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Osmanlı borçlan hakkında 
Ajans Ekonomik e Finan
siye ~nin enteresan bir yazı
sını yarmki sayımizda bula
cak.siniz. 

Türk askeri Hatay' a girerken 
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Kahraman türk aakerleri ve ıerelli türk bayrağı Antakya •okaklarında Hatay'a giren aakeri kuvetlerimiden motörlü kıta Antkya'da 

Celôl Bayar'ın uğurlu elile 1 

Kimya endüstrimizin temeli 
• 

bugün lzmit'te ahllyor 
Kurulacak olan kimya fabrikası 
· birinci beş yılhk endüstrileşme 
programının son branşına dahildir 

Sevmek ve 
aldanmak 

F. R. ATAY 

Yüksek bir mekteb müdürü: 
"- Lisandan sınıfta kalmağa 
ihtimal vermiyenler, bu seferki 
imtihanlarda yanıldıklarını anla
dılar. Gelecek sene fÜphesiz da
ha iyi netice alacağız!,, diyordu. 

1 
Birinci bet yıllık endüstriletme planının tatbikatından olarak 

lzmit'te kurulacak ıudkostik ve klor f abrikaıımn bugün temeli 
atılacaktır. Bu münasebetle yapılacak tören~e hazır bulunmak 
üzere Baıvekil Celal Bayar ve bütün vekiller davet edilmit
lerdir. 

Törende bulunmak üzere Ankara' dan davet edilen misafirler 
de dün aktam 19.50 trenine bağlı hususi vagonlarla 1zmit'e hare
ket etmitlerdir. 

Celil Bayar, vekillerimiz ve 
diğer davetliler bu sabah 

İstanbul' dan hareket 
ediyorlar 

İstanbul, 9 (Telefonla) - İlk kimya 
fabrikamızın temel atma töreni yarın 

(Bugün) ıaat 11 de İzmit'te yapıla
caktır. Başvekil Celal Bayar fabrika
nın ilk temel taşını bizzat koyacak
tır. Törene bütün vekillerimiz davet -
lidir. Yarın sabah köprüden saat 8.20 
de kalkacak vapur diğer davetlileri 
Haydarpap'ya götürecek ve saat 9 da 
tren İzmit'e hareket edecektir. 

Atatürk 
Vekiller heyetine 

reislik elliler 
l•tanbul, 9 a.a. - Bugün 

saat 16.30 da Savarona ya
tında Reisicumhur Atatür
k'ün riyuetinde üç .aat 
süren bir heyeti vekile top
lantısı yapılmııtır. 

Takviyeli türlı lııtaları lıumanJanı albay Şülırü K.anat'lı aalıerin Qyalılanna kapanan Hatay'lı 
bir lıatlınla ltonarayor 

Hatay'ın her 
tezahürler ve 

tarafında 
şenlikler 

coşkun 
yapılıyor 

Dün İskenderun'da Fransız kulübünde yapılan 
toplantı Türk - Fransız 

dostluğunun canh bir ifadesi halini aldı 

Albay Sükrü Kanath bugün bir ziyafet vere<ek 
[ Hususi 

sabaha 

surette giden arkada,ımız 

karıı h?lgra/üı bildiriyor ] 1 Kıral Karol'un 
İngiltere seyahati 

Yeni imtihan neticeleri üze -
rinde duran gazeteci arkadatla
nmız, acaba, lise veya fakülte -
lerdeki bütün talebelerin sınıf 
aeç.mit olduğunu haber alsalar 
memnun olacaklar mıdır? Fakat 
bunun daha kolayı var: Eski 
mekteblerde aldığımız yaldızlı 
mükafat gibi, türk vatandaşlan
nın yirmisini bitirenlerine birer 
diploma hediye edemez miyiz? 
Nabız tutamıyan hekim, ölçemi
Yen mühendis, çizemiyen mimar 
Yahud yontamıyan heykeltraf: 

Bu ilk kimya fabrikamız ıudkoıtik 
ve klor imal edecektir. Bu fabrika bi· 
rinci beş yıllık endüstrileıme progra
mımızın beşinci ve aonuncu branşını 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

İskenderun, 9 - Türk askerinin Hatay'a giriti münasebetiyle 
Antakya, İskenderun, Reyhaniye, Kınkhan ve bütün Hatay tehir 
ve kasabaları, emsalsiz tenliklerine devam etmektedirler. Halk, 
yer yer eğlenceler tertib etmekte ve her münasebetle Hatay'lıla
rın Büyük Şef Atatürk' e kartı duydukları derin hayranlık ve bağ
lılık hisleri tekrarlanmakta, kahraman türk orduıu saygı ile se

~--------_..---J limlanmaktadır. 

Londra, 9 a.a. - Bir kaç zaman evel 
tehir edilmiı bulunan Kıra] Karol'un 
Londra'yı ziyareti tarihi, eylülün son 
iki haftası için tesbit olunmu,rur. 
Romanya Kıralı, Londra'da Büking
ham sarayında İngiliz kırahnın misa
firi olacaktır. 

Eğer maksad sanatlı vatandaş is
tatistikleri elde etmekse dava 
basittir. 

Dokuma tezgahlarının baım · 
da bile kalite diye bağırıyoruz: 
Lise veya üniversitenin devlet 
kapılarına yığdığı kemiyet'i ne 
yapalım? Fena kumat nihayet 
çürür, gider. Fena diploma, Ahi· 
bi sağ olduğu kadar, hak ister: 
.. _ Okuttuğunuz gibi şimdi de 
besleyiniz!,, der. Ve bilhassa fe
nası böyle söyler. Çünkü hakiki 
liyakatlerin serbest piyasada dai· 
ma yeri ve değeri vardır. 

" - Eğer liseler iyi talebe ye
tiıtirmiyona, bunun acısını üni
versitede aınıf döndürmekle türk 
'ocuklarına mı çektireceğiz?,, 
.\caba ne yapmalı? Diplomala · 
nn arkasına şöyle bir şerh vere
bilir miyiz: "Derslerde kendisini 
diploma almaktan menedecek e-

(SODu 6. ıacı sayfada) 

Kitabı köylünün -ıyağına götür
mek, halka okuma imkanlan ver
mek kültür politikamızm temelle· 
rinden biridir. Bu iıi üzerine alan 
halkevleri birçok yerlerde faaliyete 
geçmiılerdir. Bir örnek olarak Balı
kesir halkevinin kurduğu aeyyar kü
tüphane teıkili.tmm nasıl çalıttıimı 
gösteren bir yazıyı ikinci sayfada 
bulacaksmız. 

Yukardaki resim seyyar kütüpha· 
neden istifade eden Balak.esir köylü
lerini ıö.teriJ.ors 

Celal Bayar'ın ve 

vekillerimizin 
seyahatleri 

lstanbul, 9 (Telelonla) - BQf
:ıckil Celôl Baym'ın önümüzdeki 
salı günü limanımıdan kalka
cak olan Akaıı vapuriyle Zon
guldak' a hareketi lıarmlCJ§mııtır. 
Diğer taraltan ıehrimide bulu
nan Dahiliye, Nalıa ve lkhsaJ 
Vekillerimizin de önümüzdeki 
günlerde yurd içinde tedkik •e
yahatlerine ~ıkmaları mukarrer
clir. 

Daladiye B. Suad 
Davazı kabul etti 

Paris, 9 a.a. - Başvekil B. Daladi
ye, Türkiye Büyük Elçisi B. Suad 
Davu'ı kabul cylemi§tir. 

Bugün İskenderun'da fransız ku· ı 
lübünde türk subayları şerefine yapı· ı 
lan. toplan~ı gen~ coşkun tezahürlere E • 
veııle teıkıl ctmııtir. rzıncan 

Toplantıda türk ve franıız askeri 
erkanından başka Antakya baıkonso-

köylerini sel bastı 
losumuz B. Cela l Tevfik Karasapan'· 
la, İskenderun konsolosu B. Fethi ve 
vali B. Abdurrahman Melek de hazır 
bulunuyorlardı. 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Hatay'a gönderdiğimiz hu
aıısi lotoğralçımızın, türk u · 
kerinin giriıine, Antakya, ls
kenderun ve Reyhaniye'cleki 
karıılama .ıenliklerine aicl gön
clerdiği lotoğrallar 6 ıncı ve 
1 inci saylalarımızclaJır. 

Muharrir arkadCJ§ımız Sal
let Gürol'un, Hatay toprakla
rına ilk ayak boan türk a•keri 
Aydın'lı Sabri Ôzgür'le yaptı
ğı enteresan bir konuımayı ela 
2 inci .aylamızcla bulacak•ınız. 

Bir çok evler yıkıldı, on dokuz 
vata~dasın öldüğü haber veriliyor 

Erzincan, 9 (Huausi muhabirimiz bildiriyor) - Erzincan ve yakm
larına birkaç günden beri çok tiddetli yağmurlar yağmaktadır. Dere
lerde biriken sular tarlaları baamıt ve mahsulleri harap etmiftir. Fa
kat yağmurlarm sonu gelmeyince sellerin tahribatı ela. arbnıftır. 

Erzincan'm Çimin nahiyeaine bağlı Keleriç köyÜ ve yakmmdaki di
ğer bazı köyler tel tahri.batmdan pek çok zarar gönnüttür. Son dakika
da ,ehrimize gelen bir habere göre Keleriç köylerini ıiddetli bir sel 
baamıı ve birçok evleri tamamen yrkmııtrr. Fakat kudurmut sular bu 
maddi zararla da iktifa ebnemiı 19 vatandaıımrzı da alıp götürmüt
tür. Bu haber Erzincan'da derin bir teeNÜr yaratmıf, Kızılay ve hüıkü

met derhal kazaya uğrıyan köylerin yardımına kOflllUftur. Merkezden 
kazalara ve köylere, çadır, yatacak ve yiyecek gönderilmİftİr. Halk 
arasmda kazazedelere yardım te19bbüsleri baılamıttır. 

Selin tahribatmdan kurtulmak için halk, evini, barkını b .. akarak 
yÜıkM yerlere çekilmektedir. - Hatunoilu 
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Türk Hatay 
Bugünlerde Hatay' dan gönderilen ve gazetelerimizde çıkan resimler 

kadar müessir levhalar tasavvur edilebilir mi) Çiğnenmek tehlikesini u
mursamıyarak kendini Mehmedciğin ayakları altına atan ve bir türlü 
yerden kalkmak istemiyen Türk anasının ruhundaki heyecan ve vecd 
derecesini dü1ünün 1 

Milletler Cemiyeti Komisyonu'nun azaları, neredesiniz) Siz asıl 
şimdi Hatay'da bulunmalı, tazyik ve işkencenin, Türk süngüsünün hi
mayesinde ortadan kalktığı gün, bütün Sancak halkının tek vücud ha
linde türklüğünü nasıl ilan ettiğini görmeliydiniz! Hiç bir istatstik, hiç 
bir sayım, Türk ordusunu sevinç göz yaşları içinde karşılıyan Hataylı· 
ların bu coşkun tezahüratı kadar sarih, şüphe götürmez bir delil teşkil 
edemiyecekti. 

Dost bir memleketin mümessilleri sıfatiyle bu heyecanlı ııünlerde 
hazır bulunmuş olan Fransızlar nazarında da, Hatay'ın yekpare bir 
Türk ülkesi olduğu, başka hiç bir idare altında yaşıyamıyacağı hakikati 
iyice anlaşılmıştır, sanırız. 

Hataylıların bu günkü hislerini ve heyecanlarını hangi Türk, ru
hunda duymamıştır) Eskişehir, lzmir, Bursa, Türk ordularını aynı se· 
vinç fırtınası içinde karşılamış, Anadolu' dan gelen Türk kıtaları ilk a
yak bastıkları gün, lstanbul, aynı heyecan kasırgasiyle sarsılmıştı. 

Tahrikler, tazyikler durduğu gün hakkın kimin tarafında olduğu 
kendiliğinden meydana çıkmıştır. Büyük Türk ekseriyetine karşı ceb
he kurmıya teşvik edilen Alevi, Arab, Rum, Ermeni, Çerkes ve sair 
unsurlar, askerlerimizi çiçek buketleri ve sevinç nidalarile karşılamıştır. 
Çünkü bilirler ki bu askerler, sözünden dönmez, adalet yolundan ayrıl
maz merd ve temiz bir milletin mümessilleridir. 

. Hatay, bu coşkun bayram günleriyle, türklüğünü bütün dünyaya 
hır kere daha ilan etmiştir. -Yqar NABl 

Kitabı köylünün ayağına 

götüren güzel bir teşebbüs 
Okumıya en çok iatekli ve muhtaç olup da okuyacaiı kitabı çok az 

bulan halk kitleainin köylüler olduiunu düıünen halkevleri, kitabı 
köylünün ayağına kadar götürmeyi düıünmektedirlw. Anadolu'nun 
içinde herhangi bir semte hareket eden bir trende bulunup da en kü
çüle köy iatasyonlarmda bile vagon pençerelerine "gazete!,. diye el 
uzatanları görenler, hu tedbirin ieahetini tasdik ebnekte gecikme:dw. 

Feci bir kaza 

Bir gen~ kamyon 
altında öldü 

Dün saat beş raddelerinde istasyon 
yolunda genç bir vatandaşın ölümiy
le neticelenen feci bir kaza olmuştur. 
latasyonda askeri fırınlarda ekmek 
pişirici B. Abdülgaffar oğlu 30 yaş· 
larında Abdülahad Yıkılmaz adında 
bir genç atış poligonu önünden bi. 
sikletle istasyona doğru giderken 
çiftlik yolundan gelen Yozgad'lı Ha
lid oğlu Yusuf'un idaresindeki kam
yonla köşede karşılaşmıştı r. Kamyon 
ile bisiklet çarpışmış, bisikletten fır
layan Abdülahad kamyonun tekerlek
leri arasına düşmüştür. Kamyon Ab
dülahad'ın başını ezmiştir. Bitkin 
bir halde yaralı olan Abdü!ahad der
hal hastahaneye kaldırılmışsa da kur
tarılamamış ve bir çeyrek saat sonra 
ölmüştür. Şoför Yusuf tevkif edilmiş 
ve cumhuriyet müddeiumumiliği işe 
el koyarak tahkikata başlamıştır. 

Berlin'deki ticaret 
göriişmeleri 

1 

Seyyar kütüphane tertibi fikrini 
İt haline koymakta önayak olan 
Balıkesir halkevmin seyyar kütüp-
hanesi hakkmda verdiii izahları ..., 
ıiinderdiii ....m.leri aütualarmııza 
ww· 9le ko)D)CNWWWt 

" .. Köylüyü okutmak için onun a -
1aiına kadar ıitmenin faydalı ola -
caiını dütünerek, onlar için iotifa
deli olan kitapları &yD'.,,.... ye bir 
sandığa koyuyoruz; kitapları aevk 
etmek iatediğimiz kö,,ün öğrebneni 
veya muhtarı ile temu ederek gaye
mizi kendjsine anlatıyoruz, kitapla
rı bir makbuz mukabilinde muay· 
yen bir zaman için kendilerine tes
lim ediyoruz. Bu kitaplarunız, var
sa köy okulunda, yoka.a köy heyeti 
odasında köylünün fa1dalanmasma 
bırakılıyor. Bu suretle kitaplarımız· 
dan bir köy okuyup istifade etmek· 
te iken o köye civar diğer bir köyle 
bu huıua için konutarak seyyar kü
tüphanemizin ti.yin olunan zaman
da filan köyden alınmasını n kitap· 
larnnızın bulunduğu köye de filan 
köy öğretmen veya muhtarına ki
taplanmızı aynen ve listesini yapa -
rak imza mukabilinde teslim etme· 
sini yazıyoruz. 

Bu kitaplarm hilhaaaa çiftçiliğe, 
meyvacılığa, arıcılığ&, bağcılığa, ta
vukçuluğa, cumhuriyet devrindeki 
baymdırlık, ilerleme ve kalkmmıya 
dair bulunmaıma izami dikkat e
diyoruz. Aynı zamanda bütün köy -
lere münasip zamanlarda dağıttığı
mız küçük afiılerle de köylünün ki· 
tapl•rnnrzm mevzuu elrafmda dik
katini uyandırıyoruz ..• , 

Köylünün anlı1acaiı dilde ve 

ULUS 

/' 

Kızıla ya 
yazılalım 
Saygı değer yurddat; 

Yeni iş 
bölgelerimiz 
İş daireıi reisliği 1938 yılına mah· 

sus olmak üzere, iş hayatındaki ha
reket ve kesafetler ve vilayetler ara
sındaki münakale vaziyeti ve ekono
mik alaka bakımından yurdumuzu 
bazı iş kollarını birleştirmek suretiy-

Kızılay Cemiyeti, insanlık ve 
,efkat duygularından doiarak 
ülkemizde hundan ( 60) yıl ön
ce kurulmuı bir hayır müeaae
aeaidir. ! le yeni baştan 20 iş bölgesine ayır. 

1 

mıştrr. Savqta yaralı askerlerimizin 
yaralarını saran, barııta da ıu 
baeması, yer sarsıntısı, kurak
lık, açlık, bulaıık hastalık gibi 
insanların hatlarına gelmekte 
olan felaketlerde yardana ko
ıan Kızılaydır. 

ı 
Yeni iş bölgeleri ve kollarını yazı

yoruz: 
1 inci bölge merk<zi (Ankara) ol

mak üzere, Ankara, Çankırı, Kırşehir 
ve Yozgat vilayetleri; 2 inci bölge 

Y urddaılarmıızın ve bütün 
dünya uluılarımn sevcisini ka
zanımı olan Kızılay Cemiyeti, 
Cumhuriyetimizin kurulduiu 29-
ilkteırin • 1923 den 30 nisan. 
1937 cününedek yukanda sayılı 
itler yolunda (4) milyon (24) 
bin ( 424) lira harcamıttır. 

Bütün bu yardanlar; ııöz be
beğimiz olan Cumhuriyet bükü
metimizin Cemiyetimize vermiı 

olduiu bir takan gelir kaynak· 
larile aksoy uluaumuzun hayır 
evimize üye olmak ve elinden 
gelen yardnnda bulwımak yoli
le yaptığı sungular ve huauaı 
idarelerle belediyelerin büdce
lerinden ayırmıt olduiu para· 
!arla yapılmıttır. 

Felak ette kendisinden yar
dım beklediğimiz Kızılayr ya· 
tatmak için ona üye olmak her 
kitinin borcudur. 

lıte bu düıünce ile Merkezi
miz bu yıl 9 - temmuzdan 16 • j 
temmuz günlemecine kadar o
lan bir haftayı (KIZlLAY ÜYE 
YAZMA HAFTASI) olarak 
kabul etmiıtir. 

Y urddat; kendi itlerinden e
ıirgenıiyerek vakit]erinin bir 
parçaaıru paraaız olarak Kızıl
aym kutsal ülküsü yolunda ge· 
çirmeyi borç bilen heyetimiz 
hu hafta aize bat vuracal&br. \ 

Günde en az on para hesabi· i 
le yılda bir lira vererek üye ol- • 

ı 
mağa büdceniz elvermezae hu- ı 

nun yarıamı ve hatta dörtte bi- lı 
rini olaun ... eı ek yarcbmcı ii- f 
ye olmanı1::1 ve aize bu hafta i-
çinde göndereceğimiz Üye ka
yıd heyaımameaiııi açık adrelİ· 
nizi yazarak ve imza ederek 
Y enifehirde Kızılay merkezine 
göndermenizi iyilik ıeverliği

nizden diler saygılaranızı ıu

narız. 

Kızılay Ankara Merkezi 
Heyeti 

Turing kulübünün gezintisi 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Türkiye 
turing otomobil kulübü bugün bir de· 
niz gezintisi tertib .etti. 

Erkek Sanat Okulunun çayı 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Bu ak· 
9em saat 17 de İstanbul erkek sanat o
kulunda bir çay verilmiş ve mektebin 
bütün eski mezunlarına yeni mezun
ları tanıştırılmıştır. 

alakalanacağı mevzuda kitaplar 
çoğaldıkça bu kütüphaneler daha 
zengin ve faydalı olacaklardır. Her 
halkevi, ilk imkar ve fırsatta böyle 
bir seyyar kütüphane kurana mem· 
lekete bilgi ve ülkü ııığını bir an e
ve! ve bütün ıümulü ile yaymak 
mazhariyetine erİflDi§ olacağız. Ba· 
hkesir halkevini tebrik ederiz. 

merkezi (Zonguldak) olmak üzere, 
Zonguldak, Kastamonu ve Sinop vi· 
!ayetleri; 3 üncü bölge (İstanbul) 
vilayetini; 4 üncü bölge merkezi (İz· 
mir) olmak üzere, İzmir ve Minisa 
vilayetleri; 5 inci bölge merkezi 
(Edirne) olmak üzere, Edirne, Kırk
lareli, Tekirdağ ve Çanakkale vila • 
yetleri; 6 ıncı bölge merkezi (Balı· 

kesir) olmak üzere, Balıkesir ve Kil· 
tahya vilayetleri; 7 inci bölge mer · 
kezi (Aydın) olmak üzere, Aydın, De 
nizli ve Muğla vilayetleri; 8 inci 
bölge merkezi (Antalya) olmak üze· 
re, Antalya, İsparta ve Burdur vila
yetleri; 9 uncu bölge merkezi A· 
dana) olmak üzere, Seyhan ve İçel 
vilayetleri; 10 uncu bölge merkezi 
(Malatya) olmak üzere, Malatya, Sı
vaa, Gazianteb ve Maraş vil3yetleri; 
11 inci bölge merkezi (Kayseri) 
olmak üzere, Kayseri, Niğde ve Kon
ya vilayetleri; 12 inci bölge merke
zi (Samsun) olmak üzere, Samsun, 
Çorum, Tokat ve Amasya vilayetleri; 
13 üncü bölge merkezi (Trabzon) 
olmak üzere, Trabzon, Çoruh, Rize 
ve Gümüşhane vi13.yetleri; 14 üncü 
bölge Merkezi (Diyarbakır) olmak 
üzere, Diyarbakır, Urfa, Mardin, 
Van, Bitlis, Siirt, Muş ve Hakk3.ri vi· 
13.yetleri; 15 inci bölge merkezi 
(Bursa) olmak üzere, Bursa ve Bile
cik vilayetleri; 16 ıncı bölge mer
kezi (İzmit) olmak üzere Kocaeli ve 
Bolu viliy,.tl,.rl.; 1'1.. inci hölge mer
kezi (Eskişehir) olmak üzere, Eski· 
şehir ve Afyonkarahisar vilayetle
ri; 18 inci bölge merkezi (Giresun) 
olmak üzere, Giresun ve Ordu vila
yetleri; 19 uncu bölge merkezi (El· 
lzığ) olmak üzere. Elhıi. Tunceli 
Bingöl ve Erzincan vilayetleri; 
20 inci bölge merkezi (Erzurum) ol
mak üzere, Erzurum, Karı ve Ağrı 
vilayetleri. 

İstanbul Hukuk Fakültesinde 
imtihanların neticesi 

İstanbul, 9 (Telefonla) - İstanbul 
Hukuk Fakültesi imtihanlarının neti
cesi kati olarak anıa,ılmıştır. Alınan 
neticeler iyi değildir. İmtihanlara iş· 
tiril.k eden talebenin yüzde yetmiş be
şi eylülde tekrar imtihana girecekler· 
dir. 

Birinci sınıfta imtihana girmek 
hakkını 341 talebe kazanabilmiş, bun· 
!ardan 310 u eleme imtihanlarını ver· 
mişve sözlü imtihanlara girebilmiştir. 
Fakat bu 31 O talebeden ancak 44 il 
muvaffak olmuştur. 

Bu hesaba göre 341 talebeden 297 

si eylül devresine kalmıştır. İkinci 

sınıfta eleme imtihanlarına giren 202 

talebeden muvaffak olup sözlülere 

girmek hakkını kazanan talebe 190 

kişidir. Bunlardan ancak 62 talebe 
muvaffak olmuştur. 

Üçüncü sınıfta 174 talebeden 160 ı 
elemelerde kazanmış ve sözlülere gir· 
mig, ancak 55 i muvaffak olmu9tur. 

Yüzde hesabile muvaffakiyetsizlik 
nisbeti birinci sınıfta 88, ikinci de 70. 
üçüncü sınıfta da 69 dur. 

Hatay kapısı ardin 
kadar açılırken ! 

İlk giren asker: Aydın'lı Sabri Özgü 
Elinde kırmızı bayraklı mızrağı i/ı 

doru ahn üzerinde heykel gibi duruyor 
[ HUSUSi SURE'ITE HATAY'A GÖNDERDlCl 

MUHARR1R1M1Z SAFFET G Ü R O L YAZIYO 
İskenderun, 6 - Aydınlı Sabri Öz· 

gür, Türk Hatay topraklarına giren 
askeri lruvetleriımizin belki bir zerre
sidir; fakat Özgür'ün öyle bir husu
siliği vardır ki, kendisini Hatay tarihi
ne mal etti. 

Gece yarısı Paris'tıcn alınan tali
matla ardına kadar açılan Hatay kapı
arndan ilk geçen Türk aakerö aslan ya· 
pılı Aydınlı Sabri Özgür'dür. 
Aydın dağlarının bu yiğit çocuğu 

ile Payas - lakenderun yolu üzerinde 
tanıştım. Saat beşte, Süleyman Dinç· 
soy kıtasrna: Hareket 1 emrini veroiği 
zaman Aydınlı Sabri öncü müfrez.ede 
vazife almııtı. Sırtında filintası, elin
de kırmızı bayraklı mızrağı ile doru 
atının üstünde bir heykel gibi duru· 
yor, atın sağrısına aaılt uzun kılıç ta
rihin pek iyi tanıdığı Türk süvarıaı

nin muhteşem manzarasını tamamlı

yordu. 
Sabri Öz.gür, keskin ve sert bakışlı 

gözlerini ,bir az sonra üstünden geçe
ceği yoldan ayırmıyor ve sanki o yo
lun bittiği noktayı görüyor gihi, hafif 
gülümsüyordu. 

Ben de orada, hareket emrini bek· 
liyenlerin yanındaydım. Bu ulvi ve 
mehabetli sahnede hazır bulunmak 
belki de hayatımın en büyük bahti· 
yarlığı olacaktı. Dakikalar uzuyor; 
gözlerimiz Fındrktepe'nin üstünde 
güneşin doğuşunu bekliyoruz. 

Payas hududunda Türk ve Hatay 
hudud karakolları arasında 400-500 
nıctreuK 01&. :u:&~"'- .. M .. ..,,. ..... ...... ,1 - ..I. , _ 

rimiz, sabahın alaca ışığında daha pek 
iyi aydrnlanamıyan uzun, beyaz ve ke· 
narlarında gölgeli meyva ağaçları bu
lunan yolda ilerliyorlar, bunları di· 
i;er kıtalar taloib ediyordu. 

Ben, piyadelerin ilerisinde yürüyo· 
rum. 

