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~~lmanyOdan 150 milyon marklık kre • 
1 

Dr. Funk'un ziyaretinde ......... . .. ""' 

Bu krediye ait esasi r 
teshil edilmiştir 

p o-r~ONYA 

I .. ,,···-·'\~ 

Polonyalılar tarafından macarlara terki İstenen Rütenya'yı 
gösterir harita 

Doktor Funk doktor Aras'ın verdiği ziya/ette 

Kredi sınai ve askeri siparişlerle 
nafıa ve sair islere dair komand 

bedellerinin tesviyesinde kullanılacak 
Polonya'hlar Rutenya'nın 

Macarlar'a verilmesi 
fikrini ileri atlyorlar 

Ankara, 7 a.a. - Alman lktısat Nazın Dr. Funk'un Ankara'yı zi
yareti münasebetiyle aşağıdaki resmi tebliğ neşredilmiştir: 

''Son giinler zarfında Tiirkiye lktısat Vekili'yle alman lktısat Nazı
rı arasında yapılan konuşmalar neticesinde Almanya tarafından Türki
ye'ye verilecek 150 milyon Rayşmarkhk krediye ait esaslar tespit edil
miştir. Bu kredi sınai ve askeri siparişlerle nafıa ve sair işlere miiteal
lik komandlar bedellerinin tediy~inde istimal edilecektir. Böyle bir an
laşmanın tatbiki için icap eden müteferri hükümleri müteakiben iki hü
kümet anlaşarak tespit edeceklerdir . ., 

[Dr. Funk'un dünkü ziyaretlerine ait tafsilat S inci sayfamızdadll'.] 

Doktor Funk Türkiye Merkez Bankasını ziyaretinde 

Neyin 
iflası? 

F.R.ATAY 

iflaslardan kolaylıkla bahse
aiyoruz: Kollektif emniyet sis
emi iflas etmİ§tİr; ittifaklar sis
temi iflas etmiıtir; paktlar sis -
temi iflas etmi§tir. Bu hesaba 
göre iflas etmiyen bir tek sistem 
alıyor: Kuvet! 
Eğer baılıca birkaç kuvet ken

di aralarında birle§ecek olurlar
' beynelmilel ihtilafları artık 

arp ile halletmiye lüzum kal
az. Çünkü fedakarlık etmiye 
ahkfun taraf, muharebe etmi

e cesaret edemez. Fakat bu sis
enı dahi, Viyana kongresinden 

nraki mukaddes ittilak'ın "en
emasyonal hükümet" hayali ile 

raber daha bir asır evel iflas 
iştir. 

Hayır, eskiden beri iflas eden 
ey, bilakis, sadece kuvet ve zor 
rafından cebrolunan, kuvet ve 
oıa istinat eden muahedeler, 
.eyfi taksimler ve hakimiyetler 
ıstemidir. Avrupa kıtası bir asır 
aaıla ile iki defa yeniden yapıl-
ııtn. Fakat ikisinde de ne mil

etler hukuku, ne etnik, ekono
ik ve politik realiteler ve bil -

assa ne de milletlerin şuurları
a işliyen yeni cereyan ve tema
.. Her dikkate alınmııtır. Bila -
ia, zafer statükosunu devam et
irmek için, bunlara karıı muka
enıet ve mücadele imkanları 
cat edilmek istenmiştir. 

~ Avnıpa krtasını galip ve mağ
~up iki sınıfa ayırmak, birine yir
minci asrın bütün hak nazariye
lerini fazlası ile mal etmek, fa
~at ikincisini hepsinden mah
r.um etmek şüphesiz uzun müd
~et sürecek bir nizama esas ola-

~
azdı. Milletler CPmİyeti dahi, 
ılhassa ilk zamnnlarda, bir ga
pler cemiyeti olarak kurulmuş· 

~
r. Avrupa kıtasmda büyük 

arptan sonra teessüs eden ilk 
ktatorya budur: Kollektif dik

tatorya ! fakat anormal bir vazi
yeti tutmıya, büyük muzaffer 
devletlerle onların peyklerinin 
müşterek kuvetleri dahi kafi gel
medi . Çünkü bu kuvetler, bir 
hak mesnedi bulmadıkları ve 
milletlerin manevi ve ahlaki da-

(Sonu S. inci sayfada) 

Atatürk 
Dün trene kavuıan Erzincan'dan bir manzara 

MareŞal'i ve General 
İzzettin Çalışlar'ı 

kabul buyurdular 

Şimendilercilitimizin yeni bir zaferi 

lstanbul, 'l a.a. - Reisi
cümhur Atatürk bugün Dol
mabahçe sarayında Ankara
dan gelen Mareşal Fevzi" 
Çakmak ile Almanya'daki 
askeri manevralardan avdet 
eden ikinci Ordu Mületti§i 
Orgeneral izzettin Çalışlar'ı 
kabul buyıirmu§lar ve ken
dileriyle uzun müddet görüş
müflerdir. 

İlk tren Erzincan 
garına dün girdi 

Kemah, Erzincan ... Fakat, daha birkaç yıl evel Sıvas, eriıilmez 
ufuklar gibi, memleketin her tarafı için f ersahlarla uzaktı. Bura
lardan bahsedilirken akla bitip tükenmek bilmiyen bozkırlar, 
aşılmaz dağlar, uzun kıtlar gelir, ve gözler önünde sonsuz mesa-
felerin gamlı ıssızlığı belirirdi. (Sonu J. Oncfi sayfada) 

İtalya'da ırki himaye 
Yahudilerle evlenmek yasak edildi ! 

Yahudiler artlk İtalyan 
toprağına sokulmıyacak 
İtalyanlara göre kimler yahudidir ! 

· Roma, 7 a.a. - Büyük fa~ist meclisinin celsesi, saat 22 de baş
lamış ve saat 2.40 da sona ermiıtir. Müzakerat, ruznamenin ilk 
iki notası hakkında cereyan etmiştir. 

--------- Büyük meclis, bu akşam saat 22 de 

1 
yeniden bir toplantı yapacaktır. 

E k Büyük meclis, faşizm rejiminin ırk trüs vapuru 1 siyasetinin çerçevesi dahilinde atide-
' ki hususata karar vermiştir: 

ı 
ı. -- Erkek kadın bütün italyan1ar 

k d 'd için ari olmıyan diğer ırklara men· s en erun a sup kimselerle izdivaç mecburiyeti, 
2. - Mülki ve askeri devlet me-

İskenderun, 7 a.a. - Hatay hattına 
tahsis edilen deniz yollarının yeni Et
rüsk vapuru evelki gün limanımıza 
gelmiş ve merasimle karşılanmıştır. 
Bütün halk sahile toplanmıştı. Vapur 
acentalığı tarafınJan vapurda verilen 
ziyafette askeri mümessil albay Şükrü 
Kanatlı, meclis reisi Aptülgani Türk
men, başvekil Aptürrahman Melek, 
vekiller ve delege Kole, konsoloslar 
ve gazeteciler hazır bulunmuşlardır. 
Vapur bir müddet halkın ziyaretine a
çık bırakılmış, birçok kimseler vapuru 
gezmişlerdir. 

murları için, hangi ırka mensup olur
sa olsunlar ecnebi kadınlarla izdivaç 
etmek memnuiyeti, 

3. - Hatta ari ırktan olan ecnebi
lerle i::divaç etmek istiyen erkek ka· 
dm bütün italyanların evveta bu bap
ta dahiliye nezaretinden mezuniyet 
almaları icap eder. 

}'ahudilcr alcylıintlcki lrorar 
Roma, 7 a.a. - Büyük faşist mec

lisi, faşistlerin yahudi aleyhtarlığı 

ve bilhassa dünyadaki yahudi eleman 
(Sonu s. inci say/ ada) 

Belediye seılmi 

dün neli<elendi 

C. H. P. sinin namzetleri 

müttefikan seçildi 
Belediye st:çimi dün akşam saat 18 

de şehrimizde neticelenmiş, gece saat 
10 da reylerin tasnifi bitmiştir.. Dün 
akşama kadar rey verenlerin sayısı 
39874 ü bulmuştur. Bu nisbet geçen 
senelerde varrlan neticelere göre gayet 
parlaktır. Ve halkımızın siyasi rüştil 
hakkında tam ve kamil bir kanaat ve
recek derecede yüksektir. 

Tasnif edilen reylere göre C. H. P. 
tarafından gösterile- ve evelce isimle
rini ilan ettiğimiz asli azalar ittifakla 
Ankara belediye meclisi azalığına se -
silmi_şlerdir, 

Almanya'nın genlılemeslne karıı 

Bir Macar - Leh - Romen bloku 
kurulması teşebbüsünden bahsediliyor 
Varşova, 7 a.a. - Gazete Polska Rütenya'mn Macaristan'a ve

rilmesini istiyor ve diyor ki: 
Bu hal tarzı Avrupa sulhunu istikrar ettirecektir. Rütenya'nm 

Çekoslovakya cümhur~yeti }'adrosun~a bırakılması Trianon mu
ahedesiyle işlenen eskı vahım hatayı ıdame ebnek demek olur. 

Polonya esasen bu Trianon ı 
m ahe~e~ini ~iç bir ~aki~.tasdik ATI LAN 
etmemıştı. Eger eskı mutterek BİR ÇİÇEKLE 
Macar - Polonya hududunun ye
niden tesi ini istiyen Polonya'· 
nın ve Macaristan'm mutalibatı 
kabul edilmezse Polonya ile Ma
caristan'ın Çekoslovakya ile olan 
münasebatı ilerisi için de daima 
vahim bir mahiyet arzedecektir. 
Paylaşmakwn çıkan. ihtiliif . 
Berlin, 7 a.a. - Havas a1ansı bıldı-

riyor: Berlin'deki macar mahfilleri, 
Presburg köprü başına hakim bulu -
nan Engerau arazisinin Almanya'ya 
verilmiş olmasından dolayı mliteeı -
sir gözükmektedir. 

Mezkfir mahafilde söylendiğine gö
re, eski Avusturya - Macaristan im
paratorluğu zamanında bu arazi Ma
caristan'a aitti ve Tunanm kolunda 
ve Presburg şehrinin tam karşısında 
bulunan bu mıntakanm büyük sev -
kulceyş ehemiyeti vardır. Engerau' -
nun halkı, alman, macar ve slovaklar
dan mürekkeptir. Bu arazi, alman kı
taatı tarafından 7-10 teşrinievel ta· 
rihlerinde işgal edilecek olan beşinci 
mıntakaya dahildir. 

Macar - Polony<J - Romen 
bloku mu ? 

Budapeşte, 7 a.a. - Kabine şefi 
(Sonu S. inci sayfada) 

Hlller gözunden 
ha Of ıe yaralandı 

Berlin, 7 a.a. - Alman istihbarat 
bürosunun bildirdiğine göre mareşal 

Göring Hitler ile birlikte südet mem
leketlerinin dördüncü mıntaka.sıru do
laşmışlardır. Bu sabah Bitler ile Gö
ring şimalen Silezya'run Glatz mınta
kası, şarken yukarı Silezya'da kain 
Ratibar ve Bozşutz mıntakalariyle 
tahdit edilmiş olan dağlık arazinin 
şark kısmını dolaşmışlardır. 

Yagesdorf, 7 a.a. - B. Hitler, 
buradan hareket ederek yeni işgal e -
dilen südet arazisi üzerinden Zuclc -
mantel'e hareket etmiş ve saat 16 da 
tekrar eski Almanya topraklarına 
dönmüştür. 

Berlin, 7 a.a. - B. Hit-lCl', bugün, 
Niyushard ile Yagersdrof arasından 
südet memleketinin dördüncü mmta -
kasma girdiği sırada otomobiline atı
lan çiçek demetlerinin isabetiyle gö -
zünden hafifçe yaralanmıştır. Bundan 
böyle Hitler'in otomobiline çiçek ve -
saire atılması yasak edilmiştir. 

• Gönüllülerin gerı çekilmesi 

İngiltere, Roma'ya yeni 
bir pl6n teklif etti 

10.000 gönüllüyii geri ıekmeslnl istiyor 
Londra, 7 a.a. - iyi malumat alan İngiliz mahafilinde beyan 

olunduğuna göre, Roma' da yapılmakta olan İtalyan - İngiliz mü
zakereleri müsait bir tarzda ilerlemektedir. Musolini ile Cember
layn'in Münih'teki şahsi temasları neticesinde iyileşmiş ~lan ha
va müzakerelerini son derece kolaylaıtırmaktadır. 

Göniilliilcrirı çekilmesi 1 
lıakkındczki ıeldif Cümhuriyel bayramınd i r dyo 

neıriyahmız Kah're'de de 

nepedilecek 

Nevs Kronikl gazetesi Roma'daki 
ingiliz büyük elçisi Lord Pört'in i -
talyan hükümetine lspanya'daki İtal
yan gönüllülerinin geri alınmasına 

dair mufassal bir plan tevdi ettiğini 
yazmakta ve fakat Musolini'nin hu -
susi kıtaatı çekmek istemediğini ila
ve ettiğini ilave etmektedir. 

Deyli Ekspres, son dakikada Roma 
müzakerelerinde müşküHit çıktığını 
çünkü lngiltere'nin lspanya'daki tay

(Sonu S. inci sayfada) 

Kahire, 7 a.a. - Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor: 

29 teşrinievel akşamı Ankara rad
yosunun programı saat 22,25 ten 23.15 
e kadar röntrasmisyon suretiyle Ka _ 
hire radyosu tarafından da neşredile
cektir. 



Ankara·nm ~k modem ve medeni~ içinde gönüle eza ve
ren bir nokta var. Banehıin aokak.lanncla. hele akpmm it eonu saatle
rinde, bfile halinde rutlatıan ifçi köylülerin ~et periıanlipıdan 
bahletmek iati7orunı. Bu Jnlıldann pek az inani _.,,zarumdan hepi· 
ınizin teeaür duydujamuz muhakkakbr. 

Aml en kötü ihtimal, bu kıyafetlere bakarak. meml~eti az tam• 
;ranlum bütün türk köylüeünü aynı derecede yobul ve zavallı tahmin 
edebiJecekleridiı. Halbuki ymcW bir - c1o1e ..... olanlar pelriM bilirler 
ki. Ankara 80kaklaniıda görülen bu köylü İffİ}erin bbk peripnlığma 
memleketin hemen hiç bir tanıfmda rutlamak miimkWı dejildir. Bu
nun ela eebebi basittir. Ankara'ya, ywdun her ..._..,..n, en fakir ve 
topAbm köylüler akm etmektedir. Bwılarm ---. 1U mevaim çalı. 
.. biraz toprak ftya çift çubuk edinecek...., pua hiriktiıdiler mi bir 
daha Anbra"ya dömnals .. yerlerine ---mj•linclen c:eearet ala
- diier köylüler kopr. Anbıa·nm imar faaliyeti, mütemadi bir de
Yir yaparak, 1\Udun en yokaul binlerce ve l?inlerce köylüsünü bu ıu
ıetle çift çubuk sahibi dmİ§fİr. 

Biz, tehrimizin. memleket ölçüMinde gördüğü bu çok ha)'lrh ite se
vinirken, bir yandan ela, hükümet merk*ıinde ilkbaharla sonbahar ara
llDda büyük bir lcalahabk halinde toplanan ve i8tilchale ait hedefleri ul
runda biriktiıdikleri paradaiı üıt bqlannı .. lah için hiue aymmya ya· 
ne1111•k iltemiyeD köylülorimizin gözler önüne ...dikleri tefalet man
zarumden ela teeuür duymaktan bili Plamıyoruz. 

Meaelenin miifkül ve çaprqık olduğunu kabul ediyorum. Fakat a
zimli bir ça11fDVnm bu yolda bama olaun bir ..Wı temin edebilece
liDi de eamyorum. Her ,eydea evel, AQkaıa·~ çalipa iN köylü-it
çilerle mqgul olacak bir tqkilata İhtİ)'aç vardır. it c:lairesinde böyle bir 
ıube -- edilebilir. F'ke-Dei yapı ifleriqe bir~ aybk bir müclclet için 
giren köylülere. haftabklarmclan tedriceb JreliljnM -- bet alb lira
lık teqıiz ve medent bir bJık temin edilebilir. Böyle bir tetkilit ifçi ile 
it venn uamıda daima çakmak ve caWl tdiylüleri majdur etmek ihti
mali bulunan ihtiWluda &dil bir hakem rolü görebilir ve yorpnlanm 
mtlannda tqıyarak semt semt dolapnlara küçük bir ücret mukabilin
de yatacak mütevazi bir yer temin edebilır. - Y 8f8I' NABi 

lolu'da parti ocak 
kongreleri ve seçim 

7eldrdal. 7 a.a. - Tekirdal paııa
Jlrl • 191wqtn. Baıilıl ,....,.,. 
binlerce Uyıi celmlı. lhf. ftrft m. 
redeamiftir. Panayır bet pla lisecek· 
tir. 

Naflada terfll~ 

Y• itltd 11111m1 mldirlGit .... 
laen61*'6den ...... Ble BiJda, 
Mehmet Ali Artemel. lleaut Gtln ve 
.._,_.. 111 "1eri fen 111e111ıru &aa
jettia _....,. lcnte pçlriı..k 111• 

Ntiyl9 t8rfl tttlriJIMlmlir. 

Ölülerlnaakll 

ChJea .... Berlln'• ... edlUp 
eı•ab hflklmetler munbhuları " 
ba Mada lalldbMtimls .._ Berlin 
BG,lk Blçlmls tarafından lıma edi
len 5111eria aaltll baklrmdaki beynel
milel ltUlfnamenln tudlki bakkmda 
... -- proJ-i buırlanmıftır. t
tlllfmme, Mr ,.nlen elli• bir yere 

·Mlsl.ıllllli•'lr lllllerin fam! kaidelere 
Nllfl8re rta,a prtiyle nakledU

~-dlllllt.ft blltUa .mı tedhlrl.-ID a
ltiltlld ... bo)rJa iAla- ....... 

• ...... alaffıl•-
A.lme Mhrleri enlf birinci • 

.t0ma lld11ci, dalla soıua OçlJ.DCI, 
e11 llOlll'a dlrdl.DCIJ Met "'16•allli 
,,.., eıtL... 

Çek Al.tlmtd, ahun alıerleri
llin lllllib ..ı.,...,,,, da bosdak
,.,.,.,, .,. U.d1pttlld#bd llilyJIJ. ,.,.,._ 

Lt.11 lıawllell •• .ç~ 
.. ı...a .aııJ,.ıl a • ...W• ,.,. 
... ,..,. 61dfd-

llllC8dMaa aqe drınaal O da 
bU' 6fflldt lmirılahtN!I wları 
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Rlı..ıere 6udu ,..... ,...,,,,,,./. 

yet wrlleod-
Bllld Bıtpeldl BOIWıaa _,,.,._ 

dıfı bir pi'- P. Çebıtlcwat,., 
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kmlmn lwddlar "61 ldt olllll
mıqtıı. Hadattdi dalbk ualal• 
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lıu6l bir altbr68111 bir mlddet /. 
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8-10-1938 ULUS 

1 
DIŞ POLITI KA 

1 DÜNYA HA.BERLERİ 
Çekya ve Slovakya 

Südet aJmanı.n, poloa7aldar ve Y••oslıvya'ıın dH 
ma.carlar Çekoelovak7a'dan ayrıl- -W 

1
1 

DUflardD'. Fakat Çeko.lovakya'nm 
"-l'fliattıiı "milletler meae1eai,, bu_ pollllkası 
nunla da bitmit olmuyor. Devletin 

Çinliler 
fırkasmı 

bir Japon 
imha ettiler 

admdan da anlqdacaiı uzere, Çe- BeJcrat, 7 a.a. - Samuprava aa•e-
koeicwakya, .ıav rkmm bir-...ı. 1--1 • •-larmdan ikiaini te-ı..:ı eden ""':-.,-;ı-er- teai, bu akpadri bapnıduıleaiııde bil-

.,... TIDIU hana Stoyadinoviç hükümetinin üç 
den ve alovaklarclan terekküp et- senedenberi takip etmekte olduğu 
mektedir. Orta Avrupa AYUlturya muvaffakiyetli siyaseti 10n h&diaele
İlllparat.orlujunun hikimi7eti al. rin haklı çıkarmıt oldu.ır.unu yazmak-

Fırb bir Japo1 Preaslnlı bmaadaslnda idi 

tmda :ı.- her iki mil'-.. de bu :.-. • ---. - ....- tadır. Yuıa.lavya bqvekilinin yalnız 
Paratorluja ti.bi idi. 1867 aenesinde millt iktıaacb yenilettirmiye ehloldu
Macarüıtan, AYUltUI"'/• ile "Av-.- ğu Ahit olmakla kaJmacnıt aynı za
Jaylı,, yaparak idari muhtariyetini manda 1936 senesinde takibe bqlamq 
elde •tliii uman, Slovakya ve bu- oldup harici ıiyuetin Avrupa rea
nun ~kmcla sene bqka bir alav litelerinin bir ifadesi olduiu tebey· 

Santung'ta da bir 
eyaletin 5 te 4 ü 

çok sehirleri aldılar, 
Cinliler'in el indedir 

Honk.ong, 7 a.a. - Cepheden ıelen aon haberlere ıöre japon 

d
imakparator ailesine memup prens Narihuko'nun kumandan altm

i ıüzide efrattan mürekkep 13 CÜ japon fırkası, Şangıen ile 
~~en arasından T &petin yolu ile Hupe eyaletine girmek ilte
mıflır. 

kolu ile meekiiın. olan Rutenya, Ma- yün etmittir. 
carietıan'a intikal eıtmitti. Binaena- Bu auete, devam ediyor: 
leJh 1867 1enHinden 80Dl'a bü.,ük "Yuplavy9'dan bir ıene sonra 
harbe kadar, Çekoalovakya'11111 iki Franaa'da italyan imparatorluğu ta
&arp mıntllkuı, Bohem.ya ve Marav· nmmı9tır. Bu hal, Stoyactinoviç hü
:ra doinadan clotruya Avmturya'7a, kümetiııin bir .ene evel haklı olduğu
iki fark mmtakuı, Slcwak7a ve Ru- nun en mükemmel delili değil midir? 
tenya ela Mac~tan'a tabidi. Çar· Bu hal, yuplav bafvelrilini ve onun 
I• Rua:ra'aı bilhuaa OD dolmzuncu ıiyuetini t.-ktir etmek demek değil 
.._ ikinci ımfmdan 80Dl'a Balkan • mic!ir 'I 

Çin - Japon iıinde 

HHler'ln llııs11tı lar •• Ol'ta Avrupa'dm .ıavlarm Belgrat'taki bütün mahfiller, Mil· 
lml'lıal!'fUDu harici politik•..,m e- nih itilif mın f ransı.1 parlamentosun
~· b .. umıdeai olarak ktııbul ettiii dairi müzakeresi e9nUinde B. Dalad
aç.a Rua7a'nm bu tetebbüaüne mani ye tarafmdan yapılan beyanatın 9u L •hl 
olmak noktaamda ..... ....,.blar ve fıkrumı tebarüz ettirmektedirler: ua s mevzuu mu ı. 
macarlar birletmiflerdi. '"Franaa. sulhun menfaati nemına 

D..-.....::.1- ki müc T k 7 • 1YUTua hup Avutur'/'& ve Maca- e1 ve errep da.tluklara yeni ve , ? yo, a.~. - Hitler'in lngilte-
ra.t.aıı İmparatorlutunu daiıttı. Bu, yenit.ıtirilmİf doetluldar ilAve etmek re. nın v~ belkı de Amerika'nın yardı
&.erek A...._.,a'ya ve serek Maca- istemektedir. Belırat'ta dermeyan e- mıyle Çın - Japon ihtilifmda bir ta
l'Ulan'a tabi olan alavlarm kurtula. dilen mUtalealarda bu noktai nazara va11utta bulunacağına dair ecnebi 
f1I d-..kti. Cenup alavlU'I s..w.t&· üç buçuk senedir Yuıoılavya tarafın- memleketlerde dolatan haberler hak 
na ikiblık eıdenk arplar, lul'Yatlar. dan bilbaua ipret edilmit olduğu k~nda tefsirl~rde bulunan japon harı 
"alovenl• de•letini tef1ü1 ettiler. beyan olunmakUdır. B. Stoyadinoviç cıye nezareti namına söz söylemeğe 
Cup ,,. .-.ı alavlan iee, birhısrek bU formUlU Yuplavya'nın harici ıi- ıeWıiyettar bir zat demittir ki: 
Çekoeiowıık,. clewletini ~. yaeflnin e ... ı. hatlarmdan biri ola- "- Hariciye nezareti Hitler'in bu 

1 
Çin kıtaatı bu fırkayı üç gün üç ge

ce devam eden batl harekat neticesin
~ ihata etmitler v; Şavop'da kati bir 
muharebe vererek vaktinde kaçmıya 

muvaffak olınut olan bir tabur müs -
teena okııak üzere bütün fırkayı im -
ha etmitler ve tam bir muzafferiyet 
kazanmıflardır. Gerek bu muzafferi -
yet gerek çinliler tarafından iğtinam 
edilmit olan harp malzemesi, mefbur 
Tairpng muharebesinden çok daha 
mühimdir. 

