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Bükreş'e yapılan zıyarette Baınklllmlı din 

İ hti ma 1 İslanbul'a gilli 

Macarlar lehindeki 
karar tetkik edilecek 

Batvekil 8. Celal Bayar dün ak
tam 19,50 de kalkan trenin arka
sına bağlanan hususi bir vagonla 
latanbul'a hareket etmittir. Başve
kilimiz istasyonda Büyük Millet 
Meclisi Reisi B. Abdülhalik Ren
de, Parti Genel Sekreteri ve Dahi
liye Vekili 8. Şükrü Kaya, Nafıa 
Vekili B. Ali Çetinkaya, Hariciye 
Vekili 8. Tevfik Rüştü Araa, Milli 
Müdafaa Vekili General Kazım 
Özalp, inhisarlar ve Gümrükler 
Vekili B. Ali Rana, Maliye Vekili 
B. Fuat Ağralı, Maarif Vekili B. 
Saffet Arıkan, lktısat Vekili B. 
Şakir Kesebir ve Ziraat Vekili B. 
Faik Kurtoğlu, Vekaletler müste· 
tarları, Ankara valisi B. Nevzat 
Tandoğan, Emniyet müdürü B. 
Sadrettin, hükümet ve parti erka
niyle kalabalık bir halk kütlesi ta
rafından uğurlanmıttır. 

Bükreş, 4 a.a. - Yugos
lavya kıral naibi Prens Pol 
saat 18 de buraya gelmiş ve 
istasyonda kıral Karol ile 
veliaht Michai ve hükümet 
azası tarafından karşılan
mıştır. 

Havas ajansı bildiriyor: 
Yugoslavya naibi Prens 
Pol'ün Romanya seyahati 
hakkında henüz resmi hiç· 
bir tebliğ verilmemiştir. 

Prensin Romanya'da üç giın 
kalacağı anlaşılmaktadır. 

Prens Pol Bükreş'te kal
mıyacak ve derhal kıralla 
birlikte Arad bölgesinde 
ava çıkacaktır. B. Komnen 
de bu ava iştirak edecek
tir. Yugoslav naibi ve kıral 
bu münasebetle umumi po· 
litik vaziyeti tetkik ede
ceklerdir. 
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Yugoslavya Naibi Prens Pol 
bir geçit resminde 

Romanya hükümet mer· 
kezine yapacağı seyahat 
hakkında Y u g o s 1 a v -
ya prensi Pol, ağlebi ihti
mal Kıral Karol'la, İtalya 

Türk 
petrolu 

F.R.ATAY 
- Bulduk mu? 
Yahut: - Bulacak mıyız ? 
Daha tereddüt edenler: - A-

caba bulmak isterler mi ? 
Yay biçimi bir sopa ile Sina 

çöllerinde su arıyan alman sihir
bazının arkasından, vaktiyle, 
genç zabitler biz de böyle konu
turduk. Petrol, eski zamanların 
8:~bn sevdası yerini tutuyor. Mo
tor, petrol demektir: Havada ve 
karada yeni müdafaa vasıtaları
nrn kam, ~azdır. Petrol kaynak -
l~rına ~ahıp olanlar, emniyet i • 
çındedırler; memleket veya sö • 
mürgelerinde petrol kaynak • 
lan olmıyanlar, onu ya ken _ 
di topraklarında aramaktadır _ 
lar; yahut, onun bulunduğu top
raklara doğru kotmaktadır _ 
lar. 

1 
ve Almanya har\ciye nazırlarının Vi
yana .. da Nlacarıs an lelim e veraı le-

' 

ri kıırar neticesinde hasıl olan vaziye
ti tetkik edecektir. Kıral Karol'un 
Londra'yı ziyaretinden evel yapıla
cak olan bu mülakat, zannedildiğine 

(Sonu S.inci sayfada) 

lngiliz Kıralı nutuk •Öylerken 

İngiliz Kırah nikbindir ! 
Kırıl ·Avam Kamarası i~ima devresi kapanır

ken bir nutuk verdi ve bütün dünya politikası 

hakkında Büyük Brilanya'mn görüıünü anlalfl 

lngiliz Kmrah dörtler konferansı fikrinden lngiliz
Fransız münasebetlerinden takdirle bahsediyor 

Londra, 4 a.a. - Parlamentonun içtima devresinin hitama er • 
mesi münasebetiyle bir nutuk söyliyen kıral İngiltere'nin ecnebi 
memleketlerle münasbetlerinin dostane olmakta devam ettiğini 
kaydettikten sonra İngiliz hükümdarlarının Paris ziyaretlerinden 
bahsederek f ransız hükümetinin ve halkının hükümdarlar hak -
kında gösterdikleri içten gelen ıamimi hüsnü kabülden dolayı 
mütehassis olduğunu beyan etmiıtir. 

Harp okulu talebeleri abide önünde istiklal Marıını Söylüyorlar 

Bu yıl harp okuluna geçen 
askeri lise mezunları 

Dün Zafer Abidesine güzel 

törenle çelenk koydular 
bir 

Askeri liseleri bitirerek bu ıene harp okuluna geçen talebe dün 
törenle zafer abidesine çelenk koymuşlardır. 
~aT"ının ı.uorne.nd-nhı.1'1 dün 1'.)ğ\ooen 

sonra başlarında okul komutan ve su
baylariy le, okul bandosu, önde son sı
nıf talebesi, onu takiben de bu sene 
harp okuluna iltihak edenler olduğu 
halde çok muntazam bir yürüyüşle 
mekteplerinden ayrılarak Ulus mey
danına gelmişlerdir. 

Genç harbiyelilerimiz, abideyi dört 
köşe bir çevre içine aldıktan sonra 
hep birlikte bando ile bcı:-aber İstiklfıl 
marşını söylemişlerdir. Müteakiben 
son sınıf talebesinden Halit Özerik 
abidenin kaidesi üzerine çıkarak bü
tün arkadaşları namına, komutanları
na ve kendi aralarına katılan yeni ar
kadaşlarına bir nutuk söylemiş ve ez· 
cümle demiştir ki: 

- Değerli komutanlarım 1 
En yüksek ideal ve ülkümüz; türk 

yurduna uzatılacak elleri bileginden 
kesmek; türk şerefine leke getirme
mek; türke ve tiırklüğe hürmet ettil'
mektir. 

Bizler bunun için doğduk; bunun i
çin yaşıyoruz ve bunun için öleceğiz! 

Türk mertliğini, türti yiğitliğini ve 
türk bahadırlığmı bilmiyenlere öğre· 
teceğiz 1 Bu uğurda seve seve ölmeyi 
vazife borcu; namus borcu bileceğiz!. 
Ey Ulu Önder Atatürk!.. Ebedi min· 
net ve saygılar sana!.. 

<Sonu S. inci sayfada) Eski devrin altın sevdası, orta
çağ simyacısına vücut verdi. Biz 
daha mesuduz: Ortaçağ simyacı
sı suni altını yapamadı; fakat 
asrımız sentetik benzin elde 
etmittir. Hatta, her türlü ihtima
le karıı, Türkiye cümhuriyetinin 
bu endüstriyi tesis etmek kara • 
rında olduğunu da biliyoruz. 

Kıra} demiştir ki: -, 
"- İki memleketi mesut bir şekil· H 

de birleştiren bağların kuvetini hiç ava 
bir şey bize daha açık bir surette gös· hücümu takdirinde 1 

Sentetik benzin, hiç bir müda
faa maddesinde maliyet fiyatı -
nın asla bahis mevzuu olmadığı 
harp hali için lazım ve kafidir. 
Düşman öldüren kurşunun vazi
fesini yaptığı vakit, benzinin bi
ze kaça mal olduğunu hesap et
meyiz. Fakat sulh motörü için, 
onun işleme cevherini değil, bu 
cevherin fiyatını ve bilhassa em
niyetini de düşünmiye rnecbu -
ruz. Bundan dolayı pamuk gibi, 
demir gibi, petrolümüzü de ken
di memleketimizde arıyoruz. 

Bugüne kadar henüz petrol 
bulmadık; fakat Türkiye toprak
larının petrol vermek ihtimalle
rinden de henüz hiç birini kay • 
betmedik. Bir küçük mukayese 
yapalım : 

Bu mukayeseyi, şüphesiz, 
petrol bulunmuş olan değil, 

<Sonu 5. inci say! ada) 

teremezdi.,, 
Dörder paktı için M usolini

nin yardımı 
Kıra] bundan SO!"ra son beynelmi

lel buhranın kısa bir tarihçesini yap
mış ve • Çemberleyn'e bir dörtler kon
feransı akti fikrini telkin eden Muso
lini'nin kıymetli muzaharetinden" hah. 
setmiş tir. 

<Sonu 5. inci sayfada ) 

B. Cemberlayn ve 
Lord Halifaks 

Paris' e gidiyorlar 
Paris, 4 a.a. - Havas bildiriyor: 
Fransız hükümeti, ingiliz başveki -

B. Çemberleyn ile hariciye nazırı Lord 
Halifaks'ı Paris'e davet etmiştir. ln -
giliz devlet adamları, bu daveti mem
nuniyetle kabul eylemişlerdir. BB. 
Çemberleyn, Halifaks, refikalar.iyle 
birlikte 23 teşrinisanide Paris'te bulu
nacaklar ve 25 teşrinisaniye kadar bu
rada kalacaklardır. 

l.ondra'yı midaf aa 
edebilmek l~ln 

500.000 
klılye lhliya~ var 

Londra, 4 a.a. -Avam kamarasında 
pasif müdafaa meselesi hakkında be
yanatına devam eden Sir Samuel Hor, 
alakadar servislerin halihazırda daha 
mütekamil bir sığınak sistemi hazırla
dıklarını kaydettikten sonra hava mü
dafaa işlerinin pasif müdafaa için de
vamlı surette 500.000 kişinin kulla· 
nılmasmı icap ettirdiği ve bunlara da 
bu sıfatla yevmiye verilmesi lazım 
geldiğini söylemiştir. 

Nazır, lngiltere'nin sivil halkın 
tahliyesi için hazırladıgı plan saye
sinde Londra'dan 500.000 çocuğu tah· 

(Sonu S.inci sayfada) 

Pa•il müdafaa tedbirleri 
hakkında izahat veren /ngiliz 

Dahiliye Naan SiT Samuel Hor 

Yukarıda ~a~ideye çelenk konuyor, Cl§ağıda genç harbiyeliler 
abıdenin önünde istiklal Mar§ı •öylüyorlar 

Hakem Macarlar yarın 
kararından 

işgale başhyor ! sonra 1 
Münakale güçlükleri yüzünden 
işgal ayın 11 inden önce bitmiyecek 

Budapeıte, 4 a.a. - Viyana kararı mucibince Macaristan'a 
iade edilecek toprakların teslim teklini tesbit etmek üzere Bra • 
tislava'd~ t~planmış olan ~aca~ ve çek mütehassısları bugün 
de mesaılerıne devam etmıtlerdır. (Sonu S.inci sayfada) 
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Ölçülülük 
Memleketimizi ziyaret eden yabancıların üzerinde en çok mutabık 

kaldıkları nokta, türk inkılabında gördükleri ölçülülük'dür. 
Gerçekten, türk inkılabının ilk günlerini gözden geçirecek olursak, 

onun ilk ideolojik kudretini '·milli misak"dan aldığını görürüz. 
"Milli misak"ın dayandığı prensip ise, makul ve ölçülü milliyetçilik

tir: Milletin olanı millet namına istemek milletin olmıyanı da, hangi 
millete aitse, ona bırakmak. 

Türk milletinin Sevr zindanından nasıl kurtulabileceğini düşünen 
büyük Atatürk, bunun, ordu, milli birlik, milletin mali kuvetlerinin 
seferber edilmesi v. s. gibi çarelerini düşünürken, daha ilk günü, yann 
başlıyacak olan mücadelenin yalnız ne gibi bir gaye uğruna yapılaca -
ğını değil aynı zamanda nasıl bir hak ve haklılık temeline de dayanaca
ğını hem harice hem dahile ilan etmek lüzumunu düşünmüştür. 

.. Millı mısak" Jlan edılirken Vılson prensıpleri, tazeliklerini muha
faza etmekte ıdı. Ve her beynelmılel öıçude cıemagoji o prensipler adı
na yapılmakta idi. fakat milletlerm kendi mukadderatlarını kendileri 
tayın etmelerı prensıpi ile bu prensıpi bızzat hayata ve hayatın teorik 
emellere pek yar olmıyan şartlanma kabul ettırmek arasındaki yol u
zun ve çetındır. ıhayet Avrupa nın bütün 1918 haritası, milletlerin 
kendi mukadderatlarını kendileri tayin etmeleri prensipine göre yapıl
mamış mıydı? 1 eden oyle ise l 93ts e kadar, Avrupa bir türlü huzura 
kavupmadı? Neden l 9Jt:S de bir takım millet camialarının tabii değil 
"syuthetik'' oldukları meydana çıktı? 

İşte, bilhassa bu noktalar düşünülecek olursa, yeni Türkiye'nin ön
ce meydana gelmesinde ikincisi de l S - 1 ts senelik politikasında baılıca 
rollerden binni oynamış olan "'Milli misak"ın yalnız ehemiyeti değil, 
sarsılmaz makuliyeti ve münakaşa götürmez ölçülülüğü kendiliğinden 
anlaşılır. 

Tarihte bir tezin, salabetle ve muvaffakiyetle, kendi kendisini mü
dafaa edebilmit olması nadiren kaydedilmiştir. "Misakı milli" tezi, bu
na muvaffak olmuştur. Çünkü kuvetini, Atatürk'ün içtihadda haklılık 
ve hayat ıartlanna uygunluk görüşünden almııtır. Burhan Belge 

Orman 
ziraat 

Çiftliğinde enternasyonal 
Aletleri sergisi açılacak 

4000 kadar film getiriliyor 
Ziraat Vekaleti, Büyük Şef Atatürk'ün Kamutay'ı geçen sene

ki açıı nutuklarında vermiı oldukları z!raat ve köy kalkınm~ı 
direktifi ile, bu aeneki nutuklarında teyıt buyurmut olduklan zı
raatimize ait meaelelerin plinlaımasında ve tesbitinde fikirlerin
den fay dalanmak üzere toplıyacağı kongreye ait hazırlıklarını 
tamamiyle bitinnit bulunmaktadır. 

Trabıon'da bir 
otobüs faciası 

4 ölü, 1 O ağır, 8 
hafif yara lı var 

Trabzon, 4 a.a. - Dün bir otobüs 
faciası olmuştur. 22 yolcu ile Trabzon
dan Erzurum'a hareket eden erzincan
h Selim'in idare ettiği otobüs Maçka
nın Meksila yokuşunda şoförün direk
siyonu bir başka şoföre terketmesin • 
den ve yolun bozukluğundan sağa so
la rampalar yaptıktan sonra seksen 
metre derinliğinde bir uçuruma yu -
varlanrnııtır. Araba parçalanrnı§, yol
culardan dördü ölmüş, onu ağır, seki
zi hafif yaralanmıştır. Yaralılar şehri
mize getirilmiş memleket ve askeri has 
tanelerde tedavi altına alınmıştır. Şo
för yaralılar arasındadır. 

oııunluk imtihanlannda bir 
gruptan muvaffak 

olmıyan talebenin vaziyeti 
Ankara, 4 a.a. - Kültür Bakanlı -

ğından: Olgunluk sınavlarında bir 
gruptan muvaffak olmıyanların üni
versiteye veya yüksek okullara de
vamlarına müaaade edilmesi hakkın

da Bakanlığa bir çok müracaatlar vaki 
olmaktadır. Bir sene için yapılan tec· 
rübe tamamen menfi netice vermiş ol
duğundan artık bu gibilerin üniversi
teye veya yüksek okullara devamları
na müsaade edilmemesi bakanlıkça 
evelce kararlaıtırılmış ve bu kararın 
değiştirilmesine de bir sebep görül -
memiştir. 

Yozgat zelzele m1nlakas1nda 
yeniden yıpllın köyler 

lç bakanlığa gelen mallımata göre 
Yozgatta zelzele dolayısiyle evleri yı
kılan köylüler için yapılmakta oan 
yeni köylerden yedisinin inşaatı bit
mif ve açıkta bulunan köylüler bu ev
lere taıınmıya batlamışlardır. 

Kongrenin devamı sırasında muh· j mancılığı vazife ve gayeleri, Uzun- Ekspreslerde eşya aramaları 
telif memleketler Ziraat vekaletleri yayla atları, hububatta sürme zarar- Toros ve Semplon ekspreslerinde 
nefrlyatını göiterlr mr salon, yanı ı:nrt ları ve mücadelesi, hayvan yemi mcae- yapılacak •tY• ar~ bacla~ ~ 
aergi de tertip edilecektir. Bu nefri- lesi, zirai mücadele, OrtMnadolu için tuyonlarmda veya ekspresler seyır 
yat araaında, en mühim olan eserler ziraat ~totl~.1• allo, pldnç, fındık, halinde iken alakalı memurlar tara-

t Um ettirilmi•tir. ye9il aılo pohtıkası, meyva ve sebze- fından yapılması kararlaşmıştır. Bu 
ere e :ıı • k 1 d' 11 T" k. 
Meıleki eıerler : lderı . ı~et edn ırme Y.0 ar.1' urk ıye- suretle ekspreslerin muayyen saatler-

Bu aerilerden batka bir de mesleki e zıraı ran ~ma.n nıspetı mdau a~~: de ıeyrilıefer etmeleri sağlanmış hu-
ri r hazırlanmaktadır: Ekstansi- seli ol~rak, bıralrk arpa, fun • ta n lunmaktadır. eso: ~emurunun vazifesini nasıl yap- v.e su~ı tohumlama, to,humların . ürer · hal~t e ihracat itlerinin çiftçi- tılmeıı, Orta Anadolu da kuru zıraat, 

Emniyet tayin ve 

terfi listesi 
Bir müddettenberi hazırlanmakta 

olan emniyet mensuplarının terfi ve 
tayinlerine ait liste Başbakanlık tara
fından yüksek tasdika arzedilmek ü
zere İstanbul'a gönderilmiştir. 

Bir haftada 77 ka~ak~ı yakalandı 
Geçen bir hafta içinde gümrük 

muhafaza teşkilatı 77 kaçakçı, 325 ki
lo gümrük kaçağı, 529 gram uyuştu -
rucu madde. 31 türk lirası ile 1 O ka • 
çakç.ı hayvanı ele geçirmiştir. (A.A.) 

Filmlerin kontrolu 
Emniyet işleri genel direktörlüğü 

tarafından bugünkü şartlara uygun 
olmak üzere filmlerin kontrolu hak
kında bir nizamname projesi hazırla
mıştır. Proje Devlet şurasına verilmiş 
ve tanzimat dairesince tetkika başlan
mıştır. 

Adliye tayin listcs 
Adliye bak.anlığı, hakim ve müddei

umumiler arasında yeni nakil ve ta
yinler yapacaktır. Bakanlık bu husus
taki hazırlıklara başlamıştır. 

Hazer gölii cvarının 
ağaçlanması 

Elazığ - Diyarbakır arasındaki Ha
zer gölü civarının ağaçlandırılması 
bir kararname ile Bakanlar heyeti ta
rafından kabul edilmişti. Ziraat ba
kanlığı, bu gölün etrafının ağaçlan

ması işine başlatmış ve aliikalı daire
lerine bu hususta emir vermiştir. 

V ckalct emrine alman 
mülkiye müf cttişi 

Üçüncü sınıf mülkiye müfettişle
rinden B. Şemsettin Yazıcı görülen i
dari lüzum üzerine vekalet emrine a
lınmıştır. 

Kayseri Sağlık dircktörlüğii 
Siirt aağhk direktörü B. Zühtü Gü

ven Kayseri direktörlüğüne naklen 
tayin edilmiştir. 

Damga pulu cezalan 
Damga puluna tabi evrak, aenet ve 

ilanlara vaktinde pul yapıftırılmadı
ğı hallerde mesullerinden yalnız ceza 
alınacak, ayrıca resim alınmıyacaktır. 

}lalihaoqr • 
kasabalanmız 

lç bakanlık !aparta Konya Ereğlisi 
ve Yalvaç kasabalarının hali haztr 
hartalariyle Eskitehir kasabasının 
hali hazır hartasında yapılacak deği
şikliklere ait projeleri hazırlamıı ve 
bu işi eksiltmeye çıkarmıştır. 

ığı, ıt . a v . . ü Um T ğ' tabii gübrelerin ehemiyeti, ham deri- mayı kararlaştırmıştır. Sergi Orman 
ı~dr Uz~ır·ıkned~!~~s :aareucsı'alrı'g~cı' lzlahl i~: lerimiz, mıaır, fıçı ve sanayii, Umüs çiftliğinde açılacaktır. Keskinde ıiddetli bir zelzele oldu 
aı recı ı , v .. - • 1 · i k böc k ·ı· ıı.· ı• 

atı cinsleri ğmal sil- mese esı, pe e çı ı.ı ve p an, 
küulyu~arı, lkahofU rlerı' bu 'sa. . ba• buğdaylarımız ve teknolojik vaııfla- 4000 /Um : 
r erın ıs ı ese , aerının T- .. • ld 
1 k

. la d rı, prapçıhk, Turkıye'de ıu ve ıula- Ziraat vekaleti, hazırlamakta o u-
ıca ıtap rı ır. 1 · 'b' i · 'h al k il ··k k Ik l.c: 1 

B d T .. k' e Ziraat t ·h· e ma mese esı gı ı z raat, ıstı ı , e o- ğu b yu a ınma p "n arının ger-u ara a, ur ıy arı ın . .. k · 
bir bakıt başlığı altında 400 sayfa ka- nomı ve koy divalarımızın ana mev- çeklefmesi halinde memle ete temın 
dar tutan bir eser hazırlanmıttır. Bu zuları vardır. edeceği hudutsuz faydalar hakkında 

- -• bir fikir vermek üzere Amerika Zira-kitapta tarih öncesi ve bu çağa ait kı- Enternaayonca :ıiraat O 
at Nezaretinden, Brük.sel'de niver-

n bir dokümanter bir fasıldan ıonra, a"'letlerı· ıerm•ı· nrılıyor : d ğu 'b' a- ._ site enternasyonal sinegrafik'te.n ve 
türklerin mede.niyeti 01 u gı 1

' o- Ziraat vekileti, iıtihaali toprak hu- Paris'ten fransız müstahsiller birli-
nun mesnedi olan ziraati, atçılığı, 
hayvancılığı, meyvacılığı ve zirai aa- ıusiyetlerine ve millt ekonomiye uy- ğinden ceman dört bin kadar öğretici 

d kl gun ,artlar altında modernleıtirme film alınmıştır. Bunlar, kongre tarihi-
n:ii ilk defa teıiı ve yay 

1 arını ta- kararını tatbik edecek olan vaııta ve ne kadar şehrimize gelmiş olacaklar-
ı 1 vesikalarla gösterdikten sonra oa- t• ı d' ıı.· h t ll'-- sı.-t dır. B"·"lardan mühim bir kısmı kon-manlı devri tatızimattan önce ve son- ıp ere ver ı.ı uıuı a -yı gu. er- -· 
ra olarak mütalea ve çok dikkate de- mek için evvell ziraat lletlerl kata- gre sırasında gösterileceği gibi, ıonra 
ğer vesikalar verilmektedir. Kitapta, log sergisi açacaktır. Vekllet, önU- da yayım ıergisi (ki şimdilik agrikül
metrutiyet ve cilmhuriyetin ilk on beş mUzdeki sene türk topraklarına ve po- türel kalkınma kol kelimelerinin ilk 
yılına ait kııımlar da vardır. Bu köy litikasına en uygun Aletleri .eçmek harfini alarak Akkol denilmektedir), 
ve ziraat kalkınma hali plan hakkın- ve bunlara mahsuı gümrük rejimi te- tarafından biltiin köylerimizde bir 
da bir de etüt yapılmı,tır. sisine çalı9mak için Ankara'da enter- ıistem dahilinde gösterilecektir. Bu 

Kongre için mükemmel bir kütüpa- nasyonal bir ziraat lletlerl aerıiıi aç- filmler tamamen pratik filmlerdir. 

ne tetkil etmek üzere 70 muhtelif 

Ötey gün Keskin kazasında saat 
15.30 da tiddetli bir zelzele olmuştur. 
Zelzele kaza merkezinde bir hasar 
yapmamıştır. Köylerde hasar olup ol
madığı tetkik edilmektedir. 

İstanbul polis amirleri 
takdir edildiler 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Cümhuri
yet bayramında gösterdikleri muvaf
fakiyetten dolayı İstanbul polis amir
leri takdir edilmiştir. 