Öncü süvari müfrezesinin avcı hat· 
tına yayılan er1erinden Aydınlı Sab
ri'yi şimdi daha iyi görüyorum. Orta
da ve biraz ileride yürüyor. Önümüz
de Hatay hudud karakolu vardır. Dün 
gece yarısına kadar Fransız muhafız· 
!arının nöbet beklediklerıi hudud ka· 
pısı şimdi Türk askerine karşı ardına 
kadar açıktır. 
Aydınlı Sabri vakur bir yürüyüşle, 

bu dakikada yaşadığı tarihi fuun bil· 
tün mesuliyet ve şerefini mildrik bir 
ciddiyetle bu kapıdan ilk defa geçen 
Türk askeri oldu; ve Sabri Hatay'a, 
kendi evine, öz yurduna girer gibi 
girdi. 
Karşıdan yüksek aesle: 

Hemşerim adın ne diye sordum. 

- Sabri Özgür, diye gür ve tok bir 
sesle cevab verdi. 

- Seni tebrik ederim Özgür, dedim, 
Hatay'a ilk giren Türk askerisin. 

O, benim bu tebrikimi lüzumauz 
buldu, başını bana doğru çevirdi, göz· 
!erinde hakkından emin olanların iti· 
mad ve emniyet veren sükQneti oku
nuyordu: 

- Yoo, dedi, orası ayrı gayrı bir 
yer değil ki, zaten Türk memleketi.. 
Oraya biz binlerce yıl eve! girmitiz. 

Aydınlı Sabri Özgür bana söyliye· 
cek söz bırakmamıştı. Konuşmak için 
başka sualler aradım: 

"-Bütün Hatay sizi bekliyor. 
gecedenberi kimse uyumadı 1,, de 
-" Yirmi gündür biz de beki 

ruz, biz de hiç uyumadık f,, cev 
verdi. 

Türk eri aldığı vazifeyi müdr' 
onu yapacak kudrette idi. 

Sabri bana bir arkadaşını tanı9tı 
Kendisine çok yakın bir meıwofeık 
alan Gaziantebli Ahmet Yene! d 
nun kadar ten ,onun kadar gürb" 
aslan yapılı bir delikanlı idi. 
!Güneş yükseldi. Ova daha çok 

dınlandr. Ana yurddan Hatay'a ge 
Türk erleri sıkıcı bir hava altında 
adımda yere daha kuvetli basar 
lerliyorlardı. Sabri ve arkadaşları 
ne önde yürüyorlardı. 
Yarım &aat içinde Karayılan'a u 

tık. Tür.k erleri ile esirlikten kur 
lan Türk köylüsünün kar91 
çok heyecanlı oldu. Sabri ve 
yeıil dallardan yapılmış, Türk bay 
ğrna sarılmış bir takın önünde 
köylü kümesiyle karşılaştılar. İki 
raf bir an tereddüd geçirdiler. Fak 
sonra öyle bir kaynaştılar ki~ 
Uzatılan bir tas ayranı taşıra taşı 

içen Sabri'ye sordum: 
- Nasıl, meım:ıun muaun? 
- Bütün yorgunluklarımı şimdi 

nuttum, dedi. 
Sabri ve Ahmed Karayılan'da b' 

taa ayran içimi durdular. Fakat 
nadolu Türkü ile Hatay Türkü bu il 
beş dakika içinde gözlerile üç beş 
srrlık tarihlerini konuştular. 

.Huraaan 3'Vu4u --~ .... -·· - .. '-~ 
mecburiyetinde kaldım. İskenderun' 
un önünde tekrar karşılaştığım z 
Sabri Özgür'c: 

- Bi; diyeceğin var mı? ıkdim. Ga 
zeteye yezayım.. 

- He~erilere selam, Hatay'a ula 
tık, dedi. Sallet Gürol 

Diinden itibaren meriyete 
giren kanunlar 

Kazanç vergisi kanununun basJ 
maddelerini değiştiren kanun, vila • 
yetler idaresi kanununun ıekııen dör· 
düncü maddesini değiştiren kanun. 
mahrukat kanunu, D.D. Y. idaresi 
teşkilat ve vazifeleri kanununda ya• 
prlan değişikliğe dair olan kanun, Ba• 
yındırlık Bakanlığı teşkilat kadro -
sunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun, İzmir turistik yolları kanunu, 
İstanbul elektrik •irketinin aatın a
lınınasına dair kanun, İstanbul elek· 
trik işleri umum müdürlüğü teşkilat 
ve itletmesine dair kanun, birinci u• 
ml1mi müfettişlik kadrosunda deği -
şiklik yapılmasına dair kanun, İzmir 
telefon tesisatının tesellüm ve işlet• 
me muamelelerine dair kanun, hikim
ler kanununun bazı maddelerini de
ğiştiren kanun dünden itibaren yü • 
rürlüğe girmiştir. 

ilfezarlık1arda nümerotaj işi 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Beledi· 

ye mezarlıklarda numerotaj itlerini 
gelecek seneye kadar tamamlaınıya 

karar vermiftir. Eyüp mezarlığında 
yapılan numeratoj bu ay içinde biti• 
rilecektir. Tarihi mezarların fotoğ• 

rafları çekilerek kıymetli bir albünı 
vücuda getirilecektir. 

Almanya ile hükümetimiz arasında 
yeni ticaret ve k1ering anlaşmaları 

etrafında Berlin'de yapılmakta olan 
müzakereler de İnhisarlar umum mü
dürlüğil tütün işleri müdürü B. Ad
nan Taşpınar'ın da bulunması karar
laşmıştır. B. Taşpınar Berlin'deki ti
caret heyetimize iştirak etmek üzere 
Almanya'ya hareket etmiştir. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

l\femlekete seyyah celbi için 
tetkikler 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Seyahat 
acentaları dıg memleketlerden bura· 
ya ucuz fiatla seyyah getirmek içrn 
İıtanbul, Bursa, Yalova gibi turistik 
merkezlerde tetkikler yapmaktadır

lar. Acentalar bilhassa komşu memle· 
ketlerden kafilelerle seyyah getirte
cekler ve memleketimizin bu mınta· 
katarını ucuzca gezdireceklerdir. 

İstanbul konservatuvarı 
bando kursu mezunları 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Bu sene 
İstanbul konservatuvarı bando kll· 
mından 12 talebe mezun olmuştur. 

Bugün Beşiktaşta bando mektebinde 
tören yapılmış ve mezun talebe bir 
konser vermiştir. Gençler maaşla kon
servatuvarda vazifelendirildiler. 

Çekoslovakya'dan gelecek 
talebeler 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Bu hafta 
sonuna doğru, şehrimize Çekoslovak· 
ya'dan bir talebe kafilesi gelecek ve 
Univerıite talebesi tarafından misa· 
ffr edilecektir. 

Bir yıldönümü 
Bize daha dün başlamış gibi ge

len Çin. Japon harbinin yıldönümü 
oldu. Geçen bu on iki ay içinde ne 
kadar kan dökilldü; ne kadar can 
yandı, ne kadar ev yıkıldı, bütün 
bunları gösterecek bir istatistik 
karşısrnda, hiç §Üphesiz, en acıklı 
bir mersiye okumuş kadar mustarip 
olursunuz. 

Fakat bu öyle bir yıldönQmüdür 
ki kutlanamazdı. Olsa olsa, Çin ve 
japon mabetlerinde ı;ekik gözlü ce· 
maatler ve uzun saçlı ruhaniler iki 
tarafrn kayıplarr için dua etmiş
lerdir. 
Şu kadar var ki çinJi/er, bu yıl· 

dönümünü, hldisenin başlangıcrna 

yakışır bir §eki/de kutlamaktan 
kendilerini alamııdılar. 

Japonlar, istil,ya Şanghay'a sal
drrarak başlamışlardı. Çin çeteleri 
de harbin birinci yılını bitirip ikin
ci yılına geçerlerken gene Şangha· 
y'a akın ettiler/ - T. 1. 

Çekirdekten yetişiyor ! 

Kıımkapı'da on üç 1aımda Şa
ban imDinde bir çocuk, ÖDctl _. 

hıraızlığma çıkmıı, sonra biltün 
bir evi aoymuıtur. 

llk itine erik hıraızlıiı ile batla

yıp hunu milteakip koca bir evi 

ao1an Şahan'm hıraızhkta çek.İl'· 
dekten yetipnek istediii anlatı· 
lıyor 1 

Zorlu biletçi ! 

lıtanhul'da tramvayla Fmdlk· 
lı'dan Karaköy'e ıiden bir yolcu 

ile biletçi arumda kavga çıkmıt. 

Olaııan 19ydir; hayret edilecek 

tarafı yoktur, diyecekainiz. 

Fakat it hu kadarla bitmiyor, 

biletçi elindeki tahta ve aiır bilet 

kutuaunu müıterinin kafaaına VU· 

rarak ada-tızm hatmi yan• 

J'W• 

Ne tedbir tavaiye edwainiz? Bi
letçileri daha nazikleıtirmek mi, 

yoksa bilet kutularmı kauçuktan 

yapmak mı daha doğrudur? 

Eier kutular, daha yumutak 
bir maddeden yapılacak olura.a, o 

zaman, Naarattm hocanın incirle

ri ıibi, bat yarmaz bir hale gelir 1 

Bir deni:: re11mi ve e11ki bir 

hikaye! 

lzmir'de bir motor habnıı; bir 

akıam gazetesi de hunun reammi 

haaıyw. Resim, düm düz bir deni

zi ııöateri:ror. Bu resmi çeken ..., 

baaana aoraamz ı 

- Motor nerede 7 d...mz, n aİ· 

:ııe muhakkak, 

- Batan motor nerede olur? ta
bii, suyun altmda görünmüyor, di
yecektir. 

Bu vesile ile eski bir hikayeyi 
hatırladık. Adamın biriai evine 
tarihikadimden bir tablo yaptır· 
mak iıtemit ve bir adam ortaya çı· 
karak : 

- Ben yaparnn 1 demiı ve eline 
aldıiı bir fırça iı. salonun büyüle 
dıvarma kıp kızıl bir boya ç&kmit. 
Boyama bitince ev sahihi : 

- Yahu, ne yeptm? odanın hw 
tarafını kızıla hoyadm: Bu ne de· 
mek? diye aomtUf. 

Aldığı cevap ıudur: 

- Bu resim, Firaun'un aa.ktti 

basmakta iken Bahriahmer yarı

lıp Muaa'nm geçmeaini taavir edi
yor 1 

- Hani Musa he adam 1 
- Çıkmıt efendim, karaya. 

- Firaun nerede ? 
- Boiulmllf. 
- Ya bu kan rengi boya 7 
- Bahriahmer ay efendim, ye-

til olmaz 1a hu da 1 
- Çok güzel levha imit. doğru

au, fell)enc:li oda. 

Norveç Elçisi şehrimize 'döndü 
Norveç'in Ankara elçisi Bentzon 

mezuniyetini bitirmig ve refikasile 
birlikte dün aabah Ankara'ya dönınüt• 
tür. Elçi istasyonda elçilik erkanı ta-

l rafından karşılanmıştır. 

'

HAV A 

L?V:m 
Hava bulutlu ve serin geçti 
Dün şehrimizde hava çok bulutlu 

geçmi9, rüzgar şimali şarkiden sani
yede iki metre hızla esmiştir. Düıı 
en yükıek ısı 30 derecedir. Yurdun 
Kocaeli mıntakası ile Karadeniz'in 
garb sahillerinde ve cenubi Anadolu· 
nun cenub kısmında bava kapalı ve 
yağışlı, diğer mrntakalarında bulut· 
lu geçmiştir. Dünkü yağııların kare· 
metreye bıraktığı su mikdarı Zongul· 
dak'ta 20, Erzincan'da 19, Çarşamba'• 
da 18, Bolu'da 16, Sapanca'da 5, Ter
me'de 3, Sinop, Malatya ve Tokat'ta 
2, Ordu'da ve Rize'de 1 kilogramdır. 
En yüksek rsr Edirne ve Malatya'da 
34, Bodrum ve Adana'da 35, Antalyr 
da 37 der · 



ULUS 
131 1111111111111 iti 111111 

POLİTİKA 
-·"'-""" .. "' ............ ...1 DÜNYA HABERLERİ 

•onya'nın politikası 
ırta Avnapa'nm buaiinkü vaziyeti 

" bilhu.. Almanya - Çekoılovakya 
selesi kartumda Polonya'nın du

.. u nedir? Bu, timcliye kadar çok 

.. .. . ~tmrtı fakat Varıova 

(lı • Japoı harbi lklnd yılına girerken 
Çang - Kay- Sek diyor ki: 

Sako ihtilafı 

Anlaşmanın bugünlerde 
imza edileceği sanıhyor nunune·ti taNfmdan t.ım. eclilen 

6!L--- poo 
~ u çok et.in bir cletitildiii 

llUUlbDcla Mitin palnwt o1anbıra rai· 11 • Vafington, 9 a.a. - B. Hull, Şako 
henüz aydmluwmn.at Mr ......_ Çin •Japon harbi ancak yeni başlamlJ telôkki sulh konferamındaki Amerika mu-

• Maliimdur ki Polonya ile ç.. rahhuından BoliyY& ile Parqıuay a-
ionkya UWJldaki müwul11tler olunabilir-... Nihai zafer Çin'indir il rasında sulh kon.feraneı hükümleri 

11Zun zamadanberi pek • • Wr halele mucibince premib itibariyle bir an-
deiilclir," ~ çeko.lo- Honkonı, 9 a.a. - lnıiliz pntecilerini kabul eden maretal lapaya varıldıima dair teminat al-
Yaldar arum.ta tmniyeti teüı için,... Çanı_ Kay. Şek yaptılı be-n•tta ezcümle demi..W ki: dıfını beyan etmi9tir. Teferruata da-
pdmıt -'-- t -LL--•-- L-~! •--~-- J- r•• ir meseleler hak'kında bir anl•- ha-

- ... ,..._. ı~ye __. "- Çin - Japon anJa..,,uh~ meeel•inde 1--=1tere'nin bı'r uz- -s--laeldenildiii kadar ebemiyetli netice- r- •• &11111 sıl olur olmu muahede imza edile-
ler veımniıtir. Fran .. •• lnsilt... lqbıma letebbüaünde bulunduiu haberi uılaızcbr: cektir. 
llMnf.aat • 6!..:.Lı _ _! _ _._ bi --1..- 1 Çin, sırf kendi hüriyetini mü-ı-------------------------

11~ Ç fU...- O• d f • • 'J<!!LI •• • 
mıyan n analımalan ıulhua i...._.. a aa ıçın aı ama mütecavıze 
isin mühim bir 111l1W' teıldl edecek kartı koymakta devam ediyor. 
olan iki millet aruuubıki bütün •Ü)'· Japonya Çin'e it1al olunan ara· 
Wehhümleri clalıtmak için, Varp ziyi geri vermedikçe, Çin'in mül-
Ya'da ve P ..... da ıqret urfetmiı- ld tam•mhiı hukukunu tanıma-
lenlr. 21 ... ~ telatı w ltu yWalen ddcça, Çin kıtalan adım adım so-
Çe"-lovakya cumhm iyeli üzerinde nuna kadar mücadele ve Japon· 
alır ......_. olaa Alman telilikeU, dik- ya 'nm kati mailubiyetine kadar 
kati entemuyonal buhranın bu hu- muharebe edeceklerdir.,, 
•uıi cepbeaine çelaniıtir. Hankeu'nun vaziyetinden bahaeden 

B.ı aııiınida ı...üz kati lııir tıdım a- mareP-1 demi9tir ki: 
bln.ı olm.ımelrla berüer, poionya•mn .. _ Lu 'ehrin elden çıkmaaı, Çin'
•aziyeti mulat...ı hua hüisea.in in .anuna kadar müdafaada devam 
zulavu halinde, muanen prtJm- da- etmek hmueundaki kad azminde hiç 
hilinde vahim ihtilltlan önliyec:ek 111• bir de~iıiklik vücuda getirmiyecek -
rette urila surette .,m edileceji u- tir. Çin'in dahiline doğru ilerlemlt o
mulmak iıteaiyor. lan dütman kuvetleri, evelce hesap 

VU'fOYa ile BerJia arasındaki mü- etmedikleri müthif &üçlüklerle kar
.....a..tleri --.tle aönmk daima ıılqmaktadır. F.uıen japonlarm elin. 
kolay delildir çünkü Polonya'ıun dq ne ıeçen arazi nihayet birkaç demir 
politikası ~ son derece cleiiıik- yolu hattından ibarettir, itte o ka-
lilder " ıa'll.O p-•- .. L--- dar.,. aepnr. .._ -Y• • - M 1 .. 1 . . .. 1 b. . . . 
ya ............. iıtinad eden 1Ma müna· .. areç':' so~ erınıh1oy e ıtırmııtır: 
8ebetler ......._ üke ldir· haki- - m • Japon arbı, ancak yenı 
bt halde · -L~ t ~ .__' baılamıı tellkki olunabilir. Çin mil-

..., _ye llZ o ..... 7 an ıı- 1 t• ç· hüküm · h k. lanb " itiW Mlıı W • .. e ı ve ın etı, er zaman ın-
,... 

1 
.. ..- çar- den ziyade bucün bir tek vücud teı-p-~ ahma ub kil eylemektedir. 

a.. ..t-J&.-..~-- ..t-J&.-.. N ___ , C!-- • Nihai zafer Çin'indir. Bunda 
•• _,..,. .. _ ..._.. .. ,. UJuuaa oıu.ya· k. · ·· h · k 1 
liıt propq.-am-. ilham alan bir ımaenın §Up eıı a mamııtır.,. 
li,.U fa.li,.ı aöateıawldedir, .. Po- Hariciye wınnın beyanatı 
IOnya makamlın bu faaliyete kar§ı Hankcu, 9 a.a. - Santral Niyüz Çin 
!ok müteyakkızcbr_ye aıla niHmlerla ajansı bildiriyor; Radyo ile nc~rcdi
onu tahdide çabpr. Yakmlarda ppa- len bir nutukta hariciye nazın Uane-
lan lııir anlat_,. ntmen, A•m r•'- Şaanı-Uel, 12 ay süren ciddi bir mil
daki Polonya azbtı bilhassa ldlltü- cadeleden sonra ç.inlilerln uim ve 
rel balamdan PoıO: 'daki alman • kabiliyetlerinden bir teY kaybetme. 
bldan .....,;.iade ~d _...:. diklerini söylemiş ve şu ~özleri ilave 

aönnelden makbr. Bunclen plga ••- ~ittir: 
•te nııiinakaplan, laiikümetler ara- - Japonya'ya sermaye " el!lh 
aınclaki iyi mii•ı•tlere rai-. iki vermek suretiyle yapılan yardıma nl-

'U ----~- __._ ~-- L..L. ha bayet verilmelidir. Uzak Şark'ta eul· 

Karıımazhk komitesinin pliinı 
Barselon nazırlar meclisinde 

Barselon yeniden bombalandı 
Baraelon, 9 a.L - Nazırlar mecli- ,......_ ___________ _ 

si, bugün saat 11 den 15 e kadar aü- Çekoslovakya'da 
ren bir içtima yapmıttır. 

B. Alvarez del Vayo, Londra karıt
mulık komite•i tarafından kabul e-
dilen p1anın utı metninin alındığını Ekalliyetler statüsünü tetkik 
bildirmiı ve bu metin üzerinde izahat 
vermiftir. Plin, hükümet tarafından 
yapılacak ikinci bir toplantıda tedkik 
olunacaktır. Hükilmet, 1936 temmu
sundanberi ispanyol cumhuriyeti bü

eden komisyon bazı 

maddeleri değilfirdi 
kUmetlerl tarafmdan takib edilen ay- Prag, 9 a.a. - Ekalliyetler ıtatüaü
nı battı hareketi takib eyliyecektir.' nü tetkik etmiye memur koali.yonun 

Bunu müteakip, B. Negrin, uked altı müme11ilinden mürekkeb komi.-
vaziyet hakkmda izahat vermittir. yon, dün öğleden aonra çalıpıaaına 

Frankiaı tayyareler Barıelon 
civarını gene bombardıman 

ettiler 
Baraelon, 9 a.a. - Dtln ıece ve bu 

sabah Frankiıt tayyareleri Baraelon 
ve civarmr bombardmmı etmitlerdir. 
Monaada civarına atılan bombalardan 
üç kifi yaralanmıftır. 

devam etmiftir. Hükümetin ekalli • 
yeller meaelesi hakkındaki projeleri 
komisyona tevdi edilmittir. Bu pro
jeler ekalliyetler ıtatüaü ile, dil ka
nunları ve idari tetkilit hakkındaki 
kanundan ibarettir. Komisyon ekal
liyetler statüeünün tedkikini bitir • 
mit ve hükümete bazı maddelerin de
ğiıtiritmesi hakkında tekliflerde bu· 
lunmıya müttefikan karar vermittir. 

Bu Nbııh on tayyare Badalon'a 50 ka
dar bomlJa a1ımlflardu. Uç kiti aı • Rlilenlctre HJ'ilecelc malalariyeı 
mtlf, dlrt kiti •tır evette ysa1ao· mMeleıl 
mııtır. 

Saı'k cepheainde 
Burp, t a.a. - la'k cepll•lnc1e 

Franlm kıtaları Nul•'i iyal etmit;. 
terdir. 

mı et~..- u -~ gu- ~ bu tnls etmek i~ln beynelmilel bir 
Jaratmaktadır. Damls'~ ~ tehir müdahaleye ihtiyaç vardır." Banelon lıl11dünednln yenl bir 
AlmanJ'a'p ilhak ffilmit siW hueket rı- •-- ••-'-ı --.ı .. •-ı L---..ı 

Prag, 9 a.a. - Aşağı Karpat Rusya
ıı eyaletinin valisi Hrabar, dün Be
ne, tarafından bbul edllmittir. Bu
ıtln de Hada taraf ıııdan kabul edi
lecektir. SeWıiyettar mahfiller Hod
• ile Hnıbar'm Riltenıere verilecek 
muhtariyet meu1-i hakkında da cti
rUıteceklerlni söylemektedirler. eden alman .... ,...ı aosyeliıtl.inia '\tlff 15UmURN ,,.,.. .... ı ... n ~· 

faaliyetim kartı .ta PoloaJ'a bmo,u ~ Banıelon, 9 a.a. - Remnl pıeetede 
aliıkaus lmlamu. Nihayet A.~tur- Hankeu, 9 a.a. - Çin - Japon lhti- netrecWen bir bram.aecle para, d&- Hiilcümeı öniimüsdekl ha/ta 

ınilliyeder lcanununa 
Nörilfecelc 

p'nm Almanya'p ilhakı v.,.,._·da lifınm.yıld~ ~ünuebetiyle Çin fts, iapuyoıl •• ,. ecnebi nbam• itml 
t.azı _. ...... apadırmqbr çünkü komUnıat partısı bır beyanname net- ve ihraç edenlere karfı Ullbilr edUen 
Polon bndi · eti .:m..aiyle, rederek Çanı - Kay· Şek ile Çin or- cuaların arttırılacalı bildirilmekte-

orta 
!a, .~Y • le ~.........:-dea duıunu tebrik etmekte ve komün:iat- dl Yani -~- · kanuni -kiılde Praı. 9 a.a. - Milliyetler kanunu " ........ muv ....... y _... r. aru- gayrı T'" • • • d.k'k ekt lan la 

terin ilk safta müıtevlilerle barba de· para, müc:nber, kı..-tli tatlar, kıy- proJeaıknı t~ 1 e~::-~-od k' paharf+: 
•••k..-dır. ı-- l mento omıı on on:Yl&MU e ı ..., vam edeceklerini bildirmektedir. metli madenler bulunduranlarla ant· B '-:l ByHu~- , . . AL' 

1 c.- halele. üçüncü lla7h'm l»qiin- •-e- O\Ua nın ı•tır-ıy e ,,.. çı-ızı_ L • J_ • ol ka ve ..... at e11r'-ri u .... ,. edenler ceza -s· • ır 
L..!! -1:.:L--- V•...nwa " Berlia 1RN&er uır oemır y unu .... "' mu-s 1 1 """'· 
- ...,.....__.. -r· .. k1 rd. B bumıtaki ahkama muntuam surette top antı arına...,. 
.......... 1-llann ulalaf!••ma miaait tah.rib euiler ::~:~f ~ar~kette\ulunanlar altı ay- hyacaktır. 
ol11 t 1- aıöet.:• l.ir çok deliller Hankeu, 9 a.a. - Çin g6nU11Uled dan on aeneve kadar it kamplarında Diğer taraftan, hükilmet, mllliyet-....mr. p~ muhaWet ımte- bazı noktalarda, Pingsing demiryolu- 1 

1 kan 
leri IMa lamaata ....... ebMk için biç nu tahrlb etmt,ıerdlr. çalııtı.rılacaklardır. Alınacak para ce- er unu projesini, muhalefet ırup 
lııir fınab Dpı....ı... y_. bükti· zaları, ~ürmu mucip olan etyanın ky· lan da dahil olmak üzere biltün par-
~:- L........:-t .__1:-&!-7-....-·orta- _ meaniıı bet mı.tinden ataiı olmıya- limento Krupları ile müzakerede de-_..._. _.... ·-P~ •• olcfutu kadar aiyui J.lrwnchn da en- caktır. Para cezaları mealekl, aınat ve vam edecektir. 
tulü Avnapa tlrded...i,.ı. pkmJat- tereaan olan, Polonya • Almanp ti· 7a idari haklardan mahrumiyeti, meaı- Parllmento komisyonunda tedkik • 
~ ~~~ =-== ~·:...ı:: c:aret anlapnaudır. Miiaakenler .... leket haricine çıkarılmayı ve emval ve ten geçtikten ıonra, projeler, birkaç 
_. ~-.., •-- •- JI• bqlaqıandan ı..ri clenm ediyor- emlikin idaresi baldarınm kaldırıl- nazırdan mürekkep bir komitede ye
nlaat ._.ıılen alm t.urikiaia e. da, " prenaip itibariyle, Antlaı ne- mwu da intaç edebilecektir. niden tedldke tibi tutulacak, bundan 
airllria ••• laartuhmk 1MkW1Ma11, ticuinde hükümden salat olan Po-
mbki aöriiniirdü. Bir Ruı ,...qa.. lonp • Avuıharya ticaret anlapnaaını r --·ınashlc lfl h.alcıiında ıonra bir kere daha milliyetler mü • 

.a.. L---· .-...-. .,. meuilleri ile üzerinde aö••"•Ulecek, 
meaine ,,. alman besemonyuma ..... ---.ıJa ile Polonya arasın.ta mevcut ltalyanlar ne diifi.inü.yorlar r • • vs 
ka.....-t lau•ıun.ta .,.u derecede itilif çerçevesi içine koymak ıayelİnl yeniden nazırlar mecliıine gelecek ve 

nihayet tasvib edilmek ilzere mebu • 
aan mecliıine arzedilecektir. 

-'uli ola .,. Baltık'tan Karade- sficlü)'Ol'da. Roma, 9 a.a. - Giomale D'İtal~, 
nia'e kaclar uzayacak taknDell yüz A.vaıturya'nm ilhakı, hakikaten, lepany4 itlerine karıpw;lık meseleaı
nıilyoe iaaanldc Wr Wok tıetkili ~ Polonp'nm mmfaatı.iaü malaaas ne dair Londra'da elde edUen Miat
.._ ma1afi111ree wfffi1m p,....a.. sarette .......... tir. Çiinlrii A.... mayı tahlil ederek diyor ki : Hodm Londra t>e Yarıova 

elçilerini kabul eu.i 

Praı, 9 a.a. - Batyekil B. Hodza 
Çek<>11lovakya'nın Londra ve V artova 
elçilerini kabul etmittir. 

.. ı.. ametle izah ohmahilir. Böyle hnTa ile olan mwılıı•11i, w "-eli "'lncUwe kadar İtalya'nın da arsu 
Wr Wok iP-• Polonp'mn nlfusa. lehinde 1Mr tiaıret lllhueneai Umin ve terviç ettiil tekilde bnpnaslık 
mm hlkila olması ipn INyiik ihti-1· ediyordu. A.vaıtarp, Ahmnya'ıun siyuetinln cidclt bir terakki ı~ere
ı. ....m. B. Bek"'m Estonp hüldl· bir parçan ha&ne plinee, Polonya ile medillnl aöylenek pek hld etmıt ol
... ti vwtaaiyle Baltık hükibnetleri· mübaclelelen Almp lalldm olacaktar mayıs. Tecrilbe Ye ihtlJll* bise muh~
lli ... ~ .... ·k ai,.tiyie ol- ,,. Alnanya, bilhaı .. köm&r lauıa•n- riz daft'9!U!>Mnaı emredl,or. Pllhak • M .f .dd r 
..... .a,iıa• Talia'i ai,.....ti ...... da, Anıturya'nm ibtipçlanm, Po- ka Bv" hükUmetl lncilb p&lnının Gan nazın fi et 1 
_... M fikn p.t.iim .wca,.ı ifant lonya ibracabnm zararına olank, -.. ber iki tarafça bkarafane bir feldlch • ld 
ebaittik. at kendiıi tatmin etmek niyetincte- tatbik 'edlleceiine dair pek büh ola- tedb1rler a 1 

Lit...,a ile Letıoap iN ...itlen ctir. Dii•r taraftan, Almanp'nm o- rak tmdnat iatiyecektlr n Bane&an 
._ ıa...i bir 1sı•mHDM -.balif tarti polltika11 ba memleketi, drai hükimetl lae muıaıt .akit k•PNN ma 
........... llil~ ve diPr balmnclaa diierlerine muhtaç olmak- nevralarma baflıylC8ıktır. 
illi 8altdE Jriiki11 tiDe IMr tloatlak w tan kurtarmak iıtedili için, Polonya'· Diler taraftan Paria'le en siyade 
itWıti1i ~ Wb olan Eıta.,. am A ... twya•ya aini ımh.U. ih- iyi alyet beellyen ımhfllleri bile e
............ fikriM ittirik meclMa- racabnm da tahdide uiraldmuı ih- aulı bir neticenin noeldea eni ab
ıiJaati:s.. ........... MI tet••iı tn.1i ..-. lblhuki ,...i Allwa - A- naDUJK&i• Jramatlndecllr. Altı a7 ... ,_i_ atıtioeJi wwmsııli. Diiw ... vuıturya an••pnaaı, ltiliıkia, iki -- içinde prek karada. sen• 4enbde 
...... 'sitai• .-tlü Wt ..........,_ w.t .......- ..-..•ılla.ia tabi,... birçok llldilelw olablllr.,. 
temaıil ..._ lakewli•vn 4"letle- sini iıtilzam etmekt9dir. Mwtmf ta- -

.._ Fİllladiya ber haasi Wr Awupa nflardaa, bunun, Polonya· Çekoelo- Almanva'da mektehlerl 
aaup- sinDeJ'• ,._de cleiiJdirler. valrya mümdeleleri zanrma olarak ~ -
Helainala"'dea Biiknt'• kadar clewwh yapılıp ppdmıyacalı wıalayor. Yeni birlqtiren bir kanun 
lııir cephe t91kili projesinin, hakib· alman • Leh anlapm......, Wlbwta Bedin. t a.a. - Almanya'da mek· 
ten -.cadaa, fimdilik .... l.ir ne- " bilvasıta teUrleri tam Wr vuuhla tebler rejimini t.nidd eden yeni bir 
ticeye.--.. ihtimali JOk priini- meydana Pancara kadar ita n•ıta kamı pkarıım.,tır. Bu kanun maci
yor. Fakat ba PNJeain WUIMitiin terk :ruılanlan Mi,ak Wr ihtiyatla tellldıi hince alman mekteblileri "laalk mek
eclihn-i isia Wr ..W. fıltkil et......, etmek dotra olur. Her halde, Vaıp- tebleri,, ilmi verilen ilk mekteblwde 
lidir. n ile Pns ....-, MitGa hüm&.Q. clirt HDe ataj cireoeklerdir. Bu au-

Ne de olaa, basinlril prt1ar içinde, yet aahiblerinin arta A...,..,a'nm • tetle t.eclriatın ilk d6rt aenea1 için hu
V~ ile ._. .,...'qH iri mi- mımi menfaati heeMma tabiyeJe pı- ıust lllll.Uıbler bilftil kalcbrılmıt ol· 
wı•ıtler fiimali laülaa.ta ,......_. htblclan mlM.-tlaia 1N kadar _.. ımkt.tır.. Bununla berlber mektebll
,. iaMn oluaıa ,.m Wr -1raftle an ..,_. oı.a ..ıaı.ı imklnluu;n ler, ilk melatebte clsrt 1eae mj ı&r-
• lunv..,...dirilmiftirı 811, ~ ~ Poloa~'ma .......... al- dBkten •ma kanetmektebler4e talı-

- u .,. ... -. •Ulerlaıl c19'1m ....U..1d .... 

Bllkref. 9 a.a. - Maarif nesaretini 
velrlleten idare eden Dahiliye nazm 
B. Annand Callneeco. muallimler a
nısında mGfrit uı celuııb tahriütına 
nihayet yermek üzere tiddetll tedbir-
ler almıttır. Muhtelif tedriaat mUea
Mlelerine yeni milfettitler cetlrilmif, 
nearetln umum! kltibi ile muhtelif 
müdürleri itten çıkarılmıftır. 

Muhtelif rütbede birçok muallim-
lere itten el çektirilmittir. 

A.ltı profeıör 23 muallim 
aledildi 

Bükre,. 9 La. - Radar ajaıı.ı bildi
ri~r: Maarif ne&Ketinde yilbek 
memurlar arMmda yapılan deiitik
Ukler idari Mbeblerden ileri ıelmek
tedir. 

Alta üniversite prof ee8rU ile 23 
muhtelif derecede muallimin itlerine 
nihayet nrilmıeal bunların devlet nl
nmmr mahafua kanununa brtı lla· 
rebt qlemeleriMea .,,._ftU. 

B. Musolinl bir 
yazısında f aılımln 

oı 1111 yıllnı aılatıyor 
Roma, g a.a. - B. Mueolini, netre· 

dilen "fatizmin ilk on bet seneainde 
büyük fatist konseyi .kararları,. kül· 
liyatına yudLiı bir mukaddimede, 
İtAlya'nın aon on bet aene zarfında ta
lılib ettiii cı.tıili ve harici politikayı l
alı eylemektedir. 

B. Muaolini, faıfimıin aon ..nı.ını 
.. fllllı safha,, olarak tarif etmekte ve 
zecri tedbirler Am111mda İtalyan 
milletinin ieçirdiii iaıtiMnı ba.tır
lattııktan aonra lapmya harbi me1ele
ıine ıeçerek sözlerine ,c>yle devam 
etmektedir: 

"'Akdenizin öbür tarafından, i9it
memekliiimbe imkln olmıym bir bi
tli> ıeldi. Zira, Bol,evilıtler, 1apanya 
hari:rini .. kendi barbleri,, haline eok
mutlardı. Bu, iki inkLlibm ilk çar
pıpm9ıdır. Bu çarpıpmım, Avrupa 
ve yahut dünya çarpıpnuı halinde in· 
ki.-f edip etmiyec:eğini bilmiyoruz. 
Fakat bildiiimiz bir teY vana o da, 
fatizmin çarpıtmadan korkmadıiı· 
dır.,. 

B. Muaolini sözlerini töyle bitiri
yor: 

"İtalya'nın harici politikaaı, Roma
Berlin miıhverine ve RA:ıaıa - Berlin,. 
Tokyo müeelleaine iıtinad etmekte
dir 

Sly11I lllltedler 
meselesi 

Devletler arası umumi 
bir muhaceret plllnı 

yapalması isteniyor 
Evian, 9 a.a. - Siyasi mültecilere 

yardım meseleaile alakadar tetekkül· 
ler tarafından yapılacak talebleri ka
bul etmek için hükümetler aruı Evi
an konf.eranaının komiteai tarafına&n 
tefkil edilen te.kniık tali komite, diin 
öğleden sonra komiteye muhtıralar 
vermit olan dini ve siyasi 33 cemiyet 
tarafından ıönderilen murahhuları 
dinlemittir. 

Bu cemiyetlerin talebleri, umum! 
ıurette biribirine tevafuk etmektedir. 
Cemiyetler, muayyen bir muhaceret 
pl&m yapılmuuu ve .iıbtiyar edilecek 
DJMraflara dair hilkUmler teablt edil· 
meaini istemektedirler. Bunduı ma
ada mültec:.ilerin mallarından bir k•· 
mını benber ptilrmelerine milaaade 
edilmesi için Almanya neıdlnde te
tebbüalerde bulunulmumı arsu et
mektedirler. · 

Tili komite, hükilmetler arası ko
miteye verilecek raporunu bucDn 
tanzim edecektir. Diler cihetten hil
kümetler ara.r komite umumi milsa
kerelerine devam etme kilzere bu sa
bah toplanac:aktll'. 

lngilizler Filistin'e 
Mısır'dan bir z1rhh 
alay glnderiyorlar 

-:i-

TÜRKİYE BASllll 

Cenup hududu dertleri 
&AR·e1a alay Ahlmd l::mİll y.__ 

bll bafblda YUClll& blıfJ'azıamda 
cdmle chyor Ju : 

••Aakerrimiz, baAkın cotkwı 

hürleri aruında Hatay a Jri"l"m'lıııi6 

Aa&ara· dan da cenup JıududU 
Dİla tasfiye yolunda oldujunu 
ren mlİJaekr selıyor. Ankara'.ta 
huududuna aıt karfllıklı mü.'·nuıelMılll 

haldqnda devam etim 
Hatay anlafCDallDI taıımaıııWJ'Mlııldıl 

Oç memleketin münuebetleriai 
devamlı bir anleımazhk 

bu sayede kökünden kurutulacak 
Türki1e ile Fransa arumda tam 
doıtluk lmnalmuma ve devam 
aioe enael kalmı>'acalrbr. 
Aynı sayenin aynı aanİJ'ede 

le Suri1e milleti arumda da iMi ... 
etn.sini çok iıterclik. F a1cat 
na& ki Suri1e ile tam lııir ibeap 
IDMDI& için ifratb bialerden ilNnt 
bulutlarua daiılmua lam. .. Bir 
suriyeın.. küalriin §OCUk ro1-
lıyorlar, Basa Suri1e ı: .. .Wld 
menfi bir hava ,......._,.a 
ı... 

miyonız. 

Suriye'deki ifrat bulutlan 
daiılmaz, Türkiye l'İbİ iyi niyet 
bi, senit &'Öriitlii bir kOlllfuya 

olmanın, inkitafa muhtaç bir 
ket için ne kadar büyük bir 
dujunu aldı bqmda Suriye · 
ai mutlaka takdir eclecelderctir. 

Hatay itinin ve cmup hu 
1elelerİ!llİD halli, Türkiye ile 
anamda yalan doatluia · .....ı 
bütün cepheleri tasfiyeye a 
ıi1ıi, Türk w SarİJ'9 milledll'İllİ 
n"birine yaJdattıncajma w 
iıtikbalde, hakiki dostlaja " • 
tuluia UJ'SUD bir muhit ,_ ... 
na mulakkek ıöri)'ie w~~ 

BiZ DE BURADA BA 
YAPA.LIM 

SON POSTA'cla "Hersia• 
aalMla Ba1 Mubidclia Birpa .. '-'.... ,.... .... 
töYle demlldeclir : 

-Şimc:li ..... ıen athpnk W. 
ıünlrii Hatay meıelıU.. 
Hatay'.ta brıamz.ta Fw 
Ba memleketin müamllıWllil 
ad dört elle aanlmıt ol...._. 
Hata,:r'a türll: askerinin ~'innıeaiıl 
olamnm Fransa için ne kaW 
feclaürhk olduiunu uluna 
8qünkü Suriye'de prestij 
m Türkiye'nin vaziyeti, F 
lnavetlidir, dersem ba söz·· 
liia yoktur ve bu YUİJetİ 

Londra, 9 a.a. - Bir zırhlı otomo- hiç lııir aaman iıtemeadi. B 
bil alayı olan 11 inci H...u alayının --. llusiinlm küçük. hkat 
mümkün olur olmu Mıaır'dan Filia- kiye Franaa'ya aözüırii • 
tin'e sevkedileceği mU.temleklt nazı- lnkiWa buradadır. Eaki 
rı tarafmdan bildirilmektedir. Bun· 

1

'1uk ne iae, Masüaki milli T 
dan bqka iki piyade taburu da Filiı- babiıte ele mn.n- oaua 
tin'e ıitmek üzere emir almı9tır. Meseli, Hatay bahsinde F 

Haydudlar bir komilere 
atef açtılar 

Kudüı, 9 a.a. - Galile mıntakuı 
komiser muavinine Ş.fad civarında 
haydutlar atef etmi9lerae de komiae
re bir fCY olmamı tur. Haydutlar da· 
iıtılmıttır. 

Bir tren tahrip edildl 
Hayfa, 9 a.a. - Filistin - Mıaır hat

tının Tulkerlm civarında tahribi ne
ticesinde bir yük katarı yoldan gık· 

mıttır. MUnakallt muvakketen clur· 
muttur. 

Macar devlet adamlan 
Roma'ya pdiyorlar 

Roma, g a.a. -Nef!'edllen rnml bir 
teblltde Macar bafftkili lmredi ile 
Hariciye Nasırı ltan19'nm bu ayın i
çinde resmen ltalya'yı ıriyaret ede
ce1derl ft Romada'4Sa dart gfln kala
cakları bildirilmektedir. 

cektir. 

cliaince - büyük fedakirbiı 
brka Türkiye'den bir ..,. 
"8-a doet oll" eledi. Ba 
ittifak oba çok ........ 
kat, Türkiye'niıı ~ittil'fakı~ 

venniyecejiai bildiii .. .. 
istemedi. Y alnaz ,....._ 
... _ ...... yanlan ....... 

inkilib, içinde ptadıP-s 

liiini ,,. MitiinlQini pek 

aedemediiimiz Wiyik "inldllml 
yüz deiiflne ............ 

..., .. Sclunidt • Dn-oat 
ile 

Kuno Eieeabarı• (Dipl. - mühenclil) 

Ankara 
.,..,. ... ,ludır 
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80lll"a A
tahliyenin 

İllgiliılerin tahliye hazırhğı 
~ noktai nazarmuza göre 
İye keyfiyeti düfiinüldüiü ka
ıüç olmama,kla beraber gene 
.....tı hazırlıiı İcab ettirditi 

ı----aktı ve ingilizler de bu ha -
i• cidden güzel yapmıılar ve 

olmaaa dahi çekilmede 
affak olmuılardD". 

Jaıilizlerin ilk hazırlıiı bizimki
• IÜkiınete alııtınnal; oluyor. Da
tahliye bqlamadan hayli zaman 

bilhaaaa Arıburnu cepheain -
• inciliz kıtalan &lef faaliyetini 

JOl'lar ve hatti. bazı noktalar-
durduruyorlar. Bizimkiler me

•1&1up ileri kefif lutalan gönde
de hatlarm yerinde durduğu -

söatermek üzere olanca tiddetiy-
ateı açıyorlar. 

Sanra Arıburnu'nda bulunan 37 
n Anafartalar'daki 41 bin aake
~iıer bine inclirilmeıi iti bat
• On günde ve çok muntazam 

plinla bunu da yapıyorlar. Her 
cepheden ne kadar aaker çeki
. · ve gemilere hangi aaatte ne 
aaıker bineceğini mükemmel 

e teabit ediyorJ.ar. 
Hava da çok mü.ait gitmektedir. 

11ece nakliye gemileri aahillere 
-~flJ'OI' aaker ve malzemeyi yük-

• Ortahk aiannadan aahilden 
t•P gözden kayboluyorlardı. 
olduiu zaman bizimkiler her 

&JIU manzarayı, aynı gemileri, 
hareketlİz iakele mevkilerini 

lardı. 
iye baıladıktan IODI"& inıiliz 

ihlarındaki inaan adedi azah-
ft fakat çadır adedi aab~ kalı

.Aynı adetteki çadırların ara
birkaç inaan ıörmek dahi bu 
Warm eakiai gibi mevcut ol -
fikrini vermiye ki.fi idi. 

~lllPI· ... gibi ihtiyat lutalarm ileri 
,,_apı· 11· ıö.tennek üzere bazı MiDİ 
.. bU• yapılıyor, ıece vapurlara 
lldirillmi0 flerden ve geri götürü
lil4ll'Cllen bir Jumu gündüzün gele

alaile çlkarılıyor, ileri hareket 
·,_.ıu. Geceleri ordugi.hlar-

W alet ve ııık yakılıyonlu. 
ı..ilialer iki ,eyden korkuyorlar
Biriü tahliye haberinin bizim

duyulmaaı, ikinciai de hava
lkmaJup tahliyeyi güçlettinneıi. 

ULUS 

Yazan : M • .Şevki Yazman 

..,.... 

Çanakkale cephe.inde: lngilizlerden zaptettiğimiz 
toplardan birkaçı 

lnpizler bütün bu itleri çok bü- ı fmdan taarruz olmadı. Bilakis l:ti
yük bir intizamla yapıyorlar. Ya- zimkiler li.ğnnın patladığı yerden 
~ın. ıi~rl~ tahliye~inde çizmele -ı taarruz olmak ihtimaliyle buraya 
rnun uzerme çorap gıyerek patırdı- koşuıtular fakat ne tüfek aesi duy -
ya mini olacak kadar ihtiyatla ha - dular, ne de kimaeye raatladılar. 
reket ettiler. Geri gidenler cıgara Daha biraz ilerlediler. İngiliz ıiper
içmediler, at91 ıönermediler. Siper- lerine girdiler. Burada da kimae 
lerde kalanlar iae çekilmeyi hiaaet - yok. Hava adam akıllı siali, ön ta
tirmiyecek derecede ateı faaliyeti raflarda bir 19yler görünmüyor. Si
ıöaterdiler. Ve 20 ki.nunuevel 1915 perlerde ve yollarda birkaç &mil 
aabahma kartı bütün tahliyeyi ik- li.ğım patlıyor. Bizimkilere za
mal ettiler. yiat verdiriyor. llerliy_nler geriye 

Blıimkller Araburnu ve 
Anıl artılır' ın tahliyesinden 

neler gördüler 
Betinci ordunun tahliyenin ikmal 

gününe kadar bundan haberdar o -
lamadıiı muhakkak. Bunu bizzat 
Liman kendi •aerinde itiraf ediyor. 
19/20 gecel•inde dahi ıece yarııı -
na kadar alet tiddetle devam edi
yor. Dütman ıemi toplan da faali
yette bulunuyor. 

T eık topla alet etmekle beraber 
IOll güne kadar hemen bütün batar
ya meYzilerinden atet ediliyor. Ve 
bizimkiler iqili:alerin bu kadar ay 
büyük aayiat ye ...-ıer&e müda
faa ettikleri bu .mevzileri böyle du
rup dururken tahliye edeceklerine 
ihtimal nrmeclilderi için bu tek a
letler nazan dikkatlerini celbetmi
JOI'· Bir bataryanm tek topla alet 
etmui demek diier toplarm gitmiı 
buhmmau demek deiildir. 

haber gönderdiler. Geriden emir ge
linci.ye kadar &ahilde yangınlar ıö -
züktü. Tereddüde mahal kalmamıt
tı. İngilizler artrk çekiliyordu. ller -
leme eanasında bilha&1& Anafarta
lar'da iki yanda. yani Kireçtepe ve 
Meetantepe'de müaademe oluyOI', 

(Sonu var) 

Mısır"lı talebeler şehrimizde 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Bir kaç 

gündenberi tehrimizde bulunan 80 
kifilikMııırlı talebe kafilesi bu akf&Jll 
Ankara'ya hareket ctmi§tir. 

Türkofis te~kilitında 
deği§iklikler 

latanbul Türkofis Direktörü BB. 

Çocuk ilôvemizdeki 

Evelki haftaki bilmecemizi 
çözüp hediye kazananlar 

Knrtpoıtal. kmsananl.ar : 
Samsun Fazıl Kadı okulundan 73 Alp

arslan, İstanbul Galata Fermancılar 155-
157 Yani Kokinos, İlparta Çelebiler ma
hallesi 51 de Besim Gürsel, Konya Mah
mut Şevket paşa okulundan 160 Kazım ö-
zatıcı, Ankara birinci orta okuldan 341 Ga
zanfer Yaman, Çankırı kunduracı Gümilı 
oilu yanında Hasan Aral, Ankara kız lise
sinden 1011 Raife Tandoiaç, Ankara Cum
huriyet ilk okulundan 343 Fuat Bayrı, Yoz
gat İstanbullu oğlu mahallesinde 12 de İb
rahim Erturan, Malatya Sivas caddesi 6 da 
Neriman Yakın, Sivas lisesi orta kısmından 
122 Cihat Özgener, Sinop daimi encümen 
izası oilu Ertr.-,irul, Diyarbakır Urfa cad
deli 28 de Ki.mil Şener, Sandıklı Çetin ka
za okulundan 142 Atakır, Ankara Yeniıe
hir Konur sokak 9 da İlhan Tuncay, Eli
zıi dördüncü umumi müfettiıliiinde Şerif 
Uçar oilu Zeki Uçar, Ankara Akalar ma
nallesi Aktay sokak 9 da Yıldız, Ankara A 
tatürk kı zil kokulundan Sevim Timagur, 
Ankara Necati ilk okulundan 835 Nezahat 
Alten, Ankara Erzurum mahallesi bayın
dırlık sokak 31 de Harünnisa Onay, Malte
pe halkevi okuma salonu memuru eliyle Tu
ran Erkal, Çankırı orta okulundan 113 Ce-
mal Ancan, Çarııamba Köprübaıı luraetha
ne müdürü Nejat Ersoy, İsparta Ziraat 
bankası veznedarı oilu Münür Onat, Boz -
kır ilk okulundan 175 Adnan Doian, Anka
ra Necati ilk okulundan 824 hmail Erkan, 
İzmir İnönü caddesi Ege apartımanı 2 de 
Bozkurt, Ankara Atlas kundura maia
zasında Meli.hat Kaya, İsparta Pazar ma
hallesi Akar çe,me sokak llA da Rahmi 
Altın Tabak, Ankara Sanayi caddesi Kon
yalı Dadaıı evinde Nuri Yolaç, Ankara Ye
nişehir Cumhuriyet mahallesi Ekonomi so
kağı 3 de Altan Edige, İsparta Karaağaç 
mahallesi 61 de Zekii Gürgen, Ankara Te
cim liıesinden 28 Atıfet Kısı, Ankara Er
kek liıeai 50 Mesut Hünay, Elbıi Zincir
li han civarında Terzi Mehmet eliyle Bed
rettin Kürkçü, Zonguldak Eczacı Nüzhet 
kızı Handan İgmen, İstanbul Eyüp 36 ıncı 
ilk okulundan Cantanm, Ankara Albayrak 
okulundan 176 Armıian Ener, Ankara A
tıfbey mahallesi 443 de Sezi Bapran, Al
pullu ilk okulundan 149 Aydın, Ankara 11-
tekin ilk okulundan 955 Akil Çetintaı, An
kara Cebeci Bayındırkent aolı:alı: 26 da Ne
dime Tamay, Samsun hmetpap okulu baı
öiretmeni Kemal Ulusoy oilu Nüzhet U
lusoy, Ankara Samanpazarı Attill caddesi 
90 da İlhan Öztürel, İzmir Karataı manav 
Salih yanında Musa Çetin, Burdur orta o
kul kültür direktörü kızı Bellı:is Kulabaı, 
Ankara Ulus okulundan 327 Mehmed Ko
caman oğlu, Toprak mahallesi Koyung5z 

ragiil, İzmir Eırefpapda 8-1 numaralı ev
de Halid Rü,tü Sama, Ankara Necati ilk 
okulundan 926 Behice Altuni. Ankara er
kek lisesinden 840 Oiuz Erkip, Diyarbakır 
Çiftehan sokaiı 20 numarada Ahmed Aba
cı, Diyarbakır İzzetpaşa caddesi Çolukçu 
sokak 24 numarada Celil Güvenç, Bolva
din Ahmed Çetinayak, Ankara Gazi lisesin
den 534 Sait Akay, Ankara İsmetpaıa kız 
enstitüsü Muazzez Tol, Ankara kız lisesin
den 430 Sabriye Koca, Samsun Selahiye 
mahallesi Dursun efendi geçidi 2 numarada 
Nuri Erolan, Ankara Keçiörende 110 nu
maralı Hikmet Yatan, İzmir Karataş tram
vay caddesinde 262 numarada Mehmed Ay
doian, Ankara İstiklil okulundan 6 numa
ralı Nebahat Ardıç, Sıvas T. T. P. memuru 
Hakkı oğlu Ertuirul Do.ian el.ı. Çubuk ka
zası C. H. P. Reisi oğlu Omer Oker, Anka
ra İstiklal okulundan 55 Fikret Esünlü, 
Bursa Vilayet mektupçusu oğlu Naci Er
ten, Bafra Gazi paşa mahallesi numara 3 de 
Arslan Yalçın, Turcudlu eczane sokağında 
numara 8 de Receb Akdağ, F. paıa ilk oku
lundan 107 Bekir Ağcı, Sıvat Varidat mü
dürü oilu Avni Hekimoilu, Ereili orta 2 
de 66 Himi Wnder, Ankara Gazi lisesinden 
629 Ragıp Torun, Ankara İstiklil okulun -
da 112 İsmet Ünlü, Isparta Pazar mahalle
si Handan ıokaiında 2'2 Turhan Ardaç, Ga
ziantep Karkamış ilk okulu Baki Vurut, 
Ankara Gazi lisesi 1059 Nuri Demirkaya, 
Ankara Birinci orta okulda 46 Naci Güçer, 
Ankara Emniyet Umum müdürü M. Avni 
kızı Ayhan Sümer, Samsun 19 Mayıs ma
hallesi Sokaniye caddesi Sadi Eraslan, 
Samsun Cumhuriyet okulWlda 330 Orhan 
Özay, Diyarbakır Nejad Oğuz. Silifke bak
kal Şükrü eliyle Mustafa Kemal Aksay, E
lazığ İnhisarlar muhasebecisinin oğlu Ni
had Bor, Ankara Ulucanlar Tanrıverdl so
kak 14 de Bedia Onaran, Ankara Necatibey 
ilk okulunda 884 S. Eren, İstanbul Taksim 
Aydede caddesi numara 2 Verim apartı
manda Hilmi Bayar, Tokad pazar nahiye
si Muhiddin Somurcu, Burdur T.T.P. mü
fettişi oğlu Halid Oğuz, Beyşehir Manas
tır nahiyesi Konyalı Yaşar Gökçek. 

''C lik iğ. '' e c er 
İçinde 

altı hafta 
sokağı 18 numarada Hikmet Menka, lstan- fel .'fa b" k 
bul üçüncü ilk okulu 4 No. lu Haldun Datt- ce U':Jrtyan lr çocu 
hoilu, Ellzığ İkinci Komiser Semender j 
Ayte~in, Ankara ~zbeyler mahalle~i Balun fen sayesı"nde kurtuldu 
solı:agmda C. Çetın, Ankara Ulut ılk oku-
lunda 928 Mehmed Kanıu, Ankara Altm
dai mahallesi 392 numarada Cevad Dün
dar, Ankara Muaabey mahallesi Balcı 80-
kaiında 9 namarada Ramuan Blaaa, Balı
keairde miıaflreten mukim 6 Eylül mek
tep ıokak 8 numarada Dündar Enöz, h
tanbul Sebla Tolı:men, Ankara Zehra Gö
beler Marmariı ilk okulunda 234 Mehmed 
Kürün, Birinci orta okuldan 167 Kudıl Er
can, Ka)'leri İskin müdürü oflu İrfan Kı
lıç, Ankara Altındai mahallesi 493 numa
ralı Sabahaddin Batur, Tekirdai Barbarus 
caddeainde 55 numarada İhsan Uılu, Kara
ağaç mahalleai 62 numarada Bekir Erdinç, 
Ankara erkek liıeai 973 Fikret Niı, Anka
ra Posta evi yanında Hayati Özark, Anka
ra İnönü okulunda 840 Ahmed · Aıyaman, 
İıparta Karaağaç mahallesi 8-16 numarada 
Ömer Parmakıız, Ankara Devrim ilk oku
lunda 495 Küırün Köker, Ankara İmren 
maiazası Muzaffer Turfanda, Bilyiik Çek
mece yatı okulundan Benci Aul, Ellzıi 
halkevinde mücellid oilu Lütfi Güney, 
Yozcadda manifaturacı aia Gündüz oilu 
Özger Gündüz, Afyon Karahiaar lametpap 
ilk okulunda 337 Nail Ketek 

Londra'dan Pari - Suar eazetea.ine 
yuıhyor: On bet aün kadar evel 
Fred Snit çelik ciğer.ckn çıkmıştı. 

Fred Snit, hatırlardadır ki, tikagolu 
bir milyonerin oğludur ve uzak prk
ta felce uğramıt olduğundan yirmi 
altı aydan beri &elikten ciğeri içind~ 
yatıyordu. 

Anlatılıyor ki Fred Snit'in hariku
lide va·kası, Erik Marpn adında, 9 ya
şında bir çocuğun tedavi tarziyle göl
gede kalına.kıtadır. Yüz elli tane ingi
liz hekimi. bu çocuğun naaıl mucize 
nevinden tifa bulmuJ olduğunu önü
müzdeki haftıa içinde ıtetkıik C'decek
ler<iir. 
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Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Karııık pllk 

neıriyatı - 12.50 Plakla tıirk musikisi ve 
halk prkıları - 13.15 Ajans haberleri 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Kızılay haf
tası münasebetile Ziraat Vekileti müte
ha11ıslarından Cevat Akerman'ın konfe
ransı - 18.50 Çocuklara masal (Masal de
de) - 19.15 Türk musikisi ve halk prkda
rı (Salihattin) - 20 Saat ayarı ve arapça 
neıriyat - 20.15 Türk musikisi ve halk pr
kıları (Amatör Cemile) - 21 Konferanı 
Behçet Kemal Çağlar) - 21.15 Stüdyo sa
lon orkestrası: 1- Heinz Mietzner : Mein 
Wien. 2- Oskar Gyltmark: Melodie der 
Liebe. 3- Korsakov: Chanton indoue. 4- Fu
cik: Traumidenle. 5- Leopold: jugoslavi
sche Perlen - 22 Ajans haberleri - 22.15 
Yarınki program ve İstiklil marsı. 

Avrupa: 
OPERA VE OPERETLER: 20.30 Brülr

sel - 21 Roma 
SENFONİ VE ORKESTRALAR: 9 

Ştutgart - 9.15 Münih - 11 Prag - 14 
Berlin - 14.05 Laypsig - 17.15 Milano -
18.30 Prag - 19.30 Breslav, Köln - 19.55 
Hilversum - 20.30 Paris - 21 Sottenı -
23 Tuluz - 24 Ştutgart 

ODA MÜZİÔİ: 8.10 Dansig- 9.30 Sar
brük - 10.45 Beromiınster - 18 Dansig -
19.30 Prag - 20.15 Droitviç - 21 Bero
münster - 2.15 Presburg - 21.25 Frank
furt. 

SOLO KONSERLERİ: 8 Laypaig -
9.30 Breslav - 9.40 Prag - 1-4.30 Viyana -
15.30 Sarbrüken - 16 Strazburg - 18.25 
Beromüruıter - 18.30 Breslav - 18.40 Bu
dapeşte - 19.10 Hamburg, Münib, Viyana 
- 20.10 Hilversum - 21.40 Kopenhag 
NEFESLİ SAZLAR: 6 Dansic, Ham

burg ve diğer alman istasyonları - 9 Köln 
- 12 Dansig, Sarbrüken - 17 Ştutgart, 
Prag - 20.15 Presburg - 21.15 Köln. 

HALK MÜZİÔİ: 8.10 Breslav - 10.40 
Hilversum - 14.30 Alman istasyonları -
16 Frankfurt - 22 Viyana 

DANS MÜZİôt: 14 Dansig - 19 Ştut
gart - 20 Königsberg - 22.30 Alman is
tasyonları, Viyana 

Ankara Borsası 

9 Temmuz I 938 fiyatı 

ÇEKLER 

Acılı& Kapanı$ 
- ı ·-

--- - ,_ 
Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Cenevre 
.Am.terdam 
Bertin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 

Prac 
Madrid 
Vartova 
Budapeıte 

Bilkret 
Belrrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moakova 

6.23 
126.1875 

3.495 
6.60 

28.83S 
69.56 
50.7325 
Zl.3575 

1.14 
1.5375 
4.375 
6.922S 

23.7325 
24.92 

0.9375 
2.87 

36.37 
32.12'25 
23.7875 

15.23 
126.1875 

3.495 
6.60 

28.835 
69.56 
S0.7325 
21.3575 

1.14 
1.5375 
4.375 
6.9225 

23.7325 
24.92 

0.9325 
2.87 

36.37 
32.1225 
23.7875 

ESHAM VE T AHVlLA. T 
1933 türlı: borcu I 19.10 19.05 

(Pqin) 
Ankara Anonim Türk 
sigorta ıirketi 1.2S 1.25 

fi her ikili de zuhura gelmi
ibraçta elueriya ıüçlüklerle 

~lla!llDllf İngilizler tahliye huau
büyük bir tali.be mazhar olu

Nihayet 18 k&nunuevel 
1 te tahliye itinin bu birinci aaf

cla ikmal ediliyor. On aiperler 

Bizim oa altıncı kolordunun top -
çu kumandanlıiı hatti. 18 ve 19 ki.
nunuevelde bütün inıiliz batarya 
mevzilerinden alet edildiğini teebit 
etmitti. Son ıünlerde düpnan Lala
baba - Softatepe - Karakoldaiı mm
takaıında yeni yeni tahkimat yapı
yordu. Vakıa lmroz limanmda bu 
aon ıünlerde birçok gemiler vardı. 
Fakat bu alııılmıt ıeylerdi. Kimse
nin aklına batka fikirler ıetirmi
yordu • 

Suphi Ziya Ozbekkan Londra tica
ret konseyyeliğine, Londra konseyye
miz Mehmed Uluer Menin Türkofiı 
direktörlüğüne, İstanbul Türkofis 
müpvirlerinden Fuad lnal Roma ti
caret konseyyeliğine, İzmir Türkofis 
müdürü Cemal Ziya Ardel lstanbul 
Türkofiı müdürlüğüne naklolunmut
lar. Roma ticaret konseyyemiz Halil 
Mithat Karagüllü ve Mersin Türko
fis müdürü Soylu ile Tokyo ticaret 
ataıemiz merkeze naklolunmuşlardır. 
Bombay ve Tokyo ataJe kommersi
yalhkları lağvedilmiJ, Bombay atate 
kommersiyalimiz B. Turhan Baray 
tskenderiye Türkofis te§kilatına ve
rilmiJtir. 

Boyama ka.rt kamnanl.ar : 

Küçük Eııik, on ay evel çocuk fel
cine tutulmuştu. Onu, tııbkı Fred Snit 
gihi bir çelik ciğer içine koyup altı 
hafta müddetle mutlak hareketsizliğe ...,, .. ______________ .,.~, 

· sibi kuvetle tutulmut bulun
laalde bunun geriai hemen ta -

bofaltılmıf bulunuyordu. 
....... aonra üç gece devam e

ikiaci aafba baılıyor. Bu aafha
• ileri hatlardaki kıtalar 
·,.e baılıyor. Gene her gece 

... rin \içte biri geriye iakelele
abmyor, mavnalara bindiriliyor, 
taiıtanbkla beraber Mondro. ve 

'dan hareket eden vapurlara 

Ankara Cebeci çayırı 40 numarada Ayhan 
Elingiroğlu, Ankara Dumlupınar okulun
dan 506 Zeki Aslan, Ankara Mehmed Ka-

ilk haberler 20 kanunue.el ıece
_:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

ıi ve gece yarıaından aonra ıelmiye 
batladı. lnıilizler çekilmeyi aetr için 
19 k&nunuevelde Seddülbahir'de ol- _ 

§ Yazan: Alexu Tol•toi No: 145 i - -- -
... 

dukça ıiddetli bir taarruz yapmıt- : 
lar 19/ 20 ıecHi de Arıburnu'nda : 
bir li.iım patlabnıthlar. "l...iionın E 
patlamaımclan 1011ra ingilizler tara- : -

tabi tuttular. Ve tifa tahakkuk eıtti. 
Bir kaç günden beri ciğerler gene fa
aliyete başLamıt ve Erik, bir iki daki
ka çelik hapsinden çıkarılmıJtır. Ço
cukcuğa, altı haftadanberi yalnız batı 
dıtarıda kalmak üzere içinde kımıl
danmaksızın yatadığı uzun üstüva
nC'den çıkarılmışa& da kollariyle ba-

: .:aklarının henüz mefluç olduğu gö-
1·ülmüttür. 

, O zaman, hare1kete mukte<iir olamı
' yan vücudu madeni bir kadro içine 
1 konulmu§, kollarına ve bacaklarına a-- :. ı _ 

1leminyümden meanetler bağlanmış 

ıtır. Bu şekli alan yatağı, her gün, i 
çinde yüksek voltajlı .kırk limba. bu 
.ıunan bir tünele sürülmüş ve küçül 
·Erik, yarım saat müddetle, önce arki 
üstü ve sonra yüzü koyun, bu lamba
ların tesiri altında bırakılmıftır. Şim
di Erik daha iyidir ve doktoru ona 
pek yakında diğer arkadatlariyle bir
likte koşup oynıyacağını vadetmekte
dir. 

. -
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prtiyle silahları ve sancaklariyle ı rıtık - dönüt yolunu tuttu. - lvan- ~ 
Rm ordusunun, Narova'nın. ote gorod istihkamları bunların peşınd~n :: 

ıeçmesine muvafakat ettıler. bır kaç .kumbara uvurdu... :: 
dan batka, bütün generallerle, , - 3 - • _ • . : 

k rütbeli subayların da rehin o- Narva da uğranılan anı maglubı- : 
•endilerine teslim edilmesinde tin haberı, tam J.'4 Vvguroa'a, ora voy- E 
ettiler.. voduının evine gıraıgi gün, lletro'ya : 

abarlin münakataya kalkıttı. Şarl, yeti1ti. Avlunun arama kadar açık : 
U-iyerek, ona: kapısın<18n, hemen çarın arabası ~ua- : 
Kardeıim Petro'ya kartı duydu- sından, yorgunluktan s<Ul~nan_ bır. at :;: 

engiden dolayı onun tanlı üzerınde, .Pavel Yaguıınskı de ıç.erıyc: : 
rallerıni askerlerin hiddet ve ki- girdi. Cümle merdıvenlerı onunde at- : 

kurtarmak istiyorum. Siz, tan atlayıp kıvılcım &a!ıi•n ~ozlerını : 
•da kıtalarınız arasında bulun- Petro'ya dıkti. : 
usdan fazla rahat edeniniz.. Petro, katlarını çatarak sordu: : 
pye rıza göstermek iktiza etti. - Oradan mı gehyonun? :: 

arblı ıüvari müfreze9i rehineleri - Evet, bay kumbaracı. : 
üzere yola çıktı. İsveç iıtih- - Ne var? : 
ıtaları, Ruslardan bir an evel - Karıtıklık, bay kumbaracı. : 

.1mak için ,atef yakarak, hemen Petro derhal batını on~ne eğd~. -

-: ve daha fazla araba, kabil olduğu ka--: dar fazla adam alınmasını, bunların -: hepsine gevrek verilip beslenmesini 
:S emrediyor... Her kili.eden de öyle ... 
.. ~ Büyük çar, bu, beşer kudretinin fev
; kindedir ... Biz dilenciler gibi sadaka ... 2 ıle geçiniyoruz ... İsa hakkı için .... 
~ Petro, kapının tokmağını tutmuş, 

:= gözleri hanelerinden fırlamıt, bunla
: rı dinliyordu. -: - Bütün manastırların şi'kayetçile-
: ri burada mı? 
5 Cesaretleri artan ketitler, hep bir
i: den ba~ırdılar: 
: - Hepai, hepai burada. ----- Rahibeler, riya.kir bir aeıle teren
:: nüm ettiler: -: - Hepai, hepsi burada merhametli ... 
: efendimiz ... = - Daniliç, kimseyi dı,arı 51ıkarma. 
: Kapıya nöbetçi koy. . ~Jti tamire başladılar. Preobra- Menşikof uyufuklugunu &ıdermek ı- : 

l " Semenovaki alayları, tram- çin bacaklarını aalhyarak yaklaştı. O 
çalarak ıilahları ve aancaklariyle da hemen suali ve cevabı anladı. Göz

ordugihı terkettiler: bütün leri ·alnına yakın küçük bir ihtiyar o

memnun edeceğimi düşüne dütüne I fÖy~ce itip acele acele mabeyn eda- 1 Petro, yemek odaaına girip Yagu-
gecelerce göz yummadım. .. (Voyvoda sına girdi, burada oturmakta olan ke- .. k'' bo 

1 
Jer prbüz, bıyıklı ve gamlı idi- lan voyvoda Ladijinaki, merdivenin 
Yaralıları omuzlarında ta9ıyor- sol basamağında, ağzı bir kanı açık 

Vayd'm alayı geçide geldiği za- duruyordu. Seyrek uçları rüzgarda 
ineç zırhlı ıüvariıi, tehdidkıir uçufuyordu. 

p. aillhlarını teslim etmesini - Gel, anlat ... Petro ayağını ilk ba
Aakerler küfrederek tüfekleri- aamağa koydu ve sanki onun mevcu

lardı .. Diğer kıtalar da, tek- diyetini ancak timdi farıketmif gibi 
fek ateıleri arasında, gelip geç- birden bire voyvodaya dönerek ıor

du: 
- Burada, mildafaa için her fey ha

zır mı? 

- llaj..ıe, büyük sar ... Saıi nasıl 

Lad... k" • .. " d d" ··k · 1 ah.bel kal ki Jıns ı ye zgunu an aıtmaaını emret-lJlM ı Petro nun onnu e ız ço - flf er, r ı er, uzun pa ı pa- t" Ot d Al k 1 h 
.. .. 1 · · k d G" 1 · ..:ı la f 1 - k lk 1 Ç ı. urma ı. ça tavan ı, amam tu, goz erını ırpıftır ı. oz erın'Ue pas r ır ayıp ayaga a tı ar. ıp- iıb" k dad .. - b k 
sadık bir köpeğin ifad~i belirdi.) lak vücudunda zincirleri pkırdıyan : 

1
1 

ile& : : uç katagı ~: yu arı 
Nasıl müdafaa edeceğiz .. Şehir eıki- biri, ıürünerek sedirin altına girdi. 0 athıyor,d emk ısa -'-ı.a sua ~r •~ru-

. . yor, em e va rt v-ıt masanın uze-
dır, hendekler yarı yarıya dolmuttur. - Bu adamlar kım? . _ .. 
V lk f k

.. .. .. .. .. ,~, M ""kl • rınden aldıgı hıyar turtusunu kemırı-

b
.o o oprulsu çukru.&ı;mku~··· duJı Beü~ı Ketiıler, papa1lar, telifla yerlere yordu. Pavel Ya.gujinıki her feyi an-
ır araya top ama ı ansız ır. - kadar eğilip selim verdiler. Bir iye- ı tt T la k ybed.ld· - · · ş .. . _ . a ı: op rın a ı ıgını, ere-

tun atlar çoktan musldere edılmıttır.. romonalc, bir daha akları görünmi· metef süvarilerinden bin ki'linin Na-
Affet.. yen gözlerini ıüzerek aöze baJladı: rova'da boiulduğunu, bet bin kitinin 

Voyvoda arttk bir ıey söylemiyor, - .... m&nlMırlarm, allahın mabet- yııkılan köprüden auya döküldüğünü, 
yübek sesle ağlıyor, çarın ayaklarına lerinin botalımama müsaade ebne, bil •ıl muharebede daha fada adam öl-
11rılıyord11... Petro onu bKaiı ile yük çar ... UUııa her maı>Mtırdan on düiünU, yetmi9 dokuz ıeneral ve au-

bayın teslim olduğunu (yaralı olan 
Vayd bunlar arasında idi) telsiz ve 
erzaksız kalan ordunun rica tini anlatır 
tı. Orduya yalnız küçük rütbeli &u• 

baylarla yarsubaylar refakat ediyor
du. Bunlar da yalnız muhafız alayla.
rında idi. 

- İlk önce dük teslim oldu ha? o. 
imparatorun eeki bir suba7ı. bir kah
raman - bir köpekoğlu 1 Blomberı 
de onunla beraber ha 1 Aleklafka, an
lıyor musun? - ona bir kardq mua
melesi ederdim. - o da iaveçlilere 
teslim olmUf !... Namu•uz 1 Namu.
suz 1 (Hıyar çekirdekleri ağzmdan 

fırlıyordu.) Yetmif dokuz haini Go
lovin. Dolguruki - Naynka Butur
lin'in hayvanın bir olduğunu bilirdim 
ama namusauz olduğunu bilmezdim 1 •• 
Trubeçkoy, bu boğazına kadar doy
muı domuz 1 Nasıl teslim oldular? 

- Yüzbaşı Vrangel, zırhlı erle
riyle kulübeye geldi - bizimkiler dıe 
kılıçlarını teelim ettiler-

- Hiç biri ..•• 

- Bazıları ağladı ... 
- Ağladılar ... Kahramanıar ı ... ıso. 

le bir rezalettenaonra sulh iatiyeceğ 
mi mi sanıyorlar? 

Ale-lcutka. alçak sesle: 

- Sulh istemek bizim idam htıkmü· 
müz olur, dedi 

(Sonu var) 

ı 

l 
\i 

i· 
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Dağdaki güneş 
Da"'d d · d g a ve enız e, ovada ve ba- kardıkları hormonları arttırır. 
-da, her yerde, feriki ve naziri ol- Dağ ikliminin damarlardaki tan
)'an aynı güneştir ama, bulundu- siyonu arttırır diye adı çrkmı~a da, 
nuz yere göre onun tesiri değişir. dağ güneşinin teairleri altında tan.ai
ı;>a~daki güncıin, başka yerler- yonun düştüğü birçok tecrübelerle 
kı guneıte bulunmıyan, üç mühim sabit olmuıtur. 
.Nasr. vardır: Bir kere, ovalardaki Dağdaki güneş en ziyade dağ ik-
denız kenarlarındaki güneşten !iminde oturanlara lazımdır. O ik

ha Parlaktır ve daha çok yakar. limde yaşıyan çocuklar daima gÜ
mazsanız, güzel kollarını ince neılendirilmeue büyüyemezler. Bu 

r tülle Örtmeden dağa çıkmış olan da yalnız görgü ile değil, li.boratu· 
'Yana sorunuz: Kolları ve elleri var tecrübeleriyle iı.bat edilmiştir. 

armıı, kabannıı ve fiske fi$ke su Dağ kurbağaları karanlıkta sakla
planuştı da, zavallı bir hafta kim- nınca telef olurlar. Vakıa insan kur

e görünememiıti. bağa demek değilse de kurbağanın 
Ondan sonra, dağdaki güneıin hayatında insanınkine benziyen ta

ııor ve morun ötesindeki, ultravi- raflar çok olduğundan onun haya-
,ıe, ışıkları daha şiddetli olur. On- tından inaanlar iç.in ibret almak he -
an dolayı dağ güneşi inganı başka kim laboratuvarlarında adet olmuş-
r yerdekinden daha çabuk karar· tur. G. A. 

~· Deniz kenarında inaan günlerce 
~lar Üze.rinde yatıp da istediği gi-

141 kararamadığı halde dağdaki gü • 
ıeşten bir günde - tabii yalnız yÜ -

~ ve açık yerleri - tatlı bir bakır 
;,engi alır. 

; .. D.~ğdaki güneşin üçüncü iyiliği de 
ı>~tun yıl iç.inde, alçak yerlerdeki 

neşten daha muntazam olarak J· 

ıık ve sıcak göndermesidir.. Bu üç 
a~aa.aı?dan dolayı dağ güneşi dağ 

jtll'ıldırnının iyı olmasına hizmet eder. 
'91, Ankar:a, pek de yükaek olmamak· 

01'/-.. beraber, dağ iklimi sayıldığından 
r,.ıune~ ~anyoau yapmak ve karar-
b~ak ıçın deniz kenarındaki güneş· 
U'~ daha elverişlidir. Hususi bir e· 
aı•m bahçesinde, yahut apartımanın 
balkonunda da güneş banyosu ya· 

ır'P~rak kararmak mümkünse de, 
hoyle yapayalnız güncıe karşı yat
ınakta bir keyif olamadığından bü • 

11,)"iik havuzun kenarında güneı ban. 
)'osunun yapma deniz, plaj üze· 

bit r-indeki güneş banyosuna birkaç ba
J.• knndan üstünlüğü vardır. 
üi Yüksek yerlerde güneıin ültravi. 
a· yolc ışıklarının daha kuvetli olma-

sından dolllvı bunlAr- oi.h ü .......... 
~~ teairleri de daha kuvetli ve çabuk 0 _ 

ın'• lur. Cilt çabuk kararınca Üzerinde
.aJI ~i kole.ste.~İn maddeai artar, gene 

Jıddctlı guneşin teıiriyle o maddeye 
~a· yapı§ık olan ergosterin maddesi D 

V~tanıini haline geçer, yani ıiddetli 
r hır güneş ışığında inaan banyo ya

parken bu vitamini kendi kendine 
hasıl etmiş olur. 

Bu D vitamininin kemik haatalık
larına karıı ilaç olduğunu, kemikle
ri hasta olmıyanlarda da kireç ve 
foafor maddelerinin vücut iç.inde 
daha iyi yerleşmesine faydası oldu
ğunu bilirsiniz. Balık yağının türlü 
türlü dertlere şifa vermesi en ziyade 
bu vitaminledir. Yazın balık yağı 
İçilemediğinden dağdaki güne§ o
nun yerini pek iyi tutar. 

İş ,}aircsine alınacak 
ııwnıurlar 

İş dairesi reisliğinin merkez ve 
taşra teşkilatında çalışacak memurla
rın yaş ve tahsil dereceleri tesbit e· 
dilmiştir. İş dairesinin meslek sını
fına alınacak memurların yaşı altmış

tan az, kalem memurlarının yaşı kırk
tan az olacaktır. Meslek sınıfına alı
nacak memurların mülkiye, yüksek 
iktısad ve ticaret mektebi ile hukuk 
veya iktısad fakültelerinden ve ya
hud ecnebi memleketlerde bulunan 
mümasil yüksek tahsil mekteblerin
den diploma almış olmaları şart ola
caktır. İhtiyaca göre tababet ve fen 
mesleklerinden birinden yüksek tah
sil diploması almış olanlar da alına
bilecektir. Kalem memurluklarına a
lınacaklardan yüksek tahsil görmüş 
veya en az lise derecesinde tahsil dip 
}oması almış olmaları aranacaktır. 
Memur sınıfındaki katibliklere 30 
yaşını geçmemiş olanlardan yazı ma· 
kinesiyle yazı yazabilenler orta mek
teb veya sanat mektebi mezunu ol· 
mak şartiyle alınabileceklerdir. 

İş dairesinin yeni kadro n 
lş dairesinin 1938 finans yılına 

mahsus kadrosu tasdik edilmiştir. 
1937 finans yılının kadrosu 1938 fi
nans yılının haziran ve temmuz ay
larında da aynen tatbik edilecektir. 
Yeni kadronun tatbikine bir ağustos
tan itibaren başlanacaktır. 

Yeni kadro ile iş genel milfettişlik· 
leri ihdas edilmektedir. Kadroya gö
re 450 ve 400 liralık birer, 350 liralık 
da 4 iş genel müfctti~liği ihdas olun
maktadır. 400 liralık başmüfettiiflik
ler kaldırılmakta onun yerine 350 li
ralık başmüfettişlik sayısı beşe çıka

rılarak 300 liralık başmüf ettişliklcrin 
sayısı da 7 den dörde indirilmektedir. 
250 liralık iş müfettişlerinin sayısı 

ondan on bire çıkarılmakta ve 200 li
ralık iş müfettişlerinin sayısı on dört
ten on bire indirilmekte ve 17 5 liralık 
müfettişlerin sayısı on dokuzdan yir
miye çıkarılmaktadır. Kalem memur
larına aid kadrolarda da bazı dcği • 
şiklikler yapılmaktadır. 

Dağ güneşinin bir iyiliği de cildin 
altında yağları daha çabuk eritme
aidir. Güneş banyosunun şişmanlığa 
ka111 da ilaç olduğunu duymuşau· 
rıuzdur. Göğaün yan taraflarında, 
ensede toplanan yağ dağ güneşi
h.İn kartıaında deniz kcnarındakin· 

r den daha çabuk erir. Van göliