
aycı istMk ._ .. 1111 .. 

Bu memleketlerin bqında Arjan
tin bulunmalı:tadtt. Bu fiyat dU,illı:-
lüğü kar~ısında Ar)antin'in ekono

mi " fiııau mahfilleri. dnletia 
çiftçiye ne ıuretle yardmı edebile
ceği meaeleeini mOaekap etmektıe
dirler. mııaa:m• _.,"D«I, ae .. 
cart bir fl;M •fit ft ne de eJridl 
aahllarmı tllildit etmek ıuretiyle 
bunm iDIM 8'5ilemiyeceli lra
DMtiacledlr. llancatı tahdit edecek 
oJaa her baql bir ent.n..pna1 
an~FN"• .&fjatlıı ekonomiıinde 
büJUk .-1an mucip olacap tlP
lı.U aldJmtktedir. DilW tm'af • 
tm, ....,t bir 11,.t tcıpit edUmeal 
de münrlu tellkki edilmektedir. 
Bu ......., ..Uyet flyatmlll dil· 
fÜ ... pw ILftDtajlvdM. el • 
baa pl,..mmdald ..oc.cleW. 
Arjada'la eadClmtrl birliği de aynı 
bnattecllr. Birlik huvlamıt ol
clup Mı........., milll eadGltrl
Dla '8ffl'" sirat iatiblal maıdclele
rlnl mtm .-k kudretinin bilytl
me.._ tallll oldapaa lfa'et et .. 
mektedlr. Çiftti m.aafWeri -. ft • 
,atlar• .... 'f&liyed karp ... da 
andı: buld&J .ıdmlnlA .. .,.. •• bir 
it oldaiu mlltal .. uıdadırlar. Hor 
....... clbm pı,...ıan bir bulday 
buhranı muv.cebeaincledir. 

-~-

Tuz ,sıü kıydannda 
KoçbiW' ..,.a.a~ Amclolu p:y • 

............. laqö&i'aücle .. . ..... u.-..... .... ..__.. .. . ...... .......,. ..... ~,...-
- MriD ribıPrluı ........... aöl, 
,.... ~tekili...... a..aılaız 
Wr tm ~lapa aQ9 Wiriace 
brpWdı•hill- ............ bir 
..... ... iCGt;WMI' i•h ... illride.o 
........ etekleriM ..... ~ 
,..........1ı ....... tattaa ......... 
dikilip w .... "..,. ........ elli .................... , •... , .. 
• .- ..... Midi ............. .. 
"- kimWlir Uqi ....., .... ...._ 
... olduiunclaD .... ;w tmlQa (tıu 
...... -kaine .... ti, ..... IWi • 
tla all Wr tualam) ~ T ...... 
.. ...u.ittir ................ in 

... ,......... idare ft mm için ,...,....... ..................... .... 
ri ....., " lkiacili, .............. •·· 
ltlmiP ................. iki .... 
Jlbeli,.-: Yecll ..U,.. ft 111 .... 
..,_ kilo -- ....... ; 111 ,. -
........ _ ,.. • .a.,.e ... llilo 
- uıfettlil ......, ... ~ illi 
..,_ ldtWa Wr ... '• tm... Pa • ............. ,.. _ ....... ....,...., ..... 
ti hı11di oliıır, .,....... 

Ellıtte,....,W.WlrlJıe ...... . ,.....: ......................... . ,. .................. ..... 
lra6darlııımrlopı.-rtaD; ı· ................................... 
• ........_ plaf..._: - Ymlll • _,_w..,..... ..... ..,..,.. 
..._wtt •WI-,......,._ 
..,,, .... ta pllıı& .. , JCoç. 
..... h!m tlılf .... M ~Js 

olftl ........ Ya ......... T-
Cöl kwnncla hep -- ...... . 

&,.. : 
- Satoatik .. klor falrriJruı .... . 

• lmruha1clı. Bol lr&nirümiiz ele ... . 
Kos'hi.- içia ... i7İ olurdu, IMa ! 

- vu.a aatkoatik " klor, K.ldl • 
1'1111 ............. ıuı .... ~ 
• .......... ...... ... ellktrolis'i 
Koshi ... &n,itı.n ......... ...... 
.. bhil ......... •diatrİ• • lııi-
)'ük .....a. olan nntallilite eaıba • • 
nutulmut olmaz mı? Halhuki liiımp 
ıanayii teıiıinden makwlmvz _... 
iatMM. ıdHtll .... Wr ..... ~ • 

•• • &!1..1......1!::... -ııı.L.-'-- --...:........ 
7UD 11..--n' ---· ~ • 
ti,ii ... klana JmU....lg ~ 
,.._. _. KısWer'• tllk ......_ • 
..................... _ .. h• 
...... ~ ••htiliris: o-im plaa 
._ ~ Falrlıt imi• 
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Silifke civar1nda bir vadi 

Trakya'da kültür (allşmaları 

• 

Edirne'nin 
planı yapıldı 

Eskişehir'de çok garip 
bir hırsızlık hôdisesi 

önünde depodak 
nasıl aşı ri ld i ? 

Herkesin gozu 
balyeler 

Eskişehir (Hususi) - Birkaç gün evel şehrimizde çok gaf 
bir hırsızlık vakası olmuştur. Hadisenin güpegündüz herkesin f 
zü önünde cereyan etmesi, hırsızların büyük bir cüretkarlık 
soğukkanlılık göstermesi adi bir zabıta vakasının şehirde dcd 
kodular doğurmasına sebep olmuştur. 

Hadise şöyle olmuştur: 1 
Şehrimiz tüccarlarından Hasköylü B. Mus

tafa'mn bir tiftik deposu vardır. Depo kapah- ı 
dır. ve üstü kilitlidir. Meçhul bir adam iki 1 
:'-ra~a il~ d~ponun önüne gelmiş, kilidi açmış, 
ıçerıye gırmış ve \ 
tiftik balyaları

nı arabaya yük- ı 
letmeğe başla • 
mıştır. 

Cüretkar hır
sızlar hakikaten 
bu işte muvaf
fak olmuş, hiç 
kimse bu işe ses 
bile çıkarmamış 
tır. Çünkü hiç 
kimse onun bir 
:ursız olacağına 
ihtimal verme -
miştir. Herkes 
onu kendi malı
nı yüklüyor san
mıştır. 

: Son kaztlarda bu-: 

ı .................... ....... 
j Alaca 
i llijyiik'te 
i bfrs/crıhs 

lki arabaya altı 
yedi balya tifti
gı yüklettikten 
sonra tekrar de
ponun önüne gel 
ft';,, vo viikleme 
iti büyük bir so
ğuk kanlılıkla 
tekrar başlamış
tır. Bu esnada 
Hasköylü Bay 
Mustafa'nın ak
rabasından biri 

. -~ 
: lunan eski ve kıy-• • 
:metli_ türk ~s~rıe-: lzmı•r 
: rınden bırı : E. lisesi 50 . . . . 

vaziyeti görmüş, : • : 
şaşırmış ve der- : : 
h 1 1. .. ı ···················· a po ıse mu-
racaat etmiştir. '--------
Arabacı dört haly:a ile derhal ya-l'""""' ... """""' 

Trakya'nın yalnız üç kazasında ı fnsıııo l ~--~ı kalanını 1.1r.-rn1uu. nın"l 11.ıı anacıu""' 

· I fal ebe ve 
1 bu sene 60 mektep yapıldı 1 muallimleri 1 

250 eğitmenli köy 

okulu daha açılıyor 

Okuyan talebe 
54 bini buldu 

Edirne (Hususi) - Trakya'nın her tarafın
da olduğu gibi Edirne' de de kültür faaliyeti • 
ne bu sene biraz daha hız verilmiştir. Yalnız 
son bir iki ay içinde mektepsiz köylerden Ha
sanağa, Tatar, Söğütlüdere, Yenikadrn, Doy
ran, Arpaç, Musulça, Menekşe Sofular, Kaya
pa, Elçili, Keremidi, Bostanlı, Ahı, Özgaç ve 
Hatip köylerinde de yeni okul binalarının te
melleri atılmıştır. 

Bunlardan bir kısmının üstü örtülmüş, bir 
kısmı da çatıya yakın bir vaziyete gelmiştir. 

ı 
~· 

•• 

Bu mekteplerden başka bugünlerde Edirne
nin Suakacağı, Küküler, Korucu ve Ortakçı 
köylerinde de ilk okulların temelleri atılacak 
ve bu sene yalnız Knklareli ile Edirne'nin üç 
kazasında (60) mektep yapısı bitmiş olacak
tır. Ayrıca 25 kadar büyük mektep binasının 
da inşaatı süratle ilerlemektedir. 

Kültür hareketleri yalnız Edirne ve Kırklar- ı V [' b' kt iı l"OCUklarırun zeki müsteit ve hevesli 
1. ·ı~ 1 • d d w•ı d . a ı ır me e- :: . ' 

e ı vı ayet erın e egı , yur umuzun en verım- b' t ı· · 1 olanlarını Edirne'deki mekte-plcrde 
1. b ki d b" · b' l il k t" k ın eme ını ı uca arın an ırı ve ın erce Y1 1 ur t ve bunlardan lise mezunu olanlan da 
medeni~eti~in batıdaki yüksek laheserleriyle ..... ,,.,,~ •• ~ ... - .. 
bezenmış hır parçası olan Trak- okula kavuşmuş olacaktır. 
ya'nm her tarafında aynı hız ve Bütün bölgelerdeki orta dereceli o- " 
hararetle yürümektedir. kullarla sanat mekteplerine şubeler a-

Umumi Müfettiş Kazım Dirik- çılarak bu mekteplerde okuyan talebe
le kültür müıaviri Celal Ferdi nin sayısı da geçen seneden 791 faz:a
Gökcay ve arkada~larının yakın siyle 4181 e ulaşmıştır. 
alakaları ve mektepsiz köyler Okul ve öğretmeni olmıyan köy 
halkının köylerinde mektep a • çocuklariyle üç sınıftan yukarı dört ve 
çılması için canla başla çalışma- beşinci sınıfları olmıyan köylerin ço
lariyle Trakya'da maarif hayatı cuklarından daha : üksek snıfta oku
yıldan yıla gelişmektedir. mak istiyenlere bu imkanı vermek i -

Yakında bir çok bina 
yapılacak 

Edirne, (Hususi) - Profesör 
Egli'nin yaptığı Edirne şehir pla
nı Dahiliye ve Nafıa Vekaletle
rince kabul edilmiştir. 

Şehrin 1/ 5000 öntasar planı 
belediyeye gelmiştir. Bir heyet 
tarafında·n tetkik edilmektedir. 

Plan hazır olmadığı için iş ve 
Ziraat Bankalariyle Posta Tel -
graf ve T e!efon dairesi ve inhi
sarlar Vekaletinin başmüdürlük 
dairesi bugüne kadar planı bek
liyor ve bu yüzden inşaat yapa
mıyorlardı. Artık bu binaların 
inşasına başlanacak ve önümüz
deki sene Edirne bu güzel eser
lerle de süslenmiş olacaktır. 

Bunlardan başka burada bir 
de kumandanlık binası yapılmak 
üzeredir. Planı ve parası gelmiş
tir. 

İı;tanbul'da yüksek mekteplerde oku -
tabilmek için eve:ki sene Edirne ve 
lstanbul'da kurulan kız ve erkek tale
be yurtları bu sene biraz daha geniş -
letilmiş ve Edirne'deki talebe yurdu -
na ilave edilen pavyonla buralarda 
barın '•nlan erkek talebenin sayısı 

l 02 kız talebe sayısı da 40 a çıka
rıln .• ştır. 

Ancak okuma hevesinin günden gü
ne arttığı bir zamanda bu talebe yurt-
larının dahi ihtiyacı karşılamadığım 

ilave etmek lazımdır. Çünkü memle -
ketin her tarafında olduğu gibi Trak -
ya'mızda da her sene muhtelif kasa . 

la diğer balyalar henüz meyda- ı 
na çıkmamıştır. Cüretkar hırsız-
lar yakalanmak üzeredir. 

Trakya' da 
tarımbaşılar 

parlak tören yapılaca~ 
lzmir, (Hususi) -- Erkek lise 

si, 9 birinci teşrin günü kurulll 
şunun 50 inci yıldönümünü kul 
lıyacaktır. İzmir kültür muhitiıı 
yakından ilgilendiren hu töre 

Edirne, (Hususi) - Trakya koyle- nin, parlak bir şekilde kutlana 
ri::de tarım ba!iı olmak üzere aşıcılık cağı hazırlanan zengin progra· 
kursunda yetiştirilmekte olan 45 genç mından anlaşılmaktadır. 
yirmi gün eve] muallimleriyle bidik- 1887 d k l ı· b .. rı 

· k · k 1 Cı 1· e uru an ıse, ugu te Vıze, Kır larelı, Çana ka e, e ı • . . tJ 
bolu, Eceabat, Bayramiç, Biga, Yeni- kadar memleketı ıdare edeni 
ce vilayet ve kazalarına gitmişlerdi. arasında yüksek mevkiler tutaf 

Ziraat muallimleri ve zeytincilik birçok değerli şahsiyetler yetif 
r ütehas.sıslariyle birlikte çalışan b~ tirmiştir. 
kıymctlı köy unsurları Çanakkale vı- . . . . .. .. .. 
l A t" d 55 000 Kırklareli'nde 40 ooo Lısenın 50 ıncı yıldonumurı 
aye ın e . , · k l · · · .. · l •'b 
aşı yaparak Zdirne'ye dönmüşlerdir. ~t a!1"1a . ışını uz.erme a an 
Köylüler bundan son derece memnun mır lısesınde yetışenler kurumlJ 
kalmışlar ve kendileriyle birlikte ça- eski, yeni bütün üyelerine dave!' 
lışmışlardır. yeler göndermiş ve bugün ünt 

25 gün sonra 12 aylık kurslarını bi- versitede bulunan mezunlarını 
tirecek olan bu gençler, cümhuriyet da iştirakini temin etmistir. Kıt 
bayramında veı;ikalarını alacak ve he- rum, evelce lisede öğr~tmenlİ~ 
men köylerine giderek kış budamala- yapmış olan arkadaşları da ç' 
rına, ilkbahar aşılarına sarılacaklar- ğırmıştır. 

dır. Bütün İzmir gazeteleri, liseni! 

balarunızda birer birer orta okul a -
çılmaktadır. Okuma rağbeti karşısın -
da bunlar bile kafi gelmemektedir. 

Bunun içindir ki - ihtiyacı kısmen 
dahi karşılamış olsa bile - Edirne ve 
İstanbul'daki Trakya talebe yurtları
nın kuruluşunu halk büyük bir mem
nuniyetle karşılamıştır. 

Ve nitekim Edirne orta okulu bu 
yurtlar dolayısiyle her yıl biraz daha 
genişlemektedir. Orta okul hu sene 
daha hir kaç sube ilavesiyle 18 şube -
ye iblağ edilmiştir. - Kadri OCUZ 

50 inci yıldö-nümü münasebeti' 
hararetli neşriyat yapmakta 1' 
bugünün önemini tebarüz ettit 
mektedirler. 

Kutlama günü olan 9 birine' 
teşrinde İzmir gazeteleri birel 
İzmir lisesi sayfası çıkarma) 
kararlaştırmışlardır. 

Söğüt bu yll 1 milyon kiio 

yaş üzüm yeliıtirdi 
Söğüd (Hususi) -- Kazamızda b 

sene üzüm mahsulü bagcılarırnııJ~ 
yüzünü gülrlürecek bir bolluktadı! 
Bu seneki mahsulün 7.000.000 kilo111 

bulacağı tahmin ediliyor. Üzürnlef1 

miz daha ziyade Ankara ve Eskişel11' 
re sevkedilmekte, bilhassa Saktır> 
havalisinde yetişen razakı üzümle! 
pazarlarda pek ziyade rağbet bulrnll" 
tadır. Ancak fiatların (3) le (5) kurLl 
arasında olması bagcılarımızı miıtC 

sir etmektedir. 
Bu cümleden olmak üzere geçen çin geçen sene Trakya'nın 12 yerinde 

ders yılı içinde ilk okullara 97 eğit- tam teşkilatlı köy yatı okulları kurul-, 
menli köy okulu daha katılmış ve bu muş ve bu hareket köyleri çok sevin -
sayede ilk okullarda okuyan talebe sa- dirmiştir. Öğrendiğime göre bu sene 
yısı geçen seneden 3896 fazlasiyle bu mekteplerin sayısı 21 e çıkarılacak-
54757 ye hali ğolmuştur. Bu sene cüm- tır. Hazırlıklara devam ediliyor. 
huriyet bayramında Edirne - Karaa- Bunlardan başka umumi müfettişli -
ğaç eğitmenler kursundan mezun ola- ği:ı tcşebüsiyle Trakya'nın fakir ve 
cak 250 eğitmenle Trakya daha 250 ilk ki~iz çocuklarını ve hele göçmen Köy katip_leri ve muhtarlar kunlarına devam edenlerden bir grup 

Çok eskiden bağları ile meşhur 018 

Sögüt gün geçtikçe gene eski hah11 

almaktadır. Şımdi baglarımızda onb 
yirmi çeşit üzüm yetişiyor. Bilhass 
"Kokulu,. ve "İri kara., tabir edil'1 

üzümler şarapçılığa çok elveriş!idi' 
Söğüt'te bir şarap fabrikası kuruJdıl' 
ğu taktirde ucuz ve leziz şaraplar el' 
de edileceği muhakkaktır. 
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TIK'TA • Denizcilik 
bahisleri 

En çok ağır basan iki devlet: 
Sovyetler Birliği ve Almanya 

Baltık denizindeki deniz kuvet
lerı vaziyeti, açık bir deniz olan Ok· 
yanua'a göre öteden beri batka ka
nunlara tabi olmuıtur. Baltık de
n~zi her teyden önce bir kapalı de
nız aayddığı için, donanma ve de
n~z 1ruvetlerinin faaliyeti bazı tah
~ıtlere. boyun eğmek mecburiye
tındedır. Pek derin olmayııı ve nia
b~t~~ dar bir aahadan ibaret olufu, 
~u~uk harp gemilerinin ehemmiye
tını daha ziyade artırmaktadır. 

Baltık denizinde en ziyade ağır 
baaan iki devlet vardır: Biri Sov
yetler Birliği, öbürii AlmanyL .. 

Bununla beraber bu denizin kı
Y.rlarmda bulunan diğer devletle
rın deniz kuvetleri, coğrafi vezi
y~tJeri dolayısiyle büyük bir ehem
mıyeti vardır. Bu itibarla, Baltık 
d~nizinde bulunan devletlerin ge
mı. ~ydarına göre donanma kuvet· 
lerını tahmini olarak mukayeae et
mek faydasız değildir. 

Sovyetler'in donanması: 

Hundan takriben on bir yıl önce. 
Sovyetler, uzun müddet tehir et
mıt oldukları donanma programla
rını gerçeklqtirmeğe koyuldular. 
tık bet yılı. çarlık devrinden kal· 
mıı olan harp pmilerini mlah ve 
modem bir tekle aokmağa tahsis 
ettiler ve bu auretle müstakbel 
Sovyet donanmasının temellerini 
attılar. 

laabetli hareket ederek, evela, 
küçük ünitelerin yapılmaaına bat
kclılar. Ve ondan aonra bllyük harp 
pmilerlnin modemlqtirilmesine 
&frittilet'. Sovyetler Birliği, ıimdi 
artık adet itibariyle tekrar denizci 
büyük devletlerin ııraıına ıeçti· 
ler. 