Çinliler, 40 top, ağır ve hafif 200 
den fula mitralyöz, 70 tank, 176 zırh
lı otomobil ve bir çok mühimmat ele 
geçimıitleTdir. 

30 Japon tayyoreai tahrip 
edildi 

Yeni Roma•ıı 
''Gildıerin c._ .. isimli ..ı

rilraaıa .,akmda -- ---tir. Bundm IOlln ....... 

L'1IDIZ a.,.U lliiıtanılarda 7eDİ 
ve çak ıüel bir teft ilsa -. 
lacMdarclD'. lncilis kaıelm .. 
dipM indm Baron. Ortımi-

-~olan ve 

Büyük Yemin 
;.,üylc •rciimc cdeccfinü 
6a ....-, Froltad Bü)'iilı llati
lôlinin ,,_,. oc iorhnç yıl. 
lannıl• ppn derin 6ir ..,,,. 
.,. ,,u.ı 6ir ;;.lripla .... ,.. 
rnaJıtodır. FrtllUG ilatilôli • 
nin en laôdi.eli .. ,..ı.n..; 6ii
yiilı ,., rnıltal .,. derin 6İT 

talılW. '°""'"" 6a ueri .,,. 
nanG lıollar M7CC"" oc me
ralılG ıalıip cdecefiniıu/cn 
eminö. Valıti~ yaprlınq 
bir ,,emini JICrİnc ••tirmelı 
için 6ir pnç ,,..,. Gfkrndan 
yaptılı ledalıirlılı uc mulıo-
6iliml• .wüii aı;cawıp1ı. 
ful lailıiyuİ .isi mitclHıaü 

edecclıtir. 

Büyük Yemin 
Senenin en beğeneceğiniz 
macera, atk ve tarih ıo
manı olacaktır. 

-3-

Çek meselesine dair 

Frmı lllliclyı 

Nazırınm lıahlll 
Paria, 7 a.a. - Hariciye nazırı Bo

ne'nin ögleden 110C1ra parlimentonun 
hariciye encümeninde verdiği izahat 
iki saatten fazla ıüruıüttür. Bone, 
maym aymdanberi cereyan eden bü
tün beynelmilel hidi.aeleri anlatınJI, 
'(e llOCl haftalar zarfında Münib itiW
larına müncer olan vekayide bilhaa
sa iarar etmittir. Nuır bundan 90nra, 
dünyanın batlıca devletleri tarafın .. 
dan alınan diplomatik vaziyetleri 
tetkik ve tarif etmittir. Münib top
lantısı e10Mmdı !talya hükUmeti ta
rafından gÖlterilea yardımdan ıita
yifle bahaetmit ve Roma'ya bir sefir 
göndenneğe karar verildiğini bildir
mittir. Bone, Münib &öriitmelet"inin, 
biç bir it birliğini hariç tutmıyan bir 
ııyuet talribi suretiyle Avrupa me
selelerinin toptan halline bir baflan
gıç tetkil etmesini temenni etmiıtis. 
Nazır bilhassa Sovyetler Birlip.ia 
de, Fransa gibi, beynelmüel bir teıa
Yiye suretiyle evelce kabul ettiği ç.. 
k01lovak hudutlarmıa garantiMai i· 
dame etme9ini arzu ve ızhar etmiftk. 
Nazır nihayet sulh uğrunda Çekıoe
lovak milletinin ve bükümetinin Jmt. 
landıklırı fedakarlıkları hatırlMmlf 
ve Benet tarafından göeterüell ~ 
ret ve buirettea M.tayitff bir li9mla 

.... bahaetmittk. 

"'------------~ Bone, son ginlerde Prama • Ja. 
giltere arumda görtilec aıkı ten._ 

Japonya'daki maden 
kazasının laf sllill 

Fakat ba, kolaTC& bafanlmlt bir it rak kabul etmiftit'. mevhum tasavvurlarından haberdar Hoogkong, 7 a.a. - Resmi bir ma-
cletilclir. Çekl..ı. alovaklar, &'/Dl değildir. Bundan mAda nezaret Al lılmata göre Çin tayyareleri, ilci hafta 
ÜT. ...._iki kolu olmakla bera- manya'nın Japonya'mn fikrini ~ima içinde mutaarnzlann 30 tayyaresini Tokyo, 7 a.L - Hobido Prdelig'i 

dil ehemiyetle kaydetmiftil'. Hlc11M
lerden alınacak ders Frama'mn b6• 
tün diaiplinleriai toplamağa mecbur 
olduğu keyfiyetidir. Bone, Ja<. • er• 
terin suallerine cevap vennit w -
aylar zarfındaki nkuatı ihtiva eclee 
bir sarı kitabın yakmıcla neıfff>dilı .
ğini biklirmittir. 

ber, birçok noktalarda biribirinden Beneı koıferalS mı Ylrl'8k I dan lngiltere ile bu meseleyi müza tahrip ctmitierdir. dahilinde kain Sapporo'dan Domei a -
&yrlllJWlucb. Çekler, münevver, ça- Providanl "Radialand" 7 a.a. kere ettiğini zannetmemektedir." janama bildiriliyor : 
1 Jir •, cliD iflerinde liPl olmqa Brovn üniversitesi. Beneı'e beynel- Çinlıi.ler bir kaç ,elari geri İçinde bir ırizo iftiali vuku& gel-
~al ve ..... :ri ••ticarette ileri milel mUnuebetler hakkında bir Lon· '!"1.sat IU sözleri illve etmiıtir: _u_ı__ tni.. olan Yubari kömilr madeninden lııir milletti. SloYllkl.r • ~ - Busen Hankeu'nun sukutun_ cı&aHUr ~ 
am ._.,ve nüfuzu alt~~lan • ferans vermesini teklif etmittir. Uni- dan 10nra dahi tavauut lmktnmı &8- Hongkong, 7 a.a.- Şan ... ·--' yirmi dart c:eeet çıbnlmlftır· 21 kö -

İlk tren 
Erzincan' da 

k 

-• müteaa- versitenin ret.l Henri Vriıton, Be- memekteyiz. Hankeu'nun suktu neti- eh ~ ....... un çok mür imeleei, hMtaneye naklMilmipir. 

.. 
atolik • b' ı f aniyetli limanı olan Şefu'nun Çin hal A--• buıl 

ananepereet ve ziraatle net ~ ır te gra çekerek böyle bir ceıinde Çank • Kay Şek'in rolü ma- Maden içinde en 126 llUJIÇ&e un-
itlıiaal eden bir balıktı. AVUlllarJa teklıfte bulundufunu ve yol masraf- ballt bir tef rolüne inhiaar edecekti ~ taralınclan zaptından sonra ı;aktaciır. ~e MaariMan İlllparatıorlujuna kar- larmı deruhte edeceğini bildirdiğini Japonya 16 10n klnundaki beyana~ ;_ !~~e==.:.ı.~~! .. ~ Şimdiye kadar Jou.rıanlanlar (Bqı ı. inci sayfada) 
fi ı.-.,. ........,....._ ~ bqoD -,.ı.. Ba - bir ceoap mucıı.ı- lıendlolyle biç bir -- ...-- ·~ ~ T.ı.,o. 7 u. - Hcıbl'de pnfeli- o...ı.r - .. .ı.. JOOlil -·• 
Ye .a.wHer berlıla• ---.n..ı...a: . plmemlftlr. bet t-ı... etmı'yec-Ltlr.,. mtbaıda " Aaıbvay'm timaliade Çıa Ye -ır gavretli l...l- L-"'-•- ...1-•-- -..-F .... !tir d .---- -• - lmntled lld _..., -•-' __..._ ;.. • imde ..... olup içinde bir arizo lfliııli >- ,. - -- - ~-efa ba .. ,.,. Yal'llcl•· rw• T- -s --'-- 1..ı-:. -•- y . ..1..--: -...1ens'mn' memlekıeıtlerken -Ao ... ı..-1r. ~-tan-.-.............. pi -,Jenllr. Hoııe eyaletinin mer. - _... ~ -· ~ !erinde~ .'3':;;;:;;.. 
Dl çeklere Wiılliit::... baz.1 _ _:::*1= Mü n ,· h anlaşmasın 1 n kezi olan Paoting civarında ve Pekiıı galerileri iki bin meotrcdcn farla de - T~ --~!•- h_• - .. - ..... ı.--A .. r.: .. '- -hri rinliktedir. ın sebebi ancak Sıvas'a, K.emab'a, ~ 
---· .mi millet ...,_claki ..-... Tm&U&&&- ~ ıutaatı, diğer üç :ır zioc:aıı'a • daha üeaiec'e __. ..wl. -.deri, ............. ._.. lwWa illlirdlıt etmiflerdir. Her biri yiftniter 1dfk'en ~ • '-le ""'6dil .. • -·da Amerika'tla Pil.La...._ h d d 1 ~ olan imdat ekipleri kuacedeJeri kur - ;:*· + .~nıırıerı ;ı t O. 

riDlle bir~.;.... •• IL.&.......I.!.~! "• -~- u u u ac:ı ıyor mu., Japonlarıa iddiaa tarmü için pyret ..,emre+.--.. - - .,,., -- -1 (»ı.Mi*iı}ıet, A ' , .. I[ J .,. 
bürilı:ç.ı...ıo..ı.,.'---... ~.7 .... -J_..,r_SID- Şimdiye-149wleoaiw- .....,..,.....,., _.,.1 7 

-

laa Mwrik, çeki• •MDma .ao.llk- B yanc'm cenubunda Hankcw'un takri lim oJarak ~· Yin:ai Mkis deais"e aabdr.ea. bkçok •• •= r • 
lara aenif otonomi rideclen bir iti- erlinJeki komiavonUn plebiaı•t ı•rı•n bela yils mU pmaıinde klin Pekin: 4mele yanlı berali ve yl.ıleri tit için- daı.ıd•=ı çeh 1 eıüıeklwz -. 
W.... ;,,..,1-+. a!•~L-- a.-- .ı_ .., 7 ~--'-- .._n...auer ba-· L-...:•-•-,.;..; de oklutu balde~tır. Galeri-_.. --s - ~ --ua noH& a-.uuııo..... 111111 ba1ıtma da &n.'tmı l ;' Yı 
•ulla nıii=pkıı ..... eidet .... nlan- ve. rdiJW,· kararlar itirazla ka .. ı 'anııwor iddia etmektedirler. terden yeniden 47 nut çıkanlmrttır· lılemlekeıda her yma:Dl mecl - • 
na - ......... W-. - e;• ... I< ._, Füat -- dibinde beaila ylla • bal ıyoco1ı 
-1-.L ç~ ..... -··-~ -L Pnno, 7 LL - Gazetelerin kaffesi, lır-lmilel Bertin L--'- Çlalller Pekin • - lfmendifer lmk - bllf-..ı.r. ~-· -~~ğ om bu JIDlun x.. 
_,,. • -·-- tarafmdaa ·ım· luı •- ......,_ -cinnndajapoamllfreoeoiningö- -•·- .,,._,,,..,. -
telif --- ba - _. alon :r- . _. lf ,, lrnrum Münih'te tebnilr elmit rtlldutııatı teJit fakat Japon ku"' mra mtıjdeleclllc. Baallıı do -
lblllcal' • almanMrl bir .... .,. tıopb. olan teJlerm hududuna ap111lsu olBclutu:!. ileri aürmektedirler. rine kup takviye latalan gönde~~: i..a...•• lllr 11111111111 J lf n'm Dewlet ~ ..... :ı · ı 
....,.etlaa7atmabatladı. aa-.... ••• L ~ tllYl•J'U'YO'' • dM s-----•Jle1 yaa bir cleYlet vasi,ıelincl• mÜtfalril 1 u~ r"" Pariaiyen pzeteainde liıd beyan etmektedirler. IHl\I• raptolunıduiunu bılbec' ~ 
- !tir ... ,. ...,..-, ~ - a wYlefterl Rlbbentrop"la alman ebperleri, lk· Bir lröprli ber""1ıo edildi 111'1 -.o, Adil s_... IW• Vokll ır.,< Ali ç.. ıw • .._....... .ı.. d..ı.m. •inip. ı.adl ve amol 1'efldlitmı ,_iyle Beni, 7 u.- r.riçre ajana tebllf tlmıaya"ya, dlla. --p ..ı. 
........., ~ loir ~ .ı..... ııo.mayı latibdaf eden bir proermn T'*1o. 7 a.a. - Bir 1eyyar japon ıırafı çelımfttlır: 
imı vM-:..ıerdi. X:abt ilk acblDda toplantısı laııbul ettirmiflerdir. Taklim -edilmek müfrueel Hmkeu'nun 120 ltilometre ediyor: • Türk milletiala -. ~ AMıa 
... --L~ ... : - .. -'--- __.. -- feliketine bir Uç defalar uaramıı o- difpm1linde kain Pekin- Hankeu fimen- Ceaıevre'de int'itar etmekte olen tiklı:'ün "a..-ıy•- bu~ ~==2. 
--... -"T" ..... ..,.....-~ lan p ıo • er battım bertıa "Journal dea Nationı" ıazeteainin üç ._ • ___ _. 

_..._ hlılrimi-tine da7anan milli ..,_ 7 Si--' -L.&nde 0 nya bile taksimciliie bütün Li va ederek a1cpm ay ~~det'- netri. satı•T ve tev,•ı'i İs· yembin ve bi.._ ~ ~--. .. 
..,- A.UTuO, LL - T- -u kuvetiyle atıl t p l Ufell'e kadar ilerlemi~•. Liuaen'ın' IDUU .l"lı r ., T- .--T-ltİr - -..;....., fı...,ıdtı. Ba beyan oluadut- ,ııre 11ç Baltık d... '"'I "· 0 onya. Teıen ~ ~ riçre federal mecllolnce ymk edll· niain ebilmdı bilıms enerjlol." •• 

..... _... --Lt-1- .ı......1-- ___ tehrine en iyi da.tlarınm bile infiali- zaptı Hankeu'yu Çin cepheeinden a - · lr Gen b ıl.- ildd f uileri ve dünyayı --- ... ı..-. ..... ı- v-u..-.. ---- ve -- leti hariciye nuırlanmn anGmUzdeld • divet d k b" yırmaktadır B unla mııt . e u ~ay m et .sar m- .-s•MmA ı- s--ı.r an...ı.W ...U.. deiifınlt ol· 1~ Komo'da 5 !rinunuevelde m • ece u aç &ö•llllükle oal· · un beraber liuıen"· da bu guete yerine ikame oluıuıcak b- hamleleriyle iled;,- --
clu: Yani ~:rle ATUStm7• • Ma. toplınuaktır. ::ı:ıtdtüır~~imdiki halde Polonya'nın e takriben 20 kilometrelik bir mesafede batka bir guete de netredilemiyecek- zıa pozu Er.dııcan'a Jradar iıkm9l edile-____ ..,._. .ı.....ıor f n •-tey.Çekoolonkya"daken.. bulıman Sinyanı"da mliblm çın kuvet- reli poo treainln bu&ifıl (7.IG.931 do) 
- ......ıar lıildm. .ıa....ıor .ıa- Konleranam ııa,le t.ı.lr edlJmlt ol • d

1
lo:ne .:!' ~I açmak •• bu yol ... - !eri bul-. 11

'iıu karara ııebep .,..k&r psotealn, ıebre giıdiflni .. QDI hamle De w 
- o1m17.. ..._ ikoa, ..._ - .Ukadar tiç deYlete - Aftllpa • Y • -.ı•ıa müprek bir bu· tavlçre'oln yabancı _...ıeketlerle o- muayyen - dahillDae -· 
- .ıa.ı.r, daha ......._ .ıa.ıa. vulyetlnde hami olm deliPkJllrlere duda aablp olmaktır. Polonya ile Al· lan ...-.ı.aıuu toblikeye koyacak m"a da ... .ı...tmı ı.emaıı -
- .... - bA!dm, almaa - - loırp .ulyet ıılaıak " bnrid ııiyaKtte maııya ba menfur parçalama iılnde .. 144 bin almana mnkabll bir milyon bir malıalc ne9retmif olmasıdır. arzeyler ve derin •-'- __... 

1 

cQya .. ok aamiml müttef"L ı-: le . yü.1 on altı bin .. ekin ya••-·1.ta ol ..... u- ~--
_. da sa'/l'İ ...-mıım ekalliyet ....,. Uç dnletin battı barekednl telif et - 11 ı-. .uut r ıı- 11 

.,......... :u rım.,, ,_ ........,

1 

_.-. Söoila •-L- bl ......ı blrllil ya-lıtadıriar- tu mmtalıalarda pleblolt yapılmum• 7 illıt · -..
1 .ı.u. ılkk ..__ 

.......-;-...ı __ -,:: - -ıı: fmlrlamı - ...-... Bura, Poıon,.•nm bu hareketini •mretmlftlr. Belgrad' da ki çocukları difemı~;"' ..rib..L .ı.tu. .;:;;;;;. 
halrldmii altmdaki .ıa. ı...tııı"::::. Hl~er"ia çok......., ceçmoden latiye- Almanya. blltlln llıtuadl muht•ri· yet tarihinde do gibel bir p -
..ı..ı;,..._-.ıa,. nLaMSv - ......,....... sı-aJrlar" cetı fllpbeol• olan Daıı•I& koridoru yeti ortadan lraldırarak Çekoalovak· himaye sergisi kalacaktır. Ve bat mlidüriinUn telgra-
lllG altmcla !tir - - - plılw - •lunt .....,....._... ki ile ~•nanl"nin bir luammm siyamı Y•:rı •yıf1-k ••retiyle. onan lkll· fmda decllfi gibi iapı --·• 
.._.., .......,; ...Ylni aldı. Mil- araı-daW llılllifı .........- ınr ~fı etmek ....... ile balı etmekte- ..cıı. ukerl •< aiyul baknndan kon- Belpad. 7 u. - Çoeukları himaye oadalratle nlfôki. gelecelc...,. bacOn. 
ıüb ..;;f_.... ...=...... ililUa _.......... Telpaf fuabw. trolunu elde etmiı oluyor.. aerpalndeld Çekoolovak pavyonu bu !erde. erourumluları çifte 1ıayr.m 

-- • ma- ı..me SÖl9I ç-..~akp'nm adı, Muharrir, fiiyle devam ediyor: ubah meruimle açıımı,tır. İkinci ço- buırlanmıı bulacaktır. 
carı.._ kurtulutıma ..a ... i. b...a.. bört• Çelqa ,.. Slovak7• o· "Polonya'nm bqına böyle bir mace- Çbllen yeni lauduı cu'ldarı himaye Balkan kongre.inin 
Fakat seri kalma alav ....-lan ara· ı..,.,twr. Bu, pbus bir ilim clelit- ra ıeldiji .ıaman ne Franu, ne de Av- Berlin, 7 a.a. _ Alman ıazetele . muraıbbular• dün Opleneç'e giderek 
aınclaki ...-....ltetleri taazim ede- timle deiilclir. Çekı." ....._,, rupa'da hiç kimaenin yerinden kımıl- alman kıtaatmın ailıdet toprakların~~ tövalye kıral birinci Alebandr'ın 
mecli. Yirmi .-.deaberi lloYaklar karpbklı münaaebe&leriDi ~ Nt- danmadıiına f&hit olacak olursa ula •imdiye kadar it1al ettikleri yerleri meurı önünde eiilmitlerdir. Mezarın 
çekl.U. Pitlbws ualaraa•n tatbik t.aa taaaim edborlu'· Şö~ kiı Çek· hayrete düpnemeai icap eder. Franaa c&terir haritalar netretmekte ve en- hapneti ve canlandırdıiı feci hatıra
•tmecliiiaclea pü,.t etmekte idi· ler 7alma ltaflanna bir devlet tıetkil -Polo~ya ittifakı daha timdiden ehe- ternuyonal komiıyonca tayin edile tarın tesiri altında kalan murahhM
lw. Fakat .aovaldar, çeklerden bil. eıdec•W.· SloYaıklar ela a:rn bir cle9· miyetı Vartova'ıda iyi ölsülemiyen bir yeni hudutların ehemiyetini tebar:,~ 1ar mezara çelenkler koymuflardır. 

Filistin' deki 
karısıkhklar 

bütia a.,...hp [DÜlıtakil bir clft'let let ~. Ba ilri mi-kil darbe yemiftlr. ettirmektedir. - Avdette murahhaslar, Avala tepe-
lınP'mak •-iyorld· ~ ~ cle•let U'llP"clalri miiaaaehet, eeki Bu ittifak. ldeta pamuk ipliii ile aine çıkarak meçhul uker ibide9ine 
ı. ....,.. Hliaka'ma &derliii al - AYUtm7& • Macan.taa imparatar • tutturulınut &Ibi bir ,eydir ve bu ip- yo"'::Yfie AJ.ıemayne Saytune yazı- de birer çelenk koymuılardır. 

KudiR, 7 a.a. - Hayfa harp divanı 
iki arabı idama mabk&n ctmiıtir. Uç 
arap da ağır hapse mahkOm edilmit
tir. Hayfa demiryolu memurları grey 
yapmıflardır. Araplar Lidda prma 
hUcQm etmiıler ve iki ingiliz muliafı
.ıı yaralamıfla.rdır. Petrol boruau yeni
den bozulbuıtur. Lidda ve Hayfa ara
ıında telefon ıörüpeleri ke1llmiıpr. 

tıacla .-it otonomi taraftan oa..- lala•-•·-'• a.wt•ıablarm-· lık her an Jr.opmıya buırdu.,. 
lar da vanbr. s.blk batvekil Hocba· carlarla olan .... _._.. beasi,. Çekoelovakya'nm Godeebertde der 
nm liderlifi altmcla çeklerle daha a- cektir. Yaai clnlet reialiii, milU mfi. piı edilmit olu ,eylerin kafesini de· 
lu bir tefriki ......qe taraftar olaD- dafaa, simriik ve barici.,ed- maa• jilae de biç olmaaa lılibıila'te takar· 
ı... da •ani... Fakat bu nokta üae- da iki .a..letia clii• Ol'l'...a-. biri- rilr etmif olan pylerden fuluını 
rinde iki allv aailleti uaJqamacblda- birinclen a)l'llacaktır. ~ ve alo- kaybedcceii miltaleuını serdettikten 
nndan bu.sünldl karıpk yasiyet için· vaklar aralarmclaki ihtillfı a.a •· 10Dr& töyle devam ediyor: 
de Poloa7a •• Macan.tan bu tefri· menmda ballebait olu,.W. Çmmi "Bu defa çelmollonk müme•illeri 
kaclu ietifade etme)i .tütündü!•· bu ihtillfm lirilp sm.-i. Polon7a • alman murahhaaları Irarpında itilif: 
Pol0D7a " Macari8taa biribiri71• nm " Macuülıan'm lunlarım hh· ıiria bir hattı hareket ittibu etme
h11dat kGIDf1IMI olmak m,..a.r. Ve rik ~di. Halbuki orta Avru - miye çok mütemayil ıörilnmektıed'ir· 
M...aini ele bası cliitü:ocel..t• ba• pa'cla milliı.t .....a.ı.min tufi7e ler. Daha tfmdiden Çekoelonkya ile 
tawip Hw siW söriinı&ıar. Bina•· edildili bir uweda SlovaQa'nm Almanya arumda mütterek bir siluıi· 
al.,ta .ı~aklu'la çe1ı1.- aelap· tekrar wacar ,,._ Poloap ........_ yet vücuct. ıelmit oldıiiu aörillUyor. 
Wf ............... Wliltifade, Po • seçmesi, iıltMAI için hhl•el..-1• Popüler, diyor ki: 
loa)' Ye Macariatan Slovakp')'L ve dahi Wr .. s.ae ihdas ebait olacaktı. "Beynelmilel komisyon, 850 bin çe-
R11t•ı:•'1-1 aralanncla pa;rlatma1-I A. 1- ESMER ki almlD bo7-U1ldurutua tetlm etmiı 

"Entemaıyonal komisyonun karar f 'd .11 iıpat etmittir ki, lrarıpk tartlar altın~ ransa a mı ileştirilen 
da bile hudutların muslihane tashihi 
peklll mümkündür. Sözde sulh kon
f eranslarmın haftalarca uir&fıp mu
vaf rk bir hal aureti bulamadıkları bir 
iti komiayon, bir ka.ç cllnde halledi
vermlttir. Almanya için komisyonun 
çizdip yeni hudut aynı zamanda et-
nograf ik huduttur. Bu hududun çe
kmlcwaldar için &diline olmadıiı id
dia edilemez. Sonra alman mutaliba
tmdaki itidal, alman milletine bazı if-
tiracılar tarafuıdan atfedilmek iste
nen emperyaHetliiin doğru olmadıiı· 
nı da ıa.terir. 

tayyare fabrikalan 
Pari9. 7 a.a. - Ayan bava encüme

ni, millilettirilen tayyare fabdkala -
rındui imaıat ile me1eu1 oımuıtur. Mevludu ~-rı·fe davet 

Jour ıuete1inln yucbima göre, ~ 
bu fabrikalardı atuıtol ayı içinde 19 Sevabı · 
ve eylül ayı içinde de 30 tayyare ya- kait m.. sevgıli aile reilimiz milte-ühendia Şevket Günal'ın ruhu-
pılabilmit oldufu teebit edilmittir. na hediye edilmek üzere 9 birinci 
Sonra bu tayyarelerin büyük bir kıa- 'tetrin 1938 puar günü uat 15 de 
mı da ilk tecrilbe uçuılarmdan sonra (Hacıba 
derhal tamir lilsumu haaıl olmuıtur. bevt ok yram) camiinde mevlidi ne-

Komite, bu huausta bapekllet ve ve bulu unıcaiından merhumu teven 
hava nesareti nesdinde tefebbO.te bu- nmağı arzu buyuran muhte • 
luamap brar vermittir. rem zevatın gelmelerini rica ederiz. 

Merhumun ailcıi efradı 
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Asırlardanberi esrarını 
muhafaza eden muazzam 
bir bina 

Bazilika 
A lman profesörü Vigand, Ber

garna'daki Bazilika'yı gör
düğü zaman muhakkak vatandaşla
rının cok kullandıkları bir keli • 
meyi tekrarhyarak "Kolossal!" diye 
haykırmış olmalı ... 

Bu ezici, muazzam binanın bü
yüklüğü hakkında bir fi.kir vere -
bilmek i!iin rakamları konuştur -
mak lazım : 

Bazilika'nın uzunluğu 260, ge
nişliği 110 metre. İnşa olunduğu sa
hanın tam ortasından geçen Ber -
gama (eski adiyle Selinüs) çayının 
temelleri bozmaması için, 200 met
re uzunluğunda çifte tonozlar ya
pılmış. Bunlar bugün de görülüyor. 

Bazilika'nm muazzam bir kapı
sı, dört tarafında burçları var. Şek
li itibariyle hem bir mabedi, hem 
bir kaleyi andırıyor. Once bina hak· 
kında türlü faraziyeler yürütül -
müş: Bazz alimler buranın hamam 
"""Ya kütüpane olduğunu, bazıları 
da adliye veya kıral sarayı olduğu
nu söylemişler. Bulunan bir kitabe 
parçasının üzerindeki.: "Bergama
nm adil mahkemesinin şerefli ha -
kimlerine ... " cümlesi, sonuncu fa -
raziyeyi kuvetlendirir gibi olmuş. 
Fakat üç sene evel yapılan hafri -
yat burasının Mısır rnabutlarından 
Serapis namına inşa edildiğini gös
termiş. Bir tarafı erkek, bir tarafı 
kadm !iift kolonlar da bu kanaati 
takviye ediyor. 

Bazilika, Küçük Asya'da sağlam 
kalmış binaların en büyüğüdür. 

Yan kulelerindeki kubbelerin 
yıkılmamış olması, ona ayrı bir 
kıymet ve hususiyet veriyor. 

Bina sonradan bir çok tadilata 
uğramış: Hıristiyanlık devrinde 
Anadolu'daki yedi kiliseden biri o
lan Sen Pol kilisesi haline konuldu
ğu için eski şeklini kaybetmif. 

Yeni hafriyat yapılırsa, binanm 
büründüğü bu esrar perdesini kel· 
dırmak kabil olacak. İnsan Bazili
ka'yı gezerken bile buranın hakiki 
mahiyetini öğrenmek ihtiyaciyle 
yanıyor. Belki siz de şimdi: 

- Peki, niçin yeni hafriyat yapıl
mıyor acaba? 

Diyeceksiniz. 
Fakat istimlak işlerindeki güç

lükleri ne yapalım? Eski bir karar
namenin labirentleri ve bitmez tü

kenmez formaliteleri arkasına sak
lanan mal sahipleri, müze müdürü · 
Osman Bayath'yı da, hafriyat için 
gelen profesörleri de parmakları • 
nm ucunda oynatarak mahkeme -
lcrde .. süründürdükten" sonra kıs 

ı························ f Akropol'daki 

ıı Agora'da t a ş 

f 
gülleler.. Eski
den harp gayet 

• "insani" bir §e· j kilde bu türlü 
! silahlarla yapı-

i lırmıııl .. ........................ 
Yazan: 

kıs gülüyorlar 1 

Osman Bayatlı bir hadise anlat
tı: 

Bergama'da uzun seneler kalarak 
orada bir çok hafriyat yapmış olan 
profesör Vigand, bu şehirden ayrı
lırken, binaya uzun uzun bakmış 
ve: 

- Eğer, demiş, Bazilika·nın sır
rını öğrenmeden ölürsem, gözüm a
çık gideceğim. 

... Fakat Bazilika hala sırrını 

vermemek niyetinde olsa gerek ki, 
zavallı profesör arzusunu yerine 
getiremeden, bundan iki sene önce 
ölmüş ... 

*** 
Otele döndüğümüz zaman havai; 

yiden iyiye kararmıştı. Harabeler 
üzerimizde o kadar derin bir tesir 
bırakmıştı ki, şimdi adeta etrafı
mızı yadırgıyorduk. Hava serinle
diği için otelin alt kat salonuna ge
çerek akşam yemeğini yedikten 
sonra kaymakam Vasfi Bağatur•un, 
belediye reisi Hasan Çelebioğlu'aun, 
müze müdürü Osman Bayatlı'nın 

ve Lütfullah Denizer'in iştirakiyle 
bir "konsey" halinde toplandık. Me
sele mühimdi: Ertesi gün Kozak'a 
gidecektik. Yollar hakkında izahat 
aldık. Hangi yerdsı saat kaça doğ
ru geçeceğimizi, hangi köprüden 
geçtikten sonra hangi çeşmenin ya
nından sağa - yahut sola - sapa
cağımızı not ettik. Ondan sonra 
konsey dağıldı ve Lütfullah Deniz
er de misafirleriyle meşgul olmıya 
gitti. Ayrılırken bize: 

- Yorgunsunuz, erken kalkacak
sınız. Vaktiyle yatsanız iyi olur. 

Demeyi ihmal etmedi ... 

Fakat insanın muhayyelesi bin 
türlü şeylerle dolu iken uyumak ka
bil olur mu? Onun için Dr. Vedat 
Nedim Tör'le birlikte hayallere 
daldık. 

**** 
İzmir'i Bergama'ya bağlıyan ge-

niş asfalt yolun üzerinde, basık, sü
ratli, iki kişilik bir spor otomobili 

uçarcasına ilerliyor ... Rastladığı o
tokorları ve diğer otomobilleri arka
da bırakıyor. Yolda herkes, bu oto
mobilde kimler olduğunu görmek i
çin başını çeviriyor. 

Otomobilin içinde genç bir er -
kekle kadın var: İki yeni evli ... Dü
ğünden sonra bal ayı seyahatlerini 
İzmir civarında yapmak istemişler. 
Fuarı gezdikten, lzmir'deki eski e
serleri gördükten, modern Çeşme 

plajına uğrayıp bir kaç gün kaldık
tan sonra, tekrar otomobillerine 
binmişler, Bergama'ya doğru yol -
!anmışlar ... 

Yol sürate o kadar müsait ki, es
kiden iki buçuk, üç saatte alman 
mesafeyi, onlar aşağı yukarı bir sa
atte katetmişler. Bergarna'daki kla
sik itinerer'i takibederek harabele
ri gezdikten sonra otele uğrıyorlar. 
Akşam yemeğini yiyorlar. Haydi 
biraz daha dolaşalım, diyorlar. Ara
ba onları bu sefer de Kozak yolu -
nun başlangıcına doğru götürüyor. 

Ay ışığı gölgeleri daha ziyade ko
yulaştmnış .. Buna mukabil aydın -
lığa isabet eden yerler, aksine, par· 
lak görünüyor. Fakat çiy değil de 
hafif, hülyalı bir parlaklık.. Genç 
evliler biraz evel neşeli neşeli konu
'uyorlardı. Şimdi 'iklısi de eu•uyor. 

Yalnız motörün hafif sesi işitiliyor. 
Selçuk köprüsünün başına geldik -
leri zaman genç kadın kocasına: 

- Dere ne güzel değil mi? Şura
da biraz duralım istersen ... diyor. 

Genç erkek de zaten böyle bir 
teklif bekliyordu. Otomobili dur
duruyor. İkisi de gene sessiz, etraf
taki çamlarda ve asırlık çınarlarda 
aya karşı ebedi screnadlarını söyli
ycn bülbülleri dinliyerek düşünce
ye dalıyorlar. Zaten o civarda on -
lar gibi yeni evliler ve aşıklar var ... 

*** 
... Biz bunları düşünürken, karşı

ki kapıdan Lütfullah Denizer'in 
gözlükleri parladı. Dudaklarından 
hiç eksik olmıyan tebessümiyle: 

- Oooo 1 Dedi. Siz hala yatmadı
nız mı? Saat bire geliyor. Yorgun
luğunuzu çıkaramazsanız bana ka -
bahat bulmayın ... 

Sahiden yatmak zamanı gelmişti. 
Belki aynı şeyleri rüyada da görü -
rüz diye, yataklarımıza girince göz
lerimizi hemen kapadık. 

İzmir'de çok feci bir kaza 

Bi.r kamyonet tren altında 
parçalandı, şoför de öldü 
Kazanın mesullyeti ıof örde görülüyor! 

İzmir, (Hususi) 
- Bura.da Kızıl -
çullu ile Gaziemir 
istasyonları ara • 
smda çok feci bir 
kaza olmuş ve bir 
kamyon trenle çar
pışarak hurdahaş 

olmu~tur. Yaptı -
ğım t a h k i k a t
t a n öğrendiğime 

göre bu tüyler ür -
pertici vaka şöyle 

olmuştur : 
Tariş üzüm ku

rumuna ait üzüm · 
lcri nakletmekte o· 
lan ve ehliyetsiz 
şoför muavini Ah · 
met'in idaresindeki 
bir kamyonet Kı · 
zılçullu'dan Gazi -
emir'e giden şose 

üzerinde son sü -
ratle ilerlerken ay
nı istikamette bir 
marşanclizle yan • 
yana gelmişlerdir. 

Esasen tren hattı -
tına muvazi bir va· 

ziyette bulunan şo· 
se üzerinde giden 
kamyonun ehliyet -

siz şoförü marşan· 
dizle yarış etmek 
arzusuna kapılmış . 
tır. Şoför Ahmet 

böylece bir müd -

det gittikten son • 
ra şosenin tren 

hattını katetdiği ' 
noktaya gelmiş ve 

Feci 

• '+ 

kaza neticesinde lokomotif 
al.tında kal.an kamyon 

l
1 

__ R_A_o_v_o_,_. 
Ankara : 

(OgJe ve akşam neşriyatı tec 
mahiyetinde olarak yeni stüd1 
olacaktır.) 

Öğle Nesrivatı : 12.30 Müzik ( 
plakları) - 13.00 Haberler - 13.15 • 1 
Muzik (Eclenceli pl!iklar) Son. 
Akşam Neşrivatı : 

18.30 lstas 
hakkında muhtelif lisanlarla izahat ve 
zik (Kuçiık orkestra) - 19.00 Skeç - 1 
Müzik (Operet parçaları • PUik) - 1 
Musahabe (Bizet hakkında Cevat Mem 
tarafından) - 20.00 Miızik (Radyo 
kcstrası: Şef İhsan Ferit Olnar - 21.00 
rapça söylev - 21.10 Haberler - 2 
Müzik (Halk tUrküleri ·şarkılar ve aa 
serleri) - 22.15 Müzik (Dans plakları) 
22.45 - 23,00 Haberler istasyon hakkt 
muhtelif lisanlarla neşriyat ve İsti 
marşı. Son. 

iı;;tanhn] : 

Kksam Neşrivatı : 18•30 Dan• ı:n 
ıikisi (Plak) - 19.00 Türk musikisi (Pl 
- 19.30 Kadıköy halkevi namına koraf k 
seri koral eefi Hulusi Ekdem. - 19.55 B 
sa haberleri - 20.00 Saat ayan: Suzan 
arkadaşları tarafından türk musikisi 
halk şarkıları - 20.40 Ajans haberleri 
20.47 Ömer Rıza Dogrul tarafından ar 
ça söylev - 21.00 Saat ayarı: Orkest 
ı - Kalman: Maric;a potpurri. 2 - Şube 
Serenad. 3 - Arditl: I. Baeye, vals - 21· 
Necmettin Rıza ve arkadaşları tarafın 
tiırk musikisi ve halk şarkıları - 22

1
. 

Hava raporu - 22.13 Fasıl saz heyeti: 
rahim Uygun ve arkadaeları tarafından 
22.50 Son haberler ve ertesi giınün prog 
mı - 23.00 Saat ayarı lstikl5.I marşı, so 

Avrupa : 

u.t-t<.;HA VE OPERETLER: 20.10 Kö 
nigsbcrg - 21 Brüksel, Milano, Varşo 
- 21.30 Liyon, Paris Eyfel Kulesi, So 
tens. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SE 
FONİK KONSERLER: 18 Paris • P. 
T. - 20 Kopenhag - 20.30 Floransa 
21.30 Niı - 23.5 Ltlksemburg - 23 Do.Y 
landzender - 2.7 Post parizycn. 

ODA MUSİKİSİ: 14 London - RecY 
nal - 17.15 Roma- 17.35 Var§ova -22 
Doyc;landzcnder. 

SOLO KONSERLERİ: 15.30 Viyana 
16.30 Stokholm - 18.10 Münib - 18 
Breslav, Doyc;landzender. 
NEFESLİ SAZLAR (Marli v. s.): 10.s 

Hamburg - 12 Keza - 13.15 Breslav 
18.30 Frankfurt. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR 
18.30 Hambuq~. 
HAFİF MUZIK: 6.30 Berlin, Bresla 

Kolonya - 6.30 Alman istasyonları - 8. 
Frankfurt - 12 Alman istasyonları - 1 
Laypzig - 14.10 Alman istasyonları 
14.15 Berlin, Königsberg - 14.25 Munı 
- 15.10 Viyana - 15.20 Hamburg - 1 
Frankfurt, Ştutgart - 19 Alman iıtasyoı1 
ları - 19.15 Doyc;landzender - 19.3 
Frankfurt - 20.10 Alman istasyonları 
20.30 Stokholm - 21 Viyana - 22.15 K 
lonya - 24 Berlin, $tutgart. 

HALK MUSİKİSİ: 10.30 Viyana 
dır. 11.30 Ştutgart - 14 Keza - 15.20 Brcala 

burada treni arkada brrakmak suretiy-ı ccsiyle kamyonu Ahmede teslimde bir 
le yarışı kazanmak istemiştir. Acemi mahzur görmemiştir. Bu feci vaka 
şoför, bu geçit noktasında trenin ken-1 hakkında zabıta tahkikat yapmakta-
disine yetişebileceğini hesaplıyama
~ ve lokQP>Oti,f b~ün ailr.t~le ı..
yona çarpmııtır. Lokomotifin maki-
nisti Bekir ve ateşçi şoförün bu delice 
hareketini görmüşler, fakat geçit ye -
rinde kamyonun duracağını zannet
mişlerdir. Halbuki kamyon tam bura • 
ya gelince birdenbire önlerine çık
mıştır. Makinist Bekir derhal fren 
yapmışsa da lokomotif ancak 150 met
re ötede durabilmiş ve bu mesafe için
de kamyonu da beraber sürüklemiş
tir. Bu yüzden vagonlardan ikisi de 
yoldan çıkmış ve hattın 100 metre ka
dar yeri bozulmuştur. 

Ahmet bu münasebetsiz hareketi
nin cezasını hayatiyle ödemi§ ve he
men orada parça parça olarak ölmüş -
tür. 

Yapılan ilk tahkikatta facianın 

bizzat şoför Ahın.edin dikkatsizlik ve 
hatası yüzünden olduğu kanaatine va-

rılmıştır. 

Öğrendiğime göre bu kamyonuın a -
sıl şoförü Cemal Andiç adında bir a -
damdır. Cemal Andiç o gün bir hasta
lık geçirdiği için evinde istirahat et • 

-~ _ _:..........;._::::..:...;;==~=====·1 "--18 Vivan.a1 ziıı:: -20.45 ıı..... mtm r-"Z . e { ~ıgıın orkest 

Ankara Borsası 
7/1. teırin/1938 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Roma 
Cenevre 
Aaısterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 

, Sofya 
Prac 
Madrit 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrat 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Acıhs 

6.08 
126.62 

3.3975 
6.6225 

28.8625 
68.8750 
50.71 
21.41 

1.1125 
1.56 
4.355 
6.08 

23.7325 
25.0725 

0.9150 
2.9225 

35.4950 
31.315 
23.825 

Kapanıs 

6.08 
125.785 

3.3975 
6.6225 

28.8625 
68.8750 
50.71 
21.41 

1.1125 
1.56 
4.355 
6.08 

23.7325 
25.0725 

0.9150 
2.9225 

35.4950 
31.315 
23.825 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 ikramiyeli 

Ergani 19.20 19.20 
(adedi) 

rası). 

DANS MÜZlCil: ıs.ıs Laypzig - 21.4 
Monte Ceneri - 22 Beromünstcr, Londo 
- Recyonal - 22.15 Stokbolm - 22.20 Mli 
nih ve diier alman istasyonlan - 22.3 
Hamburg, Floransa - 23 Stokholm - 23.3 
London - Recyonal, Milano - 23.15 Rom 
Varııova - 24 Lil, Lükscmburg, Pari•· 
Stra:ı:burg, Tuluz. Tuluz, Pirene - 0.10 
Droytviç - 0.30 London • Recyonal. 
Droytvic;. 

Kirahk hane 
'Ankara 1smetpaşa mahallesinde 

Müdafaai Hukuk Caddesinde asfalt 
yol kenarında ölü Sabihaya ait hane 
dört oda bir mutbah 1 banyo elektril< 
su tesisatları havi kiraya verileceğin· 
den istiyenlerin 9·10-938 pazar günü 
saat ıo da mezkur evde hazır bulun· 
maları. İzahat almak istiyenlerin de 
Ankara 3 üncü sulh hukuk mahkeme· 
sinde odacı Kamil Yılmaz'a müraca· 
atelri. 7413 

miş ve işlerin geç kalmaması düşün- ~ =============:::J' 

Zayi - İll§aat Usta Mektebinden 
aldığIDl tasdiknamemi ka~bettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
ohnadığı ilan olunur. 78 numaralı Ke
mal Kıra 7417 

223 
meyveleri olan ve münbit toprağından kokular ta· 
fan yabani bir bahçe gibidir: 

r.ırlangıçlar gene dönüp gelmitleNlir. Şehrin öte• 
sindeki orman gürültüleriyle uyanıyordu: Zıplayıp 
hoplıyan türlü türlü hayvanlar, meçhul diller konu· 
§an kuılar. Topraktan taze ve tatlı bir koku yükse
lıyor, havada dalgalanıyordu. 

iti bütün kı§ sürmüş.tü. Tıbkı bir nakarat gibi, ka· 
vağın kuru -dalları, gece ve gündüz, dıvara çarparak 
çatrrdamı§tı. llk bahar karıısında idi; demek ki fır· 
hnalar bitmif, gıcırdıyan harman makinesinin eaki 

ViKT ORiA 
l 
J 

Eararh bir yoldan derin ve tenha bir vadiye gir
miftir. Hiç bir hayat yok. Şurada yalnız ba§ma, unu• 
tulmut bir ergurıWl çalıyor. Johannea ona yaklaşı
yor, tetkik ediyor. Ergunun kanıyor, çalaııken cidar· 
jarmdan kan sızıyor .• Daha ileride, bir pazar yerine 
geliyor. Her taraf bom bot. Bir ağaç bile yok. Her 
yan aeasiz. Sadeu çöllepnİ§ bir pazar yeri. HalbUki 
kwnlar üstünde ayak izler.i var, ve havada da san
ki burada &Öylenilmi§ olan &Özler titre§mekte •.. On
lar hala o kadar taze .•. Tuhaf bir duygu onu menge
nesi içine alıyor. Pazar yerinin Üz.erinde muallak 
gibi duran bu aesler onu kaygılandırıyor, heyecana 
verip içini, daraltıyor.O bunları elinin bir hareketile 
uzaklaştırsa da tekrar geri geliyorlar fakat geri ge
lenler söz değil ,ihtiyarlardır; raks eden bir kafile 
ihtiyar. O §İmdi bunları farkediyor. Neden raksedi
yorlar, ve rakaederken de yüzlerinde niçin kıl bile 
kanıldannuyor? Bu fasit daire-den buz gibi bir hava 
tereffÜ.}ı ediyor. Bunlar kendiaini gönnüyorlar. On
lar görür. Ve arkalarından bağırınca da onu ititmi-

ç:ırhları dhayet durmağa mecbur olmuıtu. 
Pe~cereyi eçıp dııarıya bakıyor. Vakit geç değilae 

de sokak sessizdir. Yıldızlar bulutauz bir gökte pa· 
rrldıyor. Yarınki gün sıcak ve parlak olmağı va-dedi
yor. Şehrin homurtuları uzakların ezeli ihtizazına 
karıfıyor. Bir lokomotifin kulak yırtıcı düdüğü ani 
sessizliği yırtıyor; gece treninin geldiğini haber ve· 
riyor. Gecenin sükütu içinde münferit bir horoz sesi 
gibi aksediyor. Şimdi çalıpna saatidir. Bu düdük o
nun için, bütün kı§, sanki bir ihtar olmu§tur. 

Pencereyi kapayıp masa batma oturuyor; oku
mu§ olduğu kitapları yan tarafa atıp kağıtlarını çı
karıyor ve kalemini eline alıyor. 

itte büyük eseri tamamlanmıt gibidir; onda ekaik 
olan hareket halinde bir vapurWl düdüğünü andı
ran son bahistR-, ve bu da zihnindedir: 

''Yol kenarında bir handa bir zat oturmU§tur; bu 
geçici bir yolcudur ki dünyayı gezmeğe, uzaklara 
gidecektir. Yıllar onun sakallarmı ve saçlarını kır
çıllaıtırmı§tır; fakat uzun boyludur; henüz gürbüz 
görünmektedir, ve esaaen göründüğü kadar ihtiyar 
değildir. Ara.bur ıurada, dııarıda, dinlenmektedir, 
ve arı-bacı keyiflidir. Memnundur, zira yabancı ona 
ıarap ve yivr .. ..,y vcrmittir. Bu zat ismini deftere 
yazdığın l onu tanPDIJ, önünde eğilmiı ve 

Yazan: Knut H amnın -16- Çeviren: Ncuuhi BAYDAR 

kendisine büyük bir hürmetle muamele etmekte bu
lunmuttur. Bu zat aoruyor: "Şatoda şimdi kim otu
ruyor~" Hancı cevap veriyor: ''Pek zengin olan yüz 
baıı. Karısı herkese karşı pek iyi davranır." Meçhul 
zat tuhaf tuhaf gülümsiyerek: "Herkese kartı mı?" 
Diyor. "Bana da iyi muamele eder mi acaba?" Ve 
sonra yazmağa başlıyor. Bitirince yazdıklarını tek
rar okuyor. Bu, hazin ve sakin bir manzumedir ki 
acı sözlerle doludur. Sonra kağıdı yırtıyor ve parça
larını da ayrı ayrı yırtıncaya kadar orada kalıyor. 
O esnada kapıya vuruluyor; sarılar giyinmiş bir ka· 
dm içeriye giriyor. Peçesini kaldırıyor: Viktoria; 
§atonwı azametli sahibi. Yolcu birdenbire yerinden 
fn·lıyor. Kararını§ ruhu sanki bir me§ale ile aydın • 
lanmıf gibidir. Sert bir tavırla: "Herkese kar~ı öyle 
iyisini'Z ki; demek, bana da teveccüh gösteriyorı.u
nuz,'' diyor. Kadm, hareketsiz, sessiz ona bakıyor ve 
yüzü mos mor oluyor. Öteki, aynı ciddi eda ile ''Ne 
istiyor&unuz ?" diyor. "Bana geçmit günleri hatır· 
latmağa mı geldiniz? Zira, ıunu biliniz ki Madam 

bu eon aeferdir; büabütün gidiyorum.'' Şato aahibi 

genç kadın swsuyor, ve yalnız dudaktan titriyor. 

Erkek devam ediyor: "Demek ki çılgmlığrmı size 

bir kere itiraf etmi~ olmam size kifa,ıet etmİf.or ... 

Dinleyiniz; aize bir itirafta daha bulunacağım: Si
zi arzuluyor, fakat kendimi buna laysk bulmuyor
dum ..• Şimdi memnun oldunuz mu?" Ve gittikçe 
artan bir hararetle devam ediyor: ''Beni reddedip 
bir ba~kasiyle evlendiniz. Ben, bir köylü, kaba saba 
bir adam, kırallara mah&us av aahaama nasılsa genç
liğinde girivermİ§ bir ayı idiın!'' Bu sözleri telaffuz 
eden yolcu hıçkırarak bir iskemleye yığılıyor. Yal
varıyor: "Haydi, çıkınız, gidiniz!" Şatonun azamet
li sahibi, yüzü göaü bembeyaz, ağır ağır, kelimeler 
üzerinde ayrı ayrı dW"arak: .. Sizi seviyorum. Söyle· 
diklerime iyice dikkat ediniz: Sevdiğim. siuiniz, al
laha ısmarladık!" Diyor. Ve tatonun sahibi olan 
genç kadm yÜZÜDÜ elleri içine giz.liyerek kapıyı bu
luyor, ve acele kayboluyor .... 

Johannee kalemini bırakıp iakemlesinin · arkaıma 
dayanıyor. Ala: Bir nokta, ve hepsi bu kadar. ı,te 
kitap bitti; eseri tamamlandı. Bütün bu karalanını§ 

kağıtlar, dokuz aylık s&yıin aemeresidir.Damarlarm-

da derin bir biz dcMqıyor. Ve orada ohumu§, tafa

ğm geceden kurtulduğu penceresinden bakarken 

batı oğuldayıp zihni çalıpnağa devam ediyor. lçin

cie ~ tğMIÜl&or .ihtizaz ed~. Be~ henüz bol 

yorlar, çünkü onlar ölüdür ... Şarka doğru, günqe 
doğru yürüyÜp dağın . kaJ"!unna geliyor. Bir aes o
na: "Karımda yükselen dağ be-ıiın ayağımdır. Ben 
alemlerin intihaama bağlıyım. Gel 'beni kurtar!'' Ve 
Johannes dünyaların hududuna doğru yola çıkıyor. 
Bir köprü yanında bir adam gelip geçeni gözetliyo'!", 
gölge topluyor. Bu adam misk gibi kokuyor. Johan
nea, gölgesini almak istiyen bu adar.11 görünce müt
hiş bir korkuya yakalanıyor ... Ona doğru tükürüp 
yumruğu ile tehdit ediyor. Fakat a.dam onu bckliyc· 

-Sonu var-
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Neyin 
Dün Dr. Aras bir öğle ziyafeti, iflası ? 

Dr. Funk'un dünkü ziyaretleri 4. üncü bölge iıgal edildi 

Çekoslovakya'da 300 
Südetlerde de 300 bin 

bin alman 
çek kalacak akşam da Alman büyük Elçisi 

bir ziyafet ve bir suvare verdi 

~~~-
!4 

Doktor Funk Ziraat En•titüaünü ziyaretinde 
İki gündenberi misafirimiz bulu -ı 

nan Alman lktısat Nazırı ekselans 1 • 

Dr. Funk dün öğleden evel milli ban- 'ek H!lrı~ıye Nazırı 
kalarımızı ziyaret etmiş ve bu arada ' & ı-. 
Cümhuriyet, Ziraat, Sümer ve lı Ban-

kala_rını gezmiştir ... ~-ayan ~~-nk _d~ Berlln'e a·ıdlyor 
Gazı ve İsmet lnonu Enstıtulerını 
ziyaret etmiştir. 

Hariciye Vekilimiz B. Tevfik Rüş
tü Araa dün saat 13.30 da Alman lk
tısat Nazırı ve refikası şerefine hari
ciye köşkünde bir ziyafet vermiştir. 
Ziyafette misafirlerimiz Hariciye Ve
kili B. Tevfik Rüştü Aras, Dahiliye 
Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. 
Şükrü Kaya, İktısat Vekili B. Şakir 
Kesebir, İnhisarlar ve Gümrükler Ve
kili B. Ali Rana Tarhan, Alman Bü
yük Elçisi fon Keller ve refikası, 
Berlin Büyük Elçimiz B. Hamdi Arpağ 
ve lktısat Vekaleti ileri gelenleri bu
lunmuştur. 

Misafirlerimiz öğleden sonra Yük
sek Ziraat Enstitüsünü ziyaret et -
mişlerdir. 

Almanya'nın Ankara Büyük Elçisi 
fon Keller dün akpm Ankara Palas
ta ekselans Dr. Funk ve refikaları şe
refine bir ziyafet vermiş ve bunu bir 
suvarc takip etmiştir. 

(emberlep'll slylSlll 
Londra, 7 a.a. - Taymi• gazeteai, 

Başvekil Çcmberleyn'in dört günlük 
Avam Kamarası müzakerelerinden 
sonra elde ettiği parlak muzaff eriyc
ti bahis mevzuu ederek diyor ki: 

Diktatörlüklere kartı hücum etmek 
bir siyaset değildir. Büyük Br~tanya 
için yapılacak bir şey vardır kı o ~a 
şudur: Vaziyeti göz önünde tu~ b~r 
silahlanma ile beraber kurucu hır sı-
\rasete sadık kalmak. 

... ,,,,, .. ,,,,, •••••••••••••••••••••••••• !:. 
= SHIRLEY TEMPLE = 
- 'd = :: Yakında Ankara a : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı-

Prag. 7 a.a. - Hariciyl! nazırı B. 
Şvalkovıki, bu sabah buraya gelmiş· 
tir. Nazır Prag'da bir müddet kaldık -
tan sonra Berlin'e gidecektır. 

Yeni lıariciye nıa.zırının 
·uaziyeti 

Prag, 7 a.a. - Çe.ske - Slovo gaze
tesi, yeni hariciye nazırı Şvalkovs1d
den bahsederek diyor ki: 

"Yeni çekoılovak hariciye nazırı

nın Berlin'de uzun müddet bulun
duktan aonra diğer totaliter t!t:vl..t 
nezdinde de Çekoslovakyayı temsıl 

etmiş olması iyi bir tesadüftür. Ha· 
rici siyasetimize yeni bir ve.çhe ver
mek mecburiyetinde bulu.ıduğu.ınu.ı: 

9u anlarda Şvalkovaki'nin memleke
tine iyi hizmetlerde bulunması bek
lenebilir. 

Yeni bir 111111111 daha geldi 
latanbul, 7 (Telefonla) - Deniz~ 

bank tarafından Kadıköy, Adalar ve 
Yalova hattı için Almanya'ya ısmarla
nan gemilerden birisi de bugün lima -
nımıza geldi. Yeni vapur 1700 yolcu 
alacak kabiliyette ve 14,5 mil süratin
dedir. 

Denizde ihtiyar bir kadın 
cesedi bulundu 

İstanbul, ~ (Telefonla) - Dolma -
bahçe önünde 70 yaşında kadar görü -
len bir kadın cesedi bulunmuştur. 

Cesedin ilzerinde hüviyetini tesbite 
yarıyacak hiç bir işaret bulunama -
mııtır. Zabıta tahkikata başlamıştır. 

ı-istanbul'un kurtul üş bayramı 1 

kalôde tezahürlerle kutlan -
,11111 feıJ J fıtanbul'da yapılan ge -

dt~nbul'un kurtuluı 
1
bayra;:; reıi,,Jer ;erimizi görüyor.uncu. 

12'ınr yazmııtık. Yu.larda .. ıJB pOl 
~it resminde •ÜıJarilerimtZ' 

(Başı ı. iııci s3yfada) 
yamşmasını temin edemedikleri, 
ve mütemadiyen müşterek bir 
menfaate cevap veremedikleri 
için atıl kalnııya mahkfun oldu
lar. Aynı tecrübeyi şu veya bu 
şekilde tekrar etmekten ne çı
kar? Birkaç yeni facia, ve yeni
den iflas! yeniden harp, kendisi 
veya tehlikesi! 

Avam Kamarasındaki nıüza -
kereler, sulhu kurtaran teşebbii
ıe layık olduğu ehemiyetin veril

I diğini gösterdiği kadar sulh ha
l )inin devam ve istikrar şartları
, ~m ne suretle hazırlanacağı me
. aelesinin herkesin başlıca endi -

l
i ~esi olduğunu da isbat ediyor. Bir 
dosya evrak mahzenine atılmış
tır: Fakat herkesin masası11ın 
üstünde müzakere ve halledil
mesi lnzım gelen bir sürü m e -
s e 1 e dosyası var. Bu mesele -
ler cihanşümul menfaat müca -
delelerine taallUk etmekte, her 
biri Avrupa ve cihan sulhu tali
hini bahis mevzuu edecek buh
ranlqnma istidatlarına sahip bu
lunmaktadır. ''Sulh için sulh" 
veya "her ne pahasına olursa ol
sun sulh" değil, milletlerin el
birliğini temin eden ve menfaat
ler ahenginden doğan sulh ga -
yesine varmak lazımdır. Hüküm
lerde acele etmeksizin hadiaele -
rin ve bilhassa zihniyetlerin yeni 
inki§aflarını bekliyelim. 

F. R. ATAY 

Pol ny hlar 
Rutenyanın Macarlara 
verllmeslnl istiyorlar 

(Başı 1. inci sayfada) 
Kontesaki'nin Varşova seyahati, ıyı 
haber alan Budapeşte mahfillerinde 
bir macar - Polonya - Romen bloku 
vücuda getirilmesi için Macaristan 
tarafından yapılan bir teşebbüs ma -
hiyetinde telakki edilmekt edir. Bu 
mahfillere göre bu blok südetler bir
liğinin garbe doğru sarkmasına ma
ni olacaktır. Fakat bu blok, nazari 
bir tehdit mahiyetinde olan südetler 
birliği hayaletinden daha büyük bir 
tehlike teşkil eden Almanya'nın şar
ka doğru genişlemesine mani olacak 
bir se.d mahiyeti alacaktır. 

Berlin, 7 .a.a. - Alınan ordusu u
mumi karargahından tebliğ edilmiş
tir: 

General Rund Stedtin idaresind~
ki kıtaat bugün 4 numaralı bölgenin 
geri kalan kısımlarını da işgal etmiş
lerdir. 

işgalden sonra aluıli vaziyeti 

Berlin, 7 a.a. - Havas: Çekoslovak· 
ya'ya 7 teşrinievelle 10 teşrinievel .ı
rasında alman kıtaatı tarafından iş
gal edilecek olan beşinci mıntakanın 

da bugün kararlaştırılan tahdidindcn 
soma Çekoslova'kya'da takriben 300 
bin alman kalacağı iyi malnmat alan 
alman mahfillerinde tahmin edil· 
mektedir. 

Diğer taraftan, 1 O teşrinievele ka -
dar alınan hak imiyeti altına geçecek 
çek adedi de 300 bin kadardır. Ve bu 
rakama 'bu mıntakalardaki kalabalık 
ç.ek memurlr dahil c1-eğildir. Çek mu
hacirlerinin adedi bir kaç yüz bini 
bulmakta ve bunların akibl!ti de, Çe
kosfo'\akya devletinin çek veya slo
vak bölgelerinde vazifelere gönderil
miş olan 5Üdet memurlar gibi i'ki hü
künıct arasında müzakereye mevzu 
teşkil edecektir. 

!il iilıeciler mesdcsi 
Vaşiııgtvn, 7 a.a. - Saı . .wıycttar 

bir membadan ogrcnildiginc goı e 13. 
Ruzvelt, B. Çeınberlayn'a bir ınesaJ 
göndererek hali hazırda Çekoslovak
ya'da 'mcvzuubahs olan mültt:cilc:
meselesinin halline yardım edecek 
bir hal sureti teklif etmiştir. 

Südeı mınıalmlarmdan 

kaçanlar 
Karlsbad, 7 a.a. - ..,udet mıntaka

ları alman kıtaatı tarafından işgal e
dilmiye başlanınca ekserisi komünist 
olmak üzcı e buradan Prag'a kaçmış, 
fakat orada kabul edilmeyip iade e
dilen 400 kişi bugün buraya trenle 
dönmiıştür. Bunlardan 200 Ü evleri
ne gönderilmiştir. Diğerleri hakkın
da tahkikat yapılıyor. 

Almanya'daki lfe/erberlik 
Bcrlin, 7 a.a. - Siyasi mahfiller

den alınan malCtmata g öre, südet top
raklarının işgalinden ev el s efer bet
lik kaldırılması hakkında hiç bir ted
bir alrnmıyacaktır. 

Berlin'de hava hücumlarına karşı 
alınan tedbirler kaldırılmıştır. 

Çeklerin bir ıek:ıibi 

Cenevre, 7 a.a. - Çekoslovakya dai
mi bürosunun matbuat servisi, alman 
radyosunun ve bilhassa Viyana, Layp
zig ve Breslav radyolarının Çekoalo -

vakya aleyhindeki neşriyatını pro -
testo eden bir tebliğ neşretmiştir: 

"Dün alman radyo postaları, südet 
mıntakasını tahliye eden çek kıtaatı
nın tam bir dağınıklık halinCle olduğu 
hakkında bir haber neşretmişlerdir. 
Aynı istasyonlar, çek askerlerinin 

günlerce erzaksız kaldı1clarrnı ve bu 
yüzden südet alınanlarının mallarını 
yağma ettiklerini bildfrmişlerdir. 

Bilaki• bitaraf ve beynelmilel bir 
kaynaktan alınan malumata göre, gay
ri muntazam südet teşekkülleri ile 
bazı Henlayn partisi mensupları sü
det topraklarını terkeden çek memur
larını ve askerlerini soymuşlardır. 

Çek memurlarının 'bütün mallarını 
tamamen naklederken alman muha
cirlerinin mallarını da birlikte götür
dükleri hakkında alman radyosu tara
fından neşredilen haberler tamaıınen 
asılsızdır. Bilakis çek devlet memur
ları bütUn mallarını alman ordusu ta
rafından işgal edilen topraklarda bı -
rakmışlaraır. 

Bu netdyatın Miınih anla§masının 
metin ve ruhuna ne dereceye kadar 
uygun olduğu merr/.c edilecek bir şey-

dır.,, 

J'rag'l.a Bertin arasında 
anla§11ıa 

Londra, 7 a.a. - ..... u sabahki gı:ızete
lcr, çekoslovak topr~larının teı·ki te
f crruatıyle meşgul oln. .ad~r. 

Ga:ı:eteler bilnassa, 1.1- , .1.ı mınta
kanın tahdidi ve Rutenya mıntakala -
rmın J.1acaristan'a ilhakı yanı Polon
ya ile Macarist~n arasında. müş~_er.:k 
bir hudut tesisı meselelerıne buyuk 
bir alaka göstermektedir. 

Mat'buat, yeni hududun protestolar 
ile kabul cdıldiğıini ve fakat her ŞC}'C 
rağmen Sirovi hukümetinin Almanya 
ile mukarenet siyasetine devam etti
ğini tebarüz ettirmektedir. 

Daily Mail gazetesi~ın Berli?'den 
istihbarına göre, Berlın mahafıh, Be
ne§'in istifasından sonra Berlin'le 
Prag araaında yakında bir anlaşma 
hasıl olacağı Umidindedfr. 

M ünakalelerin ıamsimi 
Berlin, 7 a.a. - Münih anlaşması

nı tatbika memur enternasyonaı ko· 
misyonun tavsiyesi üzerine, Alman
ya ile Çeko61ovakya arasında'ki de
miryolları münakalatının tanzimi i
çin alman ve çekoslovak münakalat 
nazırları müzakerelere b&§lamıtlar

dır. 
Südet mmtakalariyle Çekoslovak-

ya balkının vatanlarına iadesi me • 
sele11i üzerinde daha ıimdiden anlaş
ma hasıl olmu9tur. Diğer umumi mü
nakalat me.elelerinin tanzimi için 
müzakereler devam etmc*tedir. 

Belgrat, 7 a.a. - "D.N.B." bildiri
yor: .t>elgrad'm siyası nıahafıJı, slo
vak mesel~sinin inıkışaiını ve mac.ır 
matbuatının bir an.acar - Polonya muş
terek hudu<lu tesisi lıakkınoaki neş· 
riyaum derin bir alaka ile takip et
mektedir. 

Gönüllülerin geri ı 
çekilmesi 

ltalya'da ırkı 

himaye Gerek hükUmet mahafili gerek mu
halefet macar mutalibatını etnografik 
hakıkatlerc ne ot:recı:ye haaar uy6un 
olduğu bakımından tetkik ey Jcnıe acte
dir. Bu hususta işaret edildıgine göre, 
südet alınanları n1caele11inin hallinde 
münhasıran etnografik sebepler yanı 
milletlerin kendi mukadderatlarına 

kendilerinin hakim olması esası naza
rı i'ibara alınmıştır. Mevcut kanaate 
göre, etnogıaiik sebeplerden mülhem 
olmıyan macar mutaliuatı büyük miış -
kiılatı mucıp olacaktır. Ko.manya'nın 

da bu hususta Yugoslavya ile henıiı
kir olduğu beyan ediyor. 

Buda peşte, 7 a.a. - Yarı resmi Pos
ter Loyd gazetesı neşrcttıgı baş ma
ıtalesinde l'tıacaristan'la Polonya ara
..,ında müşterek bir hudut tesisınin ta
rihi bir mefküre oldugunu yazıyor ve 
rlariciye nezareti şeflerinden Czaki'
nin Varşova'ya seyahatinin ve bu za· 
tın Polonya Hariciye nazırı Bek'le 
müzakerelerinin bu müşterek Polon
ya - macar iduiasının tahakkukunu is
tihdaf eylediğini kaydetmektedir. 

Gazeta Polska, Polon) a ile Maca
ristan arasında müşterek bir hududun 
tesisi liızumunda tekrar israr etmek· 
tedir. 

Gazete, bunun yalnız Lehistan ve 
l\lacaristan için degıl, çek milletinin, 
'"menfaati" namına da elzem olduğu
nu, yani Avrupa'nın bu bölgesinde iyı 
komşuluk miınascbetlerinın istikraıı 

için böyle bir hal tarzınrq lüzumlu 
bulunduğunu kaydediyor. 

Prag' dan cevap gelmedi 
Budapcşte, 7 a.a. - Macar hükume

tinin mükerrer taleplerine Prag hü
kümetinin resmt cevabı henüz Buda
peşte'ye gelmemiştir. 

Taşen'in iıgali 
Var§Ova, 7 a.a. - Teşen'in devrine 

ait meseleler hakkında ,çek büküme
tiyle müzakerede bulunacak olan leh 
heyeti bugün Teşen'den Prag'a hare
ket etmittir. 

Leh kıtaatı bugün Teşen bölgesini.1 
son kısmını işgal etmiştir. 

( Başı 1. inci sayfada ) 

yarecilerin tayyare kuvetlerini ve 
fen kıtaatının da geriye alınması nok
tai nazarında ısrar eylediğini kaydet
mektedir. 

Havas muhabirine göre, diplomatik 
mahafillerde Roma'daki ingiliz • ital
yan görüşmelerinden ani ve heyecan
lı neticeler beklemek doğru olmıya
cağı bildirilmektedir. 

Bu mahfillere göre, bu görüşmeler 
faydalı olmuştur. Ve müzakerelerin 
ilerlemesi imkiinı şimdiye kada: ol -
duğundan daha fazla bir kuvctle der
piş e.ii!elıilir. 

f.,ondrll lıiil:iimctinin istediği 
Roma, 7 a.a. - Söyic:ndiğine gört>, 

Londra, faşist hü~ümct~nin derhal 
on bin gönüllüden mürek<ep bir ital
yan gönüllü kuvetinin geri almasını 
istemekte ve İtalyan Je1yonerlerinin 
kısmı küllisinin bundan sonra yapı -
lacak tahliyesi hakkında sarih temi
nat istemektedir. Buna mukabil Lon
dra derhal Roma itilliflarını tasdik 
edecek ve imparatorluğu tanıyacak . 
tır. ltalyanlar ise hiç bir anlaşmaya 
yanaşmadan Franko'nun muzaffer ol
masını istemektedirler. İtalyan gö -
nüllülerinin geri alınacağına dair ve
rilecek teminatı hükümetçilerin saf
larında çarpışan gönüllülerin geri a
lınmasına dair teminat takip edecek
tir. 

Herhalde teknikçiler naayonalistle
re yaptıkları yardımın idamesine ça
Iııılacaktır. Franko'ya muharip hakkı 
nın verilmesi ve hüküemtçilerin elin
de bulunan lspanya'nın deniz ve ka-
ra hudutlarında yapılan kontrolun 
takviyesi arzu edilmektedir. İyi ha -
ber alan Roma mahfillerinde Roma 
ile Londra arasındaki noktai nazar 
teatilerinin bir neticeye iktiran etme 
den evel bir müddet daha devam ede
ceği zannedilmektedir. 

Frankocul.arın /ikri 
Burgos, 7 a.a. - ls,eanya meselesi-

(Başı ı. inci sayfada) 

Iarın umumi surette faşizm aleyhin
deki hareketleri ile meşgul olunması 
için ileri sürdükleri sebepleri hatır
lattıktan sonra yahudilerin ltalya'ya 
sokulmamasına karar vermiştir. Ya -
hudi addedilecek kimseler şunlardır: 
Anası ile babası yahudi olan ço -

cuklar, babası yahudi anası ecnebi o
lanlar muhtelif bir ana ve babanın 
sulbu~dan dünyaya gelmiş olup ya
hudi dinini kullananlar. 

1919 ve 1922 seneleri arasında fa. 
şizme kaydedilenlerle İspanya harbı 
dahil olmak üzere son harplere 
gönüllü olarak iştirak eden veya harp 
Ierde ölen italyan yahudilerinin ço
cukları istisna edilmiştir. Diğerleri 

partiye ithal edilemiyecekler, sanayi 
müesseseleri işletemiyecekler ve elli 
hektardan fazla araziye sahip olıımı
yacaklardır. Bunlar umumi hizmet -
terden uzaklaştırılacaklar ise de din
lerini kullanmaları garanti edilmiştir. 

nin halli için bir Musolini - Dafadiye 
• Çemberlayn mülakatından bahsedil
diği şu sırada, nasyonalist hükümet 
kendi vaziyetini tasrihe lüzum gör -
mektedir. / 

Burada söylendiğine göre, yabancı 
memleketlerde anlaşma ile tavassut 
biribirine karıştırılmaktadır. 
Yabancı devletlerin lapanya'ya zor

la bir mütareke kabul ettirmeleri ka
bul edilemez. Buna mukabil bu dev
letler, anlaşmazlığı yalnız İspanyol -

lara tahdit etmek ve yarım adayı ta -
mamen tecrit eylemek suretiyle iç 
harbin aUratle bitmesine imkan vere
bilirler. Nasyonalist hükümet ancak 
tam bir aekeri zafer tasavvur edebi
lir. Bqka bir tesviye sureti derpiş e
dilmesini kabul etmemektedir. 
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166. 
Milli birliğin bir ölçüsü 

Dünyanın her tarafında §dıirl• 
halkiyle nüfusun geri kalan kumı 
arasında birinciler lehine bir fikri 
seviye farkı bulunduğu muhakk.ak -
tll'. Bu itibana da kasaba ve tohir
lerdeki aiyasi hayat tezahürlerine 
vatan mikyasında bir miina ve mahi
yet atfo Wlur. Çünkü oralarda tecel
li eden fikir cereyanları umumi aidi· 
ıin nazımı aayılır: ünevverler, mü
tefek kirler, ekonomi ve politika •· 
damları tehir ve kaaabalarda top
lanmış değil midirler? 

Bu çc~t topluluklarda siyaai ce • 
rcyanlar bahse konulunca da beledi
ye seçimleri bir mihek gibi e&e alı
nıp tetkik ve tefeir olunur. Zira, bu 
seçimleroen sonra mebua seçimleri 
gelecek; bdodiye aeçim.leri netK:.
leri ise mebus aeçimleri bakımından 
en doğru istidlallere imkan vere
cektir. 

Birçok şehirlerimizde olduğu. gi • 
bi Ankara'da da ikmal edilen ve 
bu hwıustaki karara göre bütün 
memlekette iki gune kadıır bitecek 
olan belediye seçiınle.rine vat&ndat· 
ların göstenniı ve göstermekte bu
lundukları yakan alaka, ilk önce. fU• 
na delalet eder: Yeni Türkiye'de 
halk kütleleri hak ve vazifelerine 
karşı gittikçe kuvetli bir bağlıbk İz• 
har etmektedir. Fakat, halk kütlele· 
ri denince de akla aeç.iln hakkmı ha
iz bütün kadın ve erıkelder plir. 
Sandık bntlıırında reaimlerini gördü· 
ğümüz kadınlarımız iae bu haklaranı 
kullanmakta, d enilebilir ki, erkek
lerle rekabet halindedil"ler. Kadın• 
larımızın memleket itlerini bu dere
ce benimaemeleri, yetiıtirecelderi 
nesillere dair bize büyük ümitl• 
vermez mi? 

Belediye geçimleri münaaebetiyle 
şunu da kaydetmeliyiz: Neticeleri 
taayyün eden t.eçimlerde Cümhuri· 
yet Halk Partit.i namzetleri ittifakla 
kazanmışlardır. H r yerden gelen 
seçim haberlerine göre bu aeçimlere 
halkın% 90 ı iıtirik etmiıtir. Bu 
müıahedenin ifade ettiği mana iae 
Atatürk l"'ejimi.ne ve Cümhuriyet 
Halk Partiaine bütün memleketin ta• 
mamiyle bağlı olduğudur. Ve bu, an• 
cak beklenilen neticedir. Çünkü her 
yurtta§ saadetini, refahını, emniye • 
tini bu rejime borçludur. Bu topr&Jk• 
lar üzerinde tarihin kaydetmemiı 
olduğu bir huzur ve aükfin teeuüa 
etmiıae imili, Atatürk rejimi ve 
cümhuriyet hiikümetlerinin buiretli 
idare-.idir. 

Bugünün türkleri, uzak ve yakm 
mazinin venniı olduğu bin bir inti
bah dersini göz önünden bir an uzak 
tutmıyarak selametin ancak milli 
birlikte olduğunu çok iyi anlamıılar, 
rejim ... ve onu temsil edenlere dört 
elle &arıhnıılardır. Milli birliğin ku
vetini herkes bu belediye aeçimlcriy• 
le de ölçebilir. - N. Baydar 

Slovaklar 
hükümeti 

kurdular bile 
Prag, 7 a.a. - Slovak işleri nazır

tı;,ma tayin edilen Yoscf Tisso, biz
zat kendisinin riyasetinde teşekkül 
eden ilk muhtar slovak hükümetinin 
erkfinını general Sirovi'ye bildirmek 
üzere bu sabah P rag'a gelmistir. Ye
ni hükiimet aşağıdaki dört nazırdan 
mürekkeptir: 

Dahiliye: P opolist slovak partisin
den Fernand Durcanski, Maarif: Po
polist slovak partisinden Matus Kar
nak, 1ktısat: Slovak çiftçi partisinden 
Teplauski, Maliye: Slovak çiftçi par
tisinden mtıhcndis Zatko. 

Mümes illeri dün bir itiliif imza e
den slovı:ık nasyonal partisi hükümet
te temsil edilmemistir. Bununla bera
ber bu partinin parlamento mümessi
li Vanko, slovak popolist paı tisini. 
plrl:imento grupuna dahildir. 

Muhtar slovak hiikümetinin bütün 
azas ı merkezı Çekoslovak hükümeti -
ne mensuptur. 

J eni slovak bayrağı 
Presburg, 7 a.a. - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: Şehir, slovı:ık hükumetini 
teside hazırlanıyor. Yeni slovak bay
rağı şimdiden bir çok çatıların üzerin
de dalgalnmktdır. . 

Berat gecesı 
Diyanet işleri Reisliğinden 
1938 senesi birinci teşrinin 9 uncu 

pazar günü şabanın on dördüne teı:a
düf etmekle pazar akşamı (yr ıı pa
zartesi gecesi) leylci berat el ' ı gu i· 
Hin olunur. (4162) 7346 
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RESMi iLANLAR 
1 

·ı mektubu veya o miktar paranın An· Kamutay kara defterdarlığı vemeaine yatmı-
~ ... ------------- dığına dair makbuzlariyle birlikte' 

yevmi ihale olan 20 birinci tClrin 938 

Kok kömürü ah nacak 
Türkiye Büyiik Millet Meclisi idare 

Heyetinden : 
1 - Kapalı zarf mulu ile mecıis ve 

müttemilatı kolöriferleri için (iid 
yüz) ton kok kömürü satın alınacak -
tır. 

2 - Şartnamesi meclis daire mudilr
lüğündcn bedelsiz alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 
(405. dört yüz bef) liradır. (Teminat 
banka mektubu) olacaktır. 

4 - Eksiltme 17 birinci teşrin 1938 
pazartesi günü saat on beşte Büyük 
Millet Meclisi idare ami.rleri heyeti O• 

daıında icra kılınacaktır. 
5 - Kapalı zarfların ihale günü Sd· 

at (14) de kadar makbuz mukabilinde 
tevdi edilmesi lizımdır. 

6 - Talipler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika
ları birlikte getireceklerdir. 

(3997) 7119 

Finans Bakanhğı · 

Bir daktilo aranıyor 
Maliye V ek.ileti Levazun Müdürlü-

1\inden: 
Levazım müdürlüğü için imtihan

la 70 lira ücretle bir daktilo alına· 

caktır. 
İlteklilerin Memurin kanununun 

S. inci maddesindeki belgeleri, mek· 
tep ve varsa daktilo kursu şehadetna· 
meleri ve bu iıteki kabiliyet ve ehli· 
yetlerini bildiren vesikalarla birlikte 
10 ilk teşrin 938 pazartesi gününe ka· 
dar Maliye Vekaleti Levazım müdür
lüğüne miıracaatları. (4190) 7396 

Palto yaptırılacak 
Maliye Vekaletinden : 
1 - Vekalet müstahdemini için ku

maş ve sair bilumum malzemesi müte
ahhide ait olmak üzere 93' adet erk~k 
paltosunun diktirilmesi açık eksilt 
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli bin sekiz 
yüz altmıı lira ve muvakkat teminatı 
yüz otuz dokuz lira elli kuruştur. 

3 - Şartnamesi vekalet levazım mü
dürlüğünde &örülebilir. 

4 - Eksiltme 14.10.938 cuma günü 
uat 15 de levazmı müdürlüğünde mü
teşekkil eksiltme komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 
nci ve 3 üncü maddelerindeki belgeler 
ve muvakkat teminat makbuz veya 
banka kefalet mektubile birlikte bel
li gün ve saatte komisyona müracaat-
ları. (4016) 7087 

TUze Bakanhoı 

Matbacılara 
Adliye Vekaletinden : 
1 - Vekalet, Temyiz mahkemesi, 

Tıbbı Adli, ve bilumum mahkemeler
le adliye daireleri ve tabibi adlilikle
rin 936-937 senelerine ait if ve mahi
yet cetvellerile grafikleri prtname
leri mucibince iki kitap halinde tab 
ettirilmeleri açık eksiltmeye konmut
tur. 

2 - Tahmin olunan bedel 3500 lira
dır. Muvakkat teminat 262,5 liradır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
aayılı kanunun 3 cü maddesinde ya
zılı prtları ve ehliyetleri haiz bulun
maları lazımdır. 

4 - Bu işe ait ıartname Ankara'da 
Vekilet levazım ve daire müdürlü· 
ğünden ve lstanbulda İltanbul adliye 
levazım memurluğundan her zaman 
parasız olarak alınabilir. 

5 - Eksiltme 20-10-938 pertembe 
ıünü saat 15 de Ankara'da Yeniıe • 
hir'de Bakanlıklar mahallesinde veka
let levazım ve daire müdürlilğü oda
ıında toplanacak eksiltme komisyo
nu tarafından yapılacaktır. 

6 - Eksiltme komisyonu nakit ve 
nakit mahiyetinde tahvili aynen te
minat olarak alamıyacağından eksilt
meye gireceklerin teminat olarak ban 
ka mektubu ve yahut teminatın mal 
aandığına yatırılarak makbuzunu ib
raz etmeleri icabeder. 

7 - İlteklilerin tayin edilen gün 
ve saatte teminatlarile birlikte Ko • 
misyon huzurunda bulunmaları. 

(4088) 7247 

Odun ve kömür ahnacak 
Ankara Ceza Evi Direktörlüğün

den: 
Ankara cezaevinin 1938 mali yılı 

ihtiyacı için (55) bin kilo yerli sömi
kok tat kömürü, (15) bin kilo meıe 
kömürü ile (10) bin kilo kırılmıt me· 

odunu irmi gUn müddetle açık 

tarihine miiAdif pertcmbe günü saat 
15 de Ankara Cümhuriyet müddei u· 
mumtliğinde mütefekkil komisyona, 
fartnameyi görmek ve fazla izahat al
mak istiyenlerin Cebeci'de ceza evi 
direktörlüğüne müracaatları ilin olu-
nur. (4028) 7167 

Bayındırlık Bakanlığl 

Kanal • 
ınşası 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan it: 
1 - Seyhan sağ sahil sulama ana 

kanalının kilometre 18+500 den 
3? + 500 e kadar olan son parçasiyle 
kılometre 23+500 de bu kanaldan ay
rılan takriben 20 kilometre uzunlu. 
ğundaki üçüncü ayrım kanalı keıif 
bedeli (401.570) liradır. 

2 - Eksiltme 27-10-938 tarihine 
rasthyan perşembe günü saat (16) da 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdür
lüğü su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - lstekliler eksiltme prtnamesi. 
mukavele projesi, Bayındırlık işleri 
genel prtnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (20) lira (10) kuruı muka
bilinde Sular Umum Müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin (19812) lira (80) kuruıluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birlikte bir istida ile Veka
lete müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri prttır. Bu müd
det içinde vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye ittirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları· 
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar Sular Umum Mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lbımdır. Poetada olan gecik-
meler kabul edilmez. (4107) 7250 

Dere ıslah işleri 
Nafıa Yeki.Jetinden : 
Ebiltmeye konulan it: 
1 - Hanife deresinin üst kıamı ile 

küçük Karaderenin wlilı itleri keıif 
bedeli (185.170) lira (50) kuruftur. 

2 - Eksiltme 27-1~938 tarihine 
raathyan pertembe günü saat (15) de 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Mildür
lüğli su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme prtnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık itleri 
genel prtnameıi, fennt şartname ve 
projeleri (9) lira (26) kuruı muka
bilinde Sular Umum MlidUrlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
tekli terin (10508) lira (55) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt· 
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evet ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birlikte bir istida ile Veka
lete müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det içinde vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye ittirak edemezler. 

S - isteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar Sular Umum Mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (4108) 7251 

Sulama ın_şaatı 
Nafıa Yeki.Jetinden : 
Eksiltmeye konulan iı: 
1 - Menemen ovasının sulanması 

inpatı ve keşif bedeli (458.514) lira 
(30) kuruıtur. 

2 - Eksiltme 27-10-938 tarihine 
rastlıyan perıembe günü saat (11) • 
de Nafıa Vekileti Sular Umum Mü
dürlüğü su eksiltme komisyonu oda
sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - lstekliler eksiltme prtnamesi, 
mukavele projesi, Bayındırlık itleri 
genel prtnameai, fennt prtname ve 
projeleri (22) lira (95) kurut muka
bilinde sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (22090) lira (57) kuruttuk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt· 
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evvel ellerinde bulunan bütün 
vesikalarla birlikte bir istida ile Ve
kllete müracaat ederek bu ite mah
sus olmak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri ,arttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde ba -
lunmıyanlar eksiltmeye iftirlk ede· 
mezler. 

dürlüğüne makhMz mukabilinde ver
meleri lizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (4109) 7252 

l köprü yapl1rılacak 
Nafia V ekiletinden : 

Diyarbakır - Cizre hattının 39 + 
650, 67 + 450 ve 77 + 700 üncü kilo
metrelerinde Kuruçay, Salatçayı ve 
Batman çayı Üzerlerinde yapılacak 

1 X 60, 4 X 60 ve 5 X 100 metre a
çıklığındaki üç demir köprünün inp, 
nakil ve montajları kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 11. 11. 938 tarihine 
tesadüf eden cuma günü saat 15 de 
vekaletimiz demir yollar inşaat daire
sindeki münkasa komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

2 - Bu köprülerin nakliye masraf
lariyle beraber muhammen bedelleri 
mecmuu 1.100.000 liradır. 

3 - Muvakkat teminat 46.750 lira
dır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme 
şartnamesi, bayındırlık işleri genel 
ıartnamesi, üç adet köprü şeması, ray 
inbisat tertibatı şeması, devlet demir 
yolları ray tipi, telgraf hattı konsol
ları şemasından ibaret bir takım mü
nakasa evrakı 50 lira mukabilinde de
mir yollar inşaat dairesinden tedarik 
olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek isti
yenler 2490 numaralı artırma, eksilt
me ve ihale kanunu mucibince ibrazı
na mecbur oldukları evrak ve vesika
larla ehliyet vesikalarını ve fiyat tek
lifini havi kapalı ve mühürlü zarfla· 
rını eksiltme şartnamesi ile mezkur 
kanunun tarifatı dairesinde hazırlı
yarak 11. 11. 938 tarihinde saat 14 e 
kadar demir yollar inşaat dairesinde
ki münakasa komisyonu reisliğine 
numaralı makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

6 - Bu münakasaya gireceklerden 
Uiakal elli metre açıklığında bir de
mir köprü imil ve montajını yapmıı 
olmak prtı aranacaktır. 

7 - Bu mUnaknaya girmek için 
ehliyet vesikası almak istiyenlerin 
referanslariyle diğer vesikalarını bir 
istidaya bağlıyarak münakasanın ya
pılacağı tarihten en az sekiz gün evci 
vekiletimize müracaat ederek ehliyet 
vesikası talep etmeleri llzımdır. 

8 - Münakaaanm yapılacağı tarih· 
ten en az sekiz gün evci müracaat e
derek ehliyet vesikası talep etmiyen
lerin bu müddetten sonra yapacakla
rı müracaatları nazarı itibare alınmı
yacaktır. (3977) 7025 

..... 
GUinrük ve in. a·. · 
~ 

, Tahta ahnacak 
lnhiaarlar Umum Müdıfrlüğün 

den: 

1 - Şişeli içkilerin anbalaJında 
kullanılmak uzcre ş.ır cnamdcrıue e.ıdı 

lısteleıde ebad ve m1kd.ırı yazılı 

4572.63 metre mıkaoı kesıınıış Sdndık
lık tahta 16-8-938 tarıhınt.le ihale edi· 
lemedigınden yeniden ve pazarlık u . 
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedeli beher met
re mikabı 36.30 lıra hesabiyle 165986 
lira 47 kuruş ve muvakkat teminatı 

9549.32 liradır. 
111 - Pazarlık 10-10-938 tarihine 

rasthyan pazartesi günü saat 16 da 
Kabatafta Levazım ve mübayaat şu -
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartnameler 830 kuruş bedel 
mukabilinde İnhisarlar Levazım ve 
mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir 
Başmüdür1üklerinden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için ta • 
yin edilen gün ve saatte muvakkat 
teminat paralariyle birlikte yukarıda 
adı g~en komisvona gelmeleri illn 
olunur. (6732 - 3953) 6970 

Mahkemeler 
Van Sulh Hüimliiinden : 

Vanın Şerefiye mahallesinden Si -
irtli tüccar Hüseyinin Vanın Saray
pars köyünde oturmakta iken balen 
ikametgihı meçhul bulunan Ade oğ
lu Ahmet ve Emin aleyhlerine istih
sal ettiği bin mident mecidiyenin 
660 kuruş masarifi muhakeme ile ken
diliğinden tahsiline dair bulunan 2-7-
931 tarihli ve 75/5 numaralı hüküm 
f ıkraaının balen kendilerinin ikamet
kihlarının meçhuliyetine mebni teb
lii edilememit ve ilinen tebliğine ka
rar verilmif oldupdan bir haf ta i
çinde temyisi clln cylemedikleri tak

k tile ecewi 

Ba bakanlık 
Resul Sılkı öner ha~nlda 
Batveület Devlet Meteoroloji ltle -

ri Umum Müdürlüğünden : 
Mezuniyeti 13-9-938 tarihinde bit • 

ıniş olan Hakkiri birinci sınıf meteo
roloji istaayonu 4 üncü sıruf meteo -
rolojieti Resul Sldkı öner'in vazüesi 
bqma gitmediği Hakkiri viliyetinden 
bildirilmiıtir. 

Bu hafta zarfında vazifesi bapnda 
bulunmadığı takdirde müatafa sayıla
cağı ilin olunur. 

(4192) 

Orman Koruma 

7398 

Satlhk çam ağaçları 
Ankara Orman Bqmühendia Mu

avinliğinden: 
1 - Kızılcahamam kazasının hu • 

dutları rapor ve krokide yazılı ".on
gah sırt ve Çakmaklı nam devlet or
manından 450 metre mikap 950 desi· 
metre mikaba denk 203 adet gayri 
mamul çam ağacı 9 ay zarfında or
mandan çıkarılmak üzere 20 gün müd 
detle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Artırma 20-10-938 tarihine mü
sadif perıembe günü saat ıs de An
kara orman başmühendis muavinliği 
dairesinde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mi
kabın muhammen kıymeti 460 kuruş
tur. 

4 - Muvakkat teminat 155 lira 60 
kuruştur. 

5 - Şartname ve mukavelename 
projelerini görmek istiyenler bu müd 
det içinde Ankara orman ba!Ulühen
dis muavinliğine ve Kızılcahamam 
orman idaresine baş vurabilirler. 

(4140) 7272 

Askerliğe davet 
Ankara Askerlik Şubeai Reiıligin • 

den : 
1 - Şimdiye kadar muvazzaf asker

lik yapmaınıt tam hizmetli ve son 
yoklamuında piyade sınıfına ayırd 
olunanlardan 316: 330 dahil. 

2 - Topçu, süvari, istihkam, nak
liye, mızıka, muhabere, demiryol, 
tank, kimya sınıfına ayrılmıt olan -
lardan 316: 332 dahil. 

3 - Denis, jandarma. orman koru
ma, gümrük, harp sanayii, hava sını
fına ayrılmış olanlar 316: 333 dahil 

4 - Gayri müslimler 316: 331 dahil 
olanlar askere sevkedileceklerdir. 

S - Kimlerin askere gönderilecek
lerine dair namlarına yazılmıı olan 
çağırma kağıdları her erin nüfusun
da kayıtlı olduğu mahalle ve köyle
re gönderilecektir. 

6 - Toplama günü deniz eratı için 
10 Tqrinievvel 938 pazartesi, jandar
ma için 18 Teşrinievvel 938 sah diğer 
sınıflar için 21 Teşrinievvel 938 cuma 
günleridir. 

7 - Bunlardan bedel vermek isti
yenler bedellerinin yukarda yazılı 
toplanma günlerinden bir gün evveli
si akıamına kadar mal sandıklarına 
yatırılmış olması lazımdır. 

8 - Yedek subay prtını haiz mek
teplerden mezun olup da askerliğine 
karar verilmiş ve askeri yüksek ehli
yetnamesi olan kısa hizmetliler de 
1/2. teşrin/938 de yedek subay oku. 
lunda bulunmak üzere sevk edilecek
lerin de 26/1. teşrin/938 de ıubeye 
gelmelidirler. 

9 - Her yeni ve fotograflı nüfus 
cüzdanlarile mümessil veya muhtar
larile birlikte ve toplu bir halde ge
leceklerdir. 

10 - Ankara yabancı As. Ş. si mın
takasında bulunan bu sınıf ve doğum
lu ve yukar.da yazılı prtları haiz o
lanlar da zamanında Ankara yabancı 
As. Ş. sine gelmeleri ve bu ilanın bu 
gibi yabancılar hakkında tebliğ ma • 
hiyetinde olduğu. (4215) 7440 

Satıhk kömür tozu 
P. T. T. Müdürlüiünden: 
İdaremize ait köinür an.barında mev

cut olan 30 ton kok kömürü tozu 20 • 
10 - 938 pel"§Cd>e günü saat 15 de 
müdürlük binasında toplanacak ko -
misyonda pazarlıkla satılacaktır. Ta. 
liplerin o gün komisyona müracaat -
ları. (4211) 7438 

Rontgen malzemesi 
ah nacak 

M. M. V ekileti Satın Alma Kamis -
yonundan : 

1 - Hepaine tahmin edilen fiyatı 
3900 lira olan Haydarpap ba8tanesi
nin sekiz kalem Rontgen malzemesi 

çıJc el•ih0 c euretiyle aatJn ahnacak
tK. 

delerinde gösterilen veaaikle tem 
ve teklif mektuplarını ihale aaatın 

2 - tık teminat 292 lira 50 kurut 
olup prtnamesi her gün öğleden son
ra M.M.. V. aatıııalma Ko. da görülür. 

en az bir saat evel M. M. V. satın al•--..

S - Eksiltmeye gil'ecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. cil maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte elaliltme aaatında M. M. V. 
aatm alma Ko. da bulunmaları. 

(4196) 7430 

Uçuş yolu yaptırılacak 
M. M. Vekileti Saba Alma Komis

yonundan : 
1 - Eakişehir'de tayyare meyda

nında yaptırılacak uçuş yolu kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (283.870) 
iki yüz seksen üç bin sekiz yüz yet
miı lira olup ilk teminat parası 

21.290 lira 25 kuruıtur. 
3 - Eksiltmesi 12 ilkteşrin 938 

çarşamba günü saat 15 de yapılacak· 
tır. 

4 - Şartnamesi 21 lira 20 kuruş 
mukabilinde M.M.V. satın alma ko
misyonundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen vesaikle teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gününde en 
geç bir saat eveline kadar M.M.V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(3845) 6893 

Pamuk ~orap iplili ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alına Komia

yonundan : 
1 ·- Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı 150 kuruı yüz elli kuruf olan 
6730 kilo pamuk çorap ipliği kapalı 
zarf usuliyle münakuaya konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 13.10.1938 perşembe &il· 
nü saat (11) on birdedir. 

3 - llk teminatı (757) lira 13 ku· 
ruştur. 

4 - Evsaf ve prtnamesi bedelsiz o
larak M.M.V. satın alma komisyonun
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
aayıh kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen veaaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evet M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (3945) 6947 

Battaniye ahnacak 
M. M. Vekileti Saba Alma Komia

ma komisyonuna vermeleri. 
(4132) 7399 

ispirto mahlutu ben:ı:İll 

ah nacak 
M. M. Vekileti s.tm Alıma 

miayonunclan : 
1 - 288461 kilo ispirto mahlu 

benzin kapalı zarfla eksiltmeye k 
muttur. 

2 - Beher kilosuna 26 kurut fi 
tahmin edilmiıtir. 

3 - Eksiltmesi 14. 10. 938 c 
günü saat 11 dedir. Şartnamesi ko
misyonda görülür. 

4 - llk teminat 5625 bet bin al 
yüz yirmi bet liradır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ilk tt" 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, S. 
maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte ıhale aaatından behemehal bit 
saat eveline kadar zarflarını M.M.11'· 
satın alma kamisyonuna ftrmeleri. 

(3946) 70Z'I 

Gözlük ahnacak 
M. M. Veületi Sabn Alma K...w 

yonundan: 
1 - 5000 tane gözlük açık emilıtml 

suretiyle alınacaktır. 
Muhammen bedeli (4750) lira olup 

ilk teminatı (356 lira 25 kuruıtur.) 
2 - Eksiltmesi 11. 10. 938 •lı g&

nü saat (15) dedir. 
3 - Şartname ve nilmuneei her fiili 

komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin belli gikı -.e ...tt• 

komisyona gelmeleri lbımdlr. 
(3898) ti898 

Satıhk köhne malzeme 
M. M. V ekileti S.t1n Alma Lı.ia • 

yoaunclan : 
l - Akköpril'de nakliye depcwwı • 

da köhneye aynlan muhtelif cim .. 
miktarda nakliye, marangoz ve araç 
malzemesi arttırma suretiyle 13-10-938 
perpmbe günü saat 14 de Akköprü' • 
de nakliye depoeunda pepn- ,..-. ile 
satılacaktır. 

2 - Arttırmaya gireceklerin •tıt 
günü mezkur depoda bulunmaları. 

(4166) 7387 

11 çeşit cihaz ve ı•i11e 
yonundan : 

1 - 2000 tane battaniye'kapalr zarf- eksiltmesi 
la eksiltmeye konulmuştur. 

Hepsinin tutarı (18000) lira olup M. M. Veületi Satın Alma K...- • 
ilk teminatı (1350) liAdır. -----~~J.~Yon;ı:::;ı111Mrme~~~1 r.-:e:::ıi1en fr•"-•ı 

2 - m..ut:meet 12. ıo. 938 sUfUl· 13400 r ~ 
ba gilnil saat 16 da yapılacaktır. ıra olan ve lstanburda Ha.Jdar-

3 - Şartname, evsaf ve numunesi paşa hastanesinde yaptırılacalıc iater-
her gün komisyonda görülebilir. lizasyon teaisatiyle 11 Çctit cihaz ka-

4 - İateklilerin ihale saatinden en palı zarfla eksiltmeye konulmuftur. 
geç bir saat eveJine kadar kanunun 2, 2 - Eksiltme 28 İkinci tepin 938 

pazartesi günü saat 11 de Ankara'da 
3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle M. M. v. aatm alma Ko. da yapıla· 
birlikte teklif mektuplarını komisyo- caktır. 

na vermeleri. (3899) 6899 3 - llk teminat 1005 lira olup .-n-
YOI silindlrl ıhna<ak namesi bedelsiz olarak her gün öi

leden sonra M. M. V. aatm alma Ko. 
M. M. Vekaleti Sahn Alma Ko

misyonundan : 
1 - 10 tonluk 6 adet dizel motörlü 

yol silindiri satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 43200 lira olup ilk te· 
minatı 3240 liradır. 

2 - Eksiltmesi 15. ıı. 938 salı günü 
saat 15 de M.M.V. satın alma komis
yonunda kapalı zarfla yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 216 kuruı muka
bilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunda yazılı ve
sikalarla ilk teminat ve teklif mek· 
tuplarını belli saatten bir saat eveli
ne kadar komisyona vermeleri li· 
zımdır. (3964) 7029 

Top koıum kahrı ahna(ak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miayonundan : 
1 - Kapalı zarf eksiltmesine istek· 

li çıkmıyan 2300: 2500 baş top koıu
mu katırları 20 tık teırin 938 cuma 
gilnü saat 15 de Ankara'da M.M.V. 
satın alma K. da pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - tık teminat 47500 liradır. Şart· 
namesi 50 liraya M.M.V. satın alma 
Ko. dan alınır. 

3 - Beher bat katıra 450 lira fiyat 
tahmin edilmiştir. 

4 - Pazarlığa girecekler kanuni 
teD)inat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgele{· 
le birlikte pazarlık gün ve saatinde 
M.M.V. satın alma Ko. da bulunma-
ları. (4111) 7254 

Dökme soba ıhnacık 
M. M. Vekileti Sabn Alma Komis

yonundan: 
1 - Hepsi tahmin edilen fiyatı 

(50475) lira elli bin dört yüz yetmiş 
beı lira olan (3000) üç bin adet dök
me soba kapalı zarf muliyle münaka. 
saya konulmu9tur. 

2 - ihalesi 21 • birincitepin - 938 
cuma günü saat on birdedir. 
3- tık teminatı (377~ lira Uç bin 

yedi yüz yetmit dört liradır. 
4 - Evsaf ve tartnameai (255) iki 

yüz elli be§ kuruı mukabilinde M. M. 
V. satın alma komiayonundan alınır. 

da görülür. 
4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

tctminat ve 2490 aayılı kanWMln 2 -ft 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ekailtme 
aaatından behemehal bir saat evveli
ne kadar M.M.V. satın alma Ko. re-
isliğine vermeleri. (4195) 7429 

Veleri• lllktıly•J 
malzemesi ıhlllClk 

M. M. Veületi Saba Alma Komis
yonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen f iatı 
2700 lira olan 35 kalem veteriner bak· 
teriyoloji malzemesi açık eksiltme 
suretiyle ve 29 i'kinci teırin 938 aa1ı 
gUnü aaat 10 da Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 202 lira 50 kurut o
lup prtnamesi her gün öğleden aonra 
komisyonda görülür, 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinde M. 
M.V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(4197) 7431 

Uvamırin ve sömikok 
kömürü ahnacak 

M. M. V ekileti Satın Alma Komia • 
yonuadan : 

1 - Hepaine tahmin edilen fiyatı 
211992 lira 50 kuruş olan 10004 ton 
Lavamarin ve 2529 ton Sömikok kö -
mürü kapalı zarf uıaulü ile münakasa -
gününde talip çıkmadığından bu defa 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 12-10-938 çarpmba 
günü eaat 11 dedir. 

3 - tık teminatı 11849 lira 64 ku -
ruıtur. 

4 - Evsaf ve prtnamcai 1 O lira 60 
kurut mukabilinde M. M. V. aatınail· 
ma komiayonundan alınır 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa
yalı kanunda gösterilen vesaik ve te -
minatla birlikte ihale saatında M.M. V. . . . 

Mu 
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,. ...... .._ .......................... ~ 3 - Eksiltme kapah zarf usuliyle liğinde satınalma komisyonunda ya- . 

inşaat yaptırılacak Lokomotif lavaj tesisafl 
malzemesi alınacak 

teminaC • olup 11 birinci teşrin 1938 ealı günü et pılacaktır. 
atınddlnkara Leva11m Amirliği için saat onda ve kuru ot için saat 16 Pavyonun keşif bedeli 15500 lira, 
~tın al .................... ,.,,.,.,.,.,............ da Bergama Uzun çarşı satmalma ko- muvakkat teminatı 1162 lira 50 kuruş 

misyonunda yapılacaktır. tur. 

Ankara Belcdiye5İnden : 
1 - Otobüs garajında yaptırılacak 

inşaat işi on beş gün müddetle kapa
lı zarfla eksiltmeye konul. ı ştur. Un alınacak 4 - Etin muvakkat teminatı 1390 İnşaatı ikmal edilecek hangarın ke-

1%İfl ıkara Levazım Amirliği Sabn Al
(.omisyonundan : 

kuruş otun 540 liradır. şif bedeli 24329 lira 02 kuruş muvak-
2 - Keşif bedeli 13896,04 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1042 lira

dır. 

5 - Teklif mektupları 11 birinci kat teminatı 1825 liradır. 

- Tabur ihtiyacı için kapalı zarf 
iyle münakasaya konulan ve 5.9. 

a Koo tarihinde eksiltmesi yapılan 
00 kilo fabrika ununa teklif edi

~lutıı Fiat gali görüldüğünden tekrar 
~ koP" ltmesine devam edilecektir. 

teşrin 938 sah günü et için saat 9 (da- Yeniden yaptırılacak bir hangarın 
hil) kadar kuru ot için saat 15 e ka- keşfi 24526 lira 83 kuruş her iki han
dar satın alma komisyonuna makbuz garın keşif bedeli 49053 lira 66 kuruş 
mukabilinde verilmiş olacaktır. Bu olup muvakkat teminatı 3679 lira 02 
saatten sonra mektuplar kabul edil- kuruştur. 

4 - Keşifnamesini görmek istiyen
lerin h er gün yazr i şleri kalemine mü
racaatleri ve ihale 18-10-938 salı gü
nü saat on birde belediye encüme
ninde yapılacağından istekliJerin o 
gün ona kadar teminatlariyle birlik
te teklif mektuplarını belediye enci.i-

. - Kapalı zarf usuliyle 10 I. ci teş-
1 fıyaC ~38 pazartesi saat onJa tabur satm 

ı komisyon binasında yapılacak
cucot 

si ko- - Muhammen bedeli 20900 lira, 
rakkat teminatı 1582 liradır. 

n altı - İsteklilerin belli gün ve saatten 
ıaat evci teklif mektuplarını tabur 

k te- :n alma komisyonunda bulundur-
2, 3• arı. (3933) 6946 · 
bir· 

Zeytin al.nacak [_bir 
~.v. 

!oıT ~nkar~ Levazım Amirliği Satın Al
Konıısyonundan : 
- Ankara garnizonundan birlik 

l~s~eseleri için 6000 kilo zeytin ta
lının açık eksiltmesi 11. 1. ci teşrin 
S saat 15 te Ankara Lv. amirliği sa-

tme 'alma komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 1800 lira, ilk 

lup min~tı 135. liradır. Şartnaır.e ve nü
. &ı~esı komısyonda görülür. Kanuni 

gü- ısıka ve teminatla belli vakitte ko
isyonda bulunulması. (3893) 6939 

Muhtelif inşaat 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

• Komisyonundan : 
1 - Küllük'te yapılacak iki pavyon 

lr tavla bir mutfak kapalı zarf usu-
• yle eksiltmeye konulmuştur. Keşif 

edeli 57842 liradır. 
2 - Muvakkat teminatı 4338 lira

ıır. 

ç 3 - İstekliler bu işe ait keşif plan-
8 arını ve şartnamelerini Muğla'da as
,. ceri inşaat komisyonunda üç lira be
e lel mukabilinde aldırabilirler. İsti-

renlere gönderilir. 
4 - Teklif mektupları 10. I. inci 

:ıeşrin 938 pazartesi günü saat 14 te 
l4uğla'da askeri satın alma komisyo
ııuna gönderilmiş olmalıdır. 

5 -. İhale 10. I. inci teşrin 1938 pa
sartesı günü saat 15 te Muğla'da ko-
111utanhk karargahında satın alma ko
aıisyonu tarafından yapılacaktır. 
. ~ - İsteklilerin bu işi yapabilecek
~erıne dair M.M. inşaat dairesince mu
aadda~ vesikalarını ihale gününden 
b~ş gun evel komisyona göndermele-
1'1 lazımdır. (3891) 6937 

Muhtelif inşaat 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Bodrum'da yapılacak iki pav

yon bir tavla bir mutfak kapalı zarf u· 
l~liyle eksiltmeye konulmuştur. Ke
tıf bedeli 65840 liradır. 

2 - Muvakkat teminatı 4938 lira
dır. 

3 - İstekliler bu işe ait keşif plan
larını ve şartnamelerini Muğla askeri 
inşaat komisyonundan üç lira bedel 
lnukabilinde aldırabilirler. İstiyenle· 
l'e gönderilir. 

4 - Teklif mektupları 10. I. teşrin 
938 pazartesi günü saat 14 de Muğla 
askeri satın alma komisyonuna gön-
4erilmis olmalıdır. 

5 - İhale 10.1. teşrin. 938 pazarte -
li günü sa~t ıs de Muğla'da komutan
lık karargahında satın alma komisyo· 
sıu tarafından.yapılacaktır. 

t 
6. - İsteklilerin bu işi yapabilecek

erıne dair milli müdafaa insaat daire
ai.~c\! musaddak vesikaların~ ihale gü
llunden beş giin evel komisyona gön-
i!ermeleri lazımdır. (3892) 6938 

Arpa ve kuru ot ah nacak 
~ Ankara Levazım Amirliği Satın 

ima Komisyonundan : 
l - Karaki.be'deki birliklerin hay

ran ihtiyacı için 840 ton arpa ev 660 
on balya halinde kuru ot kapalı 
C&rfla eksiltmeye konmuştur. 

mez. 
6 - Şartnamenin dördüncü madde· 

sinde istenilen vesikalar muvakkat 
teminatın konulduğu zarf içerisine 
konulacaktır. 

7 - Şartnameyi görme·k istiyenler 
her haftanın pazartesi ve çarşamba 
günleri saat 15 ten 18 e ve cumartesi 
günleri saat 9 dan ikiye kadar Berga
ma askeri satın alma komisyonuna 
müracaat edebilirler. (3848) 6927 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği .Satın Al

ma Komisyonundan : 
ı - Kayseri garnizon kıtaatmm 

430.000 kilo unu kapalı zarfla satın a
lınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 537 50 lira, 
r:ıuvakkat teminatı 3937 lira 56 kuru?
tur. 

3 - Şartnamesi İstanbul, Ankara 
levazım amirliklerinde ve Kayseri kor 
satın alma komisyonunda görülebilir. 

4 - Eksiltmesi 26.10.1938 pazartesi 
günü saat 16 da Kayseri kor satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
2, 3. maddelerinde yazılı vesaik ve te
minatlariyle birlikte kapalı zarflarını 
ihale günü ve saatinden bir saat evel 
satınalma komisyonu başkanlığına 
vermiş olacaklardır. Postada olacak 
gecikmeler muteber değildir. 

(4209) 7436 

Hangar ve garaj 

yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - 30.9.938 cuma günü saat on bir

de kapalı zarf usuliyle ihale edilece
ği ilan edilen D. Bakır'da tayyare da
fi taburu için iki hangarla obüs batar
yası için iki garaj inşaatına muayyen 
gün ve saatte talip çıkmadığından 
2490 sayılı kanunun 40 mcı maddesi 
mucibince bir ay zarfında pazarlıkla 
yaptırılacaktır. 

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

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

4 - Keşif ve şartnamelerini görmek 
i· +iyenler istekliler her gün mesai sa
atlerinde yedinci kor inşaat şubesinde 
ve D. Bakır levazım amirliği satmal
ma komisyonunda görebilirler. 

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

bilirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edenler Na

fıa talimatına uygun bu işe ait vesi
kaları ile kanunun diğer tespit ettiği 
vesaik ve teminatlariyle birlikte ko
misyona müracaat etmeleri ilan olu-
nur. (4210) 7437 

Tamirhane binası yapllnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al-

nıa Komisyonundan : 
ı - Askeri fabrikalar umum mü

dürlüğü namına Çorlu'da inşa edile
cek tamirhane binası münakasası ka
palı zarf usuliyle 24.10.1938 pazartesi 
günü saat 16 da Çorlu kor satmalma 
komisyonunda yaprlacaktır. 

2 - tık pey parası 4033 liradır. 
3 - Şartname ve projeler 2 lira 78 

kuruş mukabilinde Çorlu kor satınal
ma komisyonundan alınabilir. 

4 - İstekliler kanunun ikinci ve Ü· 

çüncü maddelerindeki belge~eriyle 
birlikte belli gün ve saatten bır saat 
evel teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları. ( 4217) 7442 

Yulaf ah nacak 2 - Arpanın tahmin bedeli 42,000 
lradır. İlk teminatı 3150 lira. Otun 
ıedt li rnt•,ı::ıın ıe ııc ~i 19300 lira temi Ankara Levazım Amirliği Satın Al-
ıatı 1485 liradır. ma Komisyonundan : 

3 - Eksiltmesi 21-10-938 cuma gü- Harp akademisi hayvanatı için 300 
il saat 15 dedir. ton yulafın kapalı zarfla eksiltmesi 
4 - Teklif mektuplan saat 14 de 25.10.938 salı günü saat 15.30 da Top-

'dar komisyona verilmiş olacaktır. hanede İstanbul Lv. amirliği satmal-
5 - Arpanın iki lira ve otun bedel- ma komisyonunda yapılacaktır. Tah
t olarak şartnam<>leri komisyonu - min bedeli 16500 lira, ilk teminatı 1237 
uzda gö!'illelıilir. İstekliler tayin e- lira 50 kuruştur. Şartname ve nümu
len CÜ'1'•e ilk teminatlariyle komis- nesi komisyonda görülebilir. İstekli-
ıııa ge lmeleri. (4122) 7256 !erin kanuni vesikalariyle beraber 

E f ı teklif mektuplarını ihale saatinden 
t a ınacak bir saat evel komisyona vermeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al- (4204) 7435 

a Komisyonundan : p h f 1 k 
1 - 74000 kilo sığır veya keçi eti avyon ye angll' yap iri aca 
iOOOO kilo balya halinde kuru ot sa- Ankara Levazım Amirliği Satın Al-
n alınacaktır. Etin tahmin bedeli oıa Komiayonundan : 
1500 ve kuru otun bedeli 7200 liradır. Gebzede yeniden yaptırılacak bir 
2 - Et ve kuru otun evsafı ile tes- pavyon ile bir hangarın ikmali ve ye
ın ve mahal şartları sıartnamelerin- niden iki hangar inşaatı ayrı ayrı ka
t yazılıdır. Şartnameler Bergama U- palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
ançarşı satın alma komisyonundan a· Eksiltmeleri 26-10-938 çarşamba gü-
~abilir. nü saat 16 da Eskişehir levazım amir-

Bu inşaata ait keşif ve şartnameler 
Ankara, İstanbul ve Eskişehir leva -
zım amirlikleri satınalma komisyon -
larında ve İzmitte tümen satmalma 
komisyonunda görülebilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesikaları ve bu mikdarlarda bun
lara benzer işler yaptıklarına dair ve
sikaları ve bu mikdarlarda bunlara 
benzer işler yaptıklarma dair vesaiki 
ve Nafıa vekaletinin 938 yılı ehliyet 
vesikasile teminat makbuz veya ban
ka mektuplariyle beraber teklif mek
tuplarım havi kapalı zarflarını ek. 
siltme gününde saat 15 e kadar mez
kur komisyona vermeleri. ( 4203) 7432 

Pavyon • 
ınşası 

Ankarc. Levazım Amirliği Satın Al -
ma Komisyonundan : 

ı - lll. neli kor mıntakasıtıda Ba
baeski'de noksan kalan ikişer bölük
lük iki pavyonun münakas~sı kapalı 
zarf usulile 24-10-938 pazartesi günü 
saat 11 de Çorlu'da kor satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - İlk pey parası 2864 liradır. 
3 - Şartname ve projeleri 1 lira 90 

kuruş mukabilinde Çorlu'da satına! -
ma komisyonundan alınabilir. 

4 - İstekliler kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerindeki belgelerile 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evel teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları. (4218) 7443 

Pamuk attırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al -

ma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu okur yataklarının 

6000 kilo pamuğunun atılması pazar
lığı 12-10-938 saat 15 de Ankara Lv. 
amirliği satmalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Yatakları görmek istiyenlerin 
okula pazarlığa gireceklerin belli va
kitte komisyona müracaatları. 

(4221) 7444 

Molörlü pompa ah nacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Çankaya motör dairesine konu

lacak dizel motörlü pompa on beş gün 
müddetle kapalı zarfla eksiltmeye ko-
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 16000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1200 liradır. 
4 - Keşifnamesini görmek istiyen-

lerin her gün yazı işleri kalemine mü
racaatları ve ihale 18. 10. 938 salı günü 
saat on birde belediye encümeninde 
yapılacağından isteklilerin o gün te
minatlari yle birlikte teklif mektup -
larmı saat ona kadar belediye enc.J-
menine vermeleri. (4064) 7141 

55 kalem malzeme 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Filitrc istasyonunun senelik ih

tiyacı olan 55 kalem malzeme on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 324 lira 
dır. 

3 - Muvakkat teminat 24,30 lira · 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle· 
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 18-10-938 salı günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü -
racaatları. ( 4061) 7138 

Muhtelif inşaat 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Otobüs idaresi levazım anbarı

na ilavesi ~üzum olan demir kapı, par
maklık ve ıhata duvarının temdidi on -
beş gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 824,87 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 61,87 lira

dır. 

menine vermeleri. (4135) 7269 

Ampul alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Sular idaresine nlınacak 555 a -

det Osram marka ampul on beş gün 
müddetle açık eksiltmiye konulmuş 

tur. 
2 - Muhammen bedeli 320,GO lira 

dır. 

3 - Muvakkat teminat 24 liradır. 
4 - Cins ve nevilerini görmek · -:ti -

yenlerin her gün yazı işleri kale .me 
ve isteklilerin de 14. 10. 938 cuma 
gün ü belediye encümenine saat on bu -
çukta miiracaatları. (4060) 7137 

Od~n ve kömür ah nacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Sular idaresine alınacak odun, 

sömikok ve çıra on beş gün müddetle 
kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 5436 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 407,70 lira· 

dır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle

rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 18. 10. 938 sah günü saat 
on ~irde teminatlariylc birlikte teklif 
mektuplariyle belediye encümenine 
mür~caatları. (4063) 7140 

Kırıkkalede 36 metre 
yüksekliğinde baca 

. 
ınşası 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Merkez Satın Alma Komisyonun • 
dan: 

Keşif bedeli (4500) lira olan yuka
rıda yazılı inşaat askeri fabrikalar u
mum müdüdüğü merkez satın alma 
komisyonunca 19.10.938 çarşamba gü
nü saat 14.30 da açık eksiltme ile i
hale edilecektir. Şartname (23) kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(3: ,) lira (50) kuruş ve 2490 numa
ralr kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
yazılı vesaikle muayyen gün ve saat
te komisyona müracaatları. 

{4685) 7207 

Demir çatı inşaatı 
D .D. Yolları Satın Alına Komia -

yonundan: 
Ankara istasyonunda yapılacak de

mir çatı inşaatı kapalı zarf .usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işin keşif bedeli 6374,70 li
radır. 

2 - İstekliler şartname ve sair ev
rakı D.D. yollarının Ankara ve Sirke
ci veznelerinden 32 kuruş mukabilin
de alabilirler. 

3 - Eksiltme 22.10.938 tarihinde 
cumartesi günü saat 12 de Ankara'da 
~·1?· yolları yol dairesinde merkez ı. 
ıncı komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubu ile birlikte 
a~~ğıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gun saa.t 11 e. kadar komisyon reisliği
ne tevdı etmış olmaları lazımdır. 

a) 2490. sayılı kanun ahkamına uy
gun 4 79 lıralık muvakkat teminat· 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar; 

c) İsteklilerin bu gibi demir inşa
atı nerelerde yaptı ğ ına dair beyanna-
me vermesi lazımdır. (4165) 

7434 

Münakasa tehiri 
D. D. Yalları Satın Alma Kom.is _ 

yonundan : 

4 - Kcsıifnamesini görmek istiyen- 14.10.1938 cuma günü saat 15 de ek-
lerin her gün yazı işleri kalemine ve siltmesi icra edilmek üzere ilan edilen 
isteklilerin ac 18.10.938 salı günü saat Sıva~. ately.:si ~lektrik tesisatı görü
on buçukta belediye encümenine mü . l~~ luzum uzerıne 4.11.1938 cuma gü-
racaatlart. ı nu saat 15 e tehir edilmiştir. (4161) 

(4062) 7139 - 7433 

Satıhk an kaz 
Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Cinsi Mahallesı· Ad p ı L" a arse ıra: Kuruş Lira: Kuruş 

Ahşap hane Cebeci 522 13 30 00 3 oo 
.. .. " 522 12 15 00 2 00 

:ukarxda muhammen bedeli yazılı ahşap hanelerin enkazı arttınna su • 
retı?"le ~atılacaktır: ~.hal.C:. .. 10-10-938 paz~rtesi günü saat ıs de yapılacaktır. 
Talıplerın lmar müdurlügunde milte§ ekkıl komisyona müracaatları. {3995) 

7044 

D. D. Yolları Satın Alına Komis -
yonundan: 

Muhammen bedeli 20000 lira olan 5 
adet lokomotif lavaj tesi~tına lü
zumlu malzeme 21.11.1938 pazartesi 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliy
le Ankara'da idare binaaında satİn a
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1500 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lfizımhr. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa·da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (4115) 7340 

Muhtelif ~elik ve saire ahnacak . 
D. D. Yolları Satın Alma Komis -

yonund.:ın : 
Muhammen bedeli 24905 lira olan 

41080 Kg. muhtelif cins çelik ile 800 
adet bandaj çene torna kalemi 19-12· 
1938 pazartesi günü saat 15,30 da ka
palı zarf usulü ile Ankara'da ldare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1867,88 
liralık muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini aynı gün saat 14,30 a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler. par:asız olarak Anka· 
ra'da malzeme dairesinden, Haydar -
paşa'da Tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılmaktadır. (4116) 7255 

Makine deposu inşa 

etti ri lece k 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyo• 

nundan : 
Kapalı zarf usulü ile Uzunköprü'de 

bir makine deposu inşası münaka~aya 
konmuştur. Münakasa l:.ıo.1~38 p~ -
zartesi günü saat 15 de Sırkec.ıde 9 ış
letme binasında yapılacaktır. 

Keşif bedeli 35.000 ve muvakkat te
minat 2625 liradır. 

İsteklilerin teklif ve teminat mek
tuplariyle kanuni vesikalarını ilıtiva . 
edecek olan kapalı zarflarını aynı 
gün sa:at 14 e kadar komisyona ver
meleri Iazım<lır. Şartnameler 175 ku -
ruş mukabilinde Ankara, Sirkeci ve 
İzmir veznelerinde satılmaktadır. 

(6952/4068) 7203 

Sigorta ve arşiv memuru 
alınacak 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
1. - Bankamızın Ankara merkeziy

le İstanbul ve İzmir şubelerinde istih
dam edilmek üzere lüzumu kadar si
gorta ve Arşiv memuru alınacaktır. 
ı - Bu vazifelere tayin edilmek is

ti yenlerin ali mektep veya en az lise 
mezunu olmaları 30 yaşını tecavüz et
memiş ,askerlik hizmetlerini ifa ve ik
mal etmiş ve sigorta ve arşiv işlerin
de bulunmuş olmaları şarttır. 

3. - İsteklilerin bankamız memur
lar talimatnamesi dahilinde tevdi ede
cekleri evrak ve vesaikin nevi ve ma
hiyetlerini, kabul için lazım olan di
ğer hususatı öğrenmek ve bu evrak ve 
ve<aaiki tevdi etmek üzere azamı l 7 
teşrinievel 1938 tarihine kadar Anka~ 
ra'da Emlak ve eytam bankası merke
zinde zat işleri servisine, İstanbul ve 
İzmir şubelerimiz müdürlüklerine 
müracaat eylemeleri lazımdır. 

(4158) 7428 

~ ... - . 

· .. r.;Ankara ·valiliai ~ · 
::~~ ...;·~, . 

Boğa deposu yapflrdacak 
Ankara Valiliğinden : 

Vilayet damızlık aygır deposu ya
nında yapılacak (3800) lira (14) ku
ruş bedeli keşifli boğa deposu inşa
atı 10.10.1938 pazartesi günü saat on 
beşte Vilayet daimi encümeninde açık 
eksiltme ile ihalesi yapılacağından is
teklilerin teminat makbuziyle birlik
te yevmi me.zkfırda Vilayet daimi en
cümende bulunmaları ve şartnameyi 
görmek istiyenlerin vilayet veteriner 
direktörlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (3939) 6918 

Demir parmakhk yaplmlacak 
Ankara Valiliğinden : 
Şehir hipodromunda yapilacak olan 

demir parmakhk inşaatı 10 teşrinie
vel 1938 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü eaat ıs de vilayet daimi encüme
ninde ihalesi yapılmak üzere pazarlı
ğa konmuştur. Keşif bedeli (999) lira
dır. Muvakkat teminat 75 lira.dır. İı>
teklilerin ticaret odası vesikaaı temi
nat mektup veya makbluzlariyle yu
karıda adı geçen gün ve saatte daimi 
encümene gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartname her gün 
vilayet Nafıa dairesinde görülebilir. 

(391+) 6908 

\ataklık ot alınacak 
Ankara Mektepler Satan Alma Ko

misyonundan : 
1 - Ankara mektepleri Askeri 

kamp ihtiyacı için 20000 kilo yataklık 
ot pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Tal1min edilen bedel 540 lira
dır. 

3 - İhalesi 10.10.1938 tarihine rast
layan pazartesi günü saat ondadır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen 
istekliler her gün erkek lisesi di
rektörlüğüne müracaat edebilirler. 

5 - .İhaleye iştirak etmek istiy~n
lerin belli gün ve saatte 40 lira 50 ku
ruşluk muvakkat teminatlarını An· 
kara postane caddesinde mektepler 
muhasc!beciliği veznesine yatırdıkla
rına dair makbuzla birlikte m"!zkı1r 
muhasebecilikte toplanan mektepler 
satın alma komisyonunda hazır bu-
lunmaları ilan olunur. (4198) 7401 

Yalak ve yashk klllfı ahnacak 
Ankara Mektepler Satın Alına Ko

misyonundan : 
1 - Ankara mektepleri askeri 

kamp ihtiyacı için yerli kalın bezden 
1000 yatak ve 1000 yastık kılıfı açık 
eksiltme usuliyle dikilmiş olarak sa
tın alınacaktır. 

2 - Heyeti umumiyesine tahmin 
edilen bedel 3730 liradır. 

3 - İhalesi 10.10.938' gününe !'ast
layan pazartesi saat ondadır. 

4 - Şartname ve 'bez nümunesini 
görmek istiyen istekliler her gün 
Ankara erkek lisesi direıktörlUğüne 

müracaat edebilirler. 
5 - İhaleye iştirak etmek istiyen

lerin belli gün ve saatte 279 lira 75 
kuruşluk muvakkat teminatlarını 
Ankara postane caddesinde mektep
ler muhasebeciliği veznesine yatır

drklarına dair makbuzla birlikte mez
kiır muhasebecilikte toplanan mek
tepler satın alma komisyonunda ha
zır bulunmaları ilan olunur. (4199) 

7402 

·Devlet·· Hava. :Yollara 
. . . ~ 

Kanal yaptırılacak 
Devlet Hava Yollan Umum Mü· 

dürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Devlet 

Havayolları Ankara tayyare meyda -
nındaki betonarme hangar etrafına 
kanal ve kaldırım inşasr. 
Keşif bedeli: 3716 lira 59 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve ev

rak Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünde görülebilir. 

3 - Eksiltme lS-.10-938 tarihinde 
salı günü saat (11 de on birde) Ha
vayolları Umum Müdürlük binuında 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlık usuJU ile ya
pılacaktır. 

5 - Ekailtmeye girebilmek için ia
teklinin 278 lira 74 kuruş muvakkat 
teminat vermesi, bundan ba§ka ihale 
tarihinden 8 gün evvel Nafıa Veki
letinden alınmış ehliyet vesikası ib
raz etmesi lazımdır. 

6 - Taliplerin üçüncü maddede ya
zılı saatte Havayollarr Umum Mü -
dürlüğü binasında eksiltme komisyo
nu odasında hazır bulunmaları ilan 
olunur. (4130) 7268 

Kokkömürü satln 

alınacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü • 

dürlüğünden: 
1 - İdaremiz ihtiyacı için (60) ton 

kok kömürü açık eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Muhammen bedel (1548) lira
dır. Muvakkat teminat (116) lira (10) 
kuruştur. 

3 - Mukavele ve şartnamesi Anka
ra'da Posta, Telgraf ve Telefon U -
mum Müdürlüğü binası dahilindeki 
gişemizde görülebilir. 

4 - Eksiltme 18-10-938 tarihinde 
salı günü saat 15 de Devlet Hava 
Yolları Umum Müdürlüğü binasında 
yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin eksiltme gün ve 
saatinde tayyare meydanındaki Dev
let Hava Yolları Umum Müdürlüğü
ne gelmeleri il5.n olunur. (4127) 7257 

Muhtelif civata ve somun 

ah nacak 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 
Mecmuuna 1500 lira kıymet tit r(dir 

edilen muhtt·lif crvata ve somun alı
nacaktır. Şartnamesi ve lıstesi her 
gün Ankarada Türkkuşu Levazım bü
r~unda, lstanbulda T. H. K. şube . 
sınde görülebilir. 

İsteklilerin nihayet 10 T. evel 9.,8 
tarihine kadar tekliflerini ~ arı 
ilan olunur. nı6 
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C - Bayındırlık işleri genci şartna-ı 

mesi yapı işleri şeraiti umumiycai 
D - Fenni şartname KOCOK iLANLAR CEBECİ' de 

Hükumet konağı inşası 
E - Keşif, metraj cetvelleri 
F - Resimler 
Istiyenler bu evrakı Aydın 

müdürlüğünde görebilirler. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııı•tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
Nafıa Kiralık : Bahçe • 

sınemasın 
Denizli Nafia Müdürlüğünden : 
Sarayköy hükümet konağının 24288 

lira 82 kuruş keşif bedelli dördüncü 
kısım inşaatının 938 mali yılı içinde 
yapılacak 15.000 liralık kısım vahidi 
kıyasi fiatla ve kapalı zarf usuliyl~ 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

3 - Eksiltme 21.10.938 tarihinden 
cuma günü saat ıs de Aydın Nafıa 
Müdürlüğünde toplanacak komisyon
da yapılacaktır. 

Kiralık - Yenişehir Yüksel caddesi 
Özenli sokak köşe başında kardeşler 
apartunarunda beş oda, bir hol, banyo 
ve sair müştemilatı havi birinci kat. 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilinlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kurus 

Yenidoğan 
RAM ONA Tamamen renkli 

Sığır eti ah nacak 4 - Eksiltme kapalı zarf usulile ya 
pılacaktır. 

Telefon: 2935 7219 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuru$ 

Eksiltme 19.10.938 çarşamba günü 
saat 10 da Denizli nafıa müdürlüğü o
dasında toplanacak komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3700 liralık muvakkat te -
minat vermesi ve ihaleden en az 8 gün 
evvel vekalete müracaat ederek Nafıa 
Vekaletinden alınmış yapı müteahhit
liği vesikası göstermesi ve müteahhi
din bizzat diplomalı mühendis veya 
mimar olması veya bunlardan birisiy
le müştereken teklif yapması ve mu
kaveleyi birlikte imza etmesi lazım
dır. 

KİRALIK KAT - Havuzlu güzel 
bir bahçe içinde beş oda iki salon mut
bak kiler hizmetçi odası. Yeni şehir 
Düzenli sokak No. 10 Tel 2676 

Devamlı küçük ilanlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek: bir ilin için 140 kuruıs 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her ~~ır, kelime aralarındaki bosluk-
1'!-r m~&t~n~, ~o harf itibar edamis
tır. Bır kuçuk ılin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 

Bayramiç Askeri Satın Alma Komisyonu Batkanhğmdan : 
Teminatı 

Miktarı Tutarı muvakkatesi İhalenin 
Cinai Kilo Lira Lira Günü Saati 

Muvakkat teminat mikdarı 1125 li
radır. 

Bu işe ait eksiltme şartnamesi ile bu 
fartnameyc bağlı evrak Denizli nafıa 
müdürlüğünden 75 kuruş bedel muka 
bilinde alınabilir. 

Kiralık - Alman sefareti karşısın
da kurşuni boyalı 61 No. alt ve üst 
katı 3 er odalı konforlu ayn ayrıdır. 
P. T. T. mesul muhasipliğinde Ragıp. 

7067 

Dört satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kuruş alınır. .................... 

Sığır eti 113000 30510 2239 14-10-938 Cuma 14 Kapalı ı 
1 - Bayramiçte bulunan kıtaların ihtiyaçları için yukarda 

zıh 113.000 kilo sığır eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulııı 
2 - Eksiltme Bayramiçte Askeri garnizonunda 14-10-938 c 

saat 14 de satın alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanun hü . 

kümlerine göre hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını 19.10.938 günü saat do -
kuza kadar Denizli nafaı müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri ve· 
ya teahhütlü olarak göndermeleri ilan 
olunur. (6866/4004) 7083 

Halk Evi binası 

yaptırılacak 

6 - Teklif mektupları yukarda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar nafıa dairesine ge
tirilerP1< eksiltme komisyon reisliği 
ne makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet üçüncü ..,.,::ırlrlcde yazılı 

saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak ge-

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

Kiralık - Kocatepe Meteoroloji 
enstitüsü arkasında Anılmış apartıma
:ıında S büyük oda, 1 hol. Fevkalade 
nezaretli ve konforlu bir daire. İcinde-
kilere. 7195 ~ 

Kiralık daire - İki oda, bir hol, Ye
nişehir'de, elektrik tirketinin tam ö 
nünde No. 34 Ekrem Özkan evinde. 

7200 

Kiralık Kat - Yenişehir Karanfil 
sokağında 17 No. 1ı apartmanın alt ka
tı kiralıktır. İstiyenler görmek ve gö
rüşmek için apartmanın orta katına 

müracaat edebilirler. 7410 

Kaloriferli Kiralık Apartnnıuı Dai -
resi - Halkevi Samanpazan'na giden 
geniş asfalt cadde üzerinde yeni yapı
lan Balcılar apartımar.ında kaloriferli 
sıcak sulu ve bütün konforu havi f ev -
kalade manzaralı dört büyük odalı bir 
daire kiralıktır. Adliye sarayı karşı -

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

4 - Hususi şartnameler komisyonda parasız bulunabilir. 
S - Talipler de 2490 sayılı artırma eksiltme ve ihale kanunu 

üncü maddelerindeki yazılı vesikalarile birlikte komisyona 
meleri ilan olunur. (6950-4067) 7174 

Sı;ltılık - Ankara 'nın her tarafında 
parsellenmiş arsalar beton ahşap ev 
aprtıman alıp satmak isti yenlere Tl: 
3563 Ali Cengiz Bayram Cad. No. 1 

fizik dersleri vermektedir. P. 
Yenişehir'e müracaat 

Kayaeri Cümhuriyet Halk Parti
ai llyönkurul Baıkanlığından: 

cikmeler kabul edilmez. 7274 

Hükümef konağı yapflrılacak 
Malatya Dısfterdarlığrndan : 

sında Balcılar mağazasına müracaat 
Telefon: 2049 7411 iş verenler : 

6902 

Ekıiltmiye konulan Kayseri Halk
evi inıaatına talip çıkmadığından ay
ni şerait altında 3. 10. 938 den itibare.n 
on gün sonra pazarlıkla ihale edilece-
ği ilan olunur. 7276 

Ekmeklik un ahnacak 
Erzincan Jandarma Okulu Satın Al

ma Komisyonundan : 

20-10-938 perşembe gunu saat on 
beşte Malatya Defterdarlığı Eksiltme 
komisyonunda ihale yapılmak üzere 
40587 lira 22 kuruş bedeli keşifli Bes
ni kazası hükümet konağı ikmali in
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Kiralık oda - Yenişehir'de Lozan 
meydanında aile içinde bir bayan için 
möbleli ve möblesiz bir oda kiralıktır. 
Telefon: 2406 7218 

Kiralık - Bir bay için mobilyalı 
konforlu oda · Yenişehir Karanfil so
kak No. 15 A ya müracaat edilmesi. 

7261 

Kiralık Bir Oda - Havagazı, banyo, 
elektrik bir veya iki bayan ıçın li5) 
lira Sıhhıye bakanlıgı Sağlık sokak 
Nalçacı Ap. 7418 

Satılık ev - Hacı Seyit mahallesi 
Gültekın sokak No. 16 da 6 oda mut . 
bak bahçesi muntazam. 40 lira kira ge
tirir. Anafartaldı caddesinde Kamelya 

Kiralık Ev - Yenişehir'in mutena -nağazasında Riza Esen'e mı.iracaat. 
yerinde 1smet İnönü ve Kazım Ozalp 7281 
asfalt caddelerinin birlr.ştiği noktada Kelepir Ana - Maltepe'nin en ha . 

'rim \·rrindc "903" M2 arsa ııcuz veri-7 oda, mutfak, banyolu, kaloriferden 

: lcretli kız veya erkek bir 
alınacaktır - Orta mektep ın 
mak, daktilo bilmek şarttır. 
9 - 12 ve 14 - 16 saatleri 
Yüksek Ziraat Enstitüsünde 
Gerngroas'a müracaat. 

Aranıyor - Eyi dikiş bilen 
na ihtiyaç vardır. Postane cad 
nef. Ap. No. 3 Kadın Terzisi 
müracaat edilmesi. 1 - Eratın 1938 yılı birinci teşri · 

nin.den 1939 yılı eylül ayının sonuna 
kadar iaşesi için ihtiyacı olan 
(240.000) kilo ekmeklik unun beher 
kilosunun (13) kuruş (50) santimden 
(32.400) lira muhammen bedel ve 
2430 lira teminatı muvakkata ile 30 
eylül 938 15.10.938 cumartesi gününe 
kadar (16) gün müddetle kapalı zarf 
uaulu ile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe aid keşif evrakı Nafıa Mü
dürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin şimdiye kadar yapmış 
oldukları işlere aid vesaikleri ile bir
likte ihale gününden evvel vilayete 
istida ile müracaatla işe girecekleri
ne dair alacakları ehliyet vesikası ve 
3044.04 liralık muvakkat teminat ile 
beraber teklif mektuplarını da komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

başka her türlü konforlu ev hemen ki- lecek Hayri Alıcıoğlu Tel: 1538 

ralıktır. 1162 numaraya telefonla mü . 7322 
Kiralık - Dahiliye Vekaletiııicar -

\ısında tepede Kızılırmak sokak Nr. 4 
her tarafa hakim manzaralı geniş 4 o
lalı her bir konforu havi daire. Tl: 

3046 7265 

racak. 7419 Satılık Arsa - Yenişehir Selanik 
cad. "37 3'' M2 arsa uy~un fiyatla ve -

Kiralık - Çankaya caddesinde Yu- rilecek. Hayrı Alıcıoğlu Tel: 1538 
nan seta.retı ya.1mua No: J apan.ma - 7323 
nm 5 ve 6 odalı 2 dairesi ucuz kiralık- SRtıhk arsalar - İstasyon arkasm-

Aranıyor - Daktilo bilir k 
yapacak bir bayana ihtiyaç 
Lisan bilenler tercih edilir. 
kardeşler. 

tır. 4 dönüm bağ ve bahçeai vardu. da, jandarma okulu yanında ve Yeni -
Görmek ve tutmak için bu dairelere şchir'in her soka~ında küçük capta ar- H .. k.. 1 k illi 

Postada olacak gecikmeler kabul 

Kiralık daire - Bankalar caddesi, 
•.,hisarlar Baş Müdiirlü~ü yanı. dok · 
'or Salahi Ap.: 4 oda. TT'tıthah . hanvo. 
~Iektrik, havagazı. su. Tl: 1490 7278 

müracaat. 7420 . salar. Hayri Alıcıoğlu Ti: 1538 U trme Oft~vl JIJ)flf 
Kiralık Oda - Atatürk Bulvarı'nt.la 7324 Mn'kva Kaymakamlığından-

2 - Eksiltmeye ait zarfların 15 te;
rimwcl 1938 cumar·teıi günü saat ( 13) 
te açılacaktır. 

3 - Eksiltme 2490 numaralı arttır
ma kanununda buna ait mactdelerine 
göre yapılacağından taliplerin mek
tuplarını hazırlıyarak istenilen gün 
ve saat ve şekilde Erzincandaki ~r . 
baylık ıalonımda bulunacak ko:nie -
yonda bulunmaları. 

4 - İeteklileriıı tartnameıini gör · 
mek mere okul satın alma komisyo
nuna müracaatları ilan olunur. 

.(4039) 1121 

Şose tamir; 
Çorum Valiliğinden : 
10.10.1938 pazartesi güoü eaat onda 

Viliyet makamında ihalesi yapılmak 
üzere 46603.48 lira kqif bedelli Ço
rum - Sungurlu yolunun 5+375--16+ 
619 uncu kilometreler arasında 6224 
metre penin esaeh tamirat işi kapa
lı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Keşif, şartname, mukavele proje
ıi ve buna müteferriğ diğer evrak Ço
rum Nafıasında görülebilir. Muvak
kat teminat 3495.26 liradır. İsteklile· 
rin teklif mektubu, ticaret odası vesi
kası ve vilayetten alacakları ehliyet
nameyi artırma ve eksiltme kanununa 
tevfikan 10.10.1938 pazartesi günü sa
at dokuza kadar Vilayet makamında 
toplanacak komisyona vermeleri la-
.zıındır. 6919 

Su tesisatı 
Kars Daimi f:ncumeninden 
1 - Borluk suyu şehır te11isatı ka

palı zarf usuliyle 15 gün müddetle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 17.10.1938 pazartesi gü
nü saat 14 de Kars hükümet konağı 
içindeki daimi encümen odasında ic
ra olunacaktır. 

3 - Keşif ve eksiltmesi şartname
si sureti komisyonda ve Nafıa direk
törlüğünde görülebilir. 

4 - Keşif bedeli 22936 lira 31 ku
ruttur. 

5 - Muvakkat teminat 1761 liradır. 
6 - Taliplerin teklif mektuplarını 

mühür mumu ile iyice kapatılmış ola· 
rak saat 14 de kadar daimi encümen 
komieyonu riyasetine venni' olmala-
n. 

Postada vuku bulacak gecikmeler 
kabul edilmez. (7186-4174) 7351 

Hükümef konağı inıası 
Aydm Nafıa Eksiltme Komiayo

nwadaa: 

edilmez. (4011) 7076 

Sose inşası 
Ordu Nafia Müdürlüiünden : 

1 - Eksiltmeye konulan Ünye -
Terme yolunun 1+365-11+680 ki
lometreleri arasındaki imalatı sınaiye 
inşaatı ve şose ferşiyatı ve silind:rajı
dır. 

Keşif bedeli 24892 lira 18 kuruştur. 
2 - Bu ite ait şartnameler ve ev -

rak tunlardır: 
A - Eksiltme prtnamcıi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri genel şartnamesi 
D - Tevsiyei turabiye şose ve kar· 

gir inşaatına dair fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cet -

veli, metraj cetveli 
· G - Proje ve grafikler. 
İatiyenler bu şartnamedeki evrakı 

Ordu nafıa müdürlüğünden alabilir 
ler. 

3 - Eksiltme 15.10.938 cumartesi 
günü saat 12 de Ordu hükümet kona
ğında daimi encümende yapılacak -
tır. 

4 - İsteklilerin ihale tarihinden se
kiz gün evel nafıa müdürlüğüne mü • 
racaatla bu işi yapabileceklerine dair 
vesika almaları lazımdır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 1866 lira 91 kuruş muvakkat 
teminat vermeıi bundan başka aşağı
daki vesikaları haiz olup göstermesi 
lazımdır. 

Ticaret odasına kayıtlı olduğuna 

dair vesika 
7 - Teklif mektupları yukarıda 3 

üncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Ordu vilayet daimi en 
cümenine getirilerek eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

Posta ile gönderileçek mektupların 
nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olma
sı lazımdır. Postada olacak gecikme 
ler kabul edilmez. (6869/4007) 7084 

Tashih ilanı 
Ordu Nafıa Müdürlüğünden : 
Ulus ve Cümhuriyet Gazetelerinin 

29 eylül ve 2,5 Teşrinievel tarihli nüs
halaruıda nqredilen Onye - Terme yo
lu inpatı sınaiyesi hakkındaki ilanın 

altıncı maddesinde ibrazı istenilen 
IS bin liralık ehliyet veaikaaından sar
fınazar edilmiştir. (7257-4216) 7441 

1 - Eksiltmeye konulan it 49329 
lira 51 kuruş kefif bedelli Nazilli hil
kümet koıağı infaatıdrr. 

2 - Bu i!Je ak: prtname .e evrak 
ıunlardrr: 

A - Kapalı sari ueulile cıUiltmc 
prtnamcei 

B - Mukavele projesi 

Za,i - Ankara nüfus idaresinden 
a.ldığım nüf ua kiğıdımı kaybettim. Ye
nieini aJacağımdan cUiainin hükmü ol
madığı ilAn olunur. Ankara Hacımu -
rat nwhalleei Koywıg&ztl 80ıkak No. 32 
Nezihe Tezcotkun- 7415 

Kiralık - Yenişehir Demirtepe U
runç sokak No. 3 evin 4 geniş oda, 1 
nolden ibaret ikinci katı. Tl: 3134 

7282 

her türlü konforlu mobilyalı bir oda Satılık ev, aparhman - Ankara' • 37547 lira iki kuruş keşif 
nın her t' d · d t" · b Malkara kazası hükümet ko kiralıktır. P. K. 1064 Yenişehir'e mü- sem ın e ıra ge ırır, eton, 
kargı'r ah..,,.p ev e apa ... H · 938 yılı kinde yaptırılacak 16 racaat 7422 • :r- v ruman. ayrı :ı-
Alıcıoğlu Tl: 1538 7325 84 kuruşluk kaba inşaat kısmı 

Kiralık - Yenişebir'de yeni yapıl - zarf usuliyle eksiltmeye çıka 
mış bir apartmanda çocuksuz bir aile Satılık motosiklet - 110 lira, her tır. 

Kiralık - İkinci kat daire. Yenişe
hir, Demırtepe, Akbay sokağı No. 9. 
beş oda, bir hol, banyo, havagazı. Ala
turka, alafranga 2 hela. Önde, arkada 
biri çok geoit 2 balkon. BakanJMımn. 
ufaltm yam batı- T•at.ırwt, nezaret, 

konforlu 2 odayı bir veya iki bayan gün öğleyin ve tatil günlerinde görüle- Eksiltme 18-10-1938 sah gü 
için 30 liraya kiraya verecektir. P. K. bilir. Hamamönü eski kömür depolan 14 te Malkara kaytİıakamlık ma 
173 7423 karşısında Gediz sokak No. 29 7328 da toplanacak komisyon tar 

•ıııııııııı.+......1-... -.. -1111·ır..._,-.,..- 111--.--iıııllii .... •-..,.-.,.. . ...,.._~Mvr.,;,a~lD"~ılacaktır. Muvakkat tem1·ıuııJ.ll' 
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çi1m sefareti arkumda Karanf"ıl so - B · •t k ·ıtm · tn le beraber devren satılıktır. İçindeki- u ışe aı e sı e şar hava milkcmmet 7283 

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

7286 

Kiralık daire - Yenişehir Kizım 
Özalp cad. Ataç sokak Özenç Ap. dük
kanlar üstünde 4 oda 1 hol ve banyolu 
bir daire Tl: 3319 7288 

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

Kiralık - İki dükkan, iki ve üç oda
lı daireler, tam konforlu, ucuz fiyatlı. 
Yen~ehir, Demirtepe, Akbay sokağı 
7 numara. 7326 

Kiralık müstakil odalar ve daire
ler - Havuzba!p civarında bahçeli ,;e 
güzel manzaralı odalar ve daireler. 
Çok müsait kiralı Selanik cad. No. 16 

7327 

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 aparbman - Bahçe orta -
sında 6 büyük odalı, 2 geniş sofalı ka -
loriferli sıcak sulu umuml Vebolit te -
sisatlı apartıman. Yenişehir Selanik 
cad. No. 44 Tl: 1535 7364 

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

kak No: 43 de 3 oda 1 holden ibaret b t bawl k le re müracaat. 7 369 u tar nameye g ı evra ı 
bütün konforu haiz daireler. 7424 istiyen istekliler her gUn me 

Satıbk Eıya - Maltepe son durak atleri içinde mal müdürlüğüne 
Kiralık - Havuzbaşı'nda Nccatibey 

caddesi No: 7 de 3 oda bir holü ha _ son apartımanda muhtelif halılar bat- caat edebilirler. 
vi su, gaz, elektrikli daire sabahtan sa- taniyeler kuvertürler kuştüyü yastık - İsteklilerin 2490 sayılı kan 
at 14 e kadar ü&t kattakilere müra _ lar karyolalar lokanta mutfak elektrik kümlerine göre hazırhyacakl 

donanma levazımı her gün satdmak - lif mektuplarını 18-10-938 salı 
caat. 7426 d d w ta ır. 7373 saat 14 e kadar kaymakamhg 

Kiralık Oda - Güzel aydmhk; so - buz mukabilinde vermeleri ve 
Satılık - Ucuz otomobil Fiyat mar-

kak üstü o<ia mobilyalı veya boş ola - hütlü olarak göndermeleri il 
ı İ ka kapalı spor. Taliplerin 1855 numa -

rak. tfaiye meydanı hsan bey apart- nur. 7446 
maru 7427 raya telefonla müracaatları. 7375 

Kiralık - Bir veya iki bay için her 
türlü konforu mevcut güzel bir oda ki
ralrktır. Müdafaayıhukuk caddesi No. 
16 birinci kat M. Maria. 7 44 7 

Satılık : 

Satılık - istasyon arkasmda ve 
jandarma mektebi civarında ve Anka. 
ra'nm her tarafında inşaata elverişli 
arsalar. Tel: 2406 Neşet Şeren. 6349 

Satılık - Ankara'nm her tarafın • 
da irat getirir beton ahşap ev ve apar
tımanlarla bahçeli evler yapı koopera
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neıet Şeren 

6350 

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

Satılık Apartman - Azimet dolayı
siyle kelepir acele satılık apartman. 
1smetpaşa mahallesi mektep civarın
da yüksek iratlı 3 daire büyük bahçe
li. H. Dilman Tel: 2181 7425 

Kurıdar : 

Daktilo kursu - 51 inci devresine 
ilkteşri:-ıin 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 

tş anyanlar : 

Diplomalı mütehassıs bir bayan -
Çocuklara ve büyüklere dans kültür 

Zayi - İstanbul Kumkapı 
kulundan 936 - 937 ders sen 
dığım 45 numaralı diplomaıru 
tim. Yenisini alacağından eı 
hükmü yoktur. Hamdi oğlu 903 
Seymen 

ULUS - 19 uncu yıl. - No.: 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Netriyatı İdare Ed 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
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YENİ SİNEMALAR HALK ---------- BU GON BU GECE BU GON BU GECE --- Victor Mc Laglen ve Peter Lorre Kahkaha ve nete şaheseri ------

tarafından oynanan emaalsi.z biasi bir L O R E L - H A R D İ 
t a h e s e r İŞ ARIYOR --Kiralık - Yenişehir Maltepe Akın- = V 1 C D A N A Z A B 1 Tamamen Türkçe Sözlü Büyük 

Seanslar k o m e d i 
cılar sokağı No: 4 son durak. Apart - E: 
manda 4 oda 1 hol tam koforlu 3. cü E: 
kat. 7371 j:S -Kiralık - Konur sokak No. 10 ve - E: 
kaletlerle karp karpya, her türlü kon
foru haiz S genif oda 1 hizmetçi oda
sı Telefon: 3431 - 259 7378 

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

2.45 r 4.45 - 6.45 - Gece 21 de Seanslar 
Programa ilaveten 2.30 • 4.30 - 6.30 - Gece 21 de 

Barbaroaun ihtifalıi ve 938 İzmir fuarı Aynca 
intibalan Saat 10 ve 12 de ucuz matineler 

Aynca : Saat 10 ve 12 ucuz matineler Fiatlar: 
F.iatlar: Balkon 35 - Salon 20 lınınııtur Balkon 35 • Salon 20 kUruıtur 

BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SiNEMASINDA 

KARTACA MUHAREBELERi 
Türkçe Sözlü 

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

7380 "=illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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