Y cııi Sirckci garı yılbaşında 
açılıyor 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Yeni Sir
keci garı in,aatının mühim bir kısmı 
bitmiftir. Gar yılbatında açılacaktır. 

s p o R 
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lik ma~arının beılnci haftası • 

Bugün Demirspor 
Güneşle karşılaşacak 

Cümhuriyet bayramı münasebetiyle D- 6.11.1938 pazar günü Ankara 
geçen hafta oynanması lazım gelen cü sahasında yapılacak maçlar: 
lik maçları birinci devre sonuna bıra- Harp okulu idman yurdu - Muh 
kıldığından bugün Demirsporla Gü- gücü A takımları saat: 13. Hak 
ncş, yarın da Muhafız gücü ile - Har- Servet Öz. 
biye idman yurdu ve 'Gençler birliği Ankara gücü - Gençler birliği 
ile de Ankara gücü karşılaşacaklar- kımları saat 14.45 (Bu maçın hak 
dır. ayrıca ilan edilecektir). 
Maçların evvela 19 Mayıs stadyo- 2 - Günler kısalmış olduğun 

munda yapılacağı söylenmişise de bir devre ara müddetlerinin beş dak 
kaç gündenberi durmadan yağan yağ- dan fazla olmamasına ve hakemle 
murların yeni stadın çimlerini boz- muayyen zamanda sahada takımla 
ması ihtimaline karşı müsabakaların hazır bulundurmıya da kulüpl 
Ankara gücü sahasında yapılması ka- bilhassa itina etmeleri lazımdır. 
rarlaşmıştır. 3 - Bu hafta B ve C takımları 

Haftanın üç oyunu da mühimdir. ı mürakibi lik heyetindeki Ankara 
Likin dördüncü haftasında Harbiye cü mümessili ve maçlarda lik hey 
İdman yurdu ile yaptığı maçı bir gol nin mümessili de 'Galatasaray kulü 
farkiyle kazanan demirsporlular on nün lik heyetindeki murahhası 
puvanla puvan cetvelinin başında gel- Hakemlerin lüzumu halinde bu zev 
mektedir. Bunu bir puvan farkıyle la temas etmeleri ilan olunur. 
güneşliler takip ediyor. Bu itibarla 
karşılaşmanın neticesi takımların pu
van vaziyetlerine tesir edeceğinden 
likin birinci devresi sonunda vaziyet
lerinin sarsılması bakımından mü
himdir. 

Pazar günkü maçlar 
Günün ilk oyunu Harbiye idman 

yurdu ile - Muhafız gücü arasındadır. 
Yaptığı üç maçın ikisini kazanmak, 
diğeriyle de berabere kalmak sureti
le sekiz puvanla puvan cetvelinin ü
çüncü safını tutan muhafızlılar buse
ne de like muvaffakiyetle başlamı9, 
seri ve enerjik bir takımdır. 

Harbiye idman yurdunun muhafıza 
nazaran puvanı azdır. Aynı vasıfları 

taşıdığı için asabiyete kapılmadıkları 
taktirde neticeyi lehlerine çevirebi
lirler. 

Bu maçtan sonra sıra günün bekle
nen oyununa geliyor. Gençler birliği 
- Ankara gücü kar,ılafm8sı futbol 
meraklıları arasında beklenen bİ:' 
maçtır. Her iki takımın da üçer oyun
da altışar puvanı varsa da gol averajı 
itibarivle Arılr::u·• .,.:;,.;; :;.,+:;-..ı::- "~ 
ırnra·nın en eski kulüplerinden olan 
bu iki takımın bir samimiyet havası i
çerisinde cereyan eden bütün oyunla
rı seyircilere büyük bir zevk vermek
tedir. 

Bugünkil maçlara dair ajanlığın 
tebliği şudur: 

Tebliğ 
Bölge futbol ajanlığından: 
1 - Bu hafta yapılacak lik maçları 

aşağıya yazılmıştır: 
A - 5.11.1938 cumartesi günü Anka

ra glicil sahasında yapılacak maçlar: 
Demirspor - Güneş C takımları saat 

13.30. Hakem: Sami Sarun 
Deminıpor - Güneş A takımları sa

at: 14.40. 
B - 5.11.1938 cumartesi günü Muha

fız gücü sahasında yapılacak maçlar: 
Harp okulu idman yurdu - Muhafız 

gücü B takımları, saat 13. Hakem: 
Necdet Özgüç. 

Ankara gücü - 'Gençler birliği B ta
kımları saat 14.45. Hakem: Hüseyin 
Serter. 

C - 6.11.1938 pazar günü Muhafız 
gücü sahasında yapılacak maçlar .. 

Demirspor - Güneş B takımları saat 
10.45. Hakem: Necdet Ulutan. 

Ankara gücü - Gençler birliği C ta
kımları saat 9.30. Hakem: Hüseyin 
Serter. 

Türk inkilôbı tarihi 

den günleri 
1938-1939 den yılında Ankara' 

yüksek tahsil müesseseleri son aı 
talebesine verilecek olan tilrk inkı 
bı tarihi derslerinin günlerini gös 
ren liste şudur: 

İkinci teşrin 1938 - 28 pazarteıi, 
salı, 30 çarşamba. 

Birinci kanun 1938 - 7 çar 
8 perşembe, 9 cuma, 21 çarşamba, 
pertembe, 23 cuma, 28 çarşamba, 

perşembe, 30 cuma. 
İkinci kanun 1939 - 4 çarşamba, 

perşembe, 6 cuma, 13 cuma, 17 salı, 
çarpmba, 19 perşembe, 20 cuma, 
çar§&mba, 26 perşembe, 27 cuma. 

Mart 1939-3cuma,10cuma,17 
ma, 22 çarşamba, 23 perşembe, 24 c 
ma, 28 salı, 29 çarpmba, 30 perşem 
31 cuma. 

Niaan 1939 - 7 cuma, 14 cuma, 1 
çarsamba. 29 °"''""-".....ı..- •~ .. ..
~r1<1Ill'Da, Z perşembe, 28 cuma. 

ayrs 1939 - 2 sah, 3 çarfa'Dba, 
perşembe, S cuma, 12 cuma. 

Şiddetli bir xelzele 
İatanbul, 4 a.a. - Rasathan 

verdiği malumata göre, saat beşi 
dakika 50 saniye geçe tiddetlice 
zelzele kaydedilmiştir. 

Merkez üstünün İstanbul'dan 880 
kilometre me5af ede olduğu tahmin e 
dilmektcdir. 

lstanbul gümrüğü 

baş müdürü 

Ankara'ya geldi 
btanbul gümrük başmüdürü B. 

Mustafa Nuri Anıl Başmüdürlüğe ai 
bazı işler etrafında vekaletle temas et· 
mek üzere şehrimize gelmiş ve dUB 
lstanbul'a dönmüştür. 

B. Anıl'ın pazartesi gUnil tekrar 
Ankara'ya geleceği haber verilmekte
dir. 

Mesut bir nişan 
mevzuda eıer hazırlarunı,tır. Bunlar, 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
alikalı mütehusıı teıkilit tarafından 
hazırlanmıt müspet mütalea, telkin 
ve plinlardır. s.ayısı yüze yaklatan bu 
ıeri arasında, zırai teknik imkin ve i
caplar bakımından Türkiye'nin zirai 
bölgelere ayrılması, Türkiye ziraati
nin eaaı meseleleri, Türkiye'de sulu 
ziraat, türk sert ve yumutak buğday. 
cıhğı ve imkanları, zeytin ve zeytin
cilik, süt, sütçülük ve mamulatı, türk 
tütün ve tütüncülüğü, şarapçılık, ge
ni' ölçüde tavukçuluk, toprak erozyo
nu, köy monoprofisi, hayvan sergi ve 
panayırları ,afyon, koyun ve tiftik, 
okaliptüs, Anadolu toprak ve suları, 
Yükıek Ziraat enstitüleri adllla veril
miş Türkiye debagat maddeleri ve o
tokritiği. mahrukat ve kereste maden 
direği meselesi, bağ ve bahçe ziraati, 
orman tedrisatı, teşcir, milli orman 
mahsulleri ve mamulat iıhtiyacı ve kar 
ııiama planı, tohum ve ilaçlama, Ka
radeniz mıntakası hububat ihtiyacı, 
yonca, kimyevi gübreler, pamukçu
luk, ziraat aletleri, hayvan sağlığı, 
Türkiye köylü nüfusunun tah~ili, 
kendir keten jüt, Orta Anadolu çıft
çili&i, arıcılık, sığırcılık, atcıhk, kü
mes hayvanları ve tavşancılık, so~a 
pamuk zeriyatmızda ıslah ve teksır, 
tütün, reçine sanayii, debagat ens
titüsü, dericilik, hayvan hastalıkla
riylc mücadele, timşir, Türkiye or-

Maden mühendisi Hilmi Erel'ill 
kardeşi Bayan Melahat Erel ile Tür· 
kit kömür 'irketi sömikok fabrikala• 
rı kimyageri B. Hayri Özyürekli'nirı 
nişan töreni Etibank Keskin molipten 
maden itletmesinde yapılmıştır. 

Bir gaıetednln ölümü 
Harrl barrl yau yaurak keadi 

gazetelerini kendileri dolduran ... 
zetecilere yetiımedik. Bisim yetlf· 
tiğimiz devirde Ahmet Jtlitı.t E
fendi, canlı ve cesametli bir yuz 
makinesi gibi roman, hikaye ve ma
kale yazmıyor, sanihatına "Sırma
keı., suyunun musluğu gibi, durup 
dinlenmek bilmez bir cereyan ver
miyordu. 

Bizim sonuna yetiftlğimiz bir 
devrin 
Kıı;er makıud eaerae mıırıı berceste 

kafidir. 
mısr~ı~. aldırıı etmiyen bir kaç 

muhar~ırı ıçiade Celil Nıırl ea baı· 
ta gelır: Son senelerde pek tek tüle 
yazı yazan ve evelki gün 86zıerini 
hayata yuman eski gaaeteci Ceı•ı 
Nuri. 

Celal Nuri, eski Şirlreti Hayriye 
ve yeni Haliç vapurları gibi uğra
madık mevzu iskelesi bıraluııaauı 
bir muharrirdi. 

Güstav Löbon'u bize, doktor 
Abdullah Cevdet'le beraber, zama
nın en büyük kutbu olarak taartan 
ve hatti "Güstav Löbon'dan biç ol
mazsa, bir sayla okumadığım glJn
Jer rahat uyku uyuyamam,, diyen o 

olmuıtu. Balkan harbinin akabinde 
gene o, gene yukarıda adı geçen 
doktorla birlikte bize uzun uzun 
"Şimei muhabbet" ve "Şimei husu
met,, mllnalcqalarını dinlettiler. 

Baylü lurbin ilk yıllarında "E
debiyatı umumiye., mecmuasını çı
kararak edebiyatımıza bir istika
met vermiye uğraıan Celil Nuri, o 
zamaaa kadar ve o zamandan sonra, 
vakit vakit, kalemiyle seyyah ol
muı, kutuplara kadar uzan~ı~ va
kit vakit tariht;i olmuı, "Tarıhı te
denniyatı as.maniye" yazmıı, vakit 
vakit .lrebaaet g6sterip "Tarihi is
tilrbal'" telli etmif, zaman zaman fe
miniat lrealip .. Kadınl1Jrıllllz" ı ka
leme almıf, evveli Ati'yi, sonra da
ha t.ürlcçe lleri'yi çıkumıştı. cam
hurıyet devrinden sonra da yazdığı 
eserler vardır. 

Rahmetli Celil Nuri, orijinal o
hrak ortaya attıiı ıeyleri ııaıın 

müddet yaşatamamış bir mütefek
kirdir. Onun Güstav Löbon'u, Dürk-. 
haym'ın gölgesinde silinmiş, mü
tareke devrindeki üçtebir siyasi, üç
te bir içtimai ve açte bir ırki filcir
leri ortaya çıkar çıkmaz sönmüftü. 

Onun esle/ türk imljnna bir ar
mağanı, eski türk terimlerine bir 
hediyesi de olmuştur: 

Rahmetli, aslında Lloyd George 
ıeklinde t;ifte ''r' ile yazılan İngiliz 
ismini arap harfleriyle çifte "lam"
Ja yazmıı, kimseye bunu kabul etti
rememiş, bir de ideal kelimesine 
karııilk olarak, araplarm bile anlı
yamıyacağı "mefkure,, kelimesini 
bulmuş, bu da pek az yaşadıktan 

sonra yerini ''ideal" e ve "ülkü" ye 
bırakmıştır. 

Hulasa Celil Nuri, kendi açtığı
nı kendi hay11tında uzun sürmeden, 
kap11nmıı g6rmüı bir fikir adamıy
dı. 

. Eğer bu kadar fazla yazı yazmış 
bır gazetecinin bütün hayatını da 
bir devre sayarsak, o da evelki gün 
lstanbul'da nihayete erdi. - T. 1. 
On paranın kadri! 

Mektebıne her aün otobiwe 11i
dip gelen bir çocujun yanında, 
tasarrufun lüzumundan bahsede
rek doktor Celal Muhtar'ın meı

hur vec:izeaini tekrarladım: 
- On paranın kadrini bilmiyen 

türk deiildirl 
Zeki çocuğun afacan gözlerinde 

bir gülümaeme belirdi; bu ve
cizenin kendiai için pek o kadar 
ameli bir ıey olmadığını anlatır 
gibi cevap verdi: 

- Dotru söylüyorsunuz amca 
ama, dedi, ben, hemen, her aün 
bir iki on para kaybediyorum. 

- Neden ? 
- Otobüs paaom var; yedi bu

çuk kuruıluk bileti bize yarı üc
retle üç kuruı 30 paraya veriyor
lar. Hemen her gün bu yüzden, 
on param kalıyor. Belki de biletçi 
on paranın kadrini daha iyi anlı
yor. Fakat her halde bu on paralar 
benim gibi bir çocuk için büyük 
bir adamdan daha ehemiyetli ol
aa aerekl 

Yeni nişanlılara saadetler temenni 
ederiz. 

Dün hava yağmurlu idi 
Dün Ankara'da hava kapalı ve ya

ğıflı geçmiştir. 

24 saat içindeki yagı ların karemet· 
reye bıraktığı su mıktarı Adan da 36, 
Alanya'da 33, Samsun'da 24, Uc.irtyol
da 22, diğer yağışlı yerlerde de 1 ilii 
20 kilogram arasında.dır. 

Rüzgarlar Karadeniz kıyılarında ve 
kısmen Orta Anadolu'da sanıyede en 
çok 5, Doğu Anadolu'da cenubu garbı
den saniyede 3 metre, di er bolgeler· 
de umumiyetle şimalden beş metre 
hızla esıniştir. 

En yüksek ısılar Antalya'da 21, A· 
dana'da 23 derecedir. 
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DIŞ POLİTİKA l 
Kanton ve Hanko'dan sonra .. 

Mısır'ın yeni Milli Müdafaa progran11 Hitler mühim bir siyasi 

nutuk verecek 

Fransa' nın mali 
ve e o o 
kalkınması 

!TÜRKİYE BASINll 

Fransa'mn mukadderat saati 
Kanton ve dört gun sonra da Hanko 

dü§lllliştür; fakat Çin· Jnpon boğuş
ması devam ediyor. Japonya'nın ge
çen yazdan beri Çin'de tatbik ettiği 
askeri tabiye, bir takım darbeler in
dirmektir. Bu darbeyi indirdikten 
80nra da Japonya bunun Çin'in ma • 
neviyatı üzerinde husule getirdiği 
tesiri anlamak için bir müddet du
rur, tetkik ve mÜ§ahcde eder ve son· 
:ra yeni bir hamle yapmıya ba§lar. 

Bu defa da Öyle oldu. Kanton ve 
Hanko sukut ettikten sonra Japonya 
durdu. Çinlilerin mukavemet kuvetı 
:ve mukavemet azmi üzerinde bu 
~~rbenin husule getirdiği tesiri ölç-ı 
tu ve tarttı. Aralarında tefrika çı· 
karmak için bermutat mütareke ve ı 
s~lh §artlarını ileri sürdü: Çin mille
tı~e • kar§ı kastı olmadığını, Çin' in 
mulkı tamamlığma karşı hürmetkar 
o~duğ~u, yalnız Çankayş~k'in çe· 
kılmesıni istediğini bildirdi. Bu dar· 
benin de ümit ettiği aksi uyandırma
dığına kanaat getirmiş olacaktır ki 
yeni hamle yapmak için hazırhga 
ba§lamıştır. Başvekil Kanoe evelki 
gün radyorda söylediği nutukta de
miştir ki: 

5 senede 50 milyon 
lira harca a 

,] 

Berlin, 4 a.a. - Thuringen nazi 
partisinin kongresi münasebetiyle Hit
ler'in gelecek pazar günü Veimar'da 
irad edeceği nutuk, Berlin'de söylen -
diğine göre ,büyük bir siyasi ehemiye
ti haiz olacaktır. Hitlcr Viyana'daki 
alman - italyan hakemliği de dahil ol
mak üzere Avrupa'da son zamanlarda 
cereyan eden bütün hadiseler hakkın
da etraflı izahat verecektir. 

Başvekil B. Daladiye 

mesaisine devam ediyor 
Paris, 4 a.a. - Havas ajansı bildiri

yor: 
Başvekil B. Daladiye bugün hususi 

ikametgahında memleketin ekonomik 
ve finansal kalkınması bahsindeki me· 
saisine devam etmiştir. 

SON POST A'da ''Her gün,, sütu
nunda B. Muhittin Birgen bu ba§
hkla yazdığı bir yazısında §Unları 
söylemektedir: 

Fransa için artık mukadderat sa· 
ati çalmış bulunuyor. Radikal sosya· 
list fırkasının Marsilya kongresi, bu
nu, belki heyecan verici, sansasyon· 
lu bir dille değil, fakat, sarih ve kati 
surette ilan etmiş bulunuyor. Fran
sa, artık karar vermek mecburiye
tindedir: Nereye grrliyor? Ne tarafa 
gidiyor? Ne yapmak istiyor? Fransa 
tarihi, Fransa'yı idare edenlerden 
bu suallere cevap bekliyor. 

- Hanko'nun işgali, Çin - Japon 
nalaşmazlığmın nihayet bulması de· 
mek değildir. Harp ancak y ... ni baş· 
lıyor. 

Hitler cumartesi günü öğleden son
ra Veimar'da bulunacaktır. 

Prens Kantaküzen 
tevkif edildi 

Bükreş, 4 a.a. - Prens Kantaküzen 
in tevkifıne daır bir haber dolaşmıştır. 
Prensin 27-1 O tarihinde tevkif edildi -
ği teya olunmaktadır. Kendisi gıya -
ben 9 seneye mahkumdur. "Demir mu. 
hafız'' teşkilatı şeflerinden biri olan 
prens geçen ni.,anda yakalanmış, fakat 
kaçmıya muvaffak olmuştu. 

L vov' da yeni nümayiırer 
Geçen yaz ehemiyetsiz bir hadise 

bahane edilerek başlanan bu muca
delenin, ilk darbede nihayetlenece • 
gını zanneden japon halkı için, 
Şanghay, Nankin, Kanton ve Hanko 
düştükten sonra da harbin ancak 
"yeni başladığını,, öğrenmek pek acı 
olmalıdır. Harp ne zaman nihayetle· 
necektir? Japon başvekili bu suale 
cevap veriyor: Çan Kay Şek çekil· 
dikten ve yeni teşekkül edecek olan 
Çin hükürnetiyle Japonya arasında-

Mısır ordusuna mensup bir ağır top Varşova, 4 a.a. - Dün akşam 

Lvov'da Ukranya aleyhinde nümayiş
ler yapılmıştır. Takriben 300 polon • 
yalı nasyonalist talebe Ukranya koo • 
peratiflerinin mağazalarının ve mek • 
teplerinin camlarım kırmışlardır. 

ki münasebetler tanzim codildikten 
&0nra. Bu sözler, halkın anhyacağı 
lisana tercüme edildikte §U demek • 
tir ki, Çin Mançuko vaziyetini kabul 
etmiye razı olmalıdır. Japonya Çin -
den arazi istemediğini her vesile ile 
tekrar etmiştir. Ve japon devlet a
damlarının bu teminatlarına inan
ınak caizdir. Emperyalizmin yeni 
tekniğinde bir memleketin toprakla
rını ilhak etmek enteresan değildir. 
Enteresan olan, istiklal perdesi al
tmda bir memleket veya milleti he -
yeti umumiyesiyl diger blı J v-.l....t.o 

bağlamak, onu alet olarak kullan
maktır. Jnponya bunu Mançuko'da 
muvaffakiyctlc tatbik etmİ§tİr. Man
çuko &Özle müstakil ve ken•di mukad
deratına hakimdir. Fakat hakikatte 
bir japon müstemlekesi kadar japon 
menfaati için çalışmaktadır. Japon
ya Çin'de de aynı siyaseti tatbik et
mektedir llk admı olarak da Çin İs • 
tiklalinin timsali olan Çan Kay Şek'i 
uzaklaştırmak İ&tiyor. 

Buna muvaffa kolacak mı? Gerçi 
Kanton ve Hanko'nun sukutu Çin i • 
çin pek ağır iki darbedir. Bu şehirle
rin suuktiyle Çin Avrupa devletleri 
ve Amerika ile en ehemiyetli temas 
yollarını kaybetmiştir. Çin' in harp 
malzemesi alabileceği iki yol kal
mıştır: Biri fransız müstemlekesi o -
lan Dudo • Çin yolu, diğeri de sov
yetlerden gelen Urumçi - Hams yolu. 
Japonya Dudo - Çin yolu ile Çin'e 
mlazeme gönderilmemesi için Fran
aa'yı tazyik etmektedir. Ve bu taz
yik belki de müessir olacaktır. Çün
kü Fransa, hatta lngiltere Japonya· 
dan çekinmektedirler. Esasen Kanoo 
tarafından radyoda söylenen nutuk· 
ta bütün Avrupa devletleri ve Ame
rika için savrulmuş bir tehdit var
dır. Japon başvekili demiştir ki: 

- Garp emperyalizminin, istiklal 
ve sulhu ihlal vadısınde zorla yapmıı 
olduğu şeylere nihayet vermek için 
Uzak Şark'a mütcallık muahedclc
rin umumi suretle yeniden gozden 
geiçrilmesi zaruri·dir. 

Çin' deki Avrupa ve Amerika men· 
faatlerinin istinatgiı.hı, 1842 senesin
de yapılan afyon harbinden beri İm
za edilmiş bir takım muahedelerdir 
ki Kanoe de nutkunda bunları iyrna 
etmektedir. Esasen Çin ile münase
betlerini tanzim ettikten sonra Ja
ponya'nın, bu menfaatleri tasfiye 
için teşebbüse girişece~i mallımdu. 
Knnoc bilinen bir hakikati tekrar et
miş oluyor. 

Cin milliyetpeı·vcrlerinin vaziyet
leri~ zorlaşmış olmakla beraber, da
vaları kaybolmu değildir. Ve kay· 
bolmadığım da Kanoe, "harp yeni 
başlamıştır" demesiyle anlatmış olu· 
yor. Hanko'nun sukutu üzerine, Ça?· 
kayşek, Çunk Ging'e çekilmiş ve Çın 
istiladan kurtulma>dıkça mücadele · 
ye devam edeceğini bildirmiştir. De
mek oluyor ki, Çin' in sahil mıntaka • 
ları "'C büyük şehirleri Japonya'nm 
eline geçtikten sonra da Çan Kay 
Şek, japonların iddia ettiği gibi 
"mevz ii bir kumandan" vaziyetine 
düşmüş olmuyor. Hain Çin milleti 
namına söz söyliyen bir şef olarak 

Kahire, 4 a.a. - Öğrenildiğine göre harbiye nazırı Hasan Sab
ri paşa, yüksek müdafaa meclisine bir müdafaa programı tevdi 
etmiştir. Bu programda beş sene içinde elli milyon İngiliz lirası 
sarfedilmesi derpiş olunmaktadır. 

Meclisin tasvibine iktiran etmiş ol- ı-
duğu söylenen bu plan, tedafüi bir de- , 
niz kuveti ihdasını, sahillerin müda-

faa vesaitinin takviyesini, muntazam 

ordunun kuvetlendirilmesini ve bir 

ihtiyat ordusu teşkilini derpiş etmek-

(inli er Japon b ıv kill Prens 

tedir. Bundan başka planda askeri tay 

yareler miktarının artırılması, tayya
re meydanları ve hangarlar inşası ve 
eslaha ve mühimmat satın alınması da 

derpiş olunmaktadır. 

Mısır'da inşa edilecek silah ve mü

.hLmm brikalarınm 12Ianlarını ha
zırlamak üzere hükümet tarafından 

İngiliz mütehassıslar angaje edilmiş-
tir. 

Diğer taraftan İskenderiye limanı
nın büyütülmesine müteallik bir plan 
izhar edilmektedir. İskenderiye, bu 
suretle mühim bir üssübahri haline 
gelecektir. Mevzuubahs işler, bir mil
yon İngiliz lirasına mal olacaktır. 

Konoye'ye ~Yap rlyorlar 

Kanton ve Hankeu'nun 
düşmesi Çin'in lehinedir! 

Çin kıtalarınin 
bu yüzden sona 

mukavemeti 
erecek değildir 

Çungking, 4 a.a. - Çin Ajansı bildiriyor : 
Milli Çin hükümeti namına söz söylemiye selahiyettar olan zat, 

japon hükümetinin 2 teşrinisani tarihli beyanatına cevap olarak 
demİ§tir ki : 

Fransiz gazetelerinin tefsirleri 
1 "- Bu beyanat, japonların katiyen 

1 realiteleri dikkate almıyı sevmedikle
rini göstermektedir. Kanton ve Han
keu'nun kaybedilmesi, Çin mukave -
metinin sona ermesi demek değildir. 

Almanya yıkılma saatini 
sabırla bekledi 

Biz de 
kendi 

kuvetlerimizi toplayıp 
saatimizi bekliyeljm 

Paris, 4 a.a. - Paris gazeteleri Viyana' da verilen karar hak • 
kında tefsirlerde bulunmaktadırlar · 

"Çekoslovakya dikenli yolunun son 
merhalesini katetmiştir. Tesis edilen 
yeni nizamın neticelerini görmem~k 
kabil değildir. Fakat bu diınyada hıç 
bir şey ebedi değildir. Almanya baş· 
ka yerlerde kurulan binaları yıkmak 
saatini sabırla beklemiştir. Biz de ku· 
vetlerimizi tophyarak kendi saatimı
zi bekliyelim. Bu sene başlıyan büyük 
parti henüz tamamiyle oynanmamış -
tır. Bu mıntakadaki hayati alman ve 
italyan menfaatlerinin tearuz etme
mesine imkan yoktur.,. 

l'nıi dcğişil&likler ne zaman? 
Pöti Jurnal gazetesi yazıyor: 
"Yeni değişiklikler ne zaman vu

ku bulacak? Bitlerin bütün Ukranya
da, yani çekoslovak Ukranyasında, 

tanınmıştır. Çin çok geni§ bir meın. 
le~ettir. Şu ve bu şehrin dü§mesiyle 
~ucad~.le yeni yeni safhalara girebi
lır. Mu·dafaa tabiyesi değişebilir. 
F ~-kat Çin ~ukavemeti kırılmadıkça 
mucadele nıhayetlenmiş olmaz. Ger
çi Çin'de artık mukavemete nihayet 
verip de Japonya ile anla§>mak istİ· 
yen zümre varrlır. Fakat Japonya'da 
da Çin macerasına nihayet vermek 
istiycn zümre daha az ehemiyetli 
değildir. Çin mukavemetini kırmıya 
çalışırken, Japonya'nın da kendi 
mukavemetini kırabilecek fedakar
lıklara katlandığı unutulmamalıdır. 

.. Ş. ESMER 

Polonya Ukranyasında, rus Ukranya· 
sında geniş bir tahrik ocakları hazır· 
la.mak tasavvurunda olduğunu düşün
mek belki doğru olur. Bu tahrikatın 

harekatın hareket noktasının Karpat· 
lar Ukranyasının sahanlığı olması 

muhtemeldir.,, 

Berlin silahl.arın azaltılmasına 
yanaşacak 

Berlin'den Jurnal gazetesine bildi· 
riliyor: 

"Berlin hükümeti berri Avrupa'da 
bütün hedeflerine vardığı şu sırada 

silahlan tahdit etmek için Fransa ve 
İngiltere ile müzakereye girişmek i

çin her fırsattan istifade etmek istiye

cektir. Bu müzakerelere ltalya'nın da 

iştirak edeceği muhakkaktır. Öyle 
zannediyoruz ki, alınanlar bilhassa 
hava ordularının Fransa ile İngilte
re'nin müşterek hava filoları kadar 

kuvetli olmasını istemektedirler. Al
manya, 1ngUtere'nin 3 bin ve Fransa'· 
nın 3 bin tayyaresine karşı altı bin 
tayyare sıkarmak arzusundadır. 1taı
ya'nın kuvetlerinden bahsedilmemek

tedir. Bazı almanların kanaatine göre 
İtalya'nın kuvetleri Sovyet Rusyanm 
kuvetleriyle otomatik bir şekilde te
vazün etmektedir• 

Bu iki şehrin japonlar eline geçmesi, 
Çin'in lehine yeni şerait ortaya koy
muştur. 

Bütün Çin milleti Çang-Kay-Şek'
in arkasında sıkı bir surette bağlı o -
!arak bulunmaktadır. 

}aponya'nuı lıakik-i m<ık.ımclı 

Çin ile Japonya arasında, ekono -
mik ve kültüre] işbirliği istediğini 
bildiren Japonya, ekonomik işbirli -
ğinden Çin'in ekonomik servetleri -
ni yutmak ve yağma etmeyi kastey -
!emektedir. 

Bunun içindir ki, Çin, japonya'nın 
tecavüz politikasına nihayet verme -
sine ve Çin'in mülki tamamiyetine ve 
hukukuna riayet ve hiırmet etmesi
ne kadar, hürriyeti için mücadelede 
devam eyliyecektir. 

Ame,.ika luırekcıe geçeceğe 
benziyor 

Nevyork, 4 a.a. - Japonya'nın Çin
deki ekonomik hedeflerine dair Tok
yo'da yapılan resmi beyanat, Ameri
ka'nın Çin'deki ticaretine japonların 
karışmamasını talep eden 6 ilkteşrin 
tarihli notasının reddi mahiyetinde 
telakki edilmektedir. 

Hariciye nezaretinin teşrini sani 
1937 tarihli Brüksel muahedesine mü
teallik vesa.ikin neşredileceğini bildir
mekten maksadı, efkarı umumiyeyi 
her hangi bir harekete hazırlamak ol -
duğu anlaşılmaktadır. Ancak bu hare
ketin ne olacağı mallım değildir. 

Japonya Amerikll'nın rıotru ın<ı 
cevap hazırlıyor 

Tokyo, 4 a.a. - Domei ajansı, Ame
rika'nın 6/ 10 tarihli notasına Japon
ya'nın 19/ 11 tarihine doğru cevap ve
receğini bildiriyor. 

İyi rnaIUmat alan japon mahfilleri
ne göre, japon cevabına B. Konoye
nin şimdiki vaziyet ve şartlar dahilin
de J CWOl\Ya'nın dokuz devlet P.aktını 

Miıteaddit defa söylediği gibi, baş
vekil kambiyo üzerine bir kontrol ko
nulmasına bir mecburiyetler sistemi
nin icra mevkiine getirilmesine kati 
surette muhaliftir. 

Fransa, 914 tenberi hiç bir zaman 
bugünkü derecede ruhunun en de
rin köşelerine k dar titremi1t ve sar· 
salmış değildir. Bunun sebebi de Mü· 
nih konferansıdır. Hitler'in istedik
lerini kabul etmek üzere Münih'e 
giden Daladiye, yirmi sene evelki 
muzaffer ve galip, iki sene evelki 
hakim Fransa'yı temsil ediyordu. 
Dönerken, aynı Daladiye, bütün 
dostluk ve ittifak sistemlerinin enka
zı arasında ezilmiş, Avrupa'da Al
manya 'ya karşı mevcut olan son is
tihkamlannı müdafaa etmek için si
laha sarılmak cesaretini göstereme• 
diği için Çekoslovakya'yı kendi seJa
meti namıan kurban vermiş olan 
Fransa'yı temsil etti. 

Umumi ekonomık ve finansal kal
kınma için hazırlanan emirnameler 
metinleri 15 teşrinisani'den evel neş
redilecektir. Önümüzdeki haftadan 
itıbarcn müteaddit nazırlar meclisi 
içtimaında bu metinler tetkik edile
cek, son şeklini alacak ve bilahare re
isicümhurun tasdikine arzolunacak
trr. 

Başvekil ile sıkı temas halinde bu
lunan mahfillerden öğrenildiğine gö
re, B. Daladiye tam salahiyetler kara
rının uzatılmasını parlamentodan is
tem~k .niyetinde değildir. Kabinede 
yen~ hır. tadilat yapılacağı veyahut 
kabı~~nın politik bakımdan değiştiri
lecegı hakkındaki şayialar da asılsız
dır. 

Şimdi Fransa kendisine yeni bir 
hayat kurmak, yeni bir yol yapmak 
mecburiyetindedir. Bunu, iki sene e
vci, hükümet reisliğinden ''halk ka· 
tili,, olarak kovulmuş bulunan Dala
diye temin edecek. Nasıl? Müşkül 
olan iş bu suale cevap vermektir. 
Zannedersk, şu dakikada henüz Da
ladiye dahi kendi kendisine bu ceva
bı vermiş bulunmuyor. 

P~rlamentonun toplanması keyfi
yetıne ~elince, bu, pek muhtemel ola
rak .m~lı!e encümeninin 1939 bütçe 
proJesının tetkikini müteakip herse
ne olduğu gibi aynı şerait d.iliilinde 
vukua gelecektir. Yani, parlamento 
kanunuevel bidayetinde .. 
lanmıyacaktır. n once top-

Cek sosyalist 

partisi kapanıyor 
Prag, 4 a.a. - Bugün temerküz 

partileri reisleri arasında yapılan bir 
görüşmeden sonra, bir reisicümhur 
seçmek üzere, milli assamblenin, Ma -
caristan'a verilecek arazinin iadesini 
müteakip 10 te~rini~niden bir az snn
ra toplantıya davet olunması karar al
tına alınmıştır. 

Bu işi, Fransa'yı sermayeleri iç.in 
serbest ve açık bir tarla yapmak is -
tiyen sermayedarlar yapam:r.Jt.lar; 
çünkü, karşılarına &0syalizm dikilir. 
İşleri güçleri az çalışmak, fazla üc -
ret almak ve hayatlarına teminat Ü• 
zerine teminat ili.ve etmesini dÜ§Ün
mekten ibaret bulunan amelenin de 
bu işi beceremiyeceğini halk cephe
sinin üç senelik siyaseti pek güzel 
isbat etti. Şu halde, Fransa'nın ha
yatını tanzim etmek işi, yeniden or
ta sınıfların, küçük burjuvanın o
rouzların" -yü.\cfonilen bir vazife olu• 
yor. 

ç,.J.· sosyalist JHlrtisi lwpmııyor 
Daladiyc bu işi iki yoldan biN iile 

yapabilir: Ya tehlikeyi hisşcden 
sosyalizm kendisine, istemiye iste
miyc muzaharet eder ve yava§ ya• 
vaı Fransa hükümeti soldan sağa 
doğru tedrici bir geri hareketi ya
par, yahut da Daladiye ikarar veri.r:. 
parlamentoyu fesheder ve Fransa ı
çin yeni bir programla intihap mü• 
ca·delesine çıkar. Her iki ıekilde de 
Fransa, kapitalizmin de, sosyaliz· 
min de ağızlarına gem vunnıya, bun
ların iştihalannı da, iddialarını da 
susturmıya mecbur olacaktır. Bunun 
haricinde, Fransa mücadeleye, anar
şiye ve tezepzühe gider. • 

Prag, 4 a.a. - Çekoslovak sosya -
Jist partisi icra komitesi ı O teşrinisani
de fevkalade bir toplantı yapmayı ka
rarlaştırmıştır. Bu toplantıda, parti 

kon~r:sini~ içtima ederek partinin 
f~.s~.ını katı bir karar altına alınası gö
ruşulecektir. 

hükümsüz addettiği hakkındaki 
beyanatı teyit edilecektir. 

/)oku::. devlet mualu•desi 
ue Japonya 

son 

.Tokyo, 4 a.a. - Matbuat mümessil
lerıne _ b:>:anatta bulunan ve japon dip
lomasısının niyet ve tasavvurları ne 
olduğu hakkında sorulan bir suale ce -
vap v:ren hariciye nezareti erkanın
dan hır zat şöyle demiştir: 

Japonya için dokuz devlet muahe
desi, ameli bakımdan ölmüştür. 

Mumaileyh, Çin'in hükümranlık 
~aklarına malik bir devlet hakkiyle di
ger devletlere müracaat ve iki taraflı 
~üzake~~ yolu ile bu muahedenin ye
nıden gozden geçirilmesini müzakere 
edebileceğini ilave etmiştir. 
B~ zata göre açık kapı prensibi, ik

tısadı sahada muhafaza edilse bile si
yasi sahada tatbik edilmesine imkan 
yoktur. 

Çanlmyşek' c itimat 

Çungking, 4 a.a. - Milli siyasi 
k~nsey, Çang.Kay-Şek'c ve uzun 

muddet devam edecek olan kurtarıcı 
harp politikasına müzaharet eden bir 
karar sureti kabul etmiştir. 

Konse>: aynı zamanda, Çin toprak
larında bır tek japon askeri kaldıkca 
devlet adamlarını barıştan bahset~ -
mekten men eden diğer bir karar su
reti daha kabul etmiştir. 

Çin zaf crleri 
Hongkong, 4 a.a. - Çin Ajansı 

bildiriyor : 
Hankeu'nun şimalinde Huang-Pi'

de. bulunan düşman kıtaatı Pigham de
mıryolu üzerinde Hua-Yuan-Tse'nin 
batı bölegsine karşı taarruza giriş • 
mişlerdir. 24 saat süren bir çarpış -
madan sonra japonlar 600 ölü bırak
mışlardır. 

Taian'ın batısında Nan-Tsin demir
yolu üzerinde bulunan Nia-Çi'deki 
Çin kuvetleri düşmanı ricate mecbur 
etmişlerdir. İki japon kampı imha 
edilmiştir. 

Fransa için karar vennek saati 
çalmııtır. 

lsvl~re'de mühim 
bi o andırıcıhk 

Bal, 4 a.a. - Sahte çek isdarı su • 
retiyle yapılan çok geniş bir dolan • 
dırıcılık meydana çıkarılmıştır. Ha
ziran ayında Geriliere ve Gilardi is
minde iki italyan Miliino ve Paris'te 

birer ticaret müessesesi ajansı aça • 

rak, Bal'de, Zürih'te, Lüsern'de, Ce
nevre'de, Londra'da Brüksel'de ve 
Nevyork'ta ve daha bir çok yerlerde
ki müteaddit mali müesseselerle mü
nasebata girişmişlerdir. Buralardaki 
muhtelif bankalar üzerine müteaddit 
sahte cekler çekmişlerdir. Sahtekar
lar 19 teşrinievelde büyük bir iş ya -
parak bu yoldaki faaliyetlerine niha
yet vermeyi kararlaştırmışlardır. Bu
nun üzerine müteaddit karşılıksız ve 
yahut sahte çek isdar etmişlerdir. 

Bu çeklerin hepsi Nevyork üzerine 
çekilmiştir. Zira bu vaziyette ortadan 
kaybolmak için önlerinde altı gün 
mühlet kalmakta idi. Şimdiye kadar 
tesbit edildiğine göre sahtekarlar, 

Paris'te 20 bin dolar, Zürih'te 19 bin 

İsviçre frangı, Bal de 38 bin İsviçre 
frangı, Cenevrede 36 bin İsviçre fran
gı tahsil etmişlerdir. Sahtekarların 

daha fazla ve daha birçok yerlerden 
para çekmiş oldukları muhakkak te
lakki edilmekteedir. 
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Fransa'nın mali durumu 

Yazan: H. A. Kuyucak 

1 RADYO 1 
Ankara: 

CUMARTESİ: 5.11.1938 - 13.30 K~ 
nuıma (Yarın pazar. Ne yapalım?) - 13.45 
Müzik (Güzel sesler - Pi.) - 14.00 Saat a
yarı ve haberler - 14.10 Müzik (Bir kac; 
ıarkı) - 14.40 • 15.30 Cazband (Pl.) 

Ya.zan: Vilycun Sibruk - 5 - Kualtıp nakleJen: Nurettin ARTAM 

.Marsilya'da toplanan franaız radi
kal - sosyalist fırkası .kongreai.nıde ve -
rilen nutuklar gerek hariçteki ve ge
rek Fransa'daki mütehassıslann dikka
tini yeniden Fransa'run mail ve iktısa· 
di vaziyetine çevirmi§tir. Çünkü bu 
nutukların tahlilinden çrkan neticeler 
bu memleket için pek müsait değildir. 

fında milli gelirin a.zalmuı itleri daha 
ziyade bozdu. 1914 • 19 senelerinde 
devletin mecmu geliri 36 milyar frank 
iken masraf yekunu 224 milyara baliğ 
olmuı yani gelir murafın ancak altıda 
birini karJılamıştı. Masrafla ıefü ara
sındaki bu büyük fark, dahili harici 
borçalarla ve Merkez bankuından alı
nan avanalarla kapatılmııtı. Bu avan~ 
lar ise, devlet tahvilitı mukabilinde 
tedavülü mecburi banknot çıkarmakla 
yapıldığından, harp bittiği zaman 
memleket büyük bir mali mu.zayaka 
ve para enflasyonu içinde bulunuyor • 
du • 

18.30 Muzik (Dans saati) - 19.00 Tiyat· 
ro konuşmaları (Perde arkasında) - Ya • 
zan: Ekrem Reşit. Söyliyen- Avni Dilllııil 
- 19.30 Müzik (İncetıaz faali) - 20.00 Sa
at ayarı ve haberler - "Z0.10 Muzik (Folk
lor) - 21.00 Arapça soylev - 21.10 Muzik 
(Kü~ük orkestra): Siğan dansı (L, Canni
nati). Entermezo (Struzzel). leh habe •i
nen Schrups • Viyana melodisi. (W. Gi • 
bish). Hazin melodi (G. Brusso). Die aaıe 
von Tyrm - seleksiyon (Hartmann). La ıi
oconda operasından danza. Della er (Pon
chielli ). Trantella Napolitana (B. Dirk • 
sen) -22.00 Haftalık posta kutusu - 22.45 
Muzik (Eski dans havalan) - 22.30 Ko • 
nuıma - 2'2.45 Müzik (yeni dans havalan) 
- 23.45 • 24.00 Son haberler ve yarınki 
proıram. 

Bir filmi seyrederken münakaşaya tutulduk 

işi azıttık ve nihayet hepimiz 
yataklarımıza bağlandık 

Kongrede son orta Avrupa buhra -
nmdan bahaeden M. Daladiye aynen 
şöyle .<)ylemi§tir: "Harp tchlikeain • 
" den kurtulur kurtulma.z mali işleri
.. mizin ve ekonomimizin büyük müt
" külleriyle kar§Ilqtık. 1939 adi büd
.. çe maaraflarını.n neye baliğ olacağı· 
"biliyor musunuz? 64 milyar frank. •• 
" Fevkalade büdçe masrafları da 30 
" milyar frank ... Bu rakamlara amor
" tiaman sandığı masraflarını da ilive 
''ediniz. 102 milyar franklık bir mali 
yük meydana çıkar ..• 

Harptan sonra iktıdar mevkiine ge
len muhtelif hükilmetler vuiyeti dü
zeltmiye uğrattılar fakat bil.haua yu
karda ipret ettiğimiz aebeplerden do
layı mali ıslahat sürüncemede kaldı. 

Bu huıuata yalnız ıunu söylemek kifa
yet eder ki 1925 temmu.ziyle 1926 
temmuzu arasında yani bir sene .zar -
fında altı maliye na.zın detifIDİttL Bü.. 
tUn bu müddet zarfında da frank düş
mekte devam ediyordu. 

Avrupa: 

K l~sen.in. p~pa~ı, ruhani el-
bısesını gıynuı bir halde 

Jrlirsiıye çıkarak duasını okumağa, 
vazını etmeğe başladı. Bu dualar ve 
vaı.zlar, itittiğimiz, bildiğimiz dua 
ve vaızlardan biraz farklıca idi. İ
çindeki ibareler hiç kimseyi fa.zla 
heyecana düşümıiyecek bir suret
te tadil edilmişti. 
Eğer hastalar, çok yüksek sesle 

papua cevap verirler ve onun sö
zünü keserlerse susturuluyorlardı. 

Papu Penivat Bon'un sözlerini 
ben hayretle dinliyordum. Bu aö.z
ler, içinde bütün dini hararetten, 
bütün esrardan, ruhtan, cehennem 
ve cennet bahislerinden, hatta iyi
likten kötülükten bahis geçmiyen 
monoton tikırdılardı. Sadece de 
sözlerdi ve bir afacın il.zerine hafif 
rü.zıarlı bir hava suyun damla
yııı gibi bir ahenk çıkarıyordu. 

Bu sö.zleri kendisiyle beraber 
tekrarladığınız .zaman, içinde ne 
kadar yavan mina bulunduğunu, 
bunların bir takım tekerlemelerden 
ibaret olduğunu anlardınız. Mesela: 

"'Umit aizi neşeli yapar, ıu halde 
ne zaman ümit ederseniz o .zaman 
nqeli olurıunu.z; ve ne zaman ne
pnb oluna Umidinizde olur. Şu 
halde ümit edelim ve neıeli ola
lım." Sözleri ıibi. 
Yalnıs bu ıö.zler o kadar ıtbrad 

De aöylenirdi kl bunların tesiriyle 
bir aUn Mi• Payn'ın kendinden ıe
çerek tatlı bir uykuya dalını! oldu
funu sörmU.ttilm. 

1'u papar~nh.ı ~o ......_ 

hayrete düşüren bir adamdı ki l:en
dlılnl dinlemek için ldiaeye tekrar 
tekrar gitmlttlm. Gittikçe hayret 
ediyordum: Bu kadar hiçten, bu ka· 
dar minuıs likırdı eden bir adam 
naul bir ilahiyat faldllteai me.ıunu 
olabilirdi? 

Halbuki sonradan 8frendlm ki 
bu papu. pyet ilim, bilgili bir a

dammıt; kendisini yilksek blr tıc-

retle buraya getirmifler. Onun bu 
Taısları, hitabeleri delilerin paiko
lojislne pyet vakıf olarak buır

lannut ıeylerdi. ÇUnkU çok ileri 
ruh ve akıl doktorları dini beye
c:anlarm akıl hastaları için çok f c
na olduğu kanaatinde idiler. 

Arada ıırada bize gösterilen 
sinemalarda da aynı nok

taya dikkat olunuyordu. Bu film
leri kontrol eden sanıör, onun dini 
ve yüıut ahllkt mahaurlarına aldı
rıt etmezlerdi. Dütiinlllen ,ey, yal-

Yazan: Yolan F<ildt!J 

nız bunların yatıştırıcı olması, bi
zi heyecana dütürmemesi noktaaı 
idi. 

Bu arada nasıl "İnce adam" ve 
"Mae Vest" filmleri yaıak edilirse 
Jandark ve Ben Hur filmlerinin de 
oynanmaıına müsaade olunmazdı. 

Bu filmleri tetkike memur bir 
kadın doktor, hayvan filmlerinin a
kıl hastalarını eğlendirdiği ve ya
tııtırdığı hakkında bir kanaat sa
hibi olduğu için bi.z, eğer Rin Tin 
tin filmi olmazsa, mutlaka tekrar 
tekrar kahramanı bir at olan, bir 
köpek olan filmleri seyreder, du
rurduk. 

Ilkklnun ayında "Küçük kadın" 
filminde Katerin Hepbum'un sey
redilmesi bir hidiıeye sebep ol
muıtu. Bu filmde bir sahne var
dır: Burada bütün küçük kadın
lar, kahve, çay, bal, tereyağı, reçel 
ve saireden ibaret kahvealtı sofra
sına otururlar; tam o ıırada bayan 
Hepbum bu yiyeceklerin olduğu 
gibi bititik komıudaki yoksullara 
verilmesini teklif eder. Bu teklife 
kartı filmdeki genç kızlar sevinip 
dansederlerken karanlık içinde 
hasta kadınlardan birinin sesi du
yuldu: 

- Neye veriyorlar? Bayle bir 
ıey olur mu? O kahveyi ben önce 
kendim içer, U.t taraJını da o ka
dının boyqundan apiı dökerdim. 

Biriıi ıeslendi: 
- Heqire, bunu aen mi ıöylü

yoraun? 
Bir Uıtiyu bdm hata dedi ki: 
- AyıptirTl'A 111 etU; feraıat 

g&terdl kadm ... 

Bir başkası bağırdı: 

- Allah belasını versin böyle fe
rqatin-

Ondan ıonra hepimi• hararetli 
bir münakqaya ciriftik; Neticede 
ı&terilen ferapt Ye fedaklrhim 
lU.ıumundan fa.zla olduiu kanaati· 
ne varıldı. 

lti a.zıttık ve hepimb yatakları
mıza bağlanıncaya kadar bu müna
kapya devam ettik. 

Papa Renvik, erteai gün fena hal
de bqının ağrıdığından ve gece gö
zilnii bile kırpmadılından tlklyet 
etti. 

Ondan sonra ıinema kahramanla

rımız, kendi yiyeceklerini batkala· 
rına vermiyen hayvanlardan seçil
di. 

D ıprıdan bizim bu kapalı a
lemimize gelen ziyaretçile

ri ilk ziyaretleri eanumda tetkik 

le iktifa etti. 

etmek daima enteresan olurdu. 
Bunlar, mutlaka, ezilirler, büzülür
ler, sıkılırlar, aralarında ve bizimle 
konuıurken seslerini alçaltırlar ve 
kendi hastalarından başka hepimi
ze tuhaf bir gözle, ıüpheli fÜpheli 
bakarlardı. Benim bir kadın dos
tum, ilk defa .ziyaretime geldiği za
man telaşlanmıJ, dehşete düşmüş, 
ve benim böyle bir yere kapatılmış 
olmama hayıflanmıştı. 

Fakat birkaç defa geldikten son
ra artık neşesini takınmııtı; bana 
cigaralar getiriyor, bir başka has
tanın tuhaf sözlerine gülüyor ve 
profesörle Paris'ten dost olduğunu 
söylüyordu. 

Ziyaretçilerimizin üzerindeki bu 
defitiklik ba.zı defa, büsbütün göze 
çarpar bir şekil alırdı. 

Bir defa Kingston isimli yeni bir 
hasta gelmitti. Bu, gayet hoş, na
zik, ufak tefek bir adamdı. Umumi 
halleri tamamiyle normal görünü
yordu. Fakat dikkat ettim, bu a
dam, çok alakadar olduğu bir mev
zu hakkında söz söylerken birden
bire, o mev.zu ile alakası olmıyan, 

birçok sözler dilinden dökülüyor

du. Bu kelimelerin ağzından §Uur
ıu.z bir surette çıktığına tüphe yok

tu. O zaman adamcağız, bu keli -
meleri kesmek, durdurmak için ça

lışıyor, buna muvaffak olamayınca 
sinirleniyor, kekelemelo başlıyor-

"" İki gün sonra kar11r kendisini 

görmeğe gelmişti. O gün koridor

dan geçerken açık duran kapıdan 

bunların koğufuna bir an için gö
züm kaydı: Gördüğüm manzara, u

nutulacak manzaralardan değildi. 

Bir defa, karanlık bir ormanda Ü

.zerlerine elektrik ııığı tutulduğu 

zaman birbirlerine sarılarak ötleri 

pathyan iki büyük ıebek görmüı
tllm. Bunlarm meçhul bir korku 
içinde dUleri tutulmuı, gözleri ay

naya ben.zemitti. Şimdi bu iki in

san da, tıpkı, o dehıete dütmüt ıe· 
bekler gibi idiler. Gözleri kapıya 

dikilmitti, sanki o meçhul ve kor

kunç teY. oradan içeri ıirccekmiı 
gibi. 

Her halde kocuını burada, sağ 
iken mezara gömülmüt gören ka

dm dünyanın en mllthit nedamet, 
hicap ve ıstırabını duyuyordu. 

(Sonu var) 

BAL 1 K 

TUTAN 
1 E D İ 

- Geliniz, azis bay, mHamızda bulunmak zev
kini bize ....miz. Nihayet hepimiz komtuyuz. Mü
aude ecliais de aize do.tum Liif'i takdim edeyim ..• 
Daha ......... dipnanan, pek aevsili diipn.enun de
m•liP.. Mü•akapmızm, beteriyetin bana milli 
minamu tarife taallUk eden bir münakaf&DJD tam 
ortaamda idik. Bu meeele hakkındaki diifünceniz
dea bizi faydalandırmak istemez miainiz, efen
dBn? 

SOIAll 
Çevirea: NuıılıJ Banu 

-s-

'' -·Bu yüke kartı nemiz var? 
" Takriben 66 milyar frank.. 220 mil
yar milli gelirden 102 milyar maaraf •.. 
·• Sormak isterim... Bu vaziyet devam 
" edebilir mi? Milli gelir bu tarzda im
.. ha edilebilir mi? Aradaki ni&betsi.z • 
" lik fransız parasını yıkacak vaziyet
" te değil mi? Eğer bu vaziyet devam 
" ederse Fransa iflasa sürüklenecek
" tir." 

Bu sözler ve nutkun bundan son -
raki kısmı dinleyicileri Adeta ıaıırt • 
mıştır. Fakat Fransa'nın son elli sene· 
lik mali tarihini, mali meseleler üze • 
rinde dönen dedikoduları ve politika 
oyunlarını hatırlıyanlar için Daladiye
nin söyledikleri, mevcut ve gittikçe 
fenalaşan bir vaziyetin bir defa daha 
göz önüne konulmasından başka bir 
ehemiyeti haiz olmamak icap eder. 
Çünkü, Fransa maliyesinin bozukluğu 
daha harptan evel meydanda idi ve iş
leri düzeltmek için zecri tedbirler alın
ması dütünillüyordu. 

Fransızlar, memleketleri kadar, ta
sarrufu ve plasmanı da severler. Fa • 
kat, pek tabii olarak, vergiden hotlan· 
ma.zlar. İktıdar mevkiinde bulunan 
hükümetler ise yükselen devlet ma. 
raflarını teşkilittan veya maaflardan 
knımak veya vergileri artırmak ıure • 
tiyle kartrlamıya teıebbU. ettikleri za. 
ftUlft Ru.rS..•• -...&-. .s • • 
da bulurlar ... Bunun için Fransa'da 
psikolojik bir tedbire ha§ vurmak adet 
olmuştur: Büdçe açı~ zuhur etti mi 
dahili bir istikraz yapılır.. Ve herkes 
memnun olur. Hükümet memnundur: 
çünkü halkı kızdırmadan bildçe açığı
nı kapamrıtır ... Gelecek seneyi düşün
mez çünkü zaten o zamana kadar ye -
rinde kalıp kalmıyacağ~ mailim deiil • 
dir. İlerde müşkülat çrkarsa bunu da 
gelecek hükümet dütünıün... Halk 
memnundur: Çünkü vergiler artma
mış, orta sınıfın varidat menbalann • 
dan biri olan maaılar azalmamıı ve 
bilhassa biriktirilen paralara kirlı bir 
pli.aman bulunmuştur... Bu suretledir 
ki devlet daima borçlu, halk daima ala. 
caklı kalır ve gene bu sebepledir ki 
"Fransa milleti zengin fakat devleti 
fakirdir" denilir. 

1889 dan 1913 e kadar25 senede 
büdçe masrafları 3 milyar altm frank· 
tan 5 milyara yükselmit. dahili borç 
da 28 milyardan 31 milyara çıkmıştı. 

Harp başlad•ğı zaman Fransa bugün • 
küne benzer bir malt vaziyette idi, fa
kat harp masraflan ve bu müddet zar-

Puvankare'nin yaptığı ba.zı mali 
llılahattan sonra cUizelen frank vaziye
ti nihayet 1928 iıtikrazını temin etti. 
Fakat bildçe açıklan bili kapatılamı
yordu. 

Mali vaziyetin tazyiki altında 1936 
dan beri frangın iki defa kıymeti in -
dirildi. Birincisinde yani 2 teşrinievel 
1936 da, paranın kıymeti % 33 indiril
di, ikinci.sinde yani 30 haziran 1936 de 
iıe 1936 da tesbit edilen kıymet kal -
dmlarak frank kambiyoda arz ve ta -
lep temevvüçlerine terkolundu. Fakat 
gene vaziyete çare bulunamadı. 1938 
mayısında, Daladiye üç taraflı para 
anlqmasına dahil devletlere sorarak 
frangı bir az daha indirip te&bit etti 
ve o zamandan beri kambiyo istikrar 
sermayesiyle bu seviyede tutmıya ça -
Iıııyor. Fakat bilhassa 1936 dan beri 
alınan para tedbirleri fransızları bile 
o kadar bıktmnıt ve UrkUtmüttür ki 
ille buhran emareleri ıörününce der
hal franktan kaçma bqbyor. Yani e -
linde frank bulunanlar bunlan derhal 
sağlam bir ecnebi paraaına tahvil et • 
miye teıebbU. ediyorlar. Bu iae kam -
b"voda f düaiiriiY • "krar Jmm;elft\! ~an m'iit~ıeWfı:~F-
lrklarla, müdahalesini icap ettiriyor. 

Daladiye'nin büyük bir aerbestlikle 
ifade ettiğine göre Franu'nm dertle -
ri yalnu: malt değildir. Euaen k:on
junktilr tetlaikleri de gösteriyor ki, 
Almanya'da, İakandinavya devletlerin
de ve İngiltere' de istihsal 1929 a nil
betle 1935 de artnıq olduğu halde ay· 
nı müddet zarfında Franaa iatihsali 
% 25 a.zalmıttır. 

Ticaret Nazın Femand Gintin'in 
bu kongredeki nutku da ba.zı endiıe 
verici noktalara i§aret etmektedir. 
Bunlardan birisi Daladiye'nin de ifade 
ettiği gibi istihsal azalmaaıdır. Diğeri 
Fransa harici ticaret yekOnunda cö -
rUlen dii§üklüktür. 

Filhakika 1937 harici ticaret ra • 
kamları 1929 dan çok ap.ğı oldulu gi
bi 1913 rakamlanna bile yaklapma • 
nuıtır. 1938 iae ha.rptan beri tesadüf 
olunan en dütük tene olacaktır. Her 
ne kadar 1913 senesi 100 itibariyle 
dünya harici ticaret yekunu ı 929 
da 182 yi bulduktan sonra düşmiye 

ba§lamıt ve 1934 de 61 e kadar inmit 

OPERA VE OPERETLER: 18 Btırlla 
- 20.10 Hamburg - 20.15 Frankfurt - 21 
Bruksel, Varıova - 21.30 Bordo. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FONİK KONSERLER: 12 Viyana - 16 
London - Recyonal - 17 .30 Paris • Eyfel 
kulesi - 21 Doyçlandzender - 22'.5 Buda -
peıte - 22.10 Paris - Eyfel kulesi - 22.15 
Luksemburı. 

ODA MUSİKİSİ: 14.30 Stokbolm -
18.30 Sarbnik - 19.30 Monpelye. 

SOLO KONSERLERİ: 18.10 Kolonya. 
Miinih - 18.30 Hamburı - 20.10 Do1~ .. 
landzender - 22.30 Keza. 

NEFESLİ SAZLAR (Marı v. L)· 6.30 
Breslav - 8.30 Keza - 16 Koniısberc -
18.30 Frankfurt - 19.45 Beromunster -
20.10 Breslav, Kolonya. 

ORG KONSERLERİ VE KOROl.AR;ı 
15.45 Doyçlandzender - 19 Kolonya. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Berlin ve diler 
alman istasyonları - 8.30 Miinih, Fıank .. 
furt - 10.30 Hamburı - 12 Alman istas
yonları - 14 Laypziı - 14.10 Kolonya. 
Vıyana - 14.15 Berlın - 14.25 Miinih -
15.20 Hamburı- 18.20Köniısberı-19.30 
Frankfurt - 20.10 Berlin, Münih - 21 
Munıh. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştutıart - 14 
Keza - 15.30 Beromünster - 19 Laypzic 
- 23.10 Budapeıte (Siian orkestrası). 

DANS MUZlôt: ıs.ıs Laypziı - 19 
Ştutprt - 22 Sottens - 22.5 Post Parla. 
yen - 22.15 Beromunster, Monte Ceneri. 
Stokholm - 22.20 Alman iıtuyonlan -
22.30 Breslav - 22.40 Konigıberı, Roma -
23 Stokholm - 23.15 Vart0va - 23.30 
Droytvıç, London - Recyonal (Cek HiltoD 
orkestrası), Stokholm - 24 Lukaembu.rı, 
M ilano - O. l S Paris, Tuluz, Pirene 0.30 
London - Recyonal. 

ise de bundan sonra tekrar yükeelmi
ye b&flamıt ve 1937 de 83 e çılmut .. 
tır. Halbuki Fransa harici ticaret ye • 
kOnu dilfJDCkte devam etmektedir. 

İatiheal, harid ticaret_ v~ it wp .,. 
.,....,_ _ .. 11\Ml emen ıbu rakem!at 

bu memleketin mühim bir buhran ge
çirdiğine §Üphe bırakmamaktadır. H;ı.. 
kümet, tabii, tedbirler alacaktır. DUfil.
nülcn bu tedbirlerden bazıları kongre .. 
de pek sarih üade ecUlmit ve Fransa • 
nın liberal ekonomi sistemde devam 
edcmiyecell ve fakat planlı ekonomiyi 
de tatbik edemiyeceği ve "oricntı6'' biı: 
ekonomi sistemi takip edeceği söylen
miştir. 

Fakat pek muhtemeldir ki aaıl mil
hiın tedbirler ıene mali ve nakdi ola
caktır. Yalnız unutmamalıdır ki bu • 
cün Fransa senelerce süren politika 
çokipnelerinin, devlet maliyesi ve pa
ra itlerinde tatbik edilen yanlıt fi.kir • 
lerin zararlı neticelerini görüyor. Bb
sat kendi devlet adamlarının da aöy • 
lediği gibi hastalık kı.aa bir z~ 
atlatılabilecek derecede hafif delildir. 
Mil.zmin ve adeta tehlikeli bir bal al• 
mıttır. Memleketi bu vaziyetten kur • 
tarmak için Daladiye hükümetinin bil.
huaa mali sahada alacağı tedbirler lJi,. 
zim gibi mali tqkilitrnda Fraııaa'yı 
model tutmuş memleketleri tabi! çok 
alAlradar edecektir. 

macar milleti ... 
Bar abat gülümaedi. Barditinof, ba ciYaDllMl't aö

zünü demin bara dayaaırken bir defa daha telaf
fuz etmitti. Barabq, vatanına kartı gö.terllen bu 
saysıyı takdir ecliyOl'du, kaldı ki bu keçi sakallı 
küçücük adam, Macariataa'm mevcudiyeti ve va
ziyeti bakkmda az çok malUnıat aa.bihi ıöriiaen ilk 
adamdır. Kendiainin macar oldufımu IÖ:ylecliii 
franaızlar ona i.atifhamkir bakıyorlar: 

hatırlıyor ve Liif'i göatererek aoruyor: 
- f>ütman mı? Niçin? 

- Sis bizimle mi, ,oka almaalarla mı mulıar. 
be ediyordanu? 

Macaristan'm diifman memleketlerden biri ol· 
duğunu ve kartı tarafta harp ettiiini bile bilmiyor
lar. 

Mönaiyö • lö - prena sokaimda oturan Çabaaka'b 
kunduracı ona: 

Barditinof iyice kollarmı açarak: 
- Ob ! diyOI'. Düpnan sayılmalı cleiil mi idi? O 

aoayaliattir, ben kapitaliıtim. Daha doğnaau kapi
taliat idim. Bankerclim. Size, ne var nem yokta, 
hepıini anlatmamı iaer misiniz: Evlerimi, toprak
IU'llDI, arabamı? Hayır, bunlardan bahaetmiyelim. 
O takdirde nki muvaffakiyetleriaden bahMden ... 
ki bir aktriae benzerdim. F.aaaen bütün bunlar da 
ebediyen kaybedilmit detildir. Birkaç aıy daha, Dİ
hayet bir aenıe. 

Kadehini kaldırarak: 

taYet, daha aonralar Bardiıinofun yqama İmllln· 
lan birakç derae inbiur etti ile bu da tam"""• 
tesadüf eteri, talihin hazin tesadüflerinden biri 
oldu. Çünkü, birkaç sene IGGI'&, beynelmilel mua
Yenet aermayeü tükendiiinclen ve memlekete me
IUt bir avdet U..im da sittikçe aıiipbem ve uaak 
bir ihtimal halini alchktan aonra Barditinof Paria'e 
relen itçilere franaıaca den ....... ie bafladı. Yani, 
macar, çelıo.lovels -.. ~ lolrantalarma oa• 
acuz fiyatla dera v-.litiai bilcliren ilmı.rmı da
fıtarcb.... Fakat bu, ancak azan .... e1erc1.. IOlll'& 

böyle oldu. Barditinof ise banma bİDlel'ce yıl IOD· 

ra vukua geldiiini aamrdı •. 

Barabat oturdu. R111 demin mauduı bardaimı 
kalcbrmca biraz f&fll'llllf; içecejini aanmııtı. F •· 
kat, BardİfİDof, pek urif bir hareketle, bardaiı ö
Diiae koJdu, ve batti, otmmaia davet ettiiini sö. 
termek tbere iekemleyi de biraz geriye çekti. Şu 
anda Ola& pek kibar edalı 'bir metrdotel denilebilir
di. M~e ~ ~ ta•nnacbk adamlarla 
lrıoaupaak bu u..- .w ,,. ibtirua layık bir i.cle
tidir. Ve onlarm kompa oWuldan da bir hakikatti. 
Buadan bqka 1SarUat mütecıe11latf1 daima knrak 
ve açlk bir zeka aahibi olmatm. Yolu& timdi bura
da bahme•••dı. Hattl, izdivacmm ilk sWerbade 
Baclapefte'ye " timdi de muhakkak ki Paria'e ka
dar selmit olamam. ltimatuzbiı sük6net bulmut 
old1lfaatlaa biramu içti ,,. cevap v..di: 

- Ehemmiyetli bir teY aöyliyebileceiimi zannet· 
mem. Fraaaızcayı pek kötü konUfUl'Ulllo 

Fi!Yaki, muntazam kODUflD11YordU, fakat öteki
ler onun ne dediğini anlıyorlardı. Bay Lüf muhab
betle bapm aalladı ve Bardifinof itiraz etti: 

- Daha iyi ya, demifti, aea de kendileriyle bir
lilde harp ettifini aöyleraia. Bu takdirde memnun 
... ..mm. clerlaal alikaıdar ohaiar. Bana seliace; 
.......da Wle deiU. Bir ,,....ıa,, puapoctw 
var. Bur.da da ~·lan eewwlw. 

Barllbat nbrla bafmı aallamlflı. Onlarla ltirlik· 
te harp ettiiini aöylem~i, o --.da Hki bir 
kW....nin, franaanm eeki dApnenl. .... bilen birinin 
orada bulnarak yalan aöyl.-ken onu mıethut ciirim 
halincle ele veımeai klfi idi. Barabat hakikati siy. 
terdi ve çehreler de hemen udınlı. Karpsmdaki· 
ı. terbiyesiz, i.tihfafkir, tabız olurlerclı. itte bü
tün bunlardır ki Barclitinof'un memleketine ıöater
diii fırsatı deierlenclirirdi .•• Halbuki o da diipnan 
tarafmda idi. 

- içelim, doetlar! Sizleri bir yıl aoııra Petro
srat'taki sarayımda kabul etmek terefine. Yükaelc 
ve kambw alınlı Lüf, kadehe doina elini, blkkm, 
uzatıyor. BM"difinof, ani, cesaretini kaybetmiı gi
bidir. 

- Petrosrat'taki sarayıma timdi 11hat ofisi yer
lettirlbnit. Denileni_.. bakılana bu 11hat ofisi o de
rece Pİ.amit ki her tarafını temizlemek için yıllar 
liZ"'"Dılf. 

Liirin itira•• a 
- Beni ma•• ıörünüz, muhterem doatum, fa· 

kat b• dopaya pek benzemiyor. Sıbat ofisi elbet-
te ... 

Bal"Clitinof, meremmı anlatmaktan aciz bir a
dam haliyle Barabq'a bakıyor: 

- lıte! Görüyonunmya! Bütün aoayaliatler gi
bi o da inatçı. Bu adamlar ıöze batan hadiaeleri 
bile inkar ediyorlar. Kızıl b.,.dutlıar biribirl.-ini 
Jitorlar. Dmikiıa ile KolçÜl muzaff•ane ilerliyor-

Budifinof, o giinliik, sanoaan B.rclitinof'a se
tircliii bira bardağını abp Liif'le birlikte at......._ 
olduju. m&IAJ'.&, dOlltça Jrir. ....... aiıP. &ötiııiiNk• 

- Cetaret, aziz clo.tum, güçlükleri mübalaia -
ı~z. Lian öğrenmek kendine pvenme 

m11ll11Hk ze cıeMNÜ7.M .......ı IJıl• s:iı!aameıt 

Düpnan aözü Barahaı'm diJlkatine çarpmakta

clr. Biraz ftel ~ ~ Jm'. daba iJitmit olcluimm {Soncı .,.,. ) 
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Türk 
petrolu 

(Başı 1. inci sayfada) 
fakat henüz petrol bulunmamış 
olan hakir bölgelerdeki araştır -
maları esas tutarak yapabiliriz. 
Amerika, İngiltere, Fransa, İtal
ya, Macaristan, Fas ve Irak, pet
rol bulunmamış olan yerlerinde 
araştırmalar devam eden mem -
leketler arasındadır. Amerika'da 

1937 senesi içinde, bakir yerler
de, 3364 kuyu açılmıştır. 
[1] Bu kuyulardan 1140 ta
nesi T exas - Louisiana böl -
gesinde yapılmıştır. Bunlar -
dan 1002 si hoş çıkmış ve yalnız 
138 inde petrol veya havagazı -
na rast gelinmiştir. Yani 8 ku -
yuda bir kuyu, yüzde 12 muvaf -
fakiyet ! Amerika'nın diğer böl -
gelerinde açılan 2224 kuyudan 
1943 Ü muvaffak olmamış, 241 
kuyuda petrol veya havagazı bu
lunmuştur : Yüzde 12 6 muvaf
fakiyet ! Bütü·n bu ' kuyula -
rın topyekun derinliği 2, 700,800 
ınetreye varmıştır. Bu yekli -
nun 410.000 rıetresi faydalı, 
2.300.000 metresi ise faydasız 
kuyuları teşkil ediyor. Demek ki 
ekonomik randıman veren met
raj, yüzde 15 tir. Bundan başka 
açılmış olan 3364 kuyunun vasa
ti derinliği 800 metre olduğunu 
da hatırda bulundurunuz. 

Bir de petrol aramada kulla
nılan muhtelif usuller var. Kari
lerimizi yormamak içi'D bunların 
teferruatına girmek istemiyoruz. 
Ancak şunu ilave edelim ki en 
nıuvaff akiyetli arama usulleri 
dahi yüzde 75 nisbetinde boşa 
çıkıyor. Bununla beraber petrol 
arama aleminde yüzde 25 mu -
Yaff akiyet, bir talih eseri addo -
lunmaktadır. Amerika' da geolo
jilc vaziyetin kırk senedenberi 
tetkik edilmekte olduğu da ma
lumdur. 
Aynı usulleri kullanan kum -

panyalar, İngiltere' de üç sene 
içindeki faaliyetleri sırasında 
aynı muavffakiyet nisbetini elde 
ec.te.memişlcrdir. Bu. müddet 
zarfında İngiltere' de mecmuu 
14736 metre derinlikte 20 son • 
daj yapılmıttır. Bunlardan altı -
sı hala devam ediyor: Ve yalnız 
birisi günde bir buçuk ton gibi 
ehemiyetsiz bir petrol kaynağı 
bulmuştur. Amerika'daki yüzde 
12 nisbeti burada %7 ye düşü -
yor. 

Bu rakamlar dünya petrol iş -
lerinin yüzde 83 ünü yapan İn -
giltere ile Amerika' daki vaziye
ti göstermektedir. Fransa'mn 
Fas'taki yirmi senelik faaliyeti 
İse günde yalnız iki yüz ton pet
rol veren ve bir aralık yandığı 
için tekrar aranıp bulunan bir 
kuyuya münhasır kalmıştır. Fa
kat Fransa' da petrol kuyusu mu· 
vaffak olmadığı zaman, dediko
d1;1 kuyuları işlemi ye başlar: 

Bulunmuyor mu? Yoksa : 
Bulmakhğımız mı arzu edilmi • 
yor? 

Türkiye'mize gelince, petrol 
kuyusu denilebilecek derinlikler
de [ 800 metreden fazla ] 
ancak iki adet kuyu açmışızdır. 
Yani, evham ve hayal kuyularma 
düşmeksizin, katı, çetin, pahalı 
ve maddi toprak mücadelesine 
henüz başlamış vaziyetteyiz. Ta
biat ancak say ve sabıra ram o -
lur: Telaşlanmak, veya, ümitsiz
lenmek değil, topraklarımızda 
petrol kaynakları bulacağımız 
,üphesiz olduğu kanaati ile, ilk 
çalışma devrindeyiz. 

F.R.ATAY 

İngiliz Kırah 
nikbindir 

( Başı 1. inci sayfada ) 
Kıral sözüne devam ederek şöyle 

söylemiştir: 

" - Bulunan sureti tesviye dört hti
kümet şefine umumun takdirini ka
zandıran bir vakarla kabul edilmiştir. 
Milletlerin harbe sürüklenmemek hu
susundaki arzusu aşikar ve manidar
cu. Her yerde kadınlar ve erkekler, 
benim gibi, tehlikenin bu suretle uzak
laştırıldığından dolayı bahtiyardır-

tar.,. 
"İngiliz • İtalyan münasebetlerin-

den bahseden kıral, itilafın meriyete 
girmesi sayesinde iki memleket ara
sındaki iyi münasebetlerin bir kat da
ha kuvetleneceğini söylemiştir. Kıral 
ıspanyol ihtilafının ecnebi muharip
lerin geri alınması sayesinde aldığı 
şekilden dolayı memnuniyetini beyan 
etmiş, Çin - Japon ihtilafının da ya
kında biteceğini ümit ettiğini söyle-

miştir. 
Kıral dahili siyaset, ve diğer milli 

müdafaa sosyal, ve iktısadi siyaset sa
"ıalarında alınmış olan tedbirleri sava
rak nutkuna hitam vermiştir. 

Lortlar kamarası, kırahn Lort Şan
söliye tarafından okunan nutkunu 
dinledikten sonra yeni toplantı devre
sinin resmen açılması için salı günü 
toplanmak üzere dağılmıştır. 

B. Çemberleyn iyile~iyor 
• Londra, 4 a.a. - Dünden beri hafif 

bir soğuk algınlığından muztarip o
lan B. Çemberleyn bugün daha iyidir 
ve hafta tatilini geçirmek üzere yarın 
Çekers'e gitmesi muhtemeldir. 

Harp okuluna geçen 
askeri lise mezunları 

(Başı 1. ıncı sayfada) 

Halit Özerik'in alkışlarla biten nut· 
kundan sonra aynı yere çıkan ve harp 
okulumuzun yeni talebelerinden Or
han da bütün arkadaşları adına bir 
nutuk söylemiş ve ezcümle demiştir 

ki: 
- Değerli büyüklerimiz; şimdi bu

rada ağabeylerimiz gibi var gücümüz· 
le çalışacağımıza and içerken; dünya
nın emsalsiz komutanı Atamızı, sizle
ri, ağabeylerimizi candan, şükran ve 
minnet duygularımla selamlarım .. 

Genç ve yeni harbiyelinin de nutku 
alkışlarla bittikten sonra bando Harp 
okulu marşı çalmış ve müteakiben de 
s~no <Tn-dc bnn.lo ol~~e; ... h.-.1J.4 güız.al 

bir yürüyüşle mekteplerine dönmüş
lerdir. 
Yarının genç subaylarına candan 

muvaffakiyetler dileriz. 

Londra'nın 
müdafaası 
<Başı ı.ı.ncı sayfada) 

liye etmek imkanı hasıl olduğunu 
kaydetmiştir. 

Netice olarak Sir Sarnuel Hor, An
derson'un başlıca vazifelerinden biri 
mahalli makamlarla devletin elbirliği 
için alman tedbirleri tamamlamak o
lacağını söylemif ve bu maksatla harp 
halinde bu iş birliğinin temini için 
her mıntakada devlet ve mahalli ma
kamat mümessillerinin iştirakiyle bi
rer komisyon teşkil edileceğini beyan 
etmiştir. 

Nazır, pek müessir bir teşkilat vü
cuda getirmek için hükümetin bütün 
gayretlerini sarfedeceğine dair mec
lise teminat vermiştir. 

ULUS 

Avrupa güzellik k1rali~esi 

Mektepten koğuldu, 

fakat tekrar ahndı 

Güzel Sirka bütün 
teklifleri reddediyor 

Bitaraf bir memleket olan Finlan
diya için geçen eylül ayının en mühim 
hadisesi nedir bilir misiniz? - Hey
lona kız muallim mektebinden kovul
muş olan Sirka Salomen'in, terbiye 
nezareti tarafından tekrar mektebe 
kabul edilmesidir. 

Bilirsiniz ki, Sirka, bundan bir kaç 
hafta evel Avrupa güzellik krraliçesi 
olarak seçilmişti. Bu seçiliş o kadar a
kisler uyandırmıştı ki, muallim mek
tebinin müdürü Sirka'yı mektepten 
kovmağa mecbur olmuştu. 

Yugoslavya Naibi 
dün Bükl'f!l'e gitti 

( B~ı 1. inci sayfada) 
göre, iki memleket için pek büyük bir 
ehemiyeti haiz olacaktır. 

Polonya ziyareti büyük bir 
aUika üe karşıladı 

Varşova, 4 a.a. - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: 

Yugoslavya naibi Prens Pol'ün, Kı
ral Karol'u ziyareti Polonya'da büyük 
bir alaka uyandırmaktadır. 

Hükümet matbuatı Ukranya kar
patlarının Macatistan'a ilhakr lazım 
geldiğini, fakat bundan evel Roman
ya'nın bu erazinin ırk bakımından 
Romanya'ya ait olan kısmına dair ta
leplerde bulunması lazım geldiğini 
yazmaktadır. 

Muhafazakarların organı olan 
"Czas,, gazetesi ise Macaristan Viya
na konferansının kendisine verdiği 
eraziyi işgal eder etmez Polonya ve 
Macar diplomatlarının Karpatlaraltı 

Rusyası hakkında enerjik bir teşeb
büste bulunacaklarını kaydetmekte
dir. 

Müdürün bu kararı, Helsinki'de a
deta bir ihtilal doğurmuş, hatta bir 
pazar sabahı genç kızlardan mürek -
kep büyük bir kalabalık sokakları do
laşarak nümayiş yapmıştır. Kızların 
taşıdıkları levhalarda büyük harfler • Hakem kararı ve Romanya 
le: 

"Sirka'yı affedin!" 
.. Sirka'yı kovmayın 1" 
yazıları okunuyordu. 
... Ve Sirka affedilerek Heylona 

mektebine tekrar dönmüştür. 
1938 Avrupa güzellik kıraliçesi Sir

ka mektebin gene uslu ve çalışkan bir 
talebesi olmuştur. Ona tiyatro ve si -
nema kumpanyaları bunca kontrat
lar teklif ettiği halde bütün bu zengin 
vaidler, Sirka'yı yolundan döndüre . 
memiştir. Sirka şimdi, ebeveyni ile 
birlikte şehir civarında küçük bir 
köşkte oturmaktadır. 

Sirka, Kopenhag'dan döndüğü za
man 30 kadar gazeteciyi kabul ederek 
onlara ihtisaslarını anlatmıştı. Ve 
kendisini o anda dünyanın en mesut 
insanı addediyordu. Halbuki ertesi 
hafta, mektepten kovulunca, tam üç 
gün ağlamıştı. 
Heylona'nın ve Avrupa'nın en gü -

ı:el kızı şimdi tekrar eski neşesini bul
muştur: Mektepte yarı pansiyoner o
larak çalışmakta olan Sirka, imtiha -
nını verecek, şimalde küçük bir mek
tepte tedrisata başlıyaeaktır. 

Sirka'nın en büyük merakı ve sana
tı, kunduz yetiştirmektir. Buna daha 
on iki yaşında iken başlamış ve son 
derece muvaffak olmuştur. Sirka, ye
ti'l"tirAifµ k.unduıl.ao kü(kcxülere sa· 
tardı. Fakat bu sene, yetiştirdiği kun· 
duzları artık kürkçülere satmamıştır. 
Çünkü bu sene kendisi manto yaptı
racaktır. Finlandiya zenginlerinden 
mürekkep bir grup Helsinki tiyatro
larından birisinde bir kere sahnede 
göründüğü takdirde kendisine kıy -
metli mücevherler takdim edecekleri
ni vadetmişler, Sirka'yı sahneye da -
vet etmişlerdir. 

Fakat Sirka, kendisine teklif edilen 
kontratları ve hediyelerin hiç birisi
ni kabul etmemiştir. Güzel kız, yal -
nız, köylülerin kendisine hediye et -
tikleri dantelalı güzel bluuzları kabul 
etmiştir. 

Bükreş, 4 a.a. - Rador ajansı bildi
riyor: Salahiyetli rumen mahfillerin
de ehemiyetle kaydedildiğine göre, 
Polonya - Macaristan müşterek hudu· 
dunu reddetmek suretiyle Viyana ha
kem kararı Çekoslovakya ile Roman
ya arasında doğrudan doğruya müna
kalatı masun bırakmıştır. Bununla 
beraber, bazı taraflardan bildirilen 
"Karpatlaraltı Rusyasında muhtemel 
emrivakiler,, e karşı koymak için hu
susi bir teyakkuz gösterilmesi zaruri
dir. Bulanık suda avlanmıya teşebbüs 
edecek olanlar Çekoslovakya'yı yal • 
nız bulmıyacaklardır. Çünkü Çekos
lovakya'nın yeni hudutları katidir. Ve 
hiç değilse İngiltere, Fransa, Alman
ya ve İtalya tarafından garanti edil
miş bulunmaktadır. 

Macarlar yarın 
işğale başlıyor! 

(Başı ı. inci sayfada ) 

Bilhassa Kesice, Munkaçevo, Uz -
horod şehirlerinin Macaristan'a testi -
mi esnasında buraların çekoslovaklar • 
ca tehlikesindeki münakalattan müte -
vellit müşkilat yüzünden bu toprakla -
rın tamamiyle iadesi 11 teşrinisani.det!. 
evel ikmal edilemiyeceğinden tesellüm 
muamelesi bizzarure mezkur tarihe 
kadar temdit olunmuştur. 

Macar ve çek askeri mütehasaıala • 
rı, macar kıtaatının cumartesi günil 
Magarovar §İmalinde iki noktadan 
Tuna'yı geçmelerine medar olacak 
köprüler kurmalarına ve 6 teştıinisani
de bütün Tuna mrntakasında ilerlemi
ye başlamalarına karar vermitlerdir • 

fon Ribbentrop ve Kont Cü:ıno 

17 iyaruı' dan ayrıldılar 
Viyana, 4 a.a. - Kont Ciano ve 

Mareşal Göring, çok uzun bir müla
kat yapmışlardır. Alınan mahfilleri, 
saatlerce süren bu görüşmenin neza -
ket icabı yapıldığını bildirmektedirler. 
Kont Ciano tayyare ile Viyana'dan 
ayrılarak Roma'ya vasıl olmuştur. fon 
Ribbentrop da tayyare ile Berlin'e 
dönmüştür. 

Macarların işgal planı 

Sirka garip tabiatli bir kızdır. Her 
ne kadar Finlandiya güzellik kırali • 
çeliğine seçildiği için teC$SÜf duymı
yorsa da, kendsine "Avrupa'nm en 
güzel kızı" dedirtmek istemez. Sirka, 
kendini çirkin göstermek için elinden 
geleni yapar, hatta zevk duya duya. 
Her gün mektebe, en eski, en biçimsiz 
elbiselerini giyerek gelir. Bu çirkin 
elbiseler Sirka'yı en az on yaş fazla Budapeşte, 4 a.a. - Burada öğre • 
yaşlı gösterir. nildiğine göre, Bratislava'daki askeri 

Fakat güzel kız, ne kadar kaçamak eksperler konferansındaki son anlaş -
yapsa, ne kadar çalışsa, güzelliğini bir malar neticesinde, 9 teşrinisanide Le
türlü gizliyemez. Her vakıt, sabahları va ve Bervesaz şehirleri etrafındaki 
saat sekiz oldu mu, mektebin kapısın- araziler de dahil olmak üzere Macaı:is
da on on beş kadar genç Sirka'yı bek- tan'a terkedilecek arazinin büyük ek
ler. Sirka hiç birisine yüz vermediği seriyeti işgal edilmiş olacaktır. 
halde zavallılar onu görmek için kışta 
kıymette bekleşirler dururlar. 

Sirka, aynı zamanda sporcudur da ... 

Kartajen şehrinin 

bombardımanı 

20 kişi öldü 
60 kisi yaralandı 

Barselon, 4 a.a. - N eşretlilen bir 
tebliğde Eıbre nuntakasın<la şiddetli 
muharebeler cereyan etmekte olduğu 
haber verilmektedir. Düşman, Sierra 
Ka.bals'in cenubunda Pişdar hattını 
tashih etmiştir. Bir hava muharebesi 
esnasında frankistlerin 5 ve cümhuri
yetçilerin bir tayyaresi düşmüştür. 

Kartajen'in dün sabahki bombar -
dun.anı esnasında 20 kişi ölmüş, 60 ki
şi yaralanmıştır. 

Ebre cephesinde 
Salamanka, 4 a.a. - Resmi bir teb

liğ, Ebre mır.takasında düşman hattı
nın bir çok noktalarda yarılmış oldu
ğunu bildirmektedir. Frankistlerin 
koll~rı Pinol-Mora yolunu geçmişler 
ve Pmol kasabasını işgal etmişlerdir. 
Tebliğ kaleme alındığı sırada 510 esir 
tadat _edilmiştir. Düşmanın sekiz tay
yaresı ıskat edilmiştir. 

Dük d'Alb Briiksel'de 
~rüksel, 4 a.a. - Dük d' Albe tayya

re ıle ~u:~ya gelmiş ve doğruca amca
zades~ ~uk Fernan'ın evine gitmiştir. 
K'.'.ndıs~ burada iki üç gün kalacak ve 
muteakıben İngiltere'ye gidecektir. 
İspanyol frankist mahfilleri bu se

yahatin tamamiyle hususi bir' mahi
yet arzettığini bildirmektedir. 

Südet ve Nazi 
partileri 

bi rlesiyorlar 
Berlin, 4 a.a. - Ekonomi ve mali -

ye ~~zaretlerinc~ bugün neşredilen bir 
teblıgde, 15 teşrınisan.iden itibaren Al
manya'ya ilhak olunan südetler mm -
taka~ında ç~k. kronu tedavül etmiye -
cektır. Teşrınısaninln nihayetine ka _ 
dar alınan bank.ası gişeleri ile maliye 
sandıkları çek kronunu bir kron 12 fe
nik hesabiıyle değiştireceklerdir. 

Südeı t1e Nazi partileri 
birleıiyor 

Berlin, 4 a.a. - F.ssen'de çıkmakta 
olan Nasyonal Zaytung, 5 teşrinisani
de Rayhenberg'de yapılacak olan te -
zahürat esnasrn<ia, südet alınanlar fır
~sı na~~o.nal - sosyalist fırkasiyle 
birleşecegını ve bu tezahüratın alınan 
Boh~m?'aaında Rayiştağ için yapıla _ 
~.~tihabata mukaddime teşkil ede -
cegım yazmaktadır. 

S. :i· kııalarr. kuruluyor 
. Be~lin, 4 a.a. - B. Hitler, Südet 

vılayetınde aüdet almanlarmdan bir 
S. A. kıtaları grupu t kil' h kk d 
k. . eş ı a m a -

ı emırnam · · . -· eyı ınızalamıştır. Bu gru -
pun şeflıgıne Franz M ... · ta . cd"l • t" .... y yın ı -
mış ır. 

~u gru.p, 14 lejyondan mürekkep 
beş lıvayı ıhtiva eyliyecektir. 

Aleni teşekkür 
1 
Yuvamıza büyük acılar bırakarak ö-

en Samsun Emniyet .. d .. .. C 1 ·ı S ,. k h mu uru e a 
e.z 10 a~a aberini duyan dostları

mızdan bır çok mek 
Bi.i ük keder· . tup, telgraf aldık. 

y . ımız onlara ayrı ayrı ce-
vap vermıye manidir 

Bizi bu felak t · · k e anımızda yalnız bı-
ra '.11ıya.n dostlarımızla, Samsun 'un 
kadırşınas halkına k 1.k .. • ,. , ya men a a a gos-
teren Celal ın bu"y""kl . b"lh . u erıne, ı assa 
çok kı!.'"et~ı valimiz Fuat Toksal'a 
teşekkurlerımizin 1. 1 t"l . h 
t 

e ı mesıne mu • 
erem gazete · · . nızın tavassutunu rica e-
derız. 

Mumaileyhe göre en müstacel pro· 
gram mahalli tefkilat programıdır. 
Anderson projeleri hakkında henüz 
tafsilat veremiyeceğini, fakat derpiş 
ettiği teşkilatın harp esnasında tatbik 
edilecek olan sistemin bir iskeleti 
mahiyetinde olacağını söylemiş ve 
yeni tahsisat itası lazım geleceğini i
lave eylemiştir. 

Avam kamarası, amele fırkası tara
fından verilen ve "harp tehlikesi pek 
yakın olduğu sırada sivil ahalinin hi
mayesine memleketin hazırlanmamış 

olduğu suretindeki itiraf muvacehe
sinde kamaranın endişe hissetmekte 
bulunduğu şeklinde olan takririni 130 
reye kar§ı 355 reyle reddetmiştir. 

Günde en az üç saat koşu yapar. La
kin diğe saatlerde hep istirahat e· 

10 teşrinisanide, aynı son gün ise 
Munkaes, Ungvar ve Kassa şehirleri 
işgal edilecektir. 

Annesi 
Fitnat 

Hemşiresi 
Hayrünnisa 

Eşi 
Nimet 

der zannetmemelidir. Finlandiya gü- ..tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL.. f 
zeli, Sonya Heni gibi fevkalade bir at- = Ankara Borsası : ransızca bilen bir S<!ÜŞ 
lettir. Geçen sene saatlerce göllerin - : 

üzerinde kalmış, spor yapmıştır. Bu : 4/ll. teşrin/l938 fiatları S memuru aranıyor 
sene ise ski müsabakalarına girmek i· : Al 
çin hazırlanmaktadır. İki kere olim- : ÇEKLER E . manca ~a bilenler tercih d" 
piyadlarda ski diploması aldığı halde : Acılts Kapanıs : lır. AKBA Ya ınüracaat. e •-
bugün Sirka'ya tamam yarım düzüne : : Tel: 3377 8204 

Not - Memleketimizdeki petrol araştır
ma işlerine ait tafsilat 3:1mak .. iç~.n .. M.~'.·A. 
nın cümhuriyetin 15 incı yıldon.ıımıı mun~· 
sebetiyle neşrettiği fevkalade nushaya .~u
racaat ediniz. Makalemizi uzatmamak ıcın, 
o mecmuaıla bulunan malumatı tekrar et
mek istemedik. Bu münasebetle _M.'f'.A nın 
ıs inci yıl nüshasının bütün neş~~yatım!ı a
rasıuda pek müstesna bir mevkıı oldugunu 

Avarrı kamarası, muhaliflerin tak
bih takriri üzerine hükümet tarafın
dan verilen tadil takririni reyi isari 
ile kabul etmiştir. ~ 

üstün rakip vardır. : ~~~~~~k 12t~~ 5 12~:~~5 : 
Yalnız bir ümit var: Finlandiya : Paris 3.345 3.3-45 : y • b J" 

1940 olimpiyad oyunlarının orga.niza- _ Milano 6.61 6.61 : em an IYÖ frenleri farifesi 

ri:ı ~:ı.~l"'l .. lim. -
(l] Bu malümatı American association of 

petroleum geologists mecmuasından alıyo
ruz. 

Gene bir huknkcnmuz " .. 
doktora verdi 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Necmi a
dında genç bir hukukçumuz bugün 
Üniversite jliri heyeti önünde amme 
hizmeti imtiyazlarında imtiyaz sahi
binin tesisat üzerindeki hakkı mev
zulu tezini müdafaa etmiş ve doktor 
unvanını almı§tır. 

Bir vapur batıyor 1 
. Ok1and, 4 a.a. - Pudgo • Sund'a 

gıtmekte olan Vankuver adm<laki al
man gemi.sinin makine dairesinde bir 
infilak vukua gelmiştir. Vapur, yavaş 
yavaş batrnak.t~dır. Ve dört kişi yara
lanmıştır. İnfilakın pek esrarengiz bir 
surette vukua gelıniş olduğu söylen -
mektedir. 

Meçhul bir şahıs Okland'da bir ga
zeteye telefon ederek gemide bir infi • 
lak vuku bulmuş olduğunu bildirmiş -
tir. Halbuki infilak bu telefon muha
beresinden bir kaç dakika sonra vukua 
gelmiştir. 

törü dür. Belki Sirka'ya biraz müsa - = ~:'set:~dam ~::~;~~ ~:·~~~~ E D. D. Yolları Umum Müd .. r· ~ .. 
maha edecektir ... Avrupa güzeli buna S Berlin 50.305 50:3<>5 : den: ur ugun-
çok ümitlenmektedir. E Brüksel 21.255 21.255 - 5 ıı 19 · 

: Atina 1.0925 1.0925 - · · 38 tarıhinden itibaren Anka-

Akademide toplanan jüri 
: Sofya 1.5325 1.53.25 E r~ • Ka!~ - Etimesğut kısmında ye-
: Prag 4.3225 4.3225 : nı banltyo trenleri tarifesinin tatbik 
: Madrit 5.98 5·98 - olunacağı sayın halka ilan olunur. 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Yüksek : B:da::~:ı~ 23·6i~.~875 2~:~~~5 : (4613) 8255 
tedrisat umum müdürü B. Cevat bu· : Bükreş 0.9125 0.91Z5 : 
gün Güzel sanatlar akademisinde top- : Belgrat 2.8075 2.8075 : 

lanan jüri'nin mutat toplantısına işti- E ~t~~~:~:a 3~~~~~5 3~~~~~5 ~ 
rak etmiştir. : Moskova 23.72 23.72 ---

ESHAM VE TAHV1LAT. ~ 
Jüri Mersin ve 'Giresun'da yaptırı- : 

lacak abidelere ait ıs maketi tetkik = 
etmiştir. Ressam profesör Leopold S 1933 türk borcu ı 19.70 19.80 : 
Levi'nin Ankara garına yapılacak re- : (Peşin) : 
simler hakkında noktai nazarı dinlen- : l933 ikramiyeli : 

k : Ergani 19.15 19.15 : 
miştir. Jüri yarın tekrar toplanaca - ':lıınımnmnmmumımumıllr 
tır. 

Dikkat 
Fenni gözlüklerinizi, tıbbi ve tu · 

valet korsalarınrzı, sütyenlerinizi öl · 
çü ile istediğiniz şekilde temiz ve u
cuz fiatle yalnız Adliye caddesi ku 
yumcular karşısında (MÜNİM HAL-
KACI) dan alabilirsiniz. 8175 

-5-

1 Gôo IQin 
Yeni baıhyan Uzak ~ark harbi 
Yakınşark memleketleriyle kültü

rel münasebetler tesisi maksadiyle 
on ay evel Çin'den çıkmış olan bir 
heyetin Ankara'ya geldiği şu gün
lerde, Japonya başvekili prens Ko
noye radyo ile yaptığı beyanatta, 
Çin'de harbin Kanton ve Han.keu'
nun işgaliyle bitmiş değil, bunun 
tam tersi, henüz ba§la.mı§ olduğunu 
söylemiştir. 

Filvaki Kanton - Hankeu ve 
civarları istila olunmakla dört yüz 
milyonluk bir milletin mukavemeti 
kırılmış sayılmak imkansızda. Ve 
bütün mesele, taaruza uğrıyanlarm 
elele vererek, kesel getirmeksizin, 
brkıp usanmaksızın, çekilen ve çeki
le bilecek olan ıstırapları hiçe saya
rak, mütearrızı yurtlarından çıkar
mak jra·desine tereddütsüz güvenme
lerindedir. Çinliler, şimdiye kadar 
bu iradeye sahip olduklarını göster
Lnişlerdir. Bundan sonra inkisara uğ
rıyacaklarını tahmin için hiç bir se
bep yoktur. Uçsuz bucaksız bir ülke, 
d~niz veya büyük nehirler kıyıların
daki şehirlerin zaptolunmaaiyle iş
gal edilmiş olumaz. Uzak ve yakm 
tarhite bunun bin bir misali vardır. 

lskender orduları Hindistan içeri
lerine kadar gir·diler. Osmanlılar Vi
yana kapılarına kadar gittiler. Bü· 
yük harpte bunları andırır ileri hare
ketler oldu. Mütarekeden sonra 
memleketimiz yer yer işgal edildi: 
Sakarya Ankara'nın yanı başmda• 
dır. İspanyol harbi hala devam edi • 
yor. Memleketinde müstakil yaıa
mak kararını vermiş bir millete kim 
~imdiye kadar karşı gelebildi? 

Çin'e dönelim, Şanghay bölgesin
de faaliyette bulunan "partizanlar 
müfrezeleri,, kumandanının neşretti
ği bildirilen mesaj bize şunu da öğ
retiyor: Muharebenin ilk aylarında 
işgal edilmiş olan Şanghay bölgesin
de dahi çeteler mevcuttur. Diğer ta
raftan, bir rivayete göre japonlu, 
askerlerinin her türlü yiyeceğini Ja
ponya' dan getiriyorlar. Bir §AYİaya 
göre de Japon askeri Çin'e bir avuç 
pirinçle çıkıyor ve muhtaç olduğu 
her şeyi oradan tedarik ediyor. Sa
kinlerinin dahile doğru kaçtığı ve 

çetelerin dolaştığı yerlerde japonlar 
nasıl kolaylrkla yieycek bola.bi\iT· 
ler? Bu rivayetleri makul had•de irca 
edecek olursak kabul etmeliyiz ki 
japonlar ellerine geçirdikleri ~~a· 
kalarda bolluğa kavuşınuı degıl<İır
ler. Gene &<>n haberlere göre, Japon
ya, eski teraneyi tekrarlıyarak, Çin'e 
kartı harp etmediğini ve Çan Kay 
Şek ortadan çekildiği takdirde Ç.in 
ile uzlaşacağını iddia etmektedlf'. 
Japonya bu ıartlarla zaten harpten 
evel de Çin'le uzlaımrya hazıı·ıc;b· 
Halbuki Çan Kay Şek bir bahanedır. 
Japonya, kendi adaları dııında, bu 
gün, iki milyona yakın asker bulun• 
durmaktadır. Gerilerini emniyet al· 
tmda tutmak istediği takdirde bütün 
Çin'i acaba kaç milyon kiti ile iatila 
edebilir? 
Şimdiye kadar cereyan eden h~di~ 

s:lere bakılırsa Çin iHal hareketı a· 
zametli bir macera·dır. Ve belki ge
lecek ı;ene, çinliler milli vahdeti bul· 
mazlarsa, harbin yeni başlamış oldu· 
ğu mütaleası tekrar ileri sürülecek, 
ve Çan Kay Şek sağ ve y~rinde kalır
sa, ··Çan Kay Şek ortadan çekildiği 
takdirde Çin milleti ile uzlaşılacağı" 
söylenecektir. Dost olanlar bir adam 
için mi bir memleketi istilaya kalkı
şırlar? - N. Baydar 

mmmıı:::ııııı:ı:um:umıııuı::u:mıııııııu 

,Halk Bakteriyoloji ve Kimya 

lj Beledi}~~~~~!~~~f!pa<bman iı 
• 1 No. va nakletmiştir Tel: 2972 sı 
:ı:ıtttıııımnımı::ı:ıı::::r.:-.ı:+.:::ı-.:::mı::ıı:ı 

Birinci sınıf GÖZ 
mütehassısı 

Dr. Sıtkı Fırat 
Muayenehanesini SAMSUN 
dan ANKARA'ya nakletmiş
tir. Kabul saatleri: 

9 - 12 - 13,5 - 19 
Anafartalar Kınacı han 

karsısı Talas apartman. 7825 

Kiralık-
Yenişehir' de Memurlar Ko

operatifi arkasmdaki ev ki

ralıktır. Kooperatife müra-

caat edilmesi. 8250 



RESMi İLANLAR 
Bayınd1rlik . e·akanhgı . 

Nehir islah umeliyatı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Bergamada Bakırçay ovası " . 
nehir ıslahatı amehyatı, keşif bedeı. 
(1 564 863) lira (86) kuruştur 

2 - Eksiltme 14.11.938 tarihine 
rastlıyan pazanesı gi.ınu saat (15) uc: 
nafıa vekaletı sular umum Müdürliı 
ğü su eksilt~e komısyonu ooasınd., 
kapalı zart usulıyle yapılacaktır 

3 - İsteklıler eksıltme şartnamesi , 
mukavele proıesı . bayınaırlrk ı:;;Jcrı 
genel şartnamesı, tennı şartname ve 
projeletı ( 50) lira mukabılınde sular 
umum müdürlüğur.den alabilirler. 

4 ~ Eksiltmeye gırebilmek ıçın is· 
teklılerın (60 696) liralık muvakkat 
teminat vermesı ve eksılunenin yapı
lacağı günden en az sekiz gün eve! el· 
lerinde bulunan bütün vesikalarla bir
likte bir istida ile vekalete müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikayı ibraz et
melerı şarttır. Bu müddet içinde vesi
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltqıe
ye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları 
nı ikinci maddede yazılı saatten bıı 
saat eveline kadar sular umum müdür 
lüğüne makbuz mukabilinde vermele
n lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (4381) 7828 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra Orman çiftliğinde yapılacak to
hum ıslah istasyonu müştemilatından 
idare ve laboratuvar, depo, ahır ve iş
çi evi inşaatıdır. 

Keşif bedeli 59.911 lira 67 kuruştur. 
2 - Eksiltme 17. 11. 1938 perşembe 

günü saat 15 de nafıa vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
kapalr zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak üç lira bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gırelHimek ıç1n ıs
teklilerin 4,245 lira 58 kuruşluk mu
~kkat teminat vermeleri ve nafıa 
~kfiletinden alınmııı ehliyet vesikası 
göstermeleri lazımdır. Bu vesika ek
siltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün eve! bir istida ile nafıa ve
kaletine müracaatları ve istidalarına 
en az bir kalemde 50.000 lira kıyme
tinde bu işe benzer bir iş yaptığına 
dair işi yaptıran idareden alınmış ve
sika iliştirilmesi muktazidir. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 17. 11. 193P perşembe 
günü saat 14 e kadar eksiltme komis
yonu reialiğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
tfümez. (4584) 8145 

2 Numaralı telgraf fincam 
ah nacak 

Nafıa Vekaletinden : 

17 birincikanun 938 cumartesi günü 
saat 10.30 da Ankara'da nafıa vekaleti 
binasında malzeme müdürlüğü oda
sında toplanan malzeme eksiltme ko
?1~syonunca gümrüklü Avrupa malı 
ıçın ceman 1417 lira muhammen be
delli 5450 adet 2 numaralı fincan de
mirinin açık eksiltme usuliyle eksilt
mesi yapılacaktır. 

(Yerli malı için de teklifte bulu
nulabilir.) 

Muvakkat teminat 106.28 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankara'da nafıa vekaleti malzeme 
müdür1üğünden parasız olarak alına
bilir. 

istekliler, muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarla bir
likte aynı gün ve aynı saatte komis
yonda h;ı71r bıılunmaları lazımdır 

(4587) 8146 

2 Nolu telgraf fincanı 

ah nacak 
Nafıa Vekaletinden : 

17 birincikanun 938 cumartesi günü 
saat 12 de Ankara'da nafıa vekaleti 
binasında malzeme müdürlüğü oda
sında toplanan malzeme eksiltme ko
ınisyonunca 1615 lira muhammen be
delli 5800 adet 2 No.lu telgraf finca
nının açık eksiltme usuliyle eksiltme
si yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 121.13 liradır. 
Eksi1•'Tle şartnamesi ve teferruatı 

Ankara'da nafıa vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

İstekliler muvakkat teminat ve f 
.. artnamesinde yazılı vesikalarla bir
likte aynı gün ve aynı saatte komis
yonumuzda hazır bulunmaları Hizım· 

f dır. (4588) 8147 1 

iç işler BakanhQı 

' 
: '.~· Finans Bakanhğı 

'1 .. an~or ıamir ettirilecek 
Maliye Y ckaletin·den : 

l - Pazarlığa konulan iş: Başveka
ıet binasınadki asansörün tamiri. 

2 - Keşif bedeli 400 liradır. 
3 - İstekliler bu işe ait şartname ve 

sair evrakı görmek ve izahat almak is
tiyenler Maliye Vekaleti milli emlak 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya
pılacaktır. 

5 - Eksiltme 7. 11. 938 pazartesi sa
at 14 te Maliye Vekaleti milli emlak 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

6 - Pazarlığa girişmek istiyenler 
30 lira teminat akçesini yatırmış olma
ları ve Ankara Nafıa Müdürlüğünden 
bu iş i~in ehliyetname almaları şarttır. 

(4688) 8308 

Kültür Bakanhğı 

Paras1Z yahh talebe ahnacak 
Kültrü Bakanlığından: 

Ankara Erkek Ertik öğretmen oku
lunun demircilik şubesine; bölge san
ğat okullarının 1936-1937; 1937-1938 
ders yılı demircilik şubesi mezunları 
arasında yapılacak müsabaka imtiha
nı neticesinde kaaznanlardan, parasız 
yatılı olarak talebe alınacaktır. 

ı. - imtihan: 16. ikinci teşrin 1938 
çarşamba günü saat dokuzdan itibaren 
Ankara, İstanbul, ve İzmir bölge san
ğat okullarında yapılacaktır. 

2. - İsteklilerin en çok 15 .ikinci 
teşrin 1938 sah akşamına kadar: 

a) İstida, b) nüfus tezkeresi, c) dip
loma, d) aşı tezkeresi, e) polisçe tas
dikli hüsnühal vesikası, f) altı adet 
fotograf, g) nümunesine tevfikan he
yeti sıhiye raporu, ile birlikte sınava 
girecekleri okulların direktörlükleri
ne müracaat etmeleri lazımdır. 

Heyeti sW>iye rannrlarT iir.nPlclPri 
Ankara, İstanbul ve İzmir bölge san-
at okulu direktörlüklerinden alınabi
lir. 
İmtihanda muvaffak olanlardan, 

mecburi hizmet ifa edeceklerine dair 
ayrıca birer teahhüt senedi alınacak
tır. Noterlikçe tasdik edilecek olan 
teahhüt senetleri örneği yukarıda adı 
geçen okullarca imtihan neticesinde 
alakadarlara verilecektir. ( 4650) 

8287 

Gümrük ve in. B. 

Elektrik santral binası 
yaptırılacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

1 - İdaremizin Çamaltı tuzlasında 
şartname ve p"rojesi mucibince yaptı
rılacak Elektrik Santral binası ve 
müştemilatının inşaatı kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 
II - Keşif bedeli 29071 lira 97 ku

ruş ve muvakkat teminatı 2180 lira 
40 kuruştur. 

III - Eksiltme 15/Xl/938 tarihi
ne rastlıyan sah günü saat 15 de Ka
bataş'da levazım ve mübayaat şube -
sindeki Alım komisyonunda yapıla -
caktır. 

iV - Şartname ve projeler 1.46 li
ra bedel mukabilinde İnhisarlar U . 
mum Müdürlüğü Levazım ve Müba
yaat Şubesiyle Ankara ve İzmir Baş. 
müdürlüklerinde alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is -
tiyenlerin diplomalı mühendis veya 
mimar olmaları, olmadıkları taktirde 
aynı evsafı haiz bir mütehassısı inşa
atın sonuna kadar daimi olarak iş ba
şında bulunduracaklarını Noterlikten 
m~saddak bir teahhüt kağıdı ile te • 
mın etmeleri ve bundan başka asgari 
20.000 liralık bu gibi inşaat yapmış 
old~klarını gösterir fenni evrak ve 
vesık~larını ihale gününden 8 gün 
evvelıne kadar İnhisarlar Umum Mü· 
dürlüğü inşaat 1ubesine ibraz ederek 1 

ayrıca eksiltmeye iştirak vesikası al· 
malan lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu. 
kanuni vesaik ile 5 inci maddede ya. 
zılı İnşaat şubemizden alınacak ek. 
siltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 gü
venme parası makbuzu veya Banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek o
lan kapalı zarfların eksiltme günü en 
geç saat 14 de kadar yukarda adı ge
cen alım komisyonu Başkanlığına 

~akbuz mukabilinde verilmesi lazım-
dır. (79,....4601) 8139 

~ehir HartaSI yaphnlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 
Eskişehir kasabasının 1/500 ve 

1/2500 mikyaslı hali hazır h>ırtala. ı 

üzerinde yapılacak tashihat ile gayri 
meskun sahadan 120 hektarlık bir kıs
mının yeniden hartasının alımı ve şeh 
rin umumı vaziyetini ve civarını gös
teren 1100 hektara baliğ olan sahoınr,1 
1/5000 lik takeometrik hartası"lı~ alı
mı işi kapalı zarf usuliyle eksııtmeye 
çıkarılmıştır. 

lşin maktu bedeli 7250 liradır. Ek
siltme 10 . ikinci teşrin - 19'3i ~'er -
şembe günü saat 11 de, Ankarari'l Da
hiliye vekaleti binasında toplanacak 
olan belediyeler imar heyetinde '.'Cı -
pılacaktır. Muvakkat teminatı 544 li
radır. 

Şartnameler, bilabedel. be'ıedivei~r 

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

Tekliflerin tayin edilen giinrle saat 
ona kadar fen şefliğine verilmiş \7e · 
ya posta ile bu saata kadar gönderil
miş olması lazımdır. 

(4502) 7981 

Şehir Narf ası yaphrllacak 
Dahiliye Veki.letinden : 

Yalvaç kasabasının meskün ve gay · 
ri meskün 220 hektar olIDclk üzere hd
lihazır hartalarının alımı işi kc.pa h 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl;nış -
tır. Maktu keşif bedeli 5000 liradır 
Eksiltme 10. ikinciteşrin. 1938 pcr -
şembe günü saat 11 de, Ankarada Da
hiliye vekaleti binasında toplanacak 
olan belediyeler imar hevetinde ya -
pılacaktır. Muvakkat teminatı 375 li
radır. 

Şartnameler bilabedel, bel'ediıt:Ieı 
bankasının ikinci katında beleJiJ el~c 
imar heyeti fen şefliğinden alr~abi -
lir. 

Tekliflerin tayin edilen gfüıdc- sa -
at ona kadar verilmiş veya pos~a ile 
gönderilmiş olması lazımdır. 

(4503) 7982 

Sehir Hartası yaphrılacak 
Dahiliye Veklletinden : 
Ereğli (Konya) kasabasının 250 

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

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

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

Şartnameler, bilabedel, belediyele. , 
bankasının ikinci katında bulunan be
lediyeler imar heyeti fen şefliğ.;ıder 
alınabilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde sat 
.:>na kadar fen şefliğine verilmesı ve -
ya bu saata kadar post;ı ile gelmiş ol
ması lazımdır. 

(4504 ) 7983 

~ehir Hartası yaphrılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 
İsparta kasabasının 250 hektarlık 

kısmının hali hazır hartasiyle ::ıunu 
muhat 300 metrelik kısmı ile 500 hek
tara varan sahanın 1/4000 lik umumi 
hartasının yeniden alımı işi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış · 
tır. 

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

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

Tekliflerin tayin edilen gü;ıde saat 
ona kadar fen şefliğine verilmiş veya 
bu saata kadar posta ile gelmiş vlma -
sı 1a:oııımdır. 

4505) 7984 

Okullar 
41 kalem elektrik malzemesi 

ah nacak 
Ankara Bölge Sanat Okulu Di

rektörlüiünden : 
Okulumuz için şartnamesi mucibin

ce 47 kalem elektrik malzemesi 593 li
ra 98 kuruş tahmini fiatla açık eksilt
meye konulmuştur. İsteklilerin şart
nameyi görmek üzere he.r gün okul di-

rektörlüğüne v~ eksiltmeye girecek
lerin de kanunun icap ettirdiği vesa
ikle ve yüzde yedi buçuk teminat ak
çeleriyle birlikte 7.11.1938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 14 te O
kullar sağışmanlığmda toplanacak o
lan alım satım komisyonuna gelmele-
ri. ( 4468) 7893 

1 
Siyasal bilgiler okuluna 

i ahnacak do(enf ve asistanların 
se(me şartları 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlü
ğünden : 

Siyasal Bilgileı; okuluna üç doçent, 
üç asistan alınacaktır. 

Doçentlerin maaşı baremin altıncı 
derecesi olan yetmiş liraya kadardır. 
Asistanlara baremin onuncu derecesi 
olan otuz beş lira üzerinden maaş ve
rilecektir. 

Doçentler aşağıdaki ilim branşları 
için alınacaktır: 

1 - Amme hukuku 
2 - Hususi hukuk 

3 - İktısat ve maliye 
Asistanlar aşağıdaki ilim branşları 

için alınacaktır: 

1 - Sosyoloji 
2 - Tarih ve coğrafya 

3 - İktısat ve maliye 
Doçent olmak için aşağıdaki 

ları haiz olmak lazımdır: 
şart-

a) Siyasal Bilgiler okulundan ve 
üniversite fakültelerinden veya ecne
bi memleketlerde bunlara muadil bir 
müesseseden mezun olmak, 

b) Doçent tayin olunacak branşa 

ait bir eseri bulunmak (bu eser bas:l
mış veya basılmamış olabilir.) 

c) Bir ecnebi dilini çok iyi bildiği 
tahsil vesikalarından anlaşılmak veya 
okulda yapılacak imtihanla sabit ol
mak. 

d) Talimatnamesi dairesinde yapı
lacak Habilitasyon imtihanını başar
mak. 

Bu şartlar dairesinde doçentliğe ta
lip olanların ikinciteşrinin sonuna 
kadar hal tercümelerini gösterir bi
rer istida ile direktörlüğe müracaat
ları lazımdır. 

Habilitasyon imtihanı birincikanu
nun ilk haftasında yapılacaktır. 

Asistan olabilmek için aşağıda ya
zılı şartlar lazımdır: 

a) Siyasal Bilgiler okulundan ve 
üniversite fakültelerinden veya ecne
bi memleketlerde buna muadil mües
seselerden mezun olmak ve ecnebi 
aıuerınaen bırını ıayıkıyıe oıımeK, 

b) Talimatnamesi dairesinde açıla
cak imtihanda muvaffak olmak (İm
tihanın icra şeklini talipler müessese
den öğrenebilirler) imtihan birincika
nunun beşinci, altıncı, yedinci günle
rinde yapılacaktır. 

Taliplerin hal tercümelerini göste
rir bir istida ile ikinciteşrin sonuna 
kadar okul direktörlüğüne müracaat-
ları lazımdır. {4545) 8142 

Dış işler Bakanhğı 

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

Milli Müdafaa Bakanhğı 
....................... il ......... "".''" ........ .1 

Maki na ve fesi sat iıi 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
• 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
yirmi bin lira olan Ankara'da umum 
sıhhiye deposunda yaptırdacak harp 
paketi imalathanesi makine ve tesisa
tı işi kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 9 ikinciteşrin 938 
çarşamba günü saat 15 de Ankara'da 
M.M.V. satın alma Ko. da yapılacak
tır. 

3 - llk teminat 1500 lira olup şart
namesi M.M.V. satın alma Ko. da gö
rülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazrlı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat eveline 
kadar Ankara'da M.M.V. satın alma 
Ko.na vermeleri. (3874) fi895 

İş elbisesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 3000 tane iş elbisesi kapalı zarf

la eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli (12.900) lira olup ilk te
minat miktarı (967 lira, 50 kuruştur.) 

2 - Eksiltmesi 7-11-938 pazartesi 
günü saat 15 de vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. • 

3 - Şartname ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - isteklilerin ihale günü belli 
saatinden bir saat eveline kadar tek
lif ve ilk teminat mektuplarını ko -
misyona vermeleri lazımdır. 

(4428) 7842 

Battaniye kılıfı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komiı 

yonundan : 
- 2000 tane battaniye kılıfı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu -
hammen bedeli (6000) lira olup ilk te
minat mikdarı 450 liradır. 

2 - Eksiltmesi 8.11.938 salı günü 
saat 15 de vekalet satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ihale günü belli sa
atından bir saat eveline kadar teklif 
ve ilk teminat mektuplarını komisyo
na vermeleri lazımdır. (4429) 7843 

Astarllk Dez aunacaK 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiatı (28) yirmi sekiz kuruş olan 
277 500 iki yüz yetmiş yedi bin beş yüz 
metre haki astarlık bez kapalı zarf u
suliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 8 ikinci teşrin 938 sah 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (5135) beş bin yüz 
otuz beş liradır. 

Memur olanacak 
Hariciye Vekaletinden: 

4 - Evsaf ve şartnamesi (390) üç
' ı.iz doksan kuruş mukabilinde M.M. 

. satın alma komisyonundan alınır. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

' sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evel M.M.V. satm

Hariciye vekaletinde 11 ınci due
ceden mevcut münhal memuriyetlere 
talimatnamesine tevfikan müsabaka i
le memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 21 ikinci teşrin 
1938 pazartesi günü saat lU da Haric1-

..ılma komisyonuna vermeleri. 
(4456) 7886 

Kışlık elbiselik 

kuınaı alınacak 
ye Vekaletinde yapılacaktır M. ı\'l. vekaleti Satın Alma Ko-

Müsabakaya iştirak için, taliplerin .:;yonundan : 
memurin kanununun 4. iıncu madJe- 'ı . . . 
sindekilerden ba. ka aşağıoa yazılı 1 - B~he:r m~.tresıne tahmın edılen 

f d h · 1 ş 1 1- d .1dtı (Lô:ıJ ıkı yuz seksen beş kuruş o-evsa ı a aız o ma an azım ır. . . 
. . lan (24üüv0) ıkı yüz kırk bin metre 

Hukuk, Mülkiye. ~lumu s~!asıye, kışlık elbıselık kumaş kapalı zarf u
İktısadiye ve İçtımaıye ve fakulte de- suliyle münakasaya konulmuştur. 
recesindeki yüksek tica__r.et .mekt:ple- 2 - İhalcsı 11 ikinci teşrin 1938 cu-
ri veya hariciye meslegı ıle alakası ma günü saat on birdedir. 
bulunan mümasil yüksek mektepler- 3 - İlk teminatı (31110) otuz bir-
den birinden mezun olmak ve yaşları bin yüz on liradır. 
otuzdan yukarı olmamak; 4 - Evsaf ve şartnamesi 34 lira 20 

Müsabaka imtihanı şöyledır: kuruş mukabilinde M.M. V satın al-

ı H k k d 1. e hukuku dil- m.a komisyonundan alınır. - u u u me en y , , . . 
1 h k k h · i düvel, iktısat, 5 - Eksıltmeye gıreceklerın 2490 

ve , u u u ususıye , 1 k ·k· · ·· ·· ·· d 
1. t ·h· · • (1815 den za sayı ı aaunun ı ıncı ve uçuncu ma -ma ıye ve arı ı sıyası - . .. . . . . 

ınanımıza kadar) hakkında tahriri ve delerın.de gosterılen v:saıkle te~ınat 
'f h" il ve teklıf mektuplarını ıhale saatınden 

şı a 
1 

sua er, en az bir saat eve! M.M.V. satın alma 
2 - Türkçe ve fransızcadan tahrir komisyonuna vermeleri. ( 4457) 7887 

ve tercüme, 
3 - Müsabakada üssü mizam dol

durmak şartiyle en fazla numara alan
lar kazanmış olacktır. 

Müsavat halinde fransızcadan m:ıa
c.ıa bir ecnebi lisanına vukuf sebebi 
rüçhandır. 

Taliplerin mektep şehadetnamele

ri ile askerlik, hüsnühal ve sıhat şeha
detnamelerile hüviyet cüzdanı veya 
suretlerini istida ile 15.10.1938 günü 
akşamına kadar Vekalet zat ve tahak
kuk dairesi umum müdürlüğüne tevdi 
eylemeleri ve 21.11.1938 pazartesi gü
nü Ankara'da vekalette hazır bulun
maları ve yukarıda yazılı vesaiki vak
tinde tevdi etmiyenlerin imtihana a
lınmıyacağı ilan olunur. ( 4661) 8293 

Kaputluk kumaı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiatı (310) üç yüz on kuruş olan 
(126000) yüz yirmi altı bin metre ka 
putluk kumaş kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 15 ikinci teşrin 938 salı 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (19374) lira on do
kuz bin üç yüz yetmiş dört liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi ( 19) lira 
:ın dokuz lira ~60) kuruş mukabilinde 
M.M. V. satın alma komisyonundan a
lınır. 

5 - Eksiltmeye gıreceklerın Z 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü ın.a' 
delerinde gosterilen vesaıkle temin' 
ve teklif mektuplarını ıhale saati' 
den en az bir sa.at eve! M .M. V. satıl 
alma komisy.onuna vermeleri. (4458) 

7888 

Muhtelif yağtar almacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma g, 

misyonundan : 
1 - 1560 liralık vazelin, l 77C li" 

lık dikra yağı, 1845 liralık gm:s ya~ 
1825 liralık maden yağı açık r.'-':silt 
meye konmuştur. Eksiltmeleri af:. 
rı ayn yapılacaktır. 

2 - Eksıltme: 10-11-938 pHy-:ınb' 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat: Vazeli ,;için 14' 
lira, dikre yağı için 170 lira, gıres yt.. 
ğı için 158 lira, maden yağı için 165 li' 
radır. Şartnameler komisyonda görl 
lür. 

4 - Beher kilosuna tahmin ediıel 
bedel: Vazelin için 65 kuruş, dıkra; 
çin 65 kuruş, gıres için 46 kuruş. nı# 
den yağı için 40 kuruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanat! 
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun z) 
maddelerinde yazılı belgelerle bırli~ 
te muayyen gün ve saatte M. M. ~ 
satın alma komisyonunda bulun:nal., 
n. (4566) 7985 

Yol yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma 1'I! 

misyonundan 
1 - Keşif bedeli 5737 lira 32 kurtlf 

olan harp okulu yol~ndan ayrılar8' 
mızıka kışlasına kadar olpn yol ~ 
Genel Kurmay binasiyle garajı ara~ 
na yapılacak yollar pazarlıkla eksilt! 
meye konmuştur. 

2 - Pazarlığı 7-11-938 pazart~ 
günü saat 1 l dedir. 

3 - Teminatı: 860 lira 60 kuruştu" 
Keşif ve şartname 28 kuruş mukabi' 
!inde komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin Jca 
nuni teminat ve 2490 sayılı kanun~ 
2, 3. maddelerinde yazılı belgele~ 
birlikte muayyen gün ve vakitte ,,. 
M. V. satın alma komisyonuna rt#' 
racaatları. (4656) 8271 

Sargılık bez alınacak 
M. M. Veklleti Satm Alma g, 

misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edi~ 
fiyatı 18 kuruş 88 santim olan 
bin metre sargılık bez müteahhit rJ!lll 
ve hesabına 22 ilk kanun 938 perş~'?,e 

•• . ,,_ - --... ...--_ • ..:IC..,~4· ...... 

KO. da açık eksiltme suretiyle satıi 
alınacaktır. 

2 - İlk teminat 2832 lira olup şart" 
namesi 189 kuruş mukabilinde M. '11-
V. satın alma KO. dan alınacaktır. 

3-Eksiltmeye girecekler kanuni t( 

minat ve 2490 sayılı kanunun iki ve U
çünc ümaddelerinde yazılı belgelerll 
birlikte eksiltme gün ve saatında ftt 
M. V. satın alma KO. da bulunmalar" 

(4621) 8285 

Boya çıkarmağa mahsus 

mayi ahnacak 
M. M. VekiJeti Satm Alma ICl".1 

misyonundan : 
1 - 3000 kğ. boya çıkarmağa mah 

sus mayi satın alınacaktır. Muharn .A 
men bedeli 3750 lira olup ilk temiıus-ı 
281 lira 25 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 23.11.938 çarşam 
günü saat 11 de vekalet satın alma kO" 
misyonunca yapılacaktır. 

3 - Fenni şartnamesi her gün ko; 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihale günii muay" 
yen saatında ilk teminat mektup ve>"f 
makbuzlariyle komisyonda bulunma 
lan lazımdır. ( 4654) 8289 

Tayyare filimi ahnaco 
M. M. Vekaleti Satm Alma 

misyonundan : 

1 - 15 kutu Eagl 111. fotoğraflarıl'l' 
da kullanılmak üzere hususi tayyarı 
filmi alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 9.!l.938 çarşaın~ 
günü saat 14 de vekalet satın alma kO" 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümunesi her gün kcmisyondl 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin ihale saatında ko .. 
misyona gelmeleri lazımdır. 

(4655) 8290 

Muhabere filaması ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Kr 

misyonundan : 

1 - Müteahhit nam ve hesabına ıoO 
takım muhabere filaması açık eksilt .. 
meye konmu§tur. 

2 - Eksiltmesi 21.11.938 pazartesi 
günü saat 11 de-dir. 

3 - Teminatı 105 lira olup şartna' 
mesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanl.I' 
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun Z· 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir' 
likte muayyen gün ve saatte M. M. lJ. 
satın alma komisyonuna mtiracaatla· 
rı. ( 4657) 8291 
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İ Vilôyetler 
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Kapah zarf usulile lamiral ve 

ilavei inıaat eksiltme ilana 
Konya Vakıflar Müdürlüğün

den: 
l - Konya'nın Ilgın kazasında ma· 

rut kaplıca binasında yapılacak tadi
l~t._ tamirat ve iHivci inşaat keşfi mu
cıbınce kapal zarf usuliyle eksiltme
ye konmuştur 

marla müştereken mukavele aktcde
ceğine dair noterden alınmış teahhüt
name ile birlikte 1817 lira 50 kuruşluk 
muvakkat teminat makbuz veya mek
tubunu altıncı maddede yazılı günde 
ihale saatinden en az bir saat evel 
Konya kültür direktörlüğünde mı.ite· 
şekkil ihale komisyonu ri>:aset~.ne 
vermiş olmaları şarttır. Posta ıle gon
derilecek mektupların ihale saatine 
kadar kültür direktörlüğüne gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapanmış bulunması .. lazımdır. 
Postada vaki olacak teahhur kabul o-

Ankara Levazım Amirliği .1 

2 hangar yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Adanada 80 bin lira keşifli bi

rer bataryalık iki hangar kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu hangarlara ait şartname, ke
şif ve plfinlar İstanbul ve Ankara le
vazım amirlikleri satın alma komisyo
nunda ve Adana'da tümen satmalma 
komisyonundadır. Her gün görülebi
lir. 

Lavamarin kömürü alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Istanbul levazım amirliğine 

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

Benzin ve yağ alınacak 
Ankara Levazan Amirliği Salın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çanakkale müstahkem mevki 

motörhi kıtalarmın ihtiyacı için aşa
ğıda cins ve miktarları yazılı benzin 
ve yağlara açık eksiltmesi olan 1.11. 
938 de talip çıkmadığından yeniden 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İhalesi 10.11.1938 perşembe gü
nü saat 11 de Çanakkale müstahkem 
mevki satınalma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Talip olanların vaktınde ko
misyon başkanlığına müracaatlarL 

(4674) 8311 

Münakasa tehiri 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - 7. 2.inci teşrin 938 pazartesi gü

nü saat 15 de kapalı zarfla ihalesi ya· 
pılacağı ilan edilmiş olan 900 ton yu· 
lafın İstanbul komutanlığının 24.10. 
938 gün ve 14991 numaralı emirlerine 
atfen alınmasından sarfı nazar edil
miş oldugu ilan olunur. (4677) 8304 

lunmaz. 
8 - Keşif evrakı fenni ve eksiltme Sade 

..,, 
ahnacak 

2 - Kcşıf bedeli (24946) lira (bir) 
kuruştur. 

şartnameleri ve mukavelename h er
gün Konya Nafıa direktörlügiınde 
görülebilir. (8070-4685) 8307 

3 - Yaptırılacek hangarın 5000 li
rası 938 senesi bütçesinden ve 75000 
lirası bonoya tahvil edilerek 939 se-
1 esı biıtçesindcn tediye edilecektir. 

evel komisyona vermeleri. 
(4549) 

Pirinç ahnacak 

yagı 
8085 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
Miktarı Tahmin bedeli llk teminatı 

3 - Bu ışe ait şartname ve evrak 
funlardır. 

A • Fenni ve hususi şartname. 
B · Mukavele pro1esi ve hulasai ki: 

tif cetveJi. 
C · Eksiltme şartnamesi. 
D · Proje. 

·. . Askeıt Fabrikalar~< .. ,. 

50 Ton bohcahk sa( ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Kilo Cinsi Lira Kr. Liı4 Kr. 

18000 Sade yağ 16560 00 ' 1242 00 
l - Elazığ garnizonunda bulunan birlikler için miktarı, cinsi, tahmin 

bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 18000 kilo sadeyag Elazığ satın alma 
komisyonunca 10.11.1938 pazartesi günü saat 10 da kapalı zarf eksiltmesiyle 
alınacaktır. 4 - Yukarda yazılı evrak Ankara· 

da Vakıflar Umum M üdu"" 1 .. - .. • '""" .. .. .. . r ugu ın,.-· 
at Mudurlugünden İstanbul'da lstan· 
bul vakıflar Başmüdürlüğünden Kon· 
yada Konya Vakıflar M""d"" 1 .••.. 

Aıkeri fabrikalar Umum Müdür . 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo· 
nundan: 

4 - Muvakkat teminatı 5250 liradır. 
,halesi 9.11.1938 çarşamba giınü saat 
15 de Adana tüm satınalma komısyo
nunda yapılacağından talipler ihale 
saatinden en az bir saat evci teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri ıa. 
zımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
nı şeraiti haiz olmaları lazımdır. 

1 - Harp okulu ihtiyacı ıçin 40.000 
kilo pirincin kapalı zarfla eksiltmesi 
23.11.1938 çarşamba günü saat 15 de 
An ra Lv. amirliği satınalma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli beheı 8000 lua· 

2 - Şartnamesi salı, perşembe ve cumartesi günü saati mesai dahilinde 
adı gecen komisyonda görülebilecektir. 

3 - İsteklilerin eksiltme günil saat 9 a kadar kanun ve fartnamesine ha· 
zırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona verme
leri ve k.-.dilerinin de mezkur gün ve saatinde komisyona müracaatları. den alınabilir. 

u ur ugun · 

5 - Eksiltme 9-11-938 tarihine rast 
lıyan çarşamba günü saat 15 de Kon· 
ya Vakıflar Müdürlüğünd" topJana -
cak inşaat komisyonunda yapılacak· 
tır. 

6 - Muvakkat teminat 1870 lira 95 
kuruştur. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanla· 
rın 1938 senesine ait ticaret o~ası ve· 
sikası ve Nafıa Vekaletinden bu işe 
girebil~ceğine dair alınmış vesika ve 
en aşagı 10000 liralık bir bina inşaa· 
tını yapmış ve muvaffak olmuş bu
l~nduğ~nu bildirir vesika gösterme· 
81 ve bızzat yüksek mimar veya in· 
şaat mühendisi olması veya bunlar · 
dan birisiyle müştereken teklif yapıp 
mukaveleyi birlikte imza eylemele • 
ri lazımdır. 

8 - Teklif mektupları 9-11-938 çar· 
şamba günü saat 14 de kadar Konya 
Vakıflar Müdürlüğünde toplanacak 
inşaat komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde verilmiş olacaktır. 

9 - Kapalı zarfların ihzarında, tek· 
lif mektuplarının yazılışında ve bu 
zarfların tevdiinde ve posta ile gön
derilmesinde taliplerin 2490 sayılı ka 
nunun 32, 33, 34 Uncu maddelerinde 
harfiyen riyaet eylemeleri lüzumu 
ilan olunur. 7854 

Elektrik mühendisi 
aranıyor 

Elazığ Belediyeainden : 
Şehrimizin elektrik itlerinde tek· 

nik ve idare müdürlüğü ifa edebile
cek bir elektrik mühendisine ihtiya
cımız olduğundan bu vazifeye talip 
olanların evrakını ve şartlarını 15 i
kinci teşrin 938 salı gününe kadar Be
lediyemize bildirmeleri ilan olunur. 

8239 

Yapı işleri ilônı 
Cümüşane: Trabzon - İran Tran

sit Yolu Birinci Mıntaka 8af111iidür
lüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Gilmü· 
tane, Bayburt ve Karaköse'de yapıla
cak transit otel ve garaj i•ışaatı. Keşif 
bedeli "228.208" lira 54 kuruştur. 

2 - Eksiltme 2.12.1938 cuma günü 
saat 15 de transit yolu birinci mınta 
ka başmüdürlüğü odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrakı 12 lira mukabilinde 
transit yolu Lıaşmüdürlüğünden alı· 
nabilir. 

4 - İsteklilerin "12661'' liralık mu
vakkat teminat vermeleri ve ihaleden 
sekiz gün evel vilayete müracaatla 
komisyonu mahsus tarafından ehliyet 
vesikaları almaları şarttır. 
. 5.- İstekliler teklif mektuplarını 2 
ıncı maddede yazılı saatten bir saate· 
veline kadar transıt yolu birinci mm· 
taka başmüdürlüğüne makbuz muka
bilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (8064 - 4683) 8306 

Eksiltme ilônı 

Konya Kültür Direktörlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Kon· 

ya' da İplikçi camii tamiri. 
2 - Keşif bedeli ...24232- lira -49- ku-

ruştur. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle-

dir. 
4 - Eksiltme müddeti 28.10.1938 ta

rihinden 21.11.1938 tarihine kadar yir
mi ddrt gtındlir. 

5 - Muvakkat teminat 1817 Ura 50 
kuruştur. 

6 - lhale 21.l 1.1938 pazartesi günü 
saat 15 de Konya hukümet dairesinde 
Kültür diı ektörlügü makamında ya· 
pı laca k tır. 

7 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ve 2490 sayılı kanun mucibince ti
caret odası vesikasını ve bu iş için 
Konya valiliginden alınmış ehliyet 
vesıkasını haiz olması ve isteklinin 
diplomalı yüksek mühendis veya yUk
sek mimar bulunması veyahut bir 
yüksek muhendis veya yüksek mi· 

Tahmin edilen bedeli ( 12.500 ) dır. 
3 - Muvakkat teminatı 600 liradır. lira olan 50 ton bohç.alık saç Askeri 

fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 16.12.1938 
cuma günü saat 15 de kapalı zarfla i
hale edilecektir Şartname parasız o· 
tarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (937) lira (50) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez· 
kur günde saat 14 de kadar komisyo 
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
, ..ımaralı kanunun 2. ve 3 maddelerin· 
deki vesaikle mezkur gün V'C saatte 
.·omisyona müracaatları. ( 4567) 8114 

(4448) 7880 

Mth2elif ya$ sebze ahnacak 
Şartnamesi komisyonda göriıltır. Ka
nunı vesikalarda bulunan teklif mek· 
tuplarının saat 14 e kadar k:ımisyona 
verilmesi. ( 4662) 8294 

(4407) 7871 

Un ahnacak Ankara Levazım Amırliği Satın 
Alma Komisyonundan: Sade yağı alınacak Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin bedeli llk teminatı 1 - 90000 kilo ıspanak, 28500 kilo 
lahna, 40000 kilo prasa, 7000 kilo ha
vuç, 15000 kılo kereviz, 60000 kilo 
karnabahar, 34000 demet maydanoz, 
7.11.1938 pazartesı günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul Lv. A. Sa. Al. ko
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
18710 lira 50 kuruş, ilk teminatı 1403 
lira 29 kuruştur. Şartnamesi komis
yonda görülebilir. İsteklilerin kanu
ni vesıkalariyle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evel 

Ankara Levazım Amirligi Satın 
Alma Komisyonundan : 

Saukamış'ın 28000 kılo, Erzurumun 
26000 kilo sade yagları kapalı zaı fla 
eksiltmeye konulmuştur. Sarıkamış i 
çin alınacak yağın tahmin bedeli 
24500 lira, ilk teminatı 1837 lıra 50 ku· 
ruştur. Erzurum için alınacak yagın 
tahmin bedeli 221 00 lira, ilk teminatı 
1657 lira 50 kuruştur. Eksiltmeleri 
Sarıkamı~ ın 21.l 1.938 pazartesi günü 
saat 11 de Erzurum yagının aynı gün 
saat 15 de Erzurum'da askeri satmal
ma komisyonunda yapılacaktır. Teklif 
mektupları eksiltme saatlerinden bi
rer saaat evel komisyon başkanlıgına 
verilmiş veya posta ile gonderilmiş 
bulu~acaktır. Şartnameleri her giın 
komisyonda görülebilir. (4664) 8296 

Kilo Cinsi Lira Kr. Lira Kr. 

6435 00 

2 Ton grafit alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüiii Merke:r Satın Aıma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (1300) lira o· 
lan 2 ton grafit Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez satın al
ma komisyonunca 19-12-938 pazartesi 
günü saat 14 de açık eksiltme ile iha· 
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat olan (97) lira (50) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
delerindeki vesaikle mezkCtr gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(4612) 8173 

Kasket, elbise ve baş 

örtüsü alınacak 
As.keri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo-
nundan: 
22 takım kuketi ile erkek odacı el· 

biaesi 
11 takım bat örtüaiyle kadın odacı 

elbisesi 
Tahmin edilen bedeli (775) lira 

(55) kuru' olan yukarıda yazılı mel
busat askeri fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satın alma komisyonun· 
ca 21.11.938 pazartesi günil saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon • 
dan verilir. Taliplerin muvakkat te • 
minat olan (58) lira (17) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vc.. .. aikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(4631) 8286 

C. H. Partisi 
Satılık otomobil 

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

otomobil açık arttırmaya konulmuş· 

tur • 
1 - Muhammen bedeli 250 lira · 

dır. 
2 - Otomobili görmek istiyenler 

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

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

4 - İhaleye iştirak etmek ıstiyen

lerin belli gün ve saatte on dokuz ti • 
ralık muvakakt teminatlariyle komis -
vonda hazır bulunmaları. 7784 

Tapu ve Kadastro 

Etlikte tesçil edilen 

gayri menkuller 
Ankara Kadaatro Müdürlüğün

den: 
Ettiğin muhtelif mevkilerindeki 

514 parça gayri menkulün komisyonu
muzca tetkik itleri bitirilerek kimler 
namına tesciline karar verildiğini 
göıtcrir iki aylık ilan cetvelleri o 
mevkiin münasip bir yerine astırılma
sı için Keçiören nahiye müdürlüğüne 
gonderilmiştir. 

Bu cetvellerdeki gayri menkullerin 
tesbit şekline itirazı olanların ilfın ta
rihinden itibar~n iki ay zarfında ka
dastro müdürlüğüne müracmtları ilan 
olunur. (4653) 8288 

komiyona versilmesi. (4470) 7894 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Kagızmandaki kıtaların yıllık 

ıhtiyacı için 200 ton ekmeklik un ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 32000 lira ve ilk 
teminatı 2400 liradır. 

3 - Eksiltmesi 7.11.1938 pazartesi 
günü saat 15 de Karaköse'de satınal
m:ı komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları saat 14 e ka-
eıar kabul edilecektir. {4471) 7895 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - İstanbul komutanlığı birlikle

ri hayvanatının ihtiyacı için 900.000 
kilo yulaf satın alınacaktır. Kapalı 
zarfla ihalesi 7. 2. ci teş. 938 pazartesi 
günü saat 15 de yapılacaktır. Muham
men tutarı 46800 liradır. İlk teminatı 
3510 liradır. Şartnamesi 234 kuruş 
mukabilinde verilebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuzu veya mektupla
riyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesikalariyle be
raber ihale günü ihale saatinden en az 
bir saat eveline kadar teklif mektup· 
larını Fındıklı'da komutanlık satmal
ma komisyonuna vermeleri. 

(4472) 7896 

Odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Sıvas merkez kıtaatı ihtiyacı 

için 800000 kilo odun kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli 16000 lira ve ilk temi -
natı 1200 liradır. 

3 - İhalesi 14/2. ci teş./938 pazar· 
tesi günü saat 15 de tümen komutan· 
lık binasındaki komisyonda yapıla· 

caktır. 
4 - Şartname her gün komisyonda 

görülebilir. 
5 - İstekliler 2490 No. lu kanunun 

2, 3 ve 32 maddeleri dairesinde hazır
lanmış teklif mektuplarını ihale saa· 
tinden en az bir saat evveline kadaı 
komisyona vermiş bulunmaları. la· 
zımdır. (4519) 7999 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara L vazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

Un İlk t minat 
Kilo Lira 

176,000 1650 Mudanya garnizo-
nu için 

176,000 1610 Bandırma garni-

zonu için 
Yukarıda miktarı ve teminatı yazı

lı ekmeklik unlardan Mudanya gar
nizonunun 11. 1 ı. 938 cuma gUnU sa· 
at 11 de Bandırma garnizonunun aynı 
gün saat 15 de Bursa'da tümen karar
gahında satın alma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmeleri yapılacaktır. 
Şartnameleri İstanbul ve Ankara le
vazım amirlikleri satın alma komis
yonunda parasız görülebilir. İstekli
lerin belli saatten bir saat evetine 
kadar teminat ve kanunt vesaiki ko
misyona vernıeleri. (4393) 8016 

Arpa ve yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İslahiyedeki kıtaatın senelik 

450.000 kilo arpa ve bıı mikdar yulafı
nın kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
21.ll.93B naazrtesi l!Ünü..s.aat ıs d h- \ 
lahiyede tugay satın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. Muhammen tuta
rı 18000 lira ve ilk teminatı 1350 lira
dır. Şartnamesi latanbul, Ankara le
vazım amirlikleri ve 1slihiycde tugay 
satın alma komisyonlarındadır. 

(4663) 8295 

Pavyon ve hangar 
inşaatı 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Gcbzede yaptırılacak yenide:t 
bir pavyon ile bir hangarın ikmalı ka· 
palı zarfla eksiltme konulmuştur . 

2 - İhale günü 26.10.1938 saat 16 da 
talip çıkmadıgından artırma ve eksilt
me kanununun 40. mcı maddesi muci
bince pazarlıkla yapılacaktır. 

3 - Birinci maddede yazılı yenıdcn 
yaptırılacak bir pavyon ile bir hang:ı· 
rın ikmali 10.11.1938 perşembe t;iı.ıiJ 

saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
4 - İnşaatı ikmal edılccek hanga

rın keşif bedeli 24329 lira 02 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 1825 liradır. 

5 - Pavyonun keşif bedeli 15500 li
ra, muvakkat teminatı 1162 lira 50 ku
ruştur. 

6 - Bu inşaata ait keşif ve şartna
meler Ankara, İstanbul ve Eskısehir 
Lv. amirlikleri &atınalma komisy~nla
rında ve lzmit'te tümen satınalma ko
misyonunda görülebilir. 

7 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun
da yazılı vesikalariyle ve Lıu mıktar
larda bunlara benzer işkc yaptıkları· 
na dair vesaiki Nafıa vekaletinin 938 
yılr ehliyet vesikalarıyle teminat 
makbuzu veya banka mektuplariyle i
hale giin ve saatinden Eskişehir le
vazım amirligi satınalma kom'syonu-
na gelmeleri. (4675) 8302 

660000 Un 85800 00 

1 - Elllzığ garnizonunda bulun~n birlikler için miktarı, cinsi, tahmin 
bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 66.000 kilo un El§zığ satın alma ko
misyonunca 10.l 1.1938 pazartesi günü saat 9 da kapalı zarf eksiltmesiyle a· 
lınacaktır. 

2 - Şartnamesi sah, perşembe ve cumartesi günU saati mesai dahilinde 

adı geçen kornısyonda göriilebilecektir. 
3 - İsteklilerin ekslitme günU saat 8 e kadar kanun ve şartnamesine ha

zırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona verme· 
leri ve kendilerinin de mezkur gün ve saatinde komisyona müracaatlarL 

(4408) 7872 

13ulgur ahnacak 
Anlcara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

Miktarı Tahmin bedeli tik teminatı 
Kilo Cinsi Lira Kr. Lira Kr. 

65000 Bulgur 7475 00 650 00 
1 - Tümenin Hozattaki birlikleri için miktarı, cinsi, tahmin bedeli ve 

ilk teminatı yukarıda yazılı 65000 kilo bulgur Elazığ satın alma komisyo
nunca 8.11.1938 sah günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle alınacaktır. 

2 - Şartnamesi perşembe, pazartesi ve sah giınleri mesai dahilinde adı 
geçen komisyonda görülebilecektir. 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 10 na kadar kanun ve şartnamesine 
hazırhyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ver
meleri ve kendilerinin de mezkur gün ve saatinde komisyona müracaatlarL 

(4473) 7897 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisvonundan: 

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

340,000 Un 48450 oo 3633 75 
1 - Tümenin Hozat'taki birlikleri için miktarı. cinsı, tahmin bedeli ve 

ilk teminatı yukarıda yazılı 340.000 ki1o un Elazığ satın alma komisyonun
ca 8.11.1938 salı günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle alınacaktır. 

2 - Şartnamesi pertcmbe, pazartesi ve sah giinleri mesai dahilinde adı 
geçen komisyonda görülebilecektir. 
.. 3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 10 na kadar kanun ve şartnamesine 

gore hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukab;Jinde komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de mezkür gün ve saatinde komisyona müracaat-
ları. (4474) 7898 

Bir iskele yaptırılacak 
Ankarl.': Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundan : 

l - Çanakkale'de mUstahkem mevki için yaptırılacak olan bir iskeleye 
eksiltme tarihi olan 2-11-938 de kapalı zarfla talip çıkmadığ.ndan yeniden 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İhalesi 11-11-938 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. 
3 - Tahmin bedeli 40620 lira 19 kuruş olup ilk teminatı 3046 lira 65 ku

ruştur. 

~ - Talip olanların vaktinde müstahkem mevki satın alma komisyonuna 
n:ur~caatları. ( 4673) 8310 
Cınsı Miktarı Tahmin B. Tutarı Teminatı 

Kilo Kr. St. Lr. Kr. Lr. Kr. 

Benzin 58791 23 25 13668 91 1026 00 
Valvalin 1773 40 00 709 20 54 00 
Vakum 5919 40 00 2367 60 178 00 
Gresi 1181 40 00 472 40 36 00 
Gaz yağı 589 18 00 106 02 9 00 

17324 13 1303 00 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankal'a Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Amasya askeri satınalma Komisyonundan 
Muvak.tem Nerede lhale günü Saatı Cinsi Miktarı 

Kilo Lr. Kr yapılacagı 

Arpa 84000 315 00 Al. garnizonunda 21/11/938 10 
K. ot 40000 120 00 - -
Saman 81000 60 75 - = = 
K. Soğan 12700 38 10 23 = 14 

İhalenin cinsi 

Açık 

Tahmin 
B. Lr. 

4200 
1600 
810 
508 

Bulgur 28500 203 75 = 23 - c:= 14 
Un 250000 2489 25 = 21 - - 14 

2850 
32500 
11340 

miktarları yazılı besi maddeleri açık 

Kapalı 

Sığır eti 63000 850 00 21 - - 14 
1 - Amasya garnizonu eratının senelik ihtiya:ı olan yukarıda cins ve 

eksiltme ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Şartnameleri satrnalma komisyonundadır. İhalesi alay gazinosu binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
.3 - lateklilerin yukarıda yazıli gün ve saatlarda vesika ve teminatı havi teklif mektuplariyle beraber ko 

mısyona müracaatları ve teklıf mektuplarının ihale aaatından bir aaat cvel komisyon başkanlığına verme • 
leri. (4676 ) 8303 
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Kiralık : 

Kiralık apartrman - Yenişehir'de 
A tatür kbulvarmda Tuna Ap. Kalori -
ferli daireler Resmi dairelere de elve-

j'~'~~~O~UOM;;,;--;~·;;;~~;UO/ 
Dert satırlık küçük ilanlardan : 

Bir defa için 30 Kuruş İ 
İki defa için 50 Kuruş 

rişlidir. 8048 

Kirahk - Bahçeli evler kooperati
fi mahallesinde 123 No. beş odalı iki 
kat müstakil B. 4 tipi ev kiralıktır. 
Merkez Bankasında R Bolevin'e mü-
racaat. 8050 

Oç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş f 

~~vamh küçük i!Sn!ardan her defası f 
ıçın ıo. kuruş alımr. Mesela on defa t 
neşredılecek bir i:an içirı 140 kuruş 

1
. 

alınacaktır. Bir kolayhk olmak üzere 
ner s~~ır. kelime aralarındaki boşluk-

f 
l~r mustesna, 30 harf itibar edilmiş
tır. Bir küçük ilan 120 harften ibaret i 

Yeni kalÖriferli apartnnan _ 5 oda ol~ahdır. i 
h · · f Dert satırdan fazla he~ satır için ay- i 

aynca . ızmetçı, sandrk odaları geniş i rıca on kuruş alınır. • 
hol, ofıs 15. II. teşrinden kiralıktır. ı---....... ...._ ....................... J 
Yenişehir İzmir Cad. No. 10 8057 / Ki aJ k d M b"l .. 1 . r ı o a - o ı yasız guze 

Kirahk kat - 4 oda, 1 hol. Yeni . güneşli bir oda kiralıktır İtfaiye mey
t ehir Dikmen köprüsü yanında Ayla danı İhsanbey apartımanı ikinci kat 5 
sokak No. 3. K. Oğlan (Ulus mayda . numaraya müracaat. 8280 
nı) Kuyumcu bay Şeref'e müracaat. 

8075 

. Kiralık - 5 geniş oda, hol, banyo 
balkon , havagazı hizmetçi odası 2 tu . 

valet bahçeli 80 lira. Yenişehir Selanik 
cad. No. 51 Tl: 1347 . 2953 8077 

Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji 
karşısında yeni yapılan Uraz apartı
manında 5 odalı, kaloriferli, sıcak su . 
lu ve her türlü konforu haiz kiralık 
daireler vardır Telefon 3223 e müra • 
caat. 8080 

Kiralık - Yeni şehir Meşrutiyet 
caddesi Türe sokak No. 6 da 3 oda 1' 
hol. 50 lira. Çatı katında ev sahibine 
müracaat. 8157 

Kiralık - İsmetpaşa ve Yüksel cad
<telerinin birleştiği yerde 4 oda, 1 hol, 
1 sandık odası ve 1 kilerli konforlu 
daireler Bitişiğinde 24 numarah eve 
m üracaat. T . 3334 8188 

Kiralık apartıman - Kaloriferli 6 
oda muşambalı Çankaya caddesi No. 
49 görmek için ikinci kata, görüşmek 
için şekerci Hacı Bekir'e müracaat 
Tel: 3050 8190 

Kiralık daire - Ferah, taksimatı 
modern 5 oda, bir hol. Havagazı, ban
yo, alaturka, alafranga 2 hela. 2 bal • 
kon biri a rkada oda kadar geniş, mu . 
hafazalt, mükemmel nezaretli. Zarif 
cephe, bahçe. Altında bakkal. Bakan -
lrklarm, asfaltın yanı başr. Yenişehir, 
D emirtepe, sefaret karşısı Akbay s. 9 

8191 

Kiralık oda - Bir bayan için 2 ba
yandan mürekkep aile yanında güzel 
manzaralı. Yenişehir Selanik caddesi 
No. 40 da 3 cü kat. 8202 

Kiralık oda - Sıhiye V ekfileti 
kar§ısında Çağatay sokaktan Arman 
1/ A apartımanda elektrik, banyo, me
sai. harici kapıcıya dahiH içindekilere. 

8205 

Kiralık - Çocuk sarayı Cad. köşe· 
de No. 74 dükkan ve No. 70 binada 
konforlu müstakil odalar ile elektrik 
havagazı mutbağı bulunan 2 odalı da-
ire Kapıcıya müracaat. 8211 

Kiralık - Meşrutiyet ve Selanik 
caddelerinin birleştiği köşede Ergene 
apartımam. 6 odalı geniş daire. Daimi 
sıcak su. Kapıcıya veya Tel: 3114 e 

8214 

Kiralık - Demirtepe'de Havuzba
§tna 5 dakikada mobilyalı bir oda. 
P ostane cad. No. 53 de üçüncü kat da
ire 5 akşam 7-8 arası müracaat. 8224 

Kiralık Ev - Yenişehir'in mutena 
yerinde İsmet İnönü ve Kazım Özalp 
a sfalt caddelerinin birleştiği noktada 
7 oda mutfak banyolu kaloriferden 
başka her türlü konforlu ev hemen 
kiralrktır. 1162 numaraya telefonla 
müracaat. 8246 

Kirahk Oda - Işıklar caddesi Yük· 
sek apartman 8 numaraya müracaat e
dilmesi. 8248 

Kiralık - Kooperatif arkası Yusuf 
Esendemir apartmanı 1 No :lu daire . 
de 1 oda kiralıktır. Öğleden sonra i 
çindekilere müracaat. 825 ı 

Kiralık O da - Atatürk caddesi Or
duevi karşısı Sevim apartıman kat. 3 
müracaat edilmesi. 8253 

Kiralık Dükkan ve Daire - Yeni · 
şehir'de Dikmet asfaltı üzerinde Şu -
rayı Devlet arkasında iki dükkan, üç 
odalı bir hollü ve bütün konforlu iki 
daire kiralıktır. Kapıcıya müracaat. 

8254 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so • 
kak Adalar apartman 2-3-4-5 odalı ve 
konforlu daireler. Kapıcıya müracaat 

8267 

Kiralık daire - 4 geniş oda, kiler. 
banyo, alaturka ve alafranga hela kon
forlu. Yenişehir Yüksel cad. No. 14 
Berker Ap. üst kata müracaat. Tl: 

3583 8279 

.Kiralık müstakıl odalar - Yenişehı. 
rin en glızel yerinde Emniyet abıdesi. 
yanında bahçeli ve güzel manzaralı. 

Çok müsaıt kiralar. ~elanık cad. No 16 
8281 

Kiralık daire - Y enişehır Selanik 
caddesi 1-2 No. lu Kuğu apartımanm
da. Aynı apartımanın 7 numaralı dai -
resine miıracaat edilmesi. 8283 

Kiralık 2 daire - Yeni şehir Y ilk
sel cad. Ataç sokak Özenç apartımanı 
dükkanlar üsttinde 3 ve 4 oda hol ve 
banyolu daireler. Tel : 3319 8283 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cadde· 
sinde 7 No. lu evin üst katı 5 oda, bü
tün konforlu. Alt kattakilere sorulma-
sı, 8300 

Kiralık - Yenişehir'de Menekşe so
kağında 12 numaralı apartımanda ha -
va, ziıya ve nezareti bol, geniş daireler 
ehven bedelle. 8309 

Kiralık - Yenişehir Orduevi arka
sı Arınan sokak Turan apartıman 4 o
da, 1 hol, konforlu muntazam bir dai 
re derhal kiralıktır. Aynı apartımar 
No. 6 ya müracaat Tl: 1252 8314 

Kiralık oda - Karaoğlan Merkez 
apartımanı. Hizmetçi, merkezi teshin, 
radyo var. Apartıman önündeki gaze -
teciden sual. Telefon 2828 İsmail Hak-
kı. 8316 

Kiralık daire - 3 oda, bir hol, 
kiralıktır. Sıhiye V ekaleti karşısın -
da Arman sokak. AKBA'da Adil Tel: 
3377 8317 

Satılık : 

Satılık - Bahçeli evlerden asfalta 
en yakın yerlerde muhtelif tiplerde 
uygun fiat. H. Dilman. Koç apartıma -
nı No: 4 T l : 2181 8163 

Satılık - Yenişehir'de jandarma 
mektebi civarında istasyon arkaların
da ve Ankara'nın her tarafında inşaata 
elverişli arsalar, tel: 2406 Neşet Şe -
ren. 8176 

Sablık - Ankara'nrn her tarafında 
irat getirir beton ahşap ev ve apartı -
manlar ve bahçeli evler yapı koopera
tifi hisseleri. Tel : 2406 Neşet Şeren. 

81711 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
apartıman ev arsa almak ve satmak is
tiyenlere tavassut. T el : 2406 Neşet 
Seren. 817~ 

Acele satılık arsa - İstasyon arka
sında 593 M. Maltepe'de 644 M arsa 
acele ve uygun fiyatla satılıktır Ti : 
1538 Hayri Alıcroğlu. 8187 

Kelepir Apartıman - İsmetpaşa 
mahallesinde bol güneşli ü<; daireli 
kargir büyük bahçeli. H. Dilman Koç 
Ap. Tl:2181 8208 

Satılık arsalar - Maltepe istasyon 
jandarma okul civarı Cebeci Karanfil 
sokak blok ve serbest. H. Dilman Koç 
Ap. 4 Tl: 2181 8209 

Satılık Arsa - Çankaya caddesinde 
yeni yapdacak B. M. M. ne gidecek 
50 metroluk caddenin karşısında köşe 
başı. T el : 2884 8268 

Acele satılık ev - Yenişehir Cüm
huriyet mahallesi eski İnkılap, yeni 
Kalrk sokağı 3 No. lu 965 metre mu -
rabbaı arsa üzerine inşa edilmiş 4 oda
~ı ev. arsa fiyatına satrlıktır. Diyanet 
ışlennde levazım müdürü Bay Ziya'ya 
müracaat. 8298 

I~ vt>rt>nler : ... 
Aranıyor - Orta mektep mezunu 

askerliğini yapmış bir gence ve ga · 
yet seri yazan bir daktiloya ihtiyaç 
vardır. Telefon: 1152 8243 

Aranıyor - Kasyerlik yapacak 
daktilo bilir bir bayana ve lisan bilir 
bir muhasebeciye ihtiyaç vardır. Ha-

raççr Kardeşler. 8284 

l~ arıyanlar : 

Mühendis - Diplomalı (Su, yol, 
demiryol, köprü inşaatı) için iş ara
maktadır. Mühendis W. D. Ankara 

KUGELFİJER 

BİL YALI 
Yenişehir Birlik oteli 8160 

Ders verilir - Tedris usulüne göre 
evlerde ilk ve orta okul talebesi yetiş -
tirilir. Ulus'ta 1. O. rumuzuna mektup
la müracaat edilmesi 8161 YATAKLAR 

T ecrübeli bir banka muhasibi -
Akşamları bir tüccar yanında veya hu
susi bir müessesenin muhasebesini tut
mak istiyor. Ulusta (A. K) rumuzu -
na müracaat. 8180 

iş arıyor - Almanya'da lise tahsi
li görmüş, muhabere ve tercümeye 
muktedir bir türk genci günde 3 saat 
vey<ı daimi olarak iş aramaktadır. 
Ulus'ta H. M. mektupla müracaat. 

8299 

Hususi dersler - Budapeşte'den 
mezun diplomalı profesör bir bayan 
Kültür fizik jimnastik, modern ve rit
mik dans dersleri veriyor. Posta kutu-
su 1046 8301 

Knr~lar : 

Daktilo kursu - 52 inci devresine 
teşrinisaninin ilk haftasında başlıya -
caktır. 2 ayda diploma verilir. Koope • 
ratif üstünde Tel: 3714 8167 

\ranıvor : 

Aranıyor - 2 bayan Taşhan, Sıhi· 
ye bakanlığı ve Havuzbaşı semtlerin • 
de banyo ve konforlu boş bir o<ia ara· 
maktadırlar. Ulus'ta R. A. rumuzuna 
mektupla müracaat. 8206 

Garaj aranıyor - Hususi spor 
Fort otomobili için tenviratı ve suyu 
bulunması lazımdır. Ulu'<l'ta H. H. 
rumuzuna mektupla müracaat. 8249 

Posta, Telgraf ve Tele fon 

Orta müşeddidesi ahnacak 
P. P. T . Levazım MD.Jüğünden 

1) - İdare ihtiyacı için 6 tane iki 
hatlı ve adi tekerrürlü orta müşeddi
desi kapalı .zarfla eksiltmeye konul -
muştur. 

Dünyanın tanınmış en iyi 
rulmanlarıdır. 

ve emsalinden daha ucuzdurlar. 
Toptan ve perakende satış yeri : 

OSMAN TAŞÇIOGLU Galata, Voyvoda caddesi No.84 
Karaköy Palas karşısında 8312 

. 
Ankara/ ValiliOi 

inşaat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

Vilayet damızlık aygır deposunda 
seyis odasına ilaveten (1418) lira (38) 
kuruş bedeli keşfin bir odanın 7-11-
938 pazartesi günü saat 15 de vilayet 
daimi encümeninde açık eksiltme ile 
ihalesi yapılacağından isteklilerin 
şartname ve projeleri görmek üzere 
her gün vilayet veteriner müdürlüğü
ne müracaattan ilan olunur. 

(4418) 7806 

Öğretmen Hıfzı Sözer 

hakkında 
Ankara Valiliğinden : 

Kızrlcahamam kazası Çeltikçi nahi· 
yesi okulu öğretmeni iken istif:ı su
retiyle işinden ayrılan ve halen sarih 
adresi ma1Um olmıyan Hıfzı Sözer'in 
ıilayet kültür inzibat meclisince itti· 
haz olunan meslekten ihracına dair 
21. 9. 938 tarihli ve 288 sayılı müdafaa 
kararma bir hafta zarfında itirazda 
bulunmadığı takdirde hakkında müt
tehaz kararın kesbi katiyet edeceği 
ilan olunur. ( 4559) 8143 

3360 Adet çam telefon direği 
K ilis Gü mrük M uhafaza Taburu Satın Alma Komisyonundan : 
Eksiltmiye kon u lan Telefon Direğinin 

mikdan muhammen bedeli boyu 
Cinsi adet lira kuruş metre 

tepeden muhiti 
santim 

Dipten 2. Mı 
de muhiti 
santım 

Çam direk 3360 16800 00 7 40 55 
1 - Yukarıda cins, mikdar, muhammen bedel ve ebadı yazılı 3360 adet 

çam telefon direği kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Bu direkler Maraşın "Su çatı'' ormanından mevcut plan dahilinde 

gösterilecek maktadan kesilerek Maraşm "Eloğlu" istasyonunda teslim e· 
dilecektir. 

3 - Eksiltme 21 ikinci teşrin 938 pazartesi günü saat 15 de Kilis gümrük 
muhafaza taburunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler 1260 lira muvakkat teminatııı.ı gümrük veya maliye vezne
lerine yatırmış ve 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde istenilen belgeleri 
ve teklif mektuplarını eksiltme saatından bir saat eveline kadar vermiş bu· 
lunmaları. 

5 - İsteklilerden direklerin şartnamesindeki evsaf ve teslim yerini öğ· 
renmek isteyenler. 

lstanbulda: Gala tada eski gümrük binasında gümrük muhafaza komutan· 
lığr satın alma komisyonuna: 

Ankarada: Gümrükler muhafaza genel komutanlığı levazım müdürlügü 
ne. 

Kiliste: Gümrük muhafaza taburu satın alma komisyonuna müracaatlıt 
öğrenmeleri ve şartname örneğini parasız alabilecekleri iliin olunur. 

(7920/4572) 8181 

2) - Muhammen bedel 9000 muvak
kat teminat 675 l ira olup eksiltmesi 
28. İkinci teşrin. 938 pazartesi günü 
saat ı s d e Anıı:araaa .t:'. r. ~r. u :- -

Öğretmen Müveddet 

Uranç hakkında 
Ankar a v ... 1a;n.; .. ..ı.,. .. . Kapalı 

Sümerbank Yerli 
Müdüriyetinden : 

günl---~~ 
MD.lük binasındaki satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu ve ka
nuni vesaikle beraber teklif mektubu
nu muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saat 14 de kadar mezkur komisyona 
vereceklerdir. 

Şartnameler Ankarada P. T. T . le· 
vazım müdürliiğiinden ve İstanbulda 
P. T. T. levazım ayniyat şubesinden 

parasız verilir. ( 4230) 7 560 

Bobin teli alınacak 
P. T.T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - Muhtelif kuturda 350 kilo i

pekli bobin teli kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (5950) lira 
muvakkat teminat (446.25) liradır. 

3 - Eksiltme 30.11.938 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat (15) de An
karada P. T. T . umumi MD. lüğü bi· 
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ve ka · 
nuni vesaikle beraber teklif mektubu. 
nu havi kapalı zarflarını mezkur gün 
saat (14) e kadar o komisyona vere -
ceklerdir. 

5- Şartnameler, Ankarada P . T. T. 
levazım ve İstanbul'da Kınaciyan ha· 
nında P. T. T. levazım ayniyat şubesi 
MD. iliklerinden parasız verilir. 

(4273) 7600 

Zayi - Ankara Erkek lisesinden 
aldığım şehadetnamemi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. Samih Rifat oğlu Oktay. 

U L U S - 19. uncu yıl. - N a.: 6202 
İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
M ümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

~==================~ 

Ankara merkez Mimar Kemal oku
lu öğretmeni iken 938-939 yılı kadro
siyle Haymana kazası Oyaca okulu 
öğretmenliğine naklen tayin kılınan 
Müveddet Uranç 8. 9. 938 tarihinden 
bugüne katlar vazifesine izinsiz ve 
mazeretsiz devam etmediği anlaşıldı
ğından vilayet kültür yasav komisyo
nunun 26. 10. 938 gün ve 299 sayılı 

karariyle 8. 9. 938 tarihinden itibaren 
istifa etmiş sayılmıştır. Sarih adresi 
ve ikametg~hr malUm olmadrğından 

tebliğ makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. (4577) 8144 

50 Ton sömikok 

kömürü alınacak 
Ankara Valiliğinden: 

Etimesğut istasyonunda vagonda 
teslim olunmak şartiyle açık eksiltme 
ile 50 ton sömikok kömürü Etimesğut 

sıhat merkezi için satm alınacaktır. 

Ankara istasyonundan - Etimes -
ğuta vagon nakliye masrafı dahil ol · 
madığı halde beher ton 26 lira 85 ku -
ruştan olmak üzere muhammen bede
l i 1342 lira 50 kuruştur. 

Muvakkat teminat 101lira25 kuruş
tur. Eksil tmesi 21.11.938 pazartesi gü
nü saat 10 da vilayet sıhat müdürlü • 
ğünde yapılacağından isteklilerin ve 
şartnameyi görmek istiyenlerin vila
yet sıhat müdürlüğüne müracaatları. 

(4659) 8292 

Mallar Paza rı 

Pazarımızın bankamız hinastT\a nak li dolayısiyle satış 
kısımlarımız ikinciteşrin 7 paza rtesi ve 8 salı günleri kapa
lı bulunacaktır. 

Muhasebe kısmının pazartesi sabahından itibaren han -
ka binasının birinci katındaki dairesinde muamelata de -
vam edeceğini saym halkımıza arzederiz. 

T elefon: Sa ntral : 3437 
Müdüriyet: 1618 8313 

Pirinç alınacak 
D e n iz Leva21m Satın Alma Ko- l 

m isyonunda n : 
1 - Tahmin edilen bedeli 23145 li

ra elli kuruş olan 119.000 kilo pirinç 
17. 11. 938 tarihine rastlryan parşembe 
günü saat 14 de kapalı zarf usuliyle 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Muvakkat teminat 1735 lira 92 
kuruş olup şartnamesi komisyondan 
her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı l{anu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saattan bir saat evelinc 
kadar Kasımpaşa'da bulunan komis· 
yon başkanlığrna vermeleri. 

(7368/4603) 8155 

Sığır eti ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutan • 

lığından : 
Orman Koruma genel komutanlığı 

Zeytinburnu talimgahı erleri ihtiya· 
cı için 54000 kilo sığır eti 2490 numa· 
ralı kanunun 31 inci maddesi muci· 
bince kapah zarfla 2. teşrinin 19 cu· 
martesi günü saat 10 da ihalesi yapıla· 
caktır. Talipler şaı tname ve evsafı 
görmek üzere hergün Galata'cla Mum· 
hane caddesinde Alemdar hanında 

Genel komutanlık anbarında ,,atınal
ma komisyonuna müracaat edebilir
ler. Muhammen bedeli 18900 liradır. 

Teminatı muvakkatesi 1417 lira 50 
kuruş olup birinci mıntaka orman me· 
sul muhasipliğine yatırılacaktır. 

(8095-4681) 8305 
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Yeni SiN·EMALAR S us ~ ----
BU GÜN BU GECE ---= Napoleon'un aşk maceralarını 

=::anlandıran tarihi büyük aşk ve = ihtiras filmi 
KONTES V ALEVSKA 

Halk 
BU GÜN BU GECE 

BiR MiLLETiN iSTiKLALİ 

-== BU GUN BU GECE 
Tarihi ve heyecanlı aşk ::= 

maceralariyle dolu muazzam ::: 
şaheser 

KONTES V ALEVSKA :::::::
:::::::: 

- Baş R ollerde Baş Rollerde Baş Rollerde -
- Greta Garbo - Charles Boyer Frances Dee _ Joel Mc. Crea Greta Gorho - Charles Boyer :::: 
- Fransızca sözlü Tarihi kıymeti haiz muazzam Seanslar: 2 - 4 - 6 - Gece 8,30 ::: 
- Seanslar bir film Sabah saat 10 ve 12 de ucuz :E = 2.45 - 4.45 - 6.45 - Gece 21 de Seanslar matinelerde ::: 
_ Saat 10 ve 12 de ucuz matineler 2.30 - 4.30 - 6.30 - Gece 21 de KADJN OYUNLAR! ----== = Fiatlar Aynca Fiyatlar: Balkon 35 - Salon 20 := Balkon 35 - Salon 20 kuruştur Saat 10 ve 12 de ucuz matineler kuruş :S = Gece için numaralı biletlerinizi Fiatlar: Balkon 35 - Salon 20 Gece için numaralı yerler :::: 
:: gündüzden alınız kuruş aündiiz 2 den itibaren satılır ::: - ,.., -
':lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll lllllllll llllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllfi=' 

39 ~odel BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. KAZIM RÜŞTÜ 
Ankara Adliye sarayı Yanı Gençağa 
apartımanı 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 