1911 ele yapılmlt olan clart Drlt
notta da değitiklikler yapılarak 
tekrar faal bir bale aokulmuştur. 
Hattl bu dört Drltnottan biri olan 
.. ~ .. lncWa lmal..ua taf FY· 
meaı mfin11ebetiyle Spithed'de ya. 
pılan denis t6renillcle &owyetler 
Birliğini tıemail etmittir. 
Ayrıca. 40,6 aantimetrelik top

lara! cihazlanacak ollın iki Drit
not'un inpaı da programda vardır. 
Mevcut 5 kruvuörden, .. Aurora" 
kruvu6ril mektep gemiai olarak 
kullanılmaktadır. Bu 1cruvaz8rlerin 
en bUyillU ve en kudretliai 8030 
ton bllylllıclllltlnde olan .. Kraani 
KavkM'" dır. Bu tipte 18 aantimet• 
relik toplarla cihub 7 tane b6yllk 
kruvaz8riln inpaı da keza Sovyet
lerin denis programına girmiıtir. 
Bıından bqka. ikiıf hariç dilerleri 
çarlık clonanmaımdan kalma 19 

Danimarka: "PeJer Stram, .ahil muhafaza gemüi 

Letonya: ''Ronü" oe "SpiJolti' deniMıltı gemileri 

tane deatroyer ile H3Z.35 yılların
da iı:ıta edilmiı 12 tane modem tor
pedobotları •ardır. Bu aonuncula
rm hemen hepai timal deaisi ile 
timal buz denizfndedir. Her birJ 
3000 tonluk 6 dostroyer ele henüz 

denize lndirilmlttir. 

Denizaltl filosuna 

gelince : 

Mesut 
neticeler 

.. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ... 

~ a LK a ~ Avam Kamarasında 

5 HALKEi.LeRl.DBROISI i lllklmle ftl - -(Baıı 1. laci •y/atla) § ILKTl.şRbl SAYISI i ....11..B 
ele okuduium bir fıkra, DİhaJ'el 5 .Hıta1 Dnleti (Kemal Unat), 5 ..d ..... ı 
bunun da Mmereeini ıörmele 5 Bıl&f "" Kafa (Prof. ş. ~is 5 IVJI 
L--1 d 1 : Kanau), Neden Sonra Kendme : 
U9f' a ıiımm . an atmaktadır • 5 Gelirken (Şiir) (B. X. Çağlar),5 
Fıkranm .hansl• kımwm• buraJ'a : şır-e Hurtft Armumda Ttlrk : B. Çemberleyn hücum 
nakledeJUD: E k61ttlrtl (W. Him) •çn. A. Ca- 5 

edenlere karıı ,.lngiUs tzbbl mii:rtabnrat fabrih- S feroll•'"• OıU..,.,., TUrk • I• S 
/arı miinbasıran Tiirk orijinal afyon- 5 tim dtlnyMmda devlet (Prof. A. 5 
/arı tercih etJMğe bq/a11Uflard.rr. : :Mes. •çeviren: Cemal Köprülü",: kendisini müdafaa ettİ 
Loadra'ya g6nderilen tilrk afyon 5 Ahlik Ye içtıimaiyat (Levy Brtfl) 5 
:rtolıları •iiratle eriJMlcte, ingilis lir- S .. Çeriren: z. F.'". Beden terbiye- 5 (Bqı ı. ıacı •yfada) 
mdarı ısrarla tiirk afyonunu vamd- : ıl kanunu (Rahmi Apak) Halk- 5 miftir. 
tadır. Son senelerde kalitesinin bo • 5 evlerinde beden terbiye81 •(Nisa- 5 Muhalefet lideri B. Attlee, bu ..,. 
zulıluğu. morfin dereusinın dtqmesi, 5 mettin ıtı~) Birletlk Ame- : 11ele halamda •erilecek kararın yal
tağfifte anml hadde varıllllUI dola- 5 rib Devletlerlnde Soeyoloji 5 nız fimdilıci politikaya defil. mem ... 
yısiyle adının bile ağza al.11J11JU ol- 5 (Niyui Berka). İıllmiyet f!n- 5 keti emin bir vutyetten timdiki lm
duğunu g6rdiiğOmas •l}onlarımıu = rinde dlrk aanatı (Ekrem Akar· 5 ranız vasiyetine IOkaa cesea 11enele
bu ıM~ki n~sıl temin edildıP Bunu i pi), Gir•un'UD bir keyilpde 5 rin politikama ela teallik edecelfnl 
ve takip ~ılen yolu ar~~d aynı 5 tetkikler (A. SUrena tıg6r), 5 ve hilkümet &zumdan hiç blritıin de
zamanda ıhrag ticaretımısın diğer : Gidene • Ne diye unutayım (pir): •anılı bir barıı teminine müaa1t blr 
maddeleri igin ta.kip edılmesi faydalı 5 (Şemaa Karatay), Şer1 mahkeme § politika takip etmedilini aöylemittir• 
ve battA :ııarutl bır metot meydana çı- : ıicilleri (T. MUmtu Yunan) - Almanya'ya aömilrıeterlnin ladeR 
karmak itibariyle f aydah o/acalct.rr. 5 Ankara'da Cirit Oyunu (E. B: 5 ihtimalinden bahseden 'hatip, buna i
Beynelmilel afyon piyasasımn ilıi bl- 5 Şapolyo) Aydm yaylalarmela 5 tiru etmit ve aömürıelerla bpita
yük merkezi vardır. Cihan plyaası 5 (pir) cıh.rl Qocul), 5 liatler tarafından lıti•marma preaıip 
iizeri~d~ ni~m olan b~ ile!. merbs • 5 NOTLAR VB htTtBASLAR: § itibariyle taraftar olmadılmı llay4eJ• 
den bmnclsı Londra, ikincw de A.ms- : Prof Nallno'np Hm6 (Fahir - lemiftir. 
terdamdır. Şimdi tlJrk alyonlarıımı E I ) · Boma • Benek milalUmuı- 5 Bundan ıonn aöz alan B. Çember• 
ikisinde de mutlak bir tercih halıiml· 5 1 • • m -wt Destanları (Mithat 5 layn ezcümle demittir ki: 

· · ·ı· b --· d b" - arm - -yeti tesıs ettı ı u mer • .,,~er en ı- : s rtoflu) : .. _ Beni denaet, saaf, hurafelere ta-
ri~cisi ikinc_i~n~en daha çok mühim- 5 K~TU~ HABERLERİ: i kılmak. manbıs ifler yapcmk ve 
dır. Bu ber ıkı pıyasa ~~ tiirk afyonu- :5 Dil • BO..nk Blıconomik : memleketi harbin efi~ .. e bclar al-
na liyık olduğu mevlriı vermekte ve : Bayramı ,. .. : 5wa Pıan (it. U) - rükleme1de itham ettiler ve tebllkql 
tercih etmektedir. Yalnız tıbbi ve in- : • • : 
sanl gaye/erle af yon istihsal ve ib- 5 HALKBVLERI HABERLERİ: E vaktinde durdurmak Ye emniyeti tek-
racım kendine prensip ittihaz eden 5 Halkevlerlnde çahpnalar (B. K. : rar teai~ etmek me,lyetinl bana nr• 

T
.n L • h.nk.n · · t d d -k - ç.x.ıu) Halkevleri neıriyatı. : mekten ımtina eylediler. 
uraıye u umetının, s an ar , yu - : • • _ 

sek kaliteli, aitran. kodein, morfin ve 5 FİKiR HAYATI: 5 Beni itham edenlerden buıları IOll 
papaverin muhteviyatı dereceleri iti- 5 Dil Bayramı için - JOHph B6- 5 haf~i vaziyeti çok s-bıİi unut
bariyle daima sabit ve ambalij bakı· : dler - Boluiçl -. Ç0cuklar 5 muı ıörilnllyorlar. Fakat. erkek. U. 
1JJ1adan fevlıalide nef Is afyon ihraç 5 -. Hlncliltan notları (Nahid : dm ve çocuk milyonlarca yurttqmua 
ederek yaptığı bu mevkii de tabl1 61Jr- : Sırrı). 5 mukadderatmı ıös önilllde tutan ft 
melidir... E BlBLIYoGRAJl'Y A: 5 .. ~et,, Yeya "'hayır,. demek me8ull,. 

Bir ecnebi pzeıteai de &JD8D i Arkeoloji lalaWR: Ziya ŞI- : tıni omıularında tafıyan ben. yqacbt 
töyle diyor: "Tiirlı ambalajı, ol- : len (Prof. ı. A. Kamu). Blbirya § ğımıs buıünleri o ~dar saJ>u.k unut
yon ~in 6ir •arantülir.,, 5 Anaiklopedill (H. Orteldn). 5 ::o~. ~un;ni~~ın ~l':k yap• 
l~e bu IOD hükmün aüratle :5 Ulldl'nOn bu uyıaı da 96 uy- 5 ela nıbeyet~n e e. ı ~d enlanyapm-bir 

bü
. .. ~n....1. --"--- ·ı _..1:1 : fadır. Platı 25 kuru• : ve nım vazıyetım e o .. 
tün rnnL ~- tetm•- -™: : - damın kendi vicdanına u çok itimadı 

dilini ı&mek ilıtiJ'ONS. Yam ,lllftlllllllllllllllllllllllllllllllll,. olabilir. Geriye baktılım samuı p,.. 
tiiık firmuı, alelitlak bir ..,..._ retledm •çealnde baıbe m&nl old.-
ti tefkil etmek lbBndır. Biz pi· M 1 A k ı luma kanaat 1etlrl70nm1. (Alkıflar). 
yasalar fetbetmeie mıecburm. arefa vereS 0 nun Yaptıiım weyden dolayı hiç btr u,._ 
Yeni ibtipçlar, ıelirimiain Ye • • kat lddiumda değilim. Zira benia 
milli Hl'YeliD mUtemadiyen art- cena.ze merasımı yerimde kim oluru olıun bu ıuretle 
maanu cebrediJ'OI'. Buna --- _,..,,. 8 a.a. - llarepl Avereako- hareket edecekti. (Alkıılar). BusUD
nelmilel ciri kaidelere ballan&- - aılUt cenue meraaimi bu aabah kil harp, eski harplerden Mınbeth 
rak, sarsılmaz bir disiplin hisai aaat 10 da Kıra1 Karol ile Prens Mi - b~r feydi.r .. Bir harp bqlaraa. ilk da
ile, ye sündelik kir sihniretim. 'ilı.t h~t erkinmıo ve ~ Sok kikadaıı ıtıbaren yalnız cephedeki .. 
zararlamu meaeclei9k ....,,. .. ... hasarlJle lcna edllmiftir. ked, d•lsdeki bürl19 maharllıi ... 
lal)liris. llareplm celldl, llaruti'de ,ama • ya karadaki tayyareciyi detu. .,.. 

o ı F R. AJ'. ..ay Jecektir. amuda lffiyi, memura. tobktalf 
• la ...,. otoblltekl -'-' ft ndekl ... --- 1 1 nu ye çoluk GOCUlun• mtlteemlr • 

Bursa 
101 01 DIJ RAl.E lEI clecektir. Bir millet yurdau ft ... Belediye _ " . . Andıtı takdirde iftihar eclerek ·..-

feri bls temin ettik,. diyebllecell 1ill" 
seçimi bitti XLamm; - Sileb'de uçut yapan dlvayı mUdafaa ettlllne bnlat ~ 

~ ta;rprelerlne yı1dmm i- l ko .. 
Buna. (Hueual) - Os -"' denm aabet ılımfl"'r· Bu ta)'1&Rledn mtlret- medlkçe b6yle bir vaa yete ~" 

eden Belediye HÇiml bltmit n bati- ~ti J*818t ile keDdileriai kurtar • mas • ., 
babata yilsde dobul aiabetinde lJtl- ........, B. Çemberlayn nutkunda B. B_.., 
dk edlldlll Ullafllmı,a,. Bil'•• XL• .... _ Beledlp reW Lord, tin Jd7uet ye ceuretılni takdir vı • 
kadınlar intihap itine bOyOk bir e- ÇekoaloYalcya'dalıi mlJtedler için bir simle aDIDlf, yeni GekOlloak d.,..._ 
ehemmiyet nrerek iftldk etmif1er· ,ardlm _.it teei8 etmittlr· oln lniçre'olnkine beuer bir bl~ 
dir ki. bu vuiyet parti muhitinde Xllerlia _ Viyana n dftrl Userin· lık " emniyet ~ıu da~ _.. 
memnuniyetle karfılanmqtır. &eçim den tayyare 1IÇUllanDI meneden 3.9. bir mevcudiyete malik olaca&ı ._.. 
dnam ettiii müddetçe tehir otobU.- 938 -6bll. ırararn-ne. baft bakamam dinde bulundupnu 18ylemi ... 
leri •e yıldırım otobilaleri firketleri bir ............... ,. .. Up edilmffdr. Bapeldl, umumi meçim 1~~illl•• 
muhtelif wntlere aervia açmıılar •e Xlıl .,. _ 22.9 tarihinde Sllhıt • usu etmeclliini, çUnkil .eçua .._ 
basan balkı aeçim yerlerine par .. a elrtbelemy de bir yi1k trenine ,.,.ıan deleainin ılyul partiler arMllUla ilitllıı 
tatPDlflarckr. Otobilalerin bu hareke· auykMten 111çıu olarak dert kiti tn • Wı arttırclıiJnı. halbuki mlllettea dı! 
ti de ıeçimln kolayca yapılmaamı tc- 1df edilmfftlr. Trenden pıl1'Wl .ıtm ııilmilsleld aylar ~fmda büyük Pr. 
mine Amil olmuıtur. kddlılamı bir lalmt'ele ceçlri1mlttlr. retler iatenllmelllnın mUmkUn lml9' 

S ovyetler Birlilinin denisaltı 
filoau muazsam bir hal al

mııtır. Alınan reaml malQmata ıö
re, en u 150 denizaltı gemileri 
vardır ki, bunun 70 den fuluı ti· 
mal denizinde, geri kalanı. kıamen Karadeniz'de kıamen prki Aaya'da ..__ ______________ ..,.. ______________ _ dutunu bildirmit ve bu ııu.utül 

rarını ancak memlekete yeni bir~ 
lia iatjham edecek yeni bir m11ele 
tahaddüı ettiii veyahut da k~ 
ekaeriyetin itimadını bybettiibal 
ltiıaettill taktirde deli9tirec~ 

Pol.on~: "Grom" torpito malaribi 

bulunmaktadır. Hemen hemen bU
tUn bu denizaltı gemileri 10n yıl
larda inp edilmit modern Unite
lerdir. 
Yukarıda aayılan Unitelerden 

mida. Sovyetler Birlilinin adedi 
epey büyük olan birçok küçük harp 
gemileri vardır ki, bunlarm içinde 
bilhuaa 120 tane torpedomotorbo
tu, kayda pyandır. Bu motorbot· 
larm da yarıamdan fuluı ıimat 
deniziyle timaldeki buz denizinde
dir. 

Sovyet donanmaaınm kuveti ya
nında timal denizi kıyıaındaki di
ğer devletlerin donanmaları ikinci 
pl&nda kalmaktadır. Bunlardan en 
kuvetliıi. İıveç don•nmuıdır. İ• 
veç'in 114.110 toni1lto hacminde ve 
muhtelif bilyilıldUkte 119 barça harp 
gemi•i Yardır. Bunlar, 10 parsa 
Mhll boJU sırblı krpvadrit, 2 tay-
yare ua ıemiai, 1 kruftdr, 14 
doRroyer, 14 claisaltı pml8i "" 
bir •llrtl torpil tarama cemiai. a. 
rakol ıemiıf, torpedomoeorbotu "" 
yardımcı kruvadrden ibarettir. Bu 
daria boyundaki dnletlerin. 1111111-
mlyet klbarlyle. dritaotları yok· 
tar. Oalarm ckmaomaJarmm bll
kemlllni, bir nm bl,Ok muharebe 
sırhhıı olan •e ulall boylarını ml
dafuya çok yarıya ..ıın boyu· 
"Zırhlı kruYUlrlerl tefkil etmekte 
cUr. Bundan dolayı. Nones'ln IMı 
tipte 4, Dmıhurb n J'ioJandl• 
,a'nm 2 harp pmlal YUcbr. 

ineç cJonao""'mm bllhı"" 
4ikbte deler llDiffli .. ~ 

Norws: "Dr-.'' torpilo .-Ari6i 

dmdald tanare ana cemlaldiı. Bu 
semi. hiç blr donanmada qi olau
yan bir tiptedir. ineç doaanamı
u IOft yılda 2 denbaltı. 2 doeVo
yer Ye S torpil--. pm1a1 ele Jra. 
tdmıftır. 

Di§er deYletlen 

kaydeylemittir. 
Bapekil bundan aonra, "'bidm 4...,. 

rimiz için barıtı temin etmenin 
mümkün oldupna.. lnuıclılım 
dirmift fakat bunun dilerlcrl .ollıı
•ulanmaya HYlı:edilmeden ince R
W.ıal•nmak ıuretlyle temin edil 
lecetini hiç bir aman iddia e~ 
ğiaıi aöylemiftlr. 

•Devunb bir bantı temia isin. dip
lomul ancak bir Jnwcte ckyandıjı ._.. 
man m81Uir olabilir.,. 

B. ÇllllberJayn. lnciliıs • &amu ... 
lafmulmdan bJbHderek ild hiildbnet 
al'Mlllda biG bir saman buıUnJdi kadar 
am bir llrilf birliii mevcut ol!M!D't 
balundulunu aöylemittir. 

B. ç.nberleyn. totaliter dnletleda 
lfdrak •e itbirlli obıwtıkça beynel 
milel bir kobleranam fayduıs cıı.cap.. 
Dl aaylemittir. Çemberlayn'm autW 
çok alklflanmııtır. 

Bapekil bir mUddet t.tirabat et
mek üzere refikaiyle birlikte bu ü 
f&1D tuoçya•ya hareket etmiftir. 

Hütimete itimat takriri 144 n,ıe 
kartı 366 reyle bbuf"edilmlftir. 
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Dr. Funk dün törenle karşılandı Tıpkı eski Avusturya 

ve Macaristan gibi •. 
Beneş'in arkasından 

• 

lkflsat Vekilimizin ziyafetinde Çekya ve 
Slovakya 
Diye iki muhl ar 
devlet kuruyorlar 

• 
Fransız ve lngiliz gazeteleri 

büyük teessürle bahsediyorlar 

samimi nutuklar söylendi Nobel sulh mükôfatını 
BENES'E YERMEK İSTİYENLER DE VAR ! 

(Başı ı. inci sayfada) 
Gar daha evciden alman ve türk 

bayraklarlyle süslenmişti. Bir mızıka 
ile birlikte bir müfreze asker büyük 
misafire selam resmini ifa etti. Dr. 
Funk vagonundan iner inmez İktisat 
Vekilimizle karşıl..,ıılar. İki memle -
ket ekonomi nazırlarının karşılaşma

ları 5ok samimi olmuştur. Bu sırada 
mızıka evvela alman milli mar:iuıı; 
bunu takiben de Hitler marşını ve da
ha sonra da istiklfil marşımızı çalmış
tır. Marşlar ihtiram vaziyetinde din
lendikten sonra misafir nazır askeri • 
mizi teftiş etmiştir. Sonra hep birlikte 
istasyonun merasim salonuna geçil
miştır. Burada çok kısa bir duruşu mü
teakip Dr. Funk, İktisat Vekilimiz ve 
diğer zevat otomobillerle Ankara Pa
lasa gitmişlerdir. 

Dr. Funk otelde bir müddet istira
hat ettikten sonra refakatinde Alman
ya büyük elçisi Keller bulunduğu 

halde saat 11 de İktisat Vekili Şakir 
Kcsebir'i, saat 11 i 30 geçe Hariciye 
Vekili Rüştü Aras'ı ve saat 12 de Baş
vekil Celal Bayar'ı ziyaret etmiş ve bu 
ziyaretler iade edilmiştir. 

Bayan Funk da öğleden önce Ba
yan Kesebir'i, Bayan Ccliil Bayar'ı zi
yaret etmiş ve iadci ziyarette bulunul· 
muştur. 

Dr. Funk ve refikası öğle yemeğini 
maiyetindeki zevat ile birlikte hususi 
ıurctte yemişler ve Çubuk barajını 

gezmişlerdir. 

Gece B. Şakir Kesebir Ankara Pa -
las'ta 70 kişilik bir ziyafet vermiş ve 
bu ziyafeti bir süvarc takip etmiştir. 

(Başı ı. inci sayfada) 
sahip olmak lehinde karar vermişler
dir. 

Müzakereler muhıariyetle 

neticelenecek 
Prag, 6 a.a. - Telegraf gazetesi, 

slovaklarla müzakerelere bu sabah Sil
lein'de tekrar başlandığını bildiriyor. 
Müzakerelerin bütün Slovakya'nın 

mubtariyetiyle neticeleneceği ve an
laşmanın pek yakında tahakkuk ede
ceği zannedilmektedir. 

Eski Avusturya Macaristan 
§eklinde bir devlet 

Prag, 6 a.a. - Zilina'da toplanan 
slovak icra komitesi, bu parti mümes
silleriyle milli slovak ve çek ziraatçi 
partileri arasında Slovakya'nın idare 
muhtariyeti hakkında yapılmış olan 
anlaşmayı kati olarak tasdik etmiştir. 

Bu anlaşma mucibince Çekya ile 
Slovakya eski Avusturya - Macaristan 
şeklinde birleşik bir devlet kurmuş o
luyorlar. 

Slovakya i§leri bakanlığı 
Prag, 6 a.a. - Çek matbuatı bürosu 

bildiriyor: 
Hükümet, slovak halk partisi ikinci 

başkanı B. Tizo'yu Slovakya işleri ba
kanlığına tayin etmiştir. Aynı zaman
da, kati bir tesviye sureti bulununcıya 
kadar Slovakya'yı idare etmiye me
mur edilecek alovak şahsiyetlerin i
simlerini vermesi B. Tizo'dan rica c -
dilmiştir. 

......................................... '-. 

TÜRK ÇANAKKALE 

(Başı J. inci sayfada) 
rı bulması taktirinde Almanya'nın 
ihtiraslarını körüklemesin.,, 

Epok, yazıyor: 
"Çekilip giden yalnız Bcncş değil

dir, Fransa dostluğunun taraftarıdır. 
Bunun için memleket yarın yeniden 
cermcn imparatorluğunun nüfuzu 
dairesi ıçinc girecektir. Eski Avrupa 
acaba ne zaman ve nasıl çökecektir? 

Lö Jurnal'dan; 
.. B. Beneş'in vedi mesajı. nadiren 

görülen bir büyüklük sayfasıdır . ., 
Popüler gazetesinde B. Blum, diyor 

ki: 
"B. Bcncş'in <;ok ağır, çok elemli o

lan ve saf ıbir heyecandan nişan veren 
mesajı, bu zatın ne çapta bir adam ol
duğunu herkese öğretecektir. Nobel 
s.ulh mükafatı Beneş'ten başkasına 

verilemez. 
Dünyada saf ve necip olarak kal

mış olan bu mükafatın ifade edeceği 
tebcil hissinin onu teselli etmesini 
temenni edelim. 

lngiltere'de 

lngilıere'de nobel mükafatının 
Bene§'e verilmesi isteniyor 
Londra, 6 a.a. - Dcyli Tclcgraf ga

zetesi, B. Benef'in istifasını "haliha
zırdaki vaziyete ait elim bir ihtar ve 
aynı zamanda fcdainefsin parlak bir 
misali., addetmektedir. 

Taymis gazetesi, diyor ki: 

Ziyafette Hariciye Vekili Doktoc 
Tevfik Rüştü Aras, Ziraat Vekili Fa
ik Kurdoğlu, İnhisarlar ve Gümrükler 
Vekili Rana Tarhan, Almanya büyük 
Elçisi ve elçilik erkanı, milli bankala -
rın genci direktörleriyle, htanbul'da 
Doyçc Banka ve Doyçc Oryant Bank 
direlı:törleri, İktisat V ekiileti müste -
§B<ı ve müdürü umumileri, Hariciye 
veka.tetinden de bazı erkan hazır bulun 
nmşlardır. 

Doktor Funk ve refakatinde bulunanlar Ankara garında 
kendilerini karşılıyanlar arasında 

Senenin en muvaffak askeri 
milli eseri 

"B. Beneş'in vatanperveranc istifa· 
sı, hiç şüphesiz Prag ile komşuları a
rasındaki münasebetleri daha ziyade 
kolaylaştıracaktır. Bu istifa, B. Be
neş'in sulh davasına ifa etmiş olacağı 
ufak bir hizmet değildir • ., 

Taymis gazetesi, diğer taraftan B. 

Ziyafeti takip eden süvareye, Dahi
l.iye Vekili ve Parti Genel Sekreteri 
B. Şükrü Kaya ile Ankara'da bulunan 
mebıı&Lu, kordiplomatik ve sivil ve 
aakerl memurlar gelmişlerdir 

Dün ak§Omki ziyafette iktisat 
P ekilimizin nutku 

DiUı aktamki ziyafette İktısat Ve
kili B. Şakir Kesebir şu nutku ver
miştir: 

Ekse!Ans, 
Ekaelan11mzı alman hükümeti İk

tisat nazırı olarak Ankara'da görmek 
Türkiye Cümhuriyeti Hükümeti için 
huıuai bir memnuniyet vesilesi olmuş
tur. 

İhtiyar ettiğiniz bu zahmette mün
demiç dostluk manasını tamamen 
takdir eden hükümetimin samimi his
lerine tercüman olurken şahsan duy -
duğum derin haz ve 'ercfi ifadeye 
müsaraat eyler ve kıymetli misafirlc
timiz olarak sizleri hürmetle ıeliimla
rım. 

Memleketlerimiz arasında öteden -
beri mevcut iyi münasebetler daima 
mütekabil bir anlaşma ve müsaadckar
lık esasları dahilinde kuvet bulmuş

tur; bu zihniyetten mülhem olarak ikı 
tarafın karşılıklı ekonomik inkişafını 
ve menfaatlerinin en doğru ve dosta
ne surette hal ve telifini istihdaf ey
liyen çalı,maları bu vesile ile ve bü
yük bir memnuniyetle tebarüz ettir 
mek isterim. 

Ekselans; memlekctlcrimizin husu
siyetleri ve iktısadi bünyelerindeki 
tarklar esasen bunlar arasında öteden 
beri faal bir mübadele zemin ve imkan
larını yaratmış ve iki milleti iktısadi 
menfaatleri bakımından daimi bir ir -
tibat haline koymuş bulunmaktadır. 
Şimdiye kadar normal bir seyir dahi
linde inkişafını memnuniyetle müşa -
hede ettiğimiz iki memleket ticari ve 
iktı•ad! münasebetlerinin bundan 
ıonra da ayni müsait hava dahilinde 
ve daba elverişli şartlar içinde cere
yan edeceğine JÜpbe yoktur. 

Tahakkuk cttirmiye çalıştığımız e
konomik kalkınma işlerimizde alman 
sanayiinin hisseıini ve Y'-km alakası
nı layıkiyle takdir etmekte ve bu yol
da iktisadi münasebetlerimizin feyiz
li bir ıurette yürüyeceğinden emin 
bulunmakta olduğumu da ayrıca ifade 
etmeliyim. 

Sayın Bay Vekil; zamanımızda 

milletler arası münasebetlerinin inki
şafı huıusunda alakadar devlet adam
larının şahsi tanışıklık ve temasları
nın ne kadar faydalı olduğu ma!Qm
dur. Bu itibarla Ekselinsınızın mem
leketimizi lütfen ziyaret etmesi ve ya-

kitap halinde ç.rktı. Bütün 
kitapçılarda arayınız 

Yazan: M. Sevl..i Yazman 

............................................ 

Vels'in bir mektubunu neşrctmekte
dir. Mumaileyh, bu mektubunda bu 
seneki nobel sulh mükafatının B. Be
n 'c rUmc lnl l cın 11. ır. 

B. Bencş'in istifası hakkında müta
lealar yürüten Mançester Gardiyen 
bilhassa şöyle demektedir: 
0Beneş'in istifasının Almanya'yı 

Prag hükümetinden memleketin al
man fikirlerine göre tensik edilmesi
ni israrla talep ctmiyc teşvik ve bu 
hususta tcşçi eylemekten başka bir 
netice vermemesinden korkulur. 

görmüyorum. Bu mucibi memnuniyet 
inkişafı, evelemirde mcmlcketlerimi
zin tabii ve elı:onomik yapılarında 

mündemiç biribirini tamamlama kabi -
liyetine ve hükümetlerimizin müteka
bil menfaatlerin icabı olan teşriki 

mesai arzularına medyun bulunmakta
yız. Şüphe ve tereddüde mahal kalını
yacak surette anlaşılmıştır ki, sağlam 
bir milli ekonomiye dayanmak, dürüst 
bir itimat ve geniş bir zihniyetle tat
bik olunmak şartiyle yeni ve cüret
kiirane metodlarla dahi-ki bu mctod-

Doktor Funk lstanbul'da kendisini karıılıyanlar araaında !ar ilk itimatsızlık zayi olur olmaz fiİ. 

Bizler, südet alınanların çeklerden 
kurtulmalarını temin etmiş olduğu· 
muzdan şimdi çeklere yapacağımız 

edna hizmet onların da alınanlardan 

kurtulmalarını temin etmektir. 

Doktor Funk Hariciye 
V ekilimizle konuıuyor 

kından görmüg ve tanımı9 olması tica
ri ve iktısad! münasebetlerimiz üze
rinde iyi tesirler yapacak ve m•vcut 
dostluk bağlarını takviye edecek me
sut bir hadisedir. 

ve çok dostane sözlerinizden dolayı, hakika hemen bütün memleketler ta
aynı zamanda zevcem namına da, sa- rafından kabul edilmiştir-verimli bir 
mimi ve derin şükranımı ifade etmek- surette çalışılabilir. Bir müddet eve! 

İsveç'te -----
lsveç'te Ben~ş'e karşı 

sempaü 
Stokholm, 6 a.a. - Gazeteler, çe

koslovak cümhur reisi B. Beneş'in is
tifası hadisesine çok heyecanlı maka
leler tahsis etmektedirler. 

Diğer taraftan Nobcl sulh mükafa
tının B. Beneş'e verilmesi lehindeki 
hareket gitgide taraftar kazanmakta
dır. Bu mükifatın müstifa cümhur 
reisine verilmesi talebini mutazam~ 

mın olarak gazete idarehanelerine yı
ğınlarca mektup gelmektedir. 

Romanya' da 

Romcmya'da teessür 

Jiğime müsaade buyurunuz. Bilhassa Berlin'de, Türkiye tarafından Harici
biz almanların, bugün kendisiyle dos- ye Vekaletinin pek değerli genci sek
tane münasebetler, aynı zamanda et- reteri Eksel3.ns Menemencioğlu'nun 
raflı ve mühim menfaat bağları tesis vıtkıfane ve mücerrep riyaseti altın
ctmek istediğimiz memleketi, velev da cereyan etmiş olan müzakerat sıra
birkaç günlük kısa bir ziyaret esnasın· sında Türkiye'nin Almanya'ya ihraca
da olsa dahi tanımak, meramlı olduğu tına şimdiye kadar engel olan bütün 
kadar nadir görünen bir muvaffaki- tahdidatın kalkmasına muvafakat et
yetlc neticelenen gayretleriyle bu- mek suretiyle şüphe ve tereddüde ma
günkü Türkiye'yi cihanda çok mutc- hal bırakmıyacak surette anlatmıştım 
ber, kuvetli ve iktısadcn sağlam bir ki, alman piyasası türk ihracatını ka -
devlet haline getiren siz, çok muhte - bule vasi mikyasta hazır olduğu gibi 
rem meslektaşlarımla ve bu memlekc- alman emtiasının Türkiye'de satışının 
tin diğer yüksek gahsiyetlcriylc biz- artması da sizin memleketinizin dahi 
zat temas edebilmek için Türkiye hü- kendinden mal satın alanın müşterisi 
kümetinin davetine icabet eylemek olmak istediğini ve her sahada ayni 
benim için bir gercf olduğu kadar çok- surette verimli olan alman sanayii 
tanbcri beslemekte bulunduğum bir mahsullerini faydalı bir surette kulla
arzunun da huıulüdür. Zira ben de, nabildiğini göstermektedir. Başka 
sizin gibi Bay Vekil, böyle şahsi ta- milletlerle olan ekonomik iş birligimi-
nı§manın faydalı olduğu hakkındaki zi sıklaştırmak istemekle diğer mem - Bükreş, 6 a.a. - Bütün romen mat-

ı k 1 • d ı· b" k b t" · b r buatı Bcncş'in istı· fasını tees:ı;ürle kanaatle meşbu bulunmaktayım. e et erın e sa ım ır re a e mı e -
Ekselans, mcmleketlerimız arasın- taraf etmek veya bu iş birliği ile başka karşılamaktadır. 

daki ekonomik münasebetlerin meş- bir takım gayeler istihdaf eylemek Universul diyor ki: 
kur inkişafından dolayı beliğ ve vakı- gibi maksatlardan çok uzak bulun- "Bencş'in şahsına karşı düşmanla-
fane sözlerle memnuniyetinizi ifade maktayız. Zira hükümetimin en har rı tarafından beslenen düşmanlığın 

Eksclanslarınıza Ankara ıeyaha- buyurdunuz. Emin olunuz ki, Reich arzusu ve milletlerin ümidi, başka yegane saiki Bencş'in çckoslcvak 
hükümeti de, memleketlcrimiz arasın- memleketlerle ekonomik iş birlikleri - müttefiklerine ve demokratik pren
da ananevi olan, salim temeller Ü<eri- nin bir haset ve itimatsızlık menbaı ve siplerc bağlılığıdır. Beneş'in Roman
ne teazzuv etmiş bulunan iş ve müba - bu suretle bir niza ve siyasi ihtilaf to- ya için ne kadar büyük vefakar bir 
dele birliğini atide dahi elinden gel- burnu haline gelmesine meydan ver- dost olduğunu bilen rumcn halkı ken
diği mertebe takviye ctmiye ve derin- mck değil, bilakis bunları milletlere disinc tazimlerini arzedcr . ., 

tinde refakat etmek suretiyle bize bü
yük bir haz ve şeref bahıetmi§ olan 
çok muhterem Madam Funk'a bu neza
ketlerinden dolayı Bayan Kesebir'lc 
birlikte borçlu oldugumuz minnettar
lığı bilhassa arzcylcrim. 

Kadehimi alman devlet reisi Ekse
lans Adolf Hitlcr'in sıhat ve saadetle
rine, alman milletinin refah ve taalisi
ne ve Madam Funk'la Ekıelil.nsınızın 
sıhat ve şerefine kaldırıyorum. 

Doktor Funk'un cevabı 

Alman İktısat Nazırı Dr. Funk'un 
İktisat Vekili B. Şakir Kcıebir'in 
nutkuna verdiği cevap şudur: 

Ekselans. Misafirscvcr yurdunuzda 
ve onun güzel iz bırakıcı merkezinde 
gördüğümüz samimi hüsnü kabıı.ldc~ 

lcştirmiyc azmetmiş bulunmaktadır sulh, refah ve saadet gctirmiyc hizmet Timpul gazetesi de şöyle yazıyor: 
Cihan konjonktürünün bütün temev- ettirmektir. 0 Siyaset §.leminden Romanya'nın 
vücatına, muacciz para buhranlarına Türkiye Devlet Reisi Ekselans sadık bir dostu ayrılmış bulunuyor. 
rağmen Türkiye ile iktisadi iş birliği, Kemal Atatürk'ün sıhatine, türk mil- Münih'te kararlaştırılan Çekos!Qvak-
1933 tenbcri hacmi üç mislini geçen !etinin inkişaf ve daima yükselmesi- ya'nın ortadan kalkması mıydı? 
ve bu yıl içinde ise şimdiye kadar alı- ne, çok muhterem zevceniz Bayanın ve Sulhu münhasıran Çekoslovakya'nın 
nan neticelere göre, ceman 1/4 milyar Ekselansınızın şeref ve sıhatine kade- fedakarlıklarına istinat ettirdiler. 
mark gibi muazzam bir yekilna baliğ himi kaldırıyorum. Fakat bugün bizzat Çckos!ovakya'nın 
olacağı anlaşılan, mütemadiyen büyü- Bugünkü ziyaretler mevcuriyeti tehlikeye girmiştir. Ma-
yen bir emtia mübadelesine müncer Misafirimiz bugün öğleden eve! caristan toprak mutalibatı ile Çekos-
olmuştur; bu it birliği böylelikle Al- milli bankalarımızı ziyaret edecektir lovakya'yı ikiye bölmek ve onun mü
manya'nın harici iktisat siyasetinin Hariciye Vekilimiz B. Tevfik Rüştü nakalat yollarını kesmek istiyor. Biz
sağlam ve esaslı bir §mili haline gel- Aras bugün Hariciye köşkünde misa- zat polonyalılar da Macaristan'la 
miştir. Bu muvaffakiyeti cihan iktisa- firimiz şerefine bir ziyafet verecek- hemhudutluktan bahsediyorlar. Mü-
diyatına m<ıl etmek i<;in hi~ sebeJ;>. tır, nih'te istenilen bu muydu?., 

Almanya' da 
Almanlar da Beneş'e hiicum 

J 

ediyorlar 
Bcrlin, 6 a.a. - Berliner Bör'&e 

Zeitung, çekoslovak cümhur reisi Be
neş'in istifasını mev:ıuubahs edere 
diyor ki: 
"Beneş, muvaffak olamıyan bu siya .. 

setçi, gidiyor. Milletinin onun arka 
sından hayırdua ede<:eği çok 9üpheli· 
dir. Bu millet mazinin hatalarını ta
mir ederek yeni bir atiyi sağlam bire
sas üzerine kuracak derecede milli fa· 
ziletlcre ve taze kuvetlere maliktir. 
Bu yeni ati, tarihin, coğrafyanın ve 
iktısadın kanunlarına riayet etmeli
dir. 
Diğer zaruretlerden biri de alınan

ların ve çeklerin ister istemez yanya .. 
na yaşıyacaklarıdır. Şimdiye kadar 
biribirlerine kin zincirleriyle bağlı 

bulunuyorlardı. Bu zincirlerin yerine 
teşriki mesai bağları kaim olabilir. 
Alman milletinin buna hazır olduğu
nu beyan edebiliriz. Binaenaleyh iki 
memleket münasehatının atisi, çek 
milletinin devlet reisliğine getireceği 
adama bağlıdır . ., 

Ciimhurreisi kim olacak ?, 
Belgrat, 6 a.a. - Vremc gazetesinin 

Prag'dan öğrendiğine göre, çekoslo
vak cümhur reisliğine namzet olarak 
ıiraatçiler partisi reisi ~rand'rn is
mi ileri sürülmektedir. Maamafih 
cümhur reisliğine ordu mensupların
dan birinin de seçilmesi muhtemeldir. 

Prag susuyor 
Prag, 6 a .a. - Çek matbuatı Bene

şin istifası etrafında her türlü tefsir
den içtinap etmektedir. Yalnız gaze
teler zamanın çok vahim olduğunu 

kaydetmekle iktifa ediyorlar. 

Beneş Prag' dan aynldı 
Prag, 6 a.a. - Bay ve Bayan Beneş 

saat 16 da Prag'dan ayrılmışlardır. 
e.,-~r t\IQI r f J.'VY" 

Prag, 6 a.a. - Çek matbuatı büro
su, hükümetin seferberliğe nihayet 
vermeye karar verdiğini bildiriyor. 
İki ihtiyat sınıfı derhal terhis edile· 1 

cektir. Diğer sınıflar ihtiyaç göz ö- ı 
nünde tutularak tedricen terhis edi· 
leeeklcrdir. Bu kararın tatbik şekil
leri harbiye nazırı tarafından tesbit 
edilecektir. 

l 

Prag borsası kapalı ~ 
Prag, 6 a.a. - Borsa henüz kapalı- r 

dır. Gazeteler, hudutlar tesbit edil - ı 
medikçe döviz ve kıymetler üzerin- • 
de muamelenin tekrar başlaması ha- .. 
his mevzuu olamıyacağını kaydetmek • 
tedirler. ü 

Yeni macar hariciye nazırı 
Roma, 6 a.a. - Çekoslovakya hari

ciye nezaretine tayin edilen eski Ro- ıa 
ti ma elçisi Şivalkovski, Mussolini'ye 

veda ziyaretinde bulunduktan sonra 
Prag'a hareket etmiştir. 

Şivalkovski'nin Çckoelovakya ha- .~· 
riciye nazırlığına tayini Roma maha-
filinde derin akisler yapmıgtır. e 

Messagcro gazetesi mumailcyhin 
vazifesini bitarafane yapacağını ve >y 
memleketinin harici siyasetini yeni 
vaziyete uydurmak için cesaretle ve 
kurucu bir zihniyetle çalışacağı ümi· 
dinde bulunmaktadır. 

ın 

le 
ılt 

si 
ou 
bü 

Ma<ar - (ek 
n1üzakereleri 

Budapeşte, 6 a.a. - Rcisicümhur 
Beneş'in istifası ve kabinede yapılan 
tadilat üzerine çek hükümeti tarafın -
dan müzakerelerin cumartesiye bira -
kılması için yapılan teklifi macar hü -
kümeti kabul e~tir 

Politik mahfiller, B. Beneş'in istifa
sını ve yeni Sirovi kabinesinin teşek • 
külünü, Macaristan'la Çekoslovakya 
arasında yapılacak müzakereler ıçın 

müsait :imiller olarak tcliikki etmekte· 
dirler. 

İngiltere Büyük El(isiyle Koııt 

Ciano arasında görüpneler 
Roma, 6 a.a. - İngiltere büyük 

elçisi Lord Perth ba sabah İtalya ha
riciye nazırı Kont Ciano ile tekıar gö
rüşmüştür. 

Sclfilıiyettar mahafilde bu müliikat
lar hakkında sıkı bir ketumiyet muha
faza edilmektedir. Ancak, bu konuş -
maların çok samimi olduğu bildirili -
yor ... 

bi 
do 

tc 
ye 
ha 
fa 
bu 
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de 
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at 
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m. 
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ni 

ra. 
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ALTIN KÖPEK (HAVA SEFERLERİ) 

Ankara - İstanbul araainda 

Pazardan maada hergün: 
::.an: A. Hugh Grant 

ı. 

urada anlatılan §eyler, erkekleri • 
~ervetleri, çıkardıkları altunlarm 
lrğiyle, kızaklarının adediyle, kö-
lerinin kalitesiyle ölçülen Alas • 

da cereyan etmittir. Bu erkeklerin 
zenginlerinden biri de, Jil Kart -
Yt idi. En verimli ocaklardan üçü 
aitti; kızakları hem büyük hem de 
tikiyetli idi; hele köpekleri ... 

yhanede, onun köpeklerini anlata 
ta bitiremiyorlardı; çünkü, bu 
eklerin arasında Altın Köpek a -
daki köpek de vardı. 

u köpek kar ve buzda bugüne ka
k~zak çekmiş olan köpeklerin en 
diıkkate değer olanı idi. Kül ren

_de uzun tüylü diğer kurt köpekle
m yanında onun tüyleri, gece ya -
doğan :iloluk bir güneş gibi, mat 
altın sarısı renginde idi. Onun a-
ı~ Jil'in şehirden satıfl aldığı dog 
sınden bir köpekti. Jil, o vakıtlar, 
n almış olduğu köpekteki poetun 
uplardaki kışın soğuğuna dayana
acak derecede ince olduğunu bi-
kdirden aciz bir acemi idi. 

ünün birinde, bu dişi köpek tas -
ınıJiıkarıp kaçmış, üst üste iki ge
ted'e beride dolaıııtıktan sonra, yü· 

gözü tırmık ve mrtk içinde tekrar 
dönmüştü. O derece berbat bir ha
irmi§ti ki, Jil, onun bir kurt hü -
una maruz kaldığına hükmetmi§· 
u hadisenin üzerinden dokuz hat

geçtikten sonra, hiç kimsenin yü -
e bakmıyan ve günün birinde, kı
boyunduruğunda babası, kurdun 

ğrur kafasiyle dolaşacağına ihti
verdirmiyen altın sarısı renkte, 
ve halsiz bir yavru ortaya çıktı. 

onun rengine bakarak, ona "Alt un 
pek" adını verdi. Hele yaşlı anası, 

geçmeden tutulduğu zatürreeden 
nce, hu küçük köpeği daha çok 
ıneğe başladı. 

ltın arıyan, post peşinde koşan, 
n oynamağa ve liızumsuz işlere 

ğa vakıtları olmıyan erkekler 
ız kalmıŞ kü~ük hayvanları balta 
Öldürmeği 6det edinmişlerdi. Jil, 
ncılar köyünün biricik eczane -
den enı.zikli bir süt şişesi alarak, 
gibilerin inadına köpeği besleyip 
Uttll. 

zaınandan beri her ikisi de biri 
ine gönül bağlamıştı. Jil'in ne 
tları ve ne de akrabası vardı; az 
uşan, az içen yap yalnız bir insan
Fakat kulübesinde "Altun köpek" 
baş b~şa kalınca, ona doğduğu ve 

~di. uzaklarda kalan yuro~.nd~n, 

~
efın aıcağrndan ba§&kları ruzgar
yere yatan buğday tarlalarından 

bu tarlalarda, yü.rliyen, demet bağ· 
an kızlardan bahıederdi. 
!iiglia, ne tarladan ve ne de demet
' anlıyordu. Onun büküm sürdüğü 
r,, köyün kenarındaki küçük mey -
e idi; onun bütun dostları birden 
la sodasız viski içen kimselerdi; 
lardan birine bakıp güldil mü, 
hanein sahibi olan babası görm~
eline bahşiş sıkıttırıhrdı. 

f 
iglia, hem gilzel, hem de bu semt
n bil"icik genç kadını idi. Şarkı 
!er, dans eder ve kendisine bakan 

•eklerin gözlerinde arttıkça artan 
şten hoşlanırdı. Hiç zahmet çek -
den. bunlardan her hangi birine 
tik olabilirdi; fakat, onun asıl is • 
iği erkek, yanında altın sarısı 

ıkte büyük bir köpekle meyhane -
ı önünden geçen adamdı. 

ru. şehirde derilerini sattıktan son. 
avdetinde, köpeklerinden birinin 

Çeviren: Hikmet Tuna 

eaaiyle öldürmek zorunda kalmıştı. 

İki mil uzakta da bir kar fırtınası baş
lamıştı. Bütün gün boyundurukda 
kalmak yüzünden yorgun ve sinirli o
lan diğer iki köpek, biribirine saldır
mış, ve bu mücadelede kızağı çeken 
dişi köpeklerden biri canını vermişti. 

Jil, köpeklerine çok bağlı idi. Hem 
de, Alaska'da en mükemmel köpekler, 
onda idi. Na&ıl canı ıtıkrlmasın? 1 Tıka 
basa dolu olan kızağı güçlükle çeke
bilen iki köpekle yoluna devam edi -
yordu. Bir müddet sonra, Trolla adın
daki köpeği de yıkıldı; tekrar ayağa 
kalkmak iıterken, ağzından kan bo -
pndL Jil bafına &elec:eği anlamıştı. 
Yalnız ••Aıtun köpek'le" eve varamı
yacağını görüyordu. Kızak, bir tek 
köpekle çekilemiyecck kadar ağırdı; 

ayrıca, kar da artık kalın bir tabaka 
halini almıştı. Onun için, o da bir -
çokları gibi mahvolup gidecekti. Bü
tün gece ıaatlerce didinip ıürilnmiye 
ne hacet? 1 Tabancaamı çekip Trol • 
la'ya aon ncfeaiin verdirdi. Ondan 
sonra Altun köpek'i çağuarak kızağa 
aldı. Birlikte donmak için hem ken
dini hem de köpeği örtülerle örttü. 

Fakat, Altun köpek henüz ölmek is
temiyordu. Kızaktan fırladı ve ko -
şumları dişlemeğe başladı. Havlıya -
rak, uluyarak yola devamdan vaz geç
mek istemediğini anlatmağa çalışı -
yordu. 
Parmaklarını kıpırdatacak hali kal

mamlf olan Jil, büyük bir ümitıtizlik 
içinde köpeği tekrar kızağa bağladı. 
Sabaha karşı ancak, tüylerinde buz ~ 
dan çubuklar asılı, ayakları kanıyan 
ve bitkin bir halde olan köpekle bir
likte yarı donmuf bir aclam eve gel -
di. 

O vakıt onu Gtglia tedavi etmişti. 
'Giglia'nın kahkalıal~rı kesilelidcn

beri meyhane de bom boştu. Babası 
gelip onu meyhaneye çağırıyor f~k~t, 
0 gelmiyordu. Sarı köpek onu büyü~ 
bir itimatsızlıkla süzmesine, yemek ı
çin verdiği şeylere dokunn:amasına 
rağmen, Giglia orada kaldı. Jıl tekrar 
s~ıldıktan sonra da, ona yardı~. e~ -
mek için oradan ayrılmadı ve ~unun 
birinde sessizce onunla evlenmış ol -
du. 

Bitmedi 

Yeşilköy'den hareket : 
Ankara'dan hareket : 

8.30 
8.30 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe: 

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

Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek için 
belediyeler hastanesine (2257) numara ile 
telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yangın ihbarı: (1521). - Telefon müra

caat, şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
gazı arıza memurluğu: (1846). - Me· 
sajeri Şehir anbarı: (3705). - Taksi 
telcton nıımaraları: Zin ~irlicami civa
n: (2645-1050-1196). - Samanpazarı ci
varı: (2806-3259). - Yeniıehir, Havuz
başı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaşı, 
Güven taksi: (3848). - Birlik taksi: 
(2333) •• Çanlı:m caddesi, Ulus taksi: 
(1291). • İstanbul tabisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

Sabah 
tık 

sefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. derc'dcn Ulus M. na 7.15 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Uluı M. na 7.10 
Ulus M. dan Dikmen'e 11.30 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 

Cebeci'den As. fabl.ra 7 .00 
As. fabl. dan Cebeci'ye -.-

Akşam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 
20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
2'3.00 

-.-
17.00 

Yenişchir'dcn Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenitehir'e 7.10 23.00 

S. pazarından Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 9.45 

§ U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 
bet dakikada bir sefer olup tren za. 
manian seferler daha sıktır. 

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

f Akp.mları Ulu Meydanı'ndan saat 23 
deki son acferlerlc bunlann Ulua mey
danı'na dönüıleri sinemaların daiılıı 
saatlerine tlbidirler. 

Poata Saatleri 
Teahhiitlil saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar 1ıtanbul ciheti· 
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpap'ya ı Her ıabah 8.20. Her 

akpm 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, Pcr· 
tem be, Cumartesi 
Toros lltlrat.) 

Samsun hattına : Herırün 9.35 (Kayse
ri, Bıvaa, Amasya bu 
hat üzerindedir.} 

Diyarbakır battı : Hergtin 9.35 
Zonguldak battı : .. 15.00 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Şaban: 12 

S. D. 
Giineı: 6 Ol 

Rumi - 1354 
Eylül: 24 

S. D. 
Ak181D : 17 43 

Zayi - Kayseri nüfus idaresinden 

aldığım nilfus tezkeremle 13862 numa

ralı tayyare biletimi kaybettim. Bu -
}anların para kendilerine ait olmak U

ıere aşağıdaki adresime göndermele -

rini rica ederim. Aksi takdirde hü -

kümleri olmadığı ilin olunur. Etfaiye 

meydanı Emniyet hanında ııvacı 

Mehmet Güne,. 7368 

Et ve odun ahnacak 
Urfa Gümrük Muhafaza Taburu Satın Alma Komisyonundan: 

Eksiltmenin 

Cinai Kilo L. K. Lira Tarihi Günü Saati Şekli 

Odun 678500 21372 1603 13-10-938 Perşembe 9 kapalı zarf 

Et, sığır, 
koyun 
veya keçi eti 72000 24120 1809 ,, ,. " 11 ,, ,, 

1 _ Urfa Gümrük Muhafaza taburu ihtiyacı için yukarda cins, mikdar 
ve muhammen bedelleriyle eksiltmenin gün, saat ve şekilleri yazılı iki ka-
lem madde mukaveleye bağlanmak üzere eksiltme~e kon~lmuıtur: . 

2 _ Alınacak et hangisi daha ucuz olursa o eıns et ihale edılccektır. 

Sığır etinin muhammen bedeli 18720 lira, _koyun etin~n muha°?men b~deU 
Z4120 lira ve keçi etinin muhammen bedelı de 18720 lıra olup ılk temınat· 
ıarı yukarda yazılı olduğu veçhile azamtsl üzerinden hesap edilen 1809 il· 

radır. . • 
3 - Şartnameleri komililyondadır. Görülebılır. • 

4 _ Taliplerin belediye veya Ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır 
"ka ve ilk teminatlarını Gümrük Müdürlüğüne yatırdıklarına dair mak· 

vesı . 1 · d b" 
buzla teklif mektuplarını havi zarfların ekaıltme aaat erm en ır ıaat ev-

li e kadar Urfada Köprü ba,ında Gümrük Muhafua tabur karargihın· 
ve n . · imala da satın alma komlıyonu ba§kanlığına tevdı etmıt o rı ve muayyen 
saatte de komisyonda bulunmaları. 

5 _ Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının 2490 sayılı kanun ah· 
r· · A olunur. 6659.-3951 6950 

Zayi - Ankara Belediyesinde ka -
yıtlı köpeğimin 2 numaralı markası 

zayi olmuştur. Yenisi alınacağından 

eskisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 
Halis Kaynar 7379 

Zayi - Üsküdar ikinci orta okulun
dan aldığını ilkokul şahadetname.si, a
şı kağıdı, nüfus tezkeresi ve nakil il
mühaberini kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. Lati
fe Şimşek. İkinci orta okul, sınıf 1 D 
Numara 372, Üsküdar. 7372 

Zayi - Memurlar Kooperatif şirke
tinden aldığım 5403 sayılı hisse sene
dimi zayi ettim. Yenisini aLl.:ağımdan 
eskisinin hükmü kalmadığı ilan olu -
nur. İsmail Hakkı Akıncı 7409 

r= ........................................ , Vilôyetler .................................................... 
Kapah zarf usulile f amiral ve 
ilavei inJaal eksiltmesi ilam 
~onya Vakltıar tVludürlugunden : 

1 - Konya Ilgın kazasında maruf 
kaıblıca binasında yapılacak tadılat 

tamirat ve ilaveyi inşaat keşfi muci -
hince kapalı zad usuliyle eksiltmeye 
konulmU§tur. 

2 - Keşif bedeli: 24946 lira bir ku
ruştur. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır : 

A - Fenni ve hususi şartname. 
B - Mukavele projesi ve hülasayı 

keşif cetveli. 
C - Eksiltme şartnamesi. 
D - Proje 
4 - Yukarıda yazılı evrak, Anka • 

ra'da Vakıflar umum müdürlüğü in -
şaat müdürlüğünden, İstanbul vakıf -
lar baş müdürlüğünden, Konya'da 
Konya vakıflar müdürlüğünden alına • 
bilir. 

5 - Eksiltme 26-10-1938 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 15 de 
Konya vakıflar müdürlüğünde topla • 
nacak inşaat komisyonunda yapıla -
eaktJ•r. 

6 - Muvakakt teminat 1870 li -
ra 95 kurtl§tur. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanla -
nn 1938 sene.sine ait ticaret odası ve
sikası ve Nafıa Vekaletinden bu ite 
girebileceğine dair ahnmıt vesika ve 
en aşağı 10000 liralık bir bina in§M -
tmı yapmıı ve muvaffa kolınut bulun
duğunu bildirir vesaik göstermesi ve 
bizzat yüksek mimar veya inşaat mü ~ 
hendi.si olması veya bunlardan biri -
siyle müşterek teklif yapıp mukave • 
leyi birlikte imza eylemeleri J.azımdır. 

8 - Teklif mektupları 26.10.1938 
çarşamba günü saat 14 kadar Konya 
vakıflar müdürlüğünde toplıanacak in
pat komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

9 - Kapalı zarfların ihzannda, tek
lıif mektuplarının yazılışında ve bu 
zarfların tevdiinde ve posta ile gönde
rilmC6inde taliplerin 2490 sayılı ka -
nunun 34, 32, 33 üncü maddelerine 
harfiven riayet eylemeleri lüzumu i -
Iin olunur. 7407 

Boya işi yaptırılacak 
inhisarlar Kocaeli Ba§IDÜdürlüğÜn -

den: 
Başmüdüriyet bakım ve işlenıe e

vinde yaptırılacak boya iti umum 
müdürlüğümüzce muıaddak ketifna
me ve bu hususta tanzim kılınan şart
name ahkamına uygun şekilde ve 
1292,94 kurU§ keşif bedeli üzerinden 
5.10.1938 gününden itibaren on beş 
gün müddetle açık ekıiltmeye konul
muttur. 

1 - Eksiltme ve ihale 20.10.938 gü
nünde İnhisarlar Kocaeli başmudür
lüğünde müteş<:kkil komisyonda ya
pılaca.ktır. 

2 - Talipler bu işe ait şartnameyi 
adı geçen komisyonda ve Ankaı-a'da 
inhisarlar batmüdürlüğünde ve Ada
pazarında inhisarlar mü-dürhigünde 
tetkik edebilirler. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecekle
rin keşif bedelinin yüzde 7 ,5 ğu olan 
96,98 kuruşu ihale gününden evci 
nakden veya millt bankalarımızdan 
birinin teminat mektubu olarak Ko
caeli başmUdüriyeti veznesine veya 
herhangi bir inhisar idaresine yatı

rarak makbuz i•braz etmeleri icap e-
der. (4206) 7406 

Ekmek alınacak 
latanbul C. Müddei Ucnumiliğin • 

den: 

sat 15 de Yeni P0&tane arka&ında Aşir 
efendi sokagında 13 numarada adliye 
levazım dairesinde yapdacaktır. Ek -
siltmeye girecekler zarflanm eksilt -
me saatından bir saat eveline kadar 
İstanbul adliye levazım dairesinde 
toplanacak satın alma komiayomı re -
isliğine numaralı makbuz mukabilin -
de bizzat veıımeleri ve yahut diş zar -
fı mühür mumu ile kapatılmış ve ismi
le açık adresi ve hangi işe ait olduğu 
yazılması şartiyle aynı aaata kadar ia -
deli taahhütlü olmak üzere mektup -
lann gönderilmesi ve ilan maarafırun 
da müteahhide ait buludu~u ilan olu -
nur. 

(7155-4173) 7391 

Köprü yaptırılacak 
Urfa Vilayeti Da.imi Encüınenm -

cıen: 

vıyarnakır - Una - '"'azıa.ııtep yol
ıarınııu tc::ıcı.n.ısınuc:: ve v ı .ı.cı. ~c:.u .. •:ı:ul· 
ue ve: ~ruoyun derc:sı u.ı:c:r.nuc u111d 

edılece.ıt 2" metre cı.çııdıgmcıa oeton
arme ıtemerlı Jı:opru ~:.:ı9":>Y) lıra (56) 

.kuru~ muııammcn ueoel uzerınden ve 
\'allıaı Jı:ıyası tıyat eıH.ıoına ~oıe kapa
u zart uı;ulıyle 17-9-930 tarmınden ıtı
baren bır ay müddetle eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

1 - Ihale 17-10-938 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat on birde Urfa 
vilayeti daimi encümeninde yapıla

caktır. 

2 - Bu işe ait evrakı fenniye : 
proje, mukavelename projesi, me~raj, 
hülasai keşfiye, kapalı zart usu!ıyle 
eksiltme şartnamesi, betonar':11e büyü~ 
köprüler fenni şartn.amesı, husuaı 
şartnamelerle bayındırlık işleri genel 
şartnamesinden ibarettir. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 

(2944) lira (47) kuruştur. 
4 - İsteklilerin teklif mektupları

na aşağıdaki evrakı bağlamaları şart -
tır. 

A - Yukarıda miktarı yazılı teminat 
akçesinin hususi muhasebe hesabına 
Ziraat ban.kasına yatırıldığına dair 
makbuz. 

B • bteklilerin (20.000) liralık bir 
köprü veya (2<>.000) liral~k beto~ar -
me inşaat yaptıklarına daır e_llerı~de 
mevcut ve11ika ve sair bonscrvıslerıyle 
ihaleden asgari sekiz gün evel Urfa 
vila.yetine müracaatla alacakları eh -
liyet vesikası. 

C • Teklf f sahip!ednin mensup ol
duldarı ticaret odaımdan aldıkları 
1938 senesine ait vesika veya musad
dak sureti. 

D - İsteıklilerin mühendis olması, 
olmadığı takdirde bu işin mesuliyeti 
fenniyeıini deruhte ettiğine dair N~
_fia Vekaletince ehliyeti musaddak bır 
mühendisten alacağı teabhiit acnedi 

5 - fıteklilerin arttırma, eksilt -
me ve ihale kanununun umumt bil -
kümleriyle kapalı zarf uauliyle ek • 
ıiltmeye dair olan maddeleri ve ek • 
siltme şartnamesi ahkS.mma ve yuka
rıda yazılı maddelerin icaplarına rfa· 
yet eylemeleri şarttır. Aksi halde hiç 
bir mazeret kabul edllmez. 

6 - hteklller bu ite ait evrakı 
fenniyeyi ve şartnameleri Urfa, !st~n
bul, Ankara. !zmfr. Adana nafia mil -
dürlüklerinde tetkik edebilirler. 

7 _ Posta ile ~önderilecek teklif 
mektuplarmın ihale saatından bir sa
at evveline kadar eksiltme komisvo
nuna varması şarttır. Postada vuku 
hulacak ""dkmelerden dolayı komi!!· 
•ıon mesuliyet kabul etmez. 7045 

İnşaat münakasası 
Çankın Vilayetinden: 

1 - Eksiltmeye konulan it: Çan
kırı villyet merkezinde y~pılacak o· 
lan ve bedel ketfi 56674 lıra 35 ku
ruş raddesinde bulunan Halkevi in
şaatından ayrılan 25428 lira 39 ku~uş
luk inşaat kısmı kapalı zarf usuhyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait ıartname ve evrak 
şunlardır. 

A) Ekıiltme ıartnameıi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık i•lcri genel prtna-

mesi. 
D) Yapı işleri fenni şartnamesi. 
F) Keşif cetveli, metraj cetveli. 
G) Proje. 
Istiycnlcr bu evrak ve tartnameleri 

Çankırı ili nafıa müdürlüğünde göre
bilirler. 

3 -Eksiltme 14. 10. 938 tarihine 
müsadif cuma günü saat (15) de Çan
kırı C.H.P. ilyönkurulu huzurunda 
yapılacaktır. 

-· 
zılı saate kadar gelmiş olması ve d t 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl· 
mrş olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

(3993) 7064 

Eksiltme ilônı 
Konya ili Kültür Direktörlüğün· 

den : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Kon

yada İplikçi camii ile Karatay ve İn
ceminare medreselerinin tamirleri. 

2 - Ketif b.edeli 28.282 lira 49 ku
ruştur. "her üçü birden., 

3 - Eksiltme kapalı zarf uauliyle
dir. 

4 - Eksiltme müddeti 19-9-938 ta
rihinden 14-10-938 tarihine kadar yir
mi beş gündür. 

5 - Muvakkat teminat 2121 lira 19 
kuruştur. 

6 - İhale 14-10-938 tarihine raath
yan cuma günü saat 15 de Konya hü
kümet dairesinde kültür direktörlüğü 
makamında yapuacaktır. 

7 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ve 2490 sayılı kanun mucibince ti
caret odasr vesikasını ve bu iş için 
nafıa vekaletinden alınmış ehliyet ve
sikasını haiz olması ve isteklinin yük
sek mühendis veya yiiksek mimar 
diplomasını haiz olması ve yahut bir 
yüksek mühendis veya yüksek mimar
la müştereken mukavele aktedeceğine 
dair noterden alınmış teahhütname i
le birlikte 2121 lira 19 kuruşluk mu
vakkat teminat makbuz veya mektu
bunu altıncı maddede yazılı günde 
ihale saatinden en az bir saat evvel 
Konya Kültür Direktörlüğünde mü -
teşekkil ihale komisyonu riyasetine 
vermi§ olmaları şarttır. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet ihale 
saatine kadar Kültür DirektörlUğüne 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapanmış bulunması 

lazımdır. Postada vaki olacak teeh -
hür kabul olunmaz. 

8 - Keşif evrakı ve fenni ve ekıilt
me prtnameleri ve mukavelename 
her gün Konya Nafıa Direktörlüğün-
de görülebilir. (6870-4008) 7073 

Hükümel konağı yapl1rlla(ak 
Malatya Defterdarlığından: 

1 - Kapalı .arf usulile eksiltme
ye konan iş: Temel ve budru"' katı 
betonarme kısımları kısmen yapılmış 
olan Malatya merkez hükümet kona· 
ğmın ikmali inşaatı ve teeisatıdır. 

2 - Kalorifer te1isatı 25 bin, sıh
hi tesisat 9 bin lira üzerinden götürü 
olarak ve geri kalan elektrik tesiaa
tile bütün bina inşa.at keşiflerindeki 
vahid fiatlar eaaa üzerinden ebiltme
ye konulan işin heyeti umumlyesinin 
keşif bedeli 202625 lira 90 kuru,tur. 

s - Muvakkat teminat 11381 ika 30 
kuruıtur. 

4 - İhale 20-10-938 tarihine mliaa
dif perıembe gUnU saat on dörtte Ma
latya Defterdarlığı eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

5 - Bu işe aid evrak Malatya, İs
tanbul ve Ankara Nafıa Müdilr1Uk1e
rinde görülebilir. 

6 - fııteklilerin bir mukavele ile 
en apğı 60.000 liralık bir bina ve~a 
tesiıat itini teahhüt ve ikmal etmış 
olduklarını gösterir vesika ile birlik
te ihale gününden laakal sekiz gün 
evvel vilayete istida ile müracaatla bu 
i'c girebileceklerine dair ehliyet ve
sikası almış olmaları ve kanunun gö1-
terdiği ıekilde hazırlanmıt ve teklif 
mektuplarını havi zarfı üçUncU mad
dede yazılı muvakkat teminat ve vi
liyetten alacağı ehliyet veıikaıiyle 
birlikte ikinci bir zarfın içine koya
rak ihale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde komiayon 
reisliğine vermeleri lbımdır. Posta
daki gecikme nazara alınmaz. 

(4129) 7267 

Lise binası inşaatı 
Afyon Vilayetinden ı 
Evelce yapılan münakasada talibi 

bulunmamı9 olan afyon lisesinin i · 
kinci kıısım inşaatı kqfi tadil edile • 
rek (40006 lira 64 kurut) bedeli ke. 
şifle kapalı zarf usuliyle yemden 
münakasaya konulmuştur. 

1 - İhale 18 birinci teşrin 938 ta -
rihine müaadif sıah günü saat on beş
te AfyoO: nafıa müdürlüğünde topla
nan komisyonca yapılacaktır. 

2 _ Muvakkat teminat 3000 lira 50 

kuruttur. 
3 - Plan, hülasai keşfiye, vahidi 

fiat bordrosu, umumi, hususi, fennı 
prtname, bayındırlık i§leri gc.nel 
şartnamesi ve münakasa prtnamui, 
mukavele örneği nafıa mildürlü~ün -
den görülebilir. Veya iki lira muKabi
linde alınabilir. 

4 - İstekli olanlar bu ift girmek i
çin alacakları ehliyet vesikaları ıçin 
ihale gününden 8 gün eveline kaJar 
fimdiye kadar 40.000 liralık yapı ın
patı yaptığına dair ol.an vesaiklt vi
layete müracaat etmelidir. 

İıtanbul ecza ve tevkif evleri ihti -
yacı için 31-5-939 a.kşamı&na kadar 
.atın alınacak 300.000 kilo ikinci nevi 
ekmek kapalı zarf uauliyle eksiltme -
ye konuhnuttur. Muhaımmen bedeli 
''28.500,, yirmi sekiz bin bet yüz lira
dır. Muvakkat teminatı ''2137,, iki bin 
yüz otuz yedi lira "50'' elli kuruştur. 

İateklilerin gartnamcyi titil günün· 
den maada her gün saat dokuzdan 12 
ye kadar ve 13 den 17 ye kadar Sir -
keci'de A,ır efendi soıkağmda 13 nu -
marada adliye levuım daiı-e1inde gö -
re bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin (1907) lira 12 kuru§ mu· 
vakkat teminat vermesi bundan baıka 
eksiltmeye vilayet makamından bu 
i§e mahsus olarak ehliyet vesikası al· 
mış olanların iştirak edebilece~leri ve 
ehliyet vesikası istihsali için eksilt· 
me gününden ıekiz giln evci iıtida ile 
viliyet makamına müracaat edilerek 
o zamana kadar yapmış olduğu işlere 
dair vesikanın lef edilmesi lüzumu 
meıruttur. 

S - Teklif mektupları yukarıda Ü· 

çüncil maddede yuıh saatten bir sa
at evetine kad.Jlr ebiltmt komiayonu 
reisliğine makbuz mukabilinde ftri
lecektir. Posta ile gönderilecek mek· 
tuplarm nihayet üçüncü maddele ya-

5 - Münakasaya iştirak için yazı • 
lan ehliyet vcısikasını, teminatı mu -
vakkateyi ve ticaret odası kayıt vara
kasını ve teklif mektubunu havi mü -
hürlü zarfı yukarıda yazılan gün sııı1-
tinden bir saat eveline kadar makbuz 
mukabilinde komisyon reisliğine teY
di etmeleri veya posta ile •• mde; .••. ~ -

Eksiltme 24-10-938 azartesi ··nü leri lazımdır. (6973/ 4069) 7204 
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Kiralık : 

Kiralık - Yenişehir Yüksel caddesi 
Özenli sokak köşe başında kardeşler 
apartımarunda beş oda, bir hol, banyo 
ve sair müştemilatı havi birinci kat. 
Telefon: 2935 7219 

Kiralık bir oda - Sıhiye Vekaleti 
karşısında Çağatay sokakta Yukanuç 
apartımanında 1 numarada.. Möble, 
havagazı, elektrik, soba dahil 20 lira
dır. 

Kiralık ev - Yenişehir Meırutiye' 
caddesi Yeni Kalık sokak 5/ 7 No. lu 
evde konforlu 4 oda 1 hol garajiyle 
birlikte kiralıktır. 7014 

Kiralık - Alman sefareti karşısın
da kurşuni boyalı 61 No. alt ve üst 
katı 3 er odalı konforlu ayn ayndır. 

P. T. T. mesul muhasipliğinde Ragıp. 
7067 

Kiralık köık - Kavaklıdere Güven 
mahallesi çarşı civan 7 numaralı köşk 
mobilyalı ayda 150 liraya kiralıktır. 
Kalorifer, telefon 2748 7090 

Kiralık Kat - Çankaya'da okul ya
nında asfalt üzerinde No 5 orta kat ta
mamen 5 oda, salon konforlu ve mu -
şambalı 50 lira Tel: 1265 7158 

Kiralık Kat - Bakanlıklar karşısın
da Konur sdkak No 9 orta kat tama -
men 5 oda, salon konforlu 60 lira 
Tel: 1265 7159 

Kiralık - Kocatepe Meteoroloji 
enstitüsü arkasında Anılmış apartıma
nında 5 büyük oda, 1 hol. Fevkalade 
nezaretli ve konforlu bir daire. İçinde-
kilere. 7195 

Kiralık daire - İki oda, bir hol, Ye
nişehir'de, elektrik tirketinin tam ö 
nünde N o. 34 Ekrem Özkan evinde. 

7200 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so -
kak Asalar apartımanında 5, 6 odalı 

daireler, orta kat kapıcıya müracat. 
7217 

r~·~~~k ilôn ş~·;~ları 1 
f Dört satırlık küçük il.inlardan: j 
t Bir defa için 30 Kuruş 

1 
f İki defa için 50 Kuruş 

1 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kurus 

Devamlı küçük ilinlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa 

f neşrt:dilccek bir ilin için 140 kuruş 1 ! alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
ı her satır, kelime aralarındaki boşluk-
• lar mlıstesna, 30 harf itibar ed:tmiş.

1 
i tir. Bir küçük ilin 120 harften ibaret 
.i olmalıdır. 

l 
Dört satırdan fazla her satır için ay
rıca 10 kurus alınır. 

kuk caddesi No. 16 kat 2 M. Ella. 
7329 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 
cad. No. 33 de 6 oda camlı ve açık 2 
büyük balkon ve fevkalade nezaretli 
geniş bahçeli müstakil hane, 7362 

Kiralık - Y. Ziraat enstitüsü karşı
sında yeni mahallede 3 oda mutbak, 
banyo, havagazı bahçeli, asistan Sadri 
evi. İçindekilere müracaat. 7363 

Kiralık apartrman - Bahçe orta -
sında 6 büyük odalı, 2 geniş sofalı ka · 
loriferli sıcak sulu umumi Vebolit te -
sisatlı apartıman. Yenişehir Selanik 
cad. No. 44 Ti: 1535 7364 

Kiralık Kat - 5 geniş oda, hol, ban
yo, hizmetçi odası balkon, 2 alafranga 
tuvalet, bahçeli, fevkalade manzara. 
Yenişehir: Se!anik caddesi No: 51 Te
lefon: 1347 - 2953. 7367 

Kiralık - Yenişehir Maltepe Akın
cılar sokağr No: 4 son durak. Apart -
manda 4 oda 1 hol tam koforlu 3. cü 
kat. 7371 

Kiralık - Konur sokak No. 10 ve -
kaletlerle karşı karşzya, her türlü kon
foru haiz 5 geniş oda 1 hizmetçi oda
sı Telefon: 3431 - 259 7378 

Kiralık - Yenişehir Adakale sokak 
No: 18 de üst kat 3 oda geniş hol e -
lektrik havagazı banyo. Tel: 2655 

7380 

Sablık motosiklet - 11 O lira, her 
gün öğleyin ve tatil günlerinde görüle
bilir. Hamamönü eski kömür depoları 
karşrsmda Gediz sokak No. 29 7328 

Sablık - Yukarı Ayvalı bağlann -
daki bakkal dükkanı içindeki eşyasiy -
le beraber devren satılıktır. İçindeki
lere müracaat. 7 369 

Satılık Eıya - Maltepe son durak 
son apartrmanda muhtelif halılar bat
taniyeler kuvertürler kuştüyü yastık -
!ar karyolalar lokanta mutfak elektrik 
donanma levazımı her gün satıhnak -
tadır. 7373 

Satılık - Ucuz otomobil Fiyat mar
ka kapalı spor. Taliplerin 1855 numa -
raya telefonla müracaatları. 7375 

Kurslar : 

Daktilo kursu - 51 inci devresine 
ilkteşrinin ilk haftasında başlıyor. 2 
ayda diploma verilir. Memurlar Koo -
peratifi üstünde kat 1 Tel: 3714 6834 

Steno kursu - 5 inci devresine ilk
teşrinin ilk haftasında başlıyor. 6 ay -
da diploma verilir. Memurlar Koope -
ratifi üstünde Kat 1 Tel: 3714 6835 

İş verenler : 

Telefoncu aranıyor - Gece gündüz 
telefonda bekliyecek okur yazar bir a
dam Jazımdrr. Yenişehir'de Birlik tak-
siye müracaat. 7264 

Ücretli kız veya erkek bir laborant 
alınacaktır - Orta mektep mezunu ol
mak, daktilo bilmek şarttır. Her gün 
9 - 12 ve 14 - 16 saatleri arasında 

Yüksek Ziraat Enstitüsünde Profesör 
Gerngross'a müracaat. 7277 

Aranıyor - Eyi dikiş bilen 2 baya -
na ihtiyaç vardır. Postane caddesi Ha
nef. Ap. No. 3 Kadın Terzisi Ziya'ya 
müracaat edilmesi. 7370 

Aranıyor - Daktilo bilir kasiyerlik 
yapacak bir bayana ihtiyaç vardır. 

Lisan bilenler tercih edilir. Haraççı 
kardeşler. 7370 

..1111111 111 1111 111 1111 111 111 11 il 1111111 1 ... 

4 - İstekliler keşif ve projeler, 
fenni ve mali şartnamelerle sair ev .. 
rakı fenniyeyi Karacabey Belediye -
sinden ve lstanbul'da Galata Selanik 
bankası hanında dördüncü katta mü
hendis Hasan Halet Işıkpınardan be
deli mukabilinde alabilirler. 

(6868-4-006) 7072 

Hasta bakıcı aranıyor 
Edremit Belediye Riyasetinden: 

Belediyemizin hastanesi için 35 lira 
ücretli bir bayan hasta bakıcıya lü -
zum vardır. Taliplerin hastanelerde 
hizmet ettiklerine ait vesika ve bon
servisleriyle birlikte belediye riyase
tine müracaat etmeleri itan olunur. 

7080 

Ankara Valiliği 

Yulaf alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
Vilayet damızlık aygrr deposunda

ki damızlık hayvanatınm bir senelik 
ihtiyacı ıçın mübayaa olunacak 
(36.000) kilo yulafın 10 birinci teşrin 
pazartesi günü vilayet daimi encü
meninde ihalesi yapılacağından is
teklilerin şartnameyi görmek üzere 
vilayet veteriner direktörlüğüne mü
racaatları ilan olunur. (4191) 7397 

~ :,T. Pemiryolları · · 
Kömür verme ve saire iJleri 

D. D. Yolları Satın Alma Komis 
yonundan : 
Polatlı deposuna bir sene zarfında 

gelecek olan makinelerimize kömür 
verme ve depo civarını temizleme iş· 
!erine mukabil toplanacak curuf ara
sındaki koklan parasız olarak alma 
işleri 14-10-938 tarihine müsadif cu
ma günü saat 15 de H. Paşa gar bi
nasr dahilinde I. işletme komisyonu 
tarafından açık artırmaya konulmuş
tur. 

Müteahhit bu iş için idareye ayn
ca mahiye 10 lira verecektir. 

Senelik tahmin bedeli 120 lira olup 
muvakkat teminat akçesi 9 liradır. 
Şartnameler 1 inci İşletme komisyo
nundan, Eskişehir deposundan ve 
Polatlı istasyonundan parasız olarak 

Kiralık oda - Yenişehir'de Lozan 
meydanında aile içinde bir bayan için 
möbleli ve möblesiz bir oda kiralıktır. 

Kiralık Kat - Yenişehir Karanfil : 
sokağında 17 No. lı apartmanın alt ka- = 
tı kiralıktır. !stiyenler görmek ve gö
rüşmek için apartmarun orta katına 

müracaat edebilirler. 7410 

İSPANYOL ÇİÇEKLERİ _ verilir. (6867-4005) 7071 

Telefon: 2406 7218 

Kiralık - 5 oda 1 sandık odası, ge
niş hol, elektrik, havagazı, su, Yenişe
hir'de belediye otobüs garajı karşısın
da (Telgaz ciheti) İskitler caddesi A -
tatürk bulvarına 40 metre mesafede 7 
No. apartıman. 7239 

Kiralık orta kat - Muşambalı 5 o
da, geniş teras, tam konfor. Yenişehir 
Kocatepe Meşrutiyet caddesi Yeni 
Kalık sokağr No. 10 alt kata müraca · 
at. 7240 

Kiralık - Meşrutiyet ve Selanik 
caddesi araSJnda Türe sokak yeni apar
tıman daireleri kiralıktır. İçindekilere 
müracaat. 7242 

Kiralık - Bir bay için mobilyalı 

konforlu oda - Yenişehir Karanfil so
kak No. 15 A ya müracaat edilmesi. 

7261 

Kiralık - Dahiliye Vekaleti kar -
tısında tepede Kızdırmak sokak Nr. 4 
her tarafa hakim manzarah geniş 4 o
dalı her bir konforu havi daire. Ti: 
3046 7265 

Kiralık daire - Bankalar caddesi, 
İnhisarlar Baş Müdürlüğü yanı, dok · 
tor Salahi Ap.: 4 oda, mutbah, banyo, 
elektrik, havagazı, su. Ti: 1490 7278 

Kiralık - Yenişehir Demirtepe U
runç sokak N o. 3 evin 4 geniş oda, 1 
holden ibaret ikinci katı. Ti: 3134 

728~ 

Kiralık - !kinci kat daire. Yenişe
hir, Demirtepe, Akbay sokağı No. 9. 
beş oda, bir hol, banyo, havagazı. Ala
turka, alafranga 2 hela. Önde, arkada 
biri çok geniı 2 balkon. Bakanlıkların, 
asfaltın yanı başı. Taksimat, nezaret, 
hava mükemmel. 7283 

Kiralık bir oda - Bir bay veya ba
yan için Yenişehir Demirtepe U runç 
sokak No. 7 içindekilere müracaat. 

7286 

Kiralık daire - Yenişehir Kazım 

Özalp cad. Ataç sokak Ö zenç Ap. dük
kanlar üstünde 4 oda 1 hol ve banyolu 
bir daire Ti: 3319 7288 

Kiralık kat - Rahat geniş nezaret
li ucuz Maltepe Uludağ sokak yeni bi
nanın orta katı 4 oda 1 hol üstündeki 
kata müracaat. 7301 

Kiralık - !ki dükkan , iki ve üç od'
h dairelet, tam konforlu, ucuz fiyatlı. 

Yeni,ehir, Demirtepe. Akbay sokağr 

7 numara. 7326 

Kaloriferli Kiralık Apariıınan Dai -
reıi - Halkevi Samanpazarı'na giden 
geniş asfalt cadde üzerinde yeni yapı
lan Balcılar apartınıarunda kaloriferli 
sıcak sulu ve bütün konforu havi fev -
kalade manzaralı dört büyük odalı bir 
daire kiralıktır. Adliye sarayı karşı -
sında Balcılar mağazasına müracaat 
Telefon: 2049 7711 

Sahlık : 

Sablık - !stlSyon arkasında ve 
jandarma mektebi civarında ve Anka. 
ra'nın her tarafında inşaata elverişli 

arsalar. Tel: 2406 Neşet Şeren , 6349 

Satılık - Ankara'run ber tarafın -
da irat getirir beton ahşap ev ve apar
tımanlarla bahçeli evler yapı koopera
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

6350 

Satılık - Ankara'nın her tarafın • 
da ev. apartıman, arsa almak ve sat • 
mak istiyenler. Tel: 2406 Neşet Şe -
ren. 6351 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
parsellenmiş arsalar beton ahşap ev 
aprtıman alıp satmak is ti yenlere Ti: 
3563 Ali Cengiz Bayram Cad. No. 1 

6902 

Satılık arsalar - Karanfil sokak ve 
~ocatepe'de Blok ve serbest yapıya 

!verişli. Hayri Dilman Koç Ap. ~ , .. 
2181 7047 

Satılık Ev Efya11 - Salon takımı 
kadın bisikleti perdeler ve muhtelif 
eşya Yenişehir Yunan Sefareti yanın
da N o: 3 7179 

Satılık ev - Hacı Seyit mahallesi 
Gültekin sokak No. 16 da 6 oda mut -
bak bahçesi muntazam. 40 lira kira ge
tirir. Anafartalar caddesinde Kamelya 
mağazasında Riza Esen'e müracaat. 

7281 

Kelepir Arsa - Maltepe'nin en ha -
kim yerinde "903" M 1 arsa ucuz veri
lecek Hayri Alıcıoğlu Tel: 1538 

7322 

Satılık Arsa - Yenişehir Selanik 
cad. "373" M' arsa uygun fiyatla ve -
rilecek. Hayrı Alıcıoğlu Tel: 1538 

7323 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın
da, jandarma okulu yanında ve Yeni -

Kiralık müstakil odalar ve daire- şehir'in her sokağında küçük çapta ar
ler - Havuzbaşı civarında bahçeli ve salar. Hayri Alıcıoğlu Ti: 1538 
güzel manzaralı odalar ve daireler. 7 324 

Çok müsait kiralı Selanik cad. No. 16 S tılık t A k • 
7327 

a ev, apar ıman - n ara • 

1 

nın lıer semtinde irad getirir, beton, 
Kiralık - Bir veya iki bay için kargir, ahşap ev ve apartıman. Hayri 

möbleli konforlu oda. Müdafaai Hu - Alıcıoğlu Ti: 1538 7325 

.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Kozalar 
Hidro elektrik tesisatı 

münakasası 
Susurluk Belediye Reisliğinden: 
Nafıa Vekaletince musaddak pro

jesi mucibince 19 eyl(lJ 938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 15 te 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla 
eksiltmiye konan kasabamız hidro e
lektrik tesisatının 33401.50 lira bedeli 
keşifli makine ve elektrik teçhizatı ve 
malzemesi ve bunların montajından 

ibaret tesisata dair eksiltme şartna

mesi üzerinde (görülen lüzum üzeri -
ne) yapılan tadilat ve evelki gazete i
lilnlarında ihale günü sehven 1 eylUI 
938 olarak gösterilmiş olması sebebiy
le mezkllr tarihte yapılması mukarrer 
ihale geri bırakılmıştır. 

1 - Eksiltme şartnamesi üzerinde 
yapılan tadilattan sonra bedeli keşfi 
31258.50 lira olarak tesbit edilen ma -
kine elektrik teçhizat ve malzemesi ve 
bunların montajından ibaret elektrik 
tesisatının ihalesi kapalı zarfla 17. 10. 
938 tarihine rasthyan pazartesi günü 
saat 16.30 da Susurluk kazası belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

;; - Talipler % 7,5 muvakkat temi -
nat akçesi ve eksiltme kanununda ya· 
zılı vesikası ve bugüne kadar bu işleri 
muvaffakiyetle başardıklarına dair 
Nafıa Vekaletinin müteahhitlik vesi
kasını hamilen ihale günü belediye 
encümenine müracaat etmelidirler. 

3 - Projeler, eksiltme şartnamesi 

ve mukavelename Susurluk belediye
sinden ve !stdnbul'da Galata'da Sela
nik banka~ı hanında 4. üncü katta mü
hendis Hasan Halet Işıkpınar'dan be
deli mukabilinde alınabilir. 

(7014/ 4094) 7187 

Eleklrik lesisalı eksiltmesi 
Karacabey Belediyesinden : 

1 - Nafıa Vekaleti tarafından mu
saddak elektrik projesi mucibince 
Karacabey kasabasının (29.844) lira 
(40) kuruş bedeli keşifli lokomobil 
makina ve elektrik techizatı şebeke. 
malzeme ve montajı ve bunların Ka · 
racabey iş mahalline kadar nakliye -
sinden ibaret elektrik tesisatı 45 gün 
müddetle ve kapalı zarf usu!iyle ek
siltmeye konmuştur. 

2 - 1 inci maddede yazılı elektrik 
tesisatı 14 Teşrinisani 938 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 15 de 
belediye binasında toplanacak eneli -
men marifetiyle ihale edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat (2.250) lira
dır. 

Tirfon yatağı alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammıcn bedeli 13500 lira olan 

90000 adet meııeden mamfil tirfon ya
tağr 18.10.938 salı günü saat 15.30 da 
kapalı za rf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktrr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1012.5 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasrz olarak Anka -

rada malzeme dairesinden, Haydar -
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılmaktadır. (4056) 7224 

Laslik fren ve saire alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 22220 lira olan 

79 kalem lastik fren ve şofaj hortum
ları (17.11.938 perşembe günü saat 15 
de kapalı zarf usulü ile Ankarada i
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1666.50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri l3znndır. 
Şartnameler parasız olarak Anka -

ra'da malzeme dairesinden Haydar -
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. ( 4040) 7222 

An~ara Belediyesi · .. 

Çimento ah nacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su idaresine alınacak 1000 tor

ba Yunus marka çimento on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 1550 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (116,25) li

radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 18 teşrini eve! 938 sa
lı günü saat on buçukta Belediye en
cümenine müracaatları. (4033) 7104 

Merdiven yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Hacettepede yapılacak olan 

merdiven on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (3037,37) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (227,77) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 14 teşrinievvel 938 cu
ma günü saat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatları. (4031) 

7102 

.:!Jıııııııııııııııtıııııııırııııııııııtııııı111111111111111111tıtı•~ıı --- ffariıten Ankara'ya getirilen m 
sularının sattı fiyatlan 

Bdediye Riyaaetinden : 
Hariçten Ankara'ya getirilen menba sularının sat~ f 

- aşağıda yazılmıştır. Sayın halka ilan olunur. 
Lokanta ve GaziD<>- Bak~ -----

= Suyun cinsi 

Depoda satlf 
fiyatı 

Kş. s. 

=TAŞDELEN 
= 30 cı. lik şişeler 
= 50 cı. lik şişeler 
= 3 litrelik galon = 30 litrelik damacana 
= DEFNELİ SUYU: 
= 30 cı. lik şişeler 
= 50 cı. lik şişeler = 3 litrelik galon 
= 30 litrelik damacana 
=ÇENE SUYU: = 60 litrelik damacana = 25 litrelik damacana 
= KAPLANLI SUYU: 

4.7-5 
16 
95 

4.5 
5.25 

16.50 
100 

140 
75 

:= 65 litrelik damacana 100 
= KARAKULAK SUYU: 

!arda ft evlere tl 
Buzsuz Buzltt F' 
Kr. S. Kr. S. !Ct·l 

5 
7 

6 
7.5 

5.5 
7.5 

6.5 
8 

' ..... 
.... 
1'

ıcı6 l 
1 

..-r 

:= 65 litrelik damacana 200 ~ n 
= KAYIŞDAG SUYU: ıü 

...... u-= 65 litrelik damacana 200 ,,... 
- (~180) .,, İ 
- it 

'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllik 
-------------------------'& 
Belediye Meclisi intih~ 
Belediye Meclisi İntihap Encümeninden: 

1 

1 - Belediye Meclisi intihabına 1/teşrini evvel/938 cul . 
günü sabahleyin saat dokuzda başlanacak ve akşam saat 1~1 

dar devam edecektir. .s 

I/teşrini evvel/938 cumartesi gunu gelecek mahallelt 2 
lsmetpaşa, Köprübaşı, Bozkurt, Fevzipaşa, inkılap Öu 

Bendderesi, Altıntaş, Tabakhane, Anafartalar, Eğe ma'halkle 

• 2/teşrini~vvel/9~8 .pazar günü gelecek mahalleler a~ 
Doganbey, Mısakı Mıllı, Kızılelma, istiklal Yeğenbey,1 · 

ce, Ölgü, Özkan, Altay, Şakalar, Koyunpazarı: Su tepe, 2~ 
3/teşrinievvel/938 pazartesi günü gelecek mahallelı:ü 

lçkale, Kılınç Arslan, Pazar, Akbaş, Uguz, lnönü, Çi~ 4 

Kırkız, Kurtuluş, Dumlupınar, Duatepe, ek 

.. 4/teşrinievvel/938 salı günü ·:t 
Sumer, M~ydan, Gündoğdu, Erzurum, Turan, Akalar, ~. 

bey, Özbeklı, Sakarya, Çeşme, Başkır, Yalçınkaya, Demi~k~ 
5/teşrinievvel/938 Ç!l'tamba günü 

Neca.t;lbery-, Şenyurt, Yent~uran, ~n>eJ> r entnayaf 
bahçe, Y enidoğan, Altındağ, Akta,, lııtasyon ' 

6/teşrinievel/938 perşembe gÜnü 
Cebeci, Kavaklıdere, Cumhuriyet, Atatürk, Keçiöroo, 

Aktepe, Çoraklık, 
7 /teşrinievvel/938 cuma günü muayyen günlerde gelme! 

!anlarla mahalleler haricinde kalan yerlerdeki halkın reı 
veremiyenlere tahsis edilmİftİr. 

2 - Yukarda yazılı mahallelerin günlerinde reylerini •' 
üzere Belediyeye gelmeleri ilan olunur. (4038) 
-~~---~~~~~~-~--~~-~~~-"iü 

4 at satılacak 
Ankara Belediyesinden : 
Temizlik müdürlüğüne ait dört at 

satılacaktır. İsteklilerin 8-10-938 cu -
martesi günü saat tam sekizde Mez -
baha civarmda hayvan pazarındaki 
heyete müracaatları. (3969) 6974 

Fotograf alôtı 

alınacak 
Ankara Belediyesinden 
1 - Mezbaha laboratuvar fotoğraf 

odasına alınacak fotograf alat ve ede
vatı on beş gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (783) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 58. liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 14 teşrini eve! 938 cu
ma günü saat on buçukta Belediye 
encümenine müracaatları (4032) 7103 

Saç, çelik ve saire 
alınacak 

Ankara Belediyesinden 
1 - Su idaresine alınacak saç, çe

lik, yuvarlak demir vesaire on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (257,50) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (19,27) li
radır. 

4 - Cinslerini görmek istiyenlerin 
her gün yazı işleri kalemine ve istek
lilerin de 18 teşrini eve! 938 salı günil 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. ( 4034) 7105 

Tenvirat işleri 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Maraton kulesinde yaprlacak 

neon ziyasiyle bayram tenviratı on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (1782,50) liradır. 
3 - Muvalokat teminatı (133,65) li

radır. 

4 - Keşifnamesini görmek istiyen-

!erin her gün yazı işleri kaleınİ' 
racaatları ve isteklilerin de 14 'ıa 
eve! 1938 cuma günü saat on b cak 
Belediye encümenine vermele~ İ 

(4036) 7115, i 

Demir boru ve teferr~~ı 
alınacak 

yet 
10 • 

Ankara Belediyesinden : dar 
1 - Su idaresine alınacak dellü " 

ru ve teferrüatı on beş gün ııı 

le kapalı zarfla eksiltmeye koıı• 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (7269 
radrr. Pr 

2 - Muvakkat teminatı (5451 
radır, 

4 - Şartnamesini görmek iı'lii" 
!erin her gün yazr işleri kaleııı' 1 
racaatları. Ve ihale 18 teşriıı' bin 
938 salı günü saat on birde f det 
ye encümeninde yapılacağınıll yaa 
teklilerin o gün saat ona kadal ye 
natlariyle birlikte teklif mel<! 1 
nı Belediye Encümenine verrl da 

(4037) 11ol ko 
2 

Kaldırım yaptırılo' mu 

Ankara Belediyesinden: 
13
! 

Şehirde 12000 lira keşifli ııı• ida 
yollara yaptırılacak kaldırım 
7. 10. 938 cuma günü saat on b 
pazarlıkla verileceğinden iste~ 
belediye encümenine müracaat~ 

(4153) 7J' 

Su saati alınaco~ 
Ankara Belediyesinden : rJ 
1 - Su idaresine alınacak 5 J 

su saati on beş gün müddetle 
zarfla eksiltmeye konulmuştııf· 

2 - Muhammen bedeli (96g0 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (726. 
radır. 

4 - Şartnamesini görmek i.ıl 
terin her gün yazı işleri kaleıııııı' 
racaatları. Ve ihale 14 teşrini•. 
cuma günü saat on birde BeleÖ'· 
cümeninde yapılacağından is~~ 
rin teminatlariyle birlikte tekl 1 

tuplarını o gün saat ona kada1 ~ 
mene vermeleri. ( 4035) 71 

Ko 

1 
rec 
yet 



RESMi iLANLAR 

Kereste ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 
7 Teşrinievel 938 pazartesi gunu 
t 11 de Ankara'da Nafıa vekaleti 

ında Malzeme mü'dürlüğü oda-
da toplanan Malzeme eksiltme ko
yonunca vagon içinde ve Haydar· 
'da teılim edildiği taktirde ce-
4700 lira muhammen bedelli sı

çam ağacından 100 metre mikap 
estenin açık eksiltmesi yapılacak-

stekliler Anadolu hattı üerinde 
ı.pıoıut üzere teslim istasyonunu de

tirebilirler ve bu istasyonda gene 
.~ içinde teılim pttiyle verecek-
1. fıatların ne suretle hesap edile
ı ,artnameainde yazılıdır. 
uvakkat teminat 352,50 liradır. 
kail tme fartnameai ve teferruatı 

kara'da Nafıa vekileti malzeme 
·.dlirlüğünden parasu: olarak alına-

2111 ır. 

İsteklilerin muvakkat te.ninat ve 
tnamesinde yazılı vesikalarla bir
te aynı gUn saat 11 de komisyonda 
ır bulunmaları lazımdır. (4026) 

7166 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 
l - Eksiltmeye konulan it: Anka
Emniyet umum müdürliıgiı artiv 

iresinde yapılacak eıvrak asanaörii 
sisatıdır. 
Keıif bedeli: 1219 liradır. 
2 - Eksiltme 24.lG.938 pazartesi 
nü aaat 11 de Nafıa vekaleti yapı 

eri eksiltme komisy.onu odasında 
zarlık usuliyle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme prtnamesi ve buna 
.. tefcrrl evrak üç kuruş bedel mu
bilinde yapı itleri umum mUdUrlü-
· nden alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is
lilerin 91 lira 45 ku:ruşluk muvak

t teminat vermeleri ve bu tesisatı 
pabileceklerine dair ehliyet veal
ı ibra •tmelerl llamdır. 'Bu ~ 

ka eksiltmenin yapılaaağı günden 
az sekiz gün evel bir istida ile na
veldlctine müracaat edilerek alı

caktır. Bu müddet arfmda vesika 
lehinde bulunmıyanlar ekailtmeye 
·rcmiyeceklerdir. (4302) 7404 

Finans BalOOnhgı 

Bir daktilo cıranıyor 
Maliye Vekileti Lnazmı Müdilrlii

·· nden : 
Levazım müdilrlüğtl için imtihan· 
70 lira ücretle bir -daktilo alına
tır. 

lateldilerin Memurilo kanwıwıwı 
• inci ım.ddeaindeld beJceleri, mek· 

ve varaa daktilo kursu tehadetna· 
cleri ve bu ifteki bbiliy~ ve ehli

etlerini bildiren vesikalarla birlikte 
O ilk teşrin 938 pazartesi gününe ka· 

r Maliye Vekileti Levuım müdür-
ilğüne müracaatları. (41g()) 7396 

oiekför ve mılıemesi ahıiKlk 
Yiibek Ziraat Emtitüü Rektör· 

1 - Rektörlük ve talebe panel,.on 
inaıarının. etrafına yaptuılacak 10 a

t projektör ve mabeme.lnin. müba • 
aaaiyle ~ilik, teaatı açık ekailtme

Je konulmuıtur. 
İhalesi 14.10.938 cuma gUnn saat ıo 

da rektarliUr: blnMmda mUtetell'Jdl 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (1898.60) ve 
muvatrbt temimt 142,39 liradır. 

3 - Daha fazla izahat ve paruız 
tartııame almak iıtiyenlerin enstitll 
idare müdUrlüiüne mürac:aatlarL 

(3996) 7082 

F ülteler 
Yiibe• mekteplere 
• 

kaydedllecm okurlar 
Ankara Fakülte Talim Taburu 

Komutanlığından ı 

1 - Ankara Yüksek mekteplere ıi
recek okurların yüksek askeri ehli • 
yetname tedrisatını takip etmek ilse• 
re fakülte talim taburuna kayıt ve 
kahülleri yapılacaktır. 

2 - Kayıt ve kabul için her gUn cu
martesi, pazar günleri hariç aaat 9 
dan 11.30 a 14 ten 17 e kadar apğı
daki vesikalarla beraber Sarı kıtlada 
fakülte talim taburu 3. Bl. K. lığına 

müracaat etmeleri lüzumu ilan , olu -
nur. 

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

4 - Nüfus cflzdanı sureti («Smeği
ne göre matbu ve nUfue memurlutu 
taraf mdan muaaddak). 

5 - Tam ukerl ehllyetıume (tam 
ehliyetnamesi hen0.1 gelmemipe han
gi liseden çıkmıpa mUdllriyetinden 
tam ehliyetnameye hak kuandtlma 
dair bir vesika. (4020) 7245 

Ba bakanlık 
Resul Sılkı Öner hakkmdı 
8afveület Devlet Meteoroloji lıle • 

ri Umum Müdürlüğünden : 
Mezuniyeti 1 S-9-938 tarihinde bit • 

mi!I olan Hakkirl birinci sınıf meteo
roloji istasyonu 4 ilncü sınıf meteo -
rolojiati Resul Sıdkı Öner'in vazifesi 
başına gitmediği Hakkari vilayetinden 
bildirilmiştir. 

Bu hafta zarfında vazifesi başında 
bulunmadığı takdirde mUatafa sayıla
cağı ilan olunur. 

(4192) 7398 

Daktilo alınacak 
P. T. T. Umum Müdiirlüjünden : 
ldaremi.e imtihanla 50-60 lira üc

retli (4) erkek daktilo alınacaktır. 
Doğru ve seri yazabilenlerin dılek

çele.riyle birlikte 8.10.1938 tarihine 
kadar muamelat mUdürlüğUne müra-
caatları. (4157) 7345 

Sahra kablosu alınacak 
P. T. T. LeYMllD Mticlürlüiün -

den: 
1 - İdare ihtiyacı için açık eksilt

me ile (100.000) metre tek nakilli uh· 
ra kabloeu almacaktır. 

2 - Muhammen bedel (4900), mu· 
'ftkkat teminat (367,.5) Ura olup ek· 
siltmesi ıs tetrinisani 938 salı günü 
saat 15 de Ankara'da P.T.T . umum 
müdürlük binaamdaki satın alma ko
miayonu~da yapılacaktır. 

S - lateldiler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve kanu
ni veaaıiki ile beraber o gün saat 1 ~ de 
mezkir komiayona müracaat edCGek· 
lerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara P.T.T. 
levazım, İstanbul Beyoğlunda P.T.T. 
ayniyat fube Md. lüklerin.den paraaı.1 
verilecektir. (3928) 6998 

Hava Kurumu 

Od•. •&n• llılllClk 
Türkkuta Genel DirektörlQün

clen 1 

Tllrkkuıu ~ 45 ton kripk k&nür 
ile 25 ton kesllmlt kuru meşe odunu 
açık pazarlıkla satın alınacaktır. 

:Muhammen bedeli kriple kömUr i· 
çln tonu 20 lira, odun için kilosu 2.5 
kuruştur. İlk teminat 114.37 liradır. 
Ekılltmı ız T. nel 1938 eUnUne 

rastlayan çarpmba günü saat 14 de 
yapılacaktır. lsteklilerin belli gUn ve 
aaatte vesaik ve teminatlariyle hazır 
bulunmaları 7175 

l•i kontrol mimar1 vayı 
mühendisi arınıyor 

T. H. K. BatlEanbflDdan ı .. , 
T. JL JC. için Ankara veya tnanu • 

dı p111tırdmak üserı bir HD• müd
detle ikl kontrol mUbendial veya 
kontrol mimarı aranmaktadır. 

Talip olanlar, tercUmeihallerile, 
diploma ve bonaervlalerinln kopyele
rini ve Ucret tekliflerini 10.10.938ta· 
rihlne kadar tUrk hava kurumu bat-
kanlıfma g8ndermelidlr. 7236 

Ankara levazım Amirliği 

Sadeyağı alınacak 
Ankara LeYUUD Amirlİiİ Satın Al • 

ma Komisyonundan ı 
ı - 26000 kilo sade yağ satın ah • 

ıw:aktır. Tahmin ebedeli 19240 lra 
ilk teminatı 1443 liradır. 

2 -Yağın evaaflyle teaHm mahal ft 
tardan tartnamealnde yazıbdır. lart -
name Erzurum'da Sa. AL Ko. da gö
rülür veya istenir. 

s - Eksiltme kapüı sarf uaullyle 
ohır 28-10-938 cuma rUnü aeat 11 de 
Erzurum'da Lv. A. Sa. Ko.da yapı -
lacaktır. 

4 -Teklif mektuplan 28-10-938 Cll 

ma gUnü saat 9 dan dahil saat 1 O da
hil kadar Sa. Al. K.o. baş. makbuz mu
kabilinde verilmig bulunacaktır. Bu 
saattan .sonra mektuplar kabul edilmez. 

5 - Kanunen ticari vesaikinde ek -
ailtmeye iıtirllc edeceklerin Ko. baş
kanlığına ibraz etmeei lazımdır. 

4186) 7393 

Ekmeklik un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al -

ma Komiıyonundan : 
1 - Gireaun garnizonu ihtiyacı için 

140.000 kilo ekmeklik un satın alına -
cağından kapalı zarfla ihalesi 28-10-
938 cuma günü saat 1 S de yapılacak
tır. Muhammen tutan 21.000 liradır. 

İlk teminatı 157 S liradır. Şartnamesi 
komisyonda &örülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuzu veya mektupla -
riyle 2490 kanununun 2-3 üncü mad -
dclerinde yazılı vesikalarla beraber i
hale günü belli saattan bir Nat eveli
ne kadar kapalı zarflariyle beraber a -
lay satın alma komi.ayonuna mUracaat
lan ilin olunur. 

(4185) 7392 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komiıyonundan ı 

Pınarhisar ıarnizonunun senelik 
79 ton aığır eti kapalı zarfla eksilt
meye konulmu1tur. Eksiltmesi 17. 10. 
938 ve aaat 17 de yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 19355 liradır. Muvak
kat teminatı 1452 liradır. Mektuplar 
saat 16 ya kadar kabul olunur. Talip
lerin bildirilen gün ve saatte Vize 
satın alma komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. (3895) 6897 

Nohut al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

ma Komiıyonundan ı 
1 - Edremit ve Berıama pmizon

ları ihtiyacı için 9600 kilo nohut açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 720 lira
dır. 

3 - Teminatı 54 liradır. Ekailtme
ai ıs. ıo. 938 saat 10 dadır. I1tirak e
decek taliplerin teminatları ile bir
likte tüm Sa. Al. Ko. müracaatları. 

(3894) 6896 

Koyun eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

birliklerle GUmUpuyu hastanesi için 
50000 kilo koyun eti satın alınacaktır. 
Kapalı zarfla ihalesi 12. I.ci tetrln 938 
çarşamba günü saat 10.30 da yapıla
caktır. Muhammen tut.arı ıt750 lira
dır. llk teminatı 1632 liradır. ~rtna
mwi her aUn komisyonda görillebillr. 
tateklilerin ilk teminat makbuzu veya 
mektuplariyle 2490 aayılı kanunun 2 
ve s. beti maddelerinde yazılı vesika
lariyle beraber ihale gUnü ibate su· 
tladen en u bir uat eveline kadar 
teklif mektuplarmın Fındıklı'da ko
mutanlık ıatm alına komisyonuna 
vermeleri. (3932) 6914 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levaaan Amirliii Satm 

Alına Komisyonwıdan ı 
1 - Edremit ve Bergama garnizon

ları ihtiyacı için 7600 kilo ude yat 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7592 lira 
40 kuru!ltur. 

S - Eksiltmesi 17.10.1938 günü saat 
11 dedir. Ve prtnamealnl görmek la
tiyenler her gün ve eksiltmesine gire
bileceklerin 569 lira 50 kuru, teminat 
mektuplariyle birlikte teklif mek· 
tuplarını muayyen aaatten bir aaat e
ve Edremit TUm. Sa. Al. Ko. ver-
meleri ilan olunur. (4097) 7189 

Keten ipliği ahnacak 
ADlrara ı..vaam Amirliii Saba Al -

ma Komisyonundan : 
400 kilo 25 No. lu 2800 kilo 60 No. lu 

bej renkte keten ipliiinin kapalı aarf
la eksiltmesi 24.10.938 pazartesi ııUnU 
saat ıs de Tophanede latanbul Lv. i
mırllli satın alma Ko. da yapılacaktır. 
Hepainln tahmin bedeli 3S 000 lira ilk 
teminatı 2625 liradır. Şartnameai 175 
kurut mukabilinde komisyondan alı
nır lıteklilerln kanuni vesikalarlyle 
beraber teklif mektuplarını ihale u
atlnden bir saat evel komisyona •er-
meleri. (4187) 7394 

Sade ya§ı ahnacak 
Ankara Lenzmı Amirliii Sabn Al -

ma Komiıyonundan : 
1-28.000 kilo aade yağı alınacaktır. 

Tahmin bedeli 21000 lira ve ilk temi
natı 1575 liradır. 

2 - Yafın ewaf ıyle teallm mahal 
ve prtları prtnameainde yazılıdır. 
Şartname Erzurum'da Sa. Al. Ko. da 
görülür ve istenilir. 

3 - Ekıiltme ka,P.Alı Arf lllUllY.lC 

27. I. ci teşrin 938 perşembe günü sa
at 11 de Er:ı:urum'da Lv. lmirliii. Sa. 
Al. Ko. da yapılacak. 

4 - Toklif mektuplan 27.10.938 
perşembe günü Hat 9 dan dahil 10 da
hil kadar aatın Al. Ko. nu bqkanlı
ğma makbuz mukıd>ilinde verilmif 
bulunması. Bu saatten sonre. mektup
lar kabul edilmez. 

5 - Kanunen bulunmaıı llzım ge
len ticart vesalkin de eksiltmeye ifti
rak edecı:klt;rin lromiayon başkanlığı -
na ibraz etmesi llzrmdır. (4188) 7395 

MHR Müdıf ıı Bıkınhğı 

Transformatör saire ah111<ak 
Milli Müdafaa Vekaleti Sabn Al • 

ma Komiıyonundan : 
1) 2. adet 100 K. V. A. tık transfOl'

matör ile tevzi tabloau ve liatesinde 
cins ve mikdarı yazılı malzemesi açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

lşbu malzemeler ayrı ayrı ihale e-. 
dildiği gibi bir aradı ihale edilebilir. 

2) Hepsinin tahmin edilen bedeli 
3485 lira olup ilk teminat parası 261 
lira 40 kuruttur. 

3) ihalesi 7 ilk teırin 938 cuma gü· 
nU saat 15 de yapılacaktır. 

4) ihaleye gireceklerin teminat 
mektupları ve makbuzlariyle belı: gün 
ve saatte M. M. V. satın alma komis · 
vonunda hazır bulunmaları. 

(3806) 6777 

Kilim ahn1<ak 
M. M. Vekileti Satm Alma Ko

misyonundan : 
l - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı (330) Uç yUz otuz kurut olan 
20000 ili 30000 yirmi bin ili otuz bin 
adet kilim kapalı zarf uauliyle müna
kasaya konulmuıtur. 

2 - lhalesl 15 blrlnciteşrln 938 
cumartesi günü saat 11 on birdedir. 

3 - llk teminatı (6200) altı bin iki 
yüz liradır. 

4 - Evaaf ve prtnamesi ( 495) ku· 
rut mukabilinde M.M. V. satın alına 
komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
aayıh kanunda gösterilen vesaikle te· 
minat ve teklif mektuplarını ihale ıa
atinden en az bir saat evel M.M.V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

{3966) 7031 

Matra ahnacak 
M. M. Veületi Satın Abna Komia • 

yonundan: 
1 - Yerli fabrikalar mamulatından 

ve beher adedine tahmin edilen fiyatı 
180 kuru9 olan 10.000 on bin tane bar
daklı ve kılıflı alcminyum matra kaa 
palı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 20 birinci teşrin 938 
per9embe pnU aut 11.30 dıa An.kara
da M. M. V. satın alına KO. da yapı· 
lacaktır. 

3 - tık teminat 1350 lira olup tart
name ve nUmuneei her gUn öğleden 
aonra M. il. V. Atın alma KO. da gö
rülür. 

4 - Ekailtmeye glcecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
Uçilncü maddelerinde yuılı belıeler
le birlikte teklif mektuplarını ekailt· 
me aaatından behemehal bir aut eve
line kadar An karada M. M. V. ıatın 
alma KO. reialiiine vermeleri. 

(4653) 7205 

Kilim ıhnacık 
M. M. Vekileti Satın Alma Ko

miıyonunclan ı 

l - Beher adedine tahmin edilen 
fiyatı 350 üç yüz elli kuruı olan 15000 
on beş bin ili 20000 yirmi bin adet ki
lim kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuıtur. 

-11-

len fiat pahalı görüldüğünden 50.000 teırinievel 938 tarihine rastlıyan per
kutu kuru katcilt 20. ilıkte9rin 938 ıembe günü saat 11.30 da kapalı zarf
perıcmbe günü saat 11.30 da pazar- la alınmak üzere münakasaya konul-
bkla aatın alınacaktır. muıtur. 

2 - Hepaine tahmin edilen fiatı 2 - Muvakkat teminatı 1292 lira 45 
12500 lira olup llk teminatı 900 lira- kuruş olup şartnamesi her &iln ko
dır. Şartnamesi M.M.V. 1&tın alma miayondan alınabilir. 
Ko. da bedelalz olarak görülür. 3 - İsteklilerin 2490 aayılı kanu-

3 _ Pazarlığa girecekler kanuni nun tarifatı dahilinde tanzim edecek· 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve teri kapalı teklif mektuplarını en geç 
3 üncü maddelerinde ya:ııh belgeler- belli gün ve saatten bir saat eveline 
le birlikte pazarlık gUn ve saatinde kadar Kasımpaşada bulunan komis
M.M.V. satın alma Ko. da bulunmala- yon batkanlıfına vermeleri. 
rı (4193) 7399 ı (6788/3986) 7037 

20 kalem mefrusat ıhnacak 
M. M. V ek.ileti Sabn Alma K.amis • 

yonundan: 
ı - Ankara garnizonundaki kıtaat 

ve mü~ssesat ihtiyacı için 20 kalem 
mefruşat açık eksiltme ~~ ~tın alı
nacaktır. Hepsinin tabınını fıatı 4000 
liradır. 

2 - Eksiltme 24.10.938 pazarteai 
günü saat 14 de M. M. V. satı nalına 
komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 _ Ekliltmeye gireceklerin ka-
nuni teminat ve veaikalariyle birlik· 
te eksiltme eün ve saatinde M.M.V. 
satın alma komisyonunda bulunma-
ları ilan olunur. (4194) 7400 

Havlu ahnacak 
M. ıu. vekileti Satın Alma .ı<omis

yonunclan : 
1 _ Eksiltmeye konulan 10.000 a • 

det havluya 3-10-938 günU istekli çık
madığından yeniden eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

Muhammen bedeli (3500) lira olup 
ilk teminat miktarı 262 lira 50 kurut
tur. 

2 - Eksiltmea 13-10-938 pertcmbe 
günü aaat 15 de vekilct •tın alma 
komisyonunda yapılacaktır· 

3 _ şarınameai bel" gün komiayon-

da örülebilir. 
4
1 

- 1ateklilerin belli gün ve saatta 
ilk teminat mektup makbuzlariyle 
komisyona gelmeleri. (4168) 7388 

Askeri Fabrikalar 

50 ton si kostik ılllllClk 
Askeri Fabrikalıu' Umum Müdür • 

lüjii .M...ır- Satın Alma Kamiayoaun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (12.500) lira 
olan 50 ton sud kostik askeri fahri -
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 22-11-938 salı gü
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale ediı. 
cektir. fartname paruu olarak kocm.
yoııclan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (937) Ura (50) kuruıu 
havi teklif mektuplarını meskGr gün • 
de saat 14 de kadar komieyona verme 
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. üncü maddelerinde -
ki vesaikle mezkQr ıün ve saatte ko • 
misyona mUracaatlan. (4120) 7297 

4 ton nikel ahnacak 
Askeri fllbriblar UmWa MüdürHi • 

iü Merkez S.bn Alma IC.omiıyonun • 
elan : 

Tahmin edilen bedeli (8800) Ura o-
lan 4 ton nikel askeri fabrikalar umum 
müdürlüiü merkez satın alma komis
yonunca 24-11-1938 per,embe gUnU 
uat 15 de kapalı zarf uıuliyle ihale e
dilecektir. Şartname paruı.s olaralc ko
misyonda verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (660) lirayı havi teklif 
mektuplannı meskOr ıUnM aut 14 de 
kadar komisyona vermeleri ve kendi • 
terinin de 2490 numaralı kanunun 2• 

3 maddelerindekt vesaikle mezkQr ve . 
gün ve saatta komisyona m\lracatla -
n. (4160) 7385 

- Okullar ·'~ 

Yataklık ot ahnacak 

misyonundan : 

1 - Ankara mektepleri Askeri 
bmp ihtiyacı için 20000 kilo yataklık 
ot puarlıJda aatrn alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedel 540 lira-
dır. 

3 - İhalesi 10.10.1938 tarihine raat· 
layan pazartesi g-iınü saat ondadır. 

4 - Şartnamesini görmek ıstıyen 

iateklilcr her gün erkek lisesi di
rektörliığüne müracaat edebilirler. 

5 - lhaleye i'tirlk etmek istiyen
lerin belli giın ve saatte 40 lira 50 ku· 
ruşluk muvakkat teminatlarını Ab
kara poetane caddeainde mektep1er 
muhaaebeciligi vcan sine yatırdıııl ... -
rına dair makbuzla birlikte mıo::zkur 
muhaaebecilikte toplanan mektepler 
satın alma komiıyonunda hazır bu
lunmaları ilan olunur. (4198) 7401 

Tılebe karyolası ahnacak 
Siyasal Bilgiler Okulu Sabn Alma 

Komisyonundan : 

Siyasal bilgiler okulu için satın alı
nacak 80-100 talebe karyolasının 29-
eylül • 938 tarihinde yapılan açık ek
siltmesinde verilen fiyat glll görül • 
mil§ ve müddet 1 O gün daha uzatıl -
mı9tır. İkinci eksiltme 10-10-938 pa • 
zatcsi günü saat 1 O da Ankara mek • 
tepler muhasebeciliğinde yapılacak -
tır. Beher karyola için tahmin edilCn 
fiyat 18 liradır. Muvakkat teminat 135 
liradır. Şartnamesi her gün okulda 
görülebilir. 

(4134) 7383 

Yatak Ye yasllk kıhfı ahnacak 
Ankara Mektes)ler Satan Alma Ko

misyonundan : 
ı - Ankara mektepleri askeri 

kamp ihtiyacı için yerli kallb bt&den 
1000 yatak ve 1000 yastık kılıfı asık 
ek.Utme uıuliyle dildlmit olarak A

tın alınacaktır. 

2 - Heyeti umumiyeaine tahmin 
edilen bedel 3730 liradır. 

3 - ihalesi 10.10.938 gününe rut
layan puartesi saat ondadır. 

4 - Şartname ve bez nümuneaini 
görmek iatiycn iatekliler her IÜll 
Ankara erkek liaeai dircktörlüiüne 
müracaat edebilirler. 

5 - İhaleye ittirak otmek iatiyen
lerin belli giln ve saatte 279 lira 75 
kurutluk muvakkat teminatlarını 
Ankara postane caddesinde mektep-
ler muhaıebeciliğl veaneaine yatır· 
d•klarına dair makbuala birlikte mu
kQr muhu~becilikto toplanan mek

tepler aatın alma lcomiayonunda ha· 
sır bulunmaları ilin olunur. (4199) 

7402 

iskarpin ahnacak 
Siyual Bilgiler Okulu Mibaye.t 

Komiıyonundan : 

2 - İhalesi 17. 10. 938 pazartesi 
gtlnU aaat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 4750 dört bin ye- 1 
di yüz elli lıradır. 

4 - Evsaf ve prtnaınesi 350 üç yüz 
elli kuruı mukabilinde M.11.V. aatın 
alma komisyonundan alınır. 

Deniz ~evazım J 
Nohut ahnacak 

Siyasal bilgiler okulu talebesinin 
asık ebiltmiye konulan lakarpinde 

verilen fiyat layik hadde 16rülmedi -
ğinden eksiltme on gUn müddetle uza
tılmıttır. İkinci ebiltme 14-10-938 cu
ma eünU saat on dörtte mektepler mu
hasiplllinde yapılacaktır. Muhammen 5 - Ekailtmeye sireceklerin 2490 

sayılı kanunda göaterilen veaaikle te
minat ve teklif mektuplarını ihale ••
atından en u bir aut evel satın alma 
komiıyonuna vermeleri. 

(3967) 7032 

Satıhk köhne malzeme 
M. M. Veklletl Satm Alma K.müs • 

yonundan : 
1 - AkköprU'de nakliye depoaun -

da köhneye ayrılan muhtelif cins ve 
miktarda nakliye, maranıoz ve saraç 
malzemesi arttırma suretiyle 13-10-938 
perıembe gilnU saat 14 de Akköprü'. 
de nakliye deposunda peıln para ile 
satılacaktır. 

2 - Arttırmaya gireceklerin a&tlJ 
günü mezkGr depoda bulunmalan. 

(4166) 7387 

Kuru katgüt ahnacak 
M. M. V ekileti S.tın Alma Kcıaıia • 

yonun.dan : 
1 - 20.9.1938 tarihin4e kapalı arf 

elııliltmealnde talibi taafmdan ftri.. 

Deniz Levazım Satın Alma Kamia - fiyat beher çift için beı liradır. İlk te-
yonundan : minat 138 Ura 7 5 kuruıtur. NUmune 

ı _ Tahmin edilen bedeli 17232 li- ve şartname her ıün okulda g&iilebi-
ra 60 kuruş olan 154.000 kilo nohut 13 lir. (4163) 7386 

Dokuz kalem mefruşat ihalesi 
Onnu Koruım Genel Komutanlıtından : 
Cinsi Adet Cinai 

Büyük yuı mua11 23 
Küçük ,. .. 40 
Sabit koltuk 35 
Sandalye 96 
Etajer 38 

Telefon aehpuı 
Camlı doaya dolab 
Daktilo muası 
Ecza dolabı 

Adet 

5 
30 
16 
3 

1 - Orman Koruma Oenel komutanlık lstanbul'dakı l.. • • .ıh ihtiyacı 
için yukarda cina ve miktarları yasılı dokuz kalem mefrutatın açık eks"Jt. 
me ile ihaleai 22/l. Teırin/938 cumarte.i ıilnü aaat 11 de Ankara'da Yeni
tehir'de komutanlık bi.nalındakl ntın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Hepeinin muıb....,.,en bedeli (4g70) lira (30) kuruı olup muvakkat 
teminatı (372) lira (75) kuruıtur. 

3 - Şartname.i her a'1n komisyonda ve latanbul'da Galatada Topçular 
caddesinde Orman Koruma Genel Komutanlık anbar müdürlü,iınde iÖrti
lebilir. 

4 - lateklilerin muvakkat teminat makbuzları ile ihale giln Ye saatın· 
da 1Domia7ona mUtacaatları Hin olunar. (4205) 7405 



ODEON 
Yeni çıkan plôklar 

Bayan Nadire 
270246 No: Nihavent şarkı - A kmıı bilmez mi in 

Hüzzam arkı - Gezdim gezdim yoruldum. 

Nevtehirli Mısdık Maviı 
270232 No: Halk rkısı - Elif çıkını pencereden 

Halk şarkısı - Yeşil yaprak 

Ürgüplü Refik Bataran 
270231 No: Halk arkısı - Hacılar köy 

Halk şarkısı - Karanfilim aksılarda 

Niğdeli Nurettin Senerman 
270236 No: Niğde şarkı ı - Hele yandım oğlana 

Halk şarkısı - Bastım asmanın dalına 

Trabzonlu Hasan Tunç 
270244 No: Trabzon yol havası - Tiıfek elmalı tüfek 

Trabzon oturak havası - Ey Fadime Fadime 

30 enedenberi emsal iz bir gayretle çalışarak yapmı olduğu 

derin tecrübelerinin neticesi olarak bugün fennin en mütekamil 
plaklarını imlfiya muvaffak olan ODEON pHik fİrketinin alaturka 
kısmında okuyan güzide sanatkarlarımızdan bazılarının i imleri. 

Bayan Safiye Bay Münir Nurettin 

" 
Vedia Rıza .. H. Fakri 

" 
Hamiyet Yüce es .. Kemal Gürses 

" 
lfakat .. Malatyalı Fahri .. Küçük Melahat 

" 
Refik Başaran 7382 

Taşdelen ve Defneli 
suları fiyatı 

Vakıflar Umum Müdürlüğü Menbe Sulan iıletme Müdürlüğünden : 
Vakıflar idaresinin Ta delen ve Defne1i sularının Ankara bayii An -

kara'da Hal kar ısında 3 No. da Aziz Teze'dir. Menbaında fenni ve sıhhi 
şeraıt altında otomatik makinalarla el dokunmadan doldurulmu olan işe, 

galon ve damacanaların depoda satış fiyatile evlere teslim fiyatı aşagıda 
g sterilmiştir. 

Ta delen Defneli 
Kurus 

4 
4,75 

16,00 
95,00 

105,00 

Kuruş 

4,50 
5,25 

16,SO 
100,00 

110.00 

Şişe .. 
Galon 
Damacana 
Depoda 

0,30 Litrelik 
0,50 " 
3,00 .. 

30,00 .. 

Damacana 30,00 ,, 
Evlere teslim 

Galonlar umum bakkal dükkanlarında 17,50 kuruşa satılacaktır. Bu fi. 
yatlardan fazlasına alınmaması, fazla talep edildiği takdirde Vakıflar U
mum rndürlügüne veya İstanbul Vakıflar Ba müdürlü •ünde ular i let-
me i Müdürlüğüne malOmat verilmesi rica olunur. (4201) 7403 

..::!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ -
§ TÜRK HAVA KURUMU 

------- --- BÜYÜK PiYANGOSU - ----- -- --§ 6 ci Ke§İde: 11 /Birinci T eırin / 938 dedir~ - -
leüyük ikromiye200.000ıiradır! 
:= Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 1~.000,. ~0.000 = 
:= liralık ikramiyelerle (50.000 ve 200.000) hralık ıkı adet = 
:= mükiif at vardır... E: = Dikkat: Bilet alan herkes 7 Birinciteırin 938 günü ak- _ 
§ şamına kadar biletini değiıtirmİf bulunmalıdır. = 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;=-

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü sogukal

gınlıklarına ve ağrılara karş1 

tesiri şaşmaz bir ilaç oldugunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ffi mar· 
kasına dikkat ediniz. 

• , 

Kadın terzısı-.. 
Ziya K. Darcan 
Paris terzi akademisi yüksek 

atölyeler mezunu. 
Ankara Postane Cad. Hanef 

Ap. 3 7377 

Kirahk kat 
Havuzlu güzel bir bahçe için

de be oda iki snlon mutbak ki
ler hizmetçi odası. Yenişehir Dü
zenli okak No. 10 Tel: 2676 

Böbreklerden idrar tocbuına kadar yollardaki hastalıklaruı mikroplarını kökiındcn temizlemek i 
(HELMOBLO) kullanmu:. 

Böbreklerin çalışmak kudretini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, eski ve yeni belsoğuklu -uıı 

ne iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te 
Sıhhat Vek~letinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

DİKKAT: HELMOBLO, idrarınızı temizliyerek mavile tirir. 
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T. C. Z 1 R AA T BANKASI Lokanta ve Gozinocula 

Kurulu tarihi: 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

nazan dikkatıne 

Fabrikam111n BAŞKURT mar 
yerli mamulaflm1ıı görmeden: Ç 

TAL, KAŞIK ve BİÇAK lak 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

larrn111 almayı mı. .,_ 
U') 
ao 
N 

Bütün mallarımız hem kalite itibari 
Avrupanınkinden daha yüksek ve hef 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satış merkezi: Sümer Bank Yerli M Har P zJ! 

Satılık 
Ankara Defterdarlığından : 

tarla 
Mesahai 
sathiyesi 

Mahallesi Mevkii Cinsi M2. 

Muhammen 
bedeli 
L. K. 

Bağlum nahiyesi Tuzlu Tarla 9300 378 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
lvedik köyü kaya 

Yukarda evsafı yazılı tarlanın ihalesi 26-9-938 tarihinden itibar 
ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız: Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşagı· 
daki plfina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

isteklilerin haftanın pazarte i ve per embe giınleri defterdarlık 
teşekkil komisyona miıracaatları. (4172) 7390 

4 Adcd 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 n 500 ., 2.000 n CEBECİ' de 4 ,, 250 

40 .. 100 
100 .. so 
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• '4.000 .. S.000 
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.. 3.200 

.. .. 
" .. 
" 

Yen· doğan Bahçe sinemasında 
RAMONA Tamamen renkli 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan a ağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
lazla•iyle verilecektir. 

matbaa makine! Kur'alar senede 4 def'a, 1 EylUl, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
ı Haziran tarihlerinde çekilecektir • 

....._ _________________________ _/ Ankara Defterdarlığından : 

Memur namzedi "ahnacak 
Emlak ve Eytam Bankasından : 
1 - Bankamızın Ankara mcrke -

ziylc İstanbul ve İzmir şubelerinde i • 
tihdam edilmek ilzerc luzumu kadar 
memur namzedi alınacaktır. 

2 - Bu vazifelere tayin edilmek is
tiycnlerin an mektep veya en az lise 
mezunu olınalan, 30 yaşını tecavüz et
memiş askerlik hizmetlerini ifa ve ik • 
mal etmit bulunmalan şarttır. 

3 - İsteklilerin, bankamız memur • 
lar talimatnamesi dahilinde tevdi ede -
cekleri evrak ve vesaikin nevi ve ma • 
hiyetlerini, kabul için lazım olan di -
ğer hu usatı öğrenmek ve bu evrak 
ve vesaiki tevdi etmek üzere azami 17 
te rinievel 1938 tarihine kadar Anka
ra'da Emlak ve Eytam Bankası mer -
kezinde zat işleri ervi ine, 1 tanbul 
ve İzmir ubclerimiz müdtırlüklerine 
muracaat eylemeleri lazımdır. 

(4159) 7384 

Kalorifer kazam ah nacak 
Ankara ONluevi Müdürlüğüi • 

den: 

...1 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 11 a.. Cinsi Adedi 
Muhammen bedeli 

L. K. -- -= D B . u·· k = Auğusburg marka yeni sis-
§ r. ô s 1 t re § tem tab makinası 1 1400 105 
- - Makinalı merdiven 1 50 3 75 ı·• 
~ Cebeci Merkez Hastanesi § Yukarda evsafı yazılı Auğusburg marka tap makinası ve merdivenin ı 
_ iç Hastalıkları mütehassıs . : lesi 26-9-938 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarliga konulmuştu = Her yün hastalarını Yenişehir : İsteklilerin haftanın pazartesi ve perşembe günleri defterdarlıkta ~ 
: Meşrutiyet caddesi Urek apartı : teşekkil komisyona müracaatları. (4171) 7389 

: manmda saat ıs ten onra kabul : --------------------------~ 
: eder Tel: 1694 : - -., ı 1111111111111111111111111111111111111 ~ 

Peşin Fiahna Tıiksitle 

Odun kömür 
istasyon sııo Karşısınaa 

YENi YAKACAK PAZARJ 
Tel: 1475 7289 _ .. 

Bayanlara müjde 
Kıtlık ıapkalarmızı almakta 
bir kaç gün sabırlı olunu7. .. 

ESKİ NAZİ 
Mağazası kışlık şapka sergisinı 
pek yakında fevkaHl.de olarak 
acacaktır.. 7317 

Kirahk kapah yüzme havuzu 

ve müıtemilall 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: 

Ankara'mn kıtlık bir eğlence yeri ihtiyacım karşıhya
cak olan Çocuk Sarayı caddesinde Çocuk Esirgeme Kuru• 
mu tarafından inıa ettirilen 25 metre uzunluk, 9 metre ge· 
nişlik ve 1. 70 . 3.50 metre derinliğindeki kapalı yüzme ha· 
vuzu, gazino ve müttemiliib kiraya verilecektir. 

ihalesi 20-10-938 perşembe günü saat 15 te Çocuk Esir 
geme Kurumu genel merkezinde yapılacaktır. Şartname· 
sini görmek ve daha fazla izahat almak istiycnlerin Ku· 
rum hesap itleri direktörlüğüne müracaat etmeleri. 7318 

Ankara Orduevinde mevcut kalori
fer dairesinde bozulan bir kazan ye· 
niden değiştirilecektir. 
Alınacak kazan 17 metre murabbaı .. ___________ _ 

ateş satıhlı bir sıcak su kazanıdır. 

Muhammen fiyat 1280 liradır. lhale 
8. 10. 938 günü saat 16 da Orduev inde .:!JI lllll lllll il lll lllll lll lll l lllll flllll il IJlllllllllJll lllll lllll llllllll l lll lllll lll lllll lll lll lll lll lll lll lllll lll lll fi 
yapılacaktır. Şartname her gün ordu- = 
evi müdürlüğünde görülebilir. Talip· := y E N ı· S ı· E ALA R H A L K 
]erin ihale zamanında muvakkat te· -
minatlariyle birlikte müracaatları. --

6874 = -----------
I~ ---------------

BU GECE 
Hissi ve içtimai büyük filim 

VİCDAN AZABI 
Canlandıran: 

Victor Mac Laglcn 

BU GON BU GECE 
Sayın Ankara Halkının en çok 
sevdiği komedi artistlerinden 

'Stan Lorel ve Oliver Hardy'nin 
teınsil ettikleri Gündüz 2,45 - 4,45 - 6,45 seanslarında 

SERSEMLER KIRALI LOREL • HARDI iŞ ARIYOR 
Fiatlar : Türkre söz.lü ne/is komedi lilnri 

Balkon 55 • Hususi 40 • Duhuliye 25 Fiatlar : 
Kuru ı tur Balkon: 55 - Hususi 40 ·Duhuliye 25 

HALK MATiNESi 12.20 DE Kuru 1 tur 
KART ACA MUHAREBELERi Matineler: 2,30 - 4,30 - 6,30 

BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SlNEMASINDA 

KARTACA MUHAREBELERi 
Tüıicçe Sözlü 

ULU S - 19 uncu yıl. - No.: 6174 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

"=illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Ankara Adliye Sarayı cadd 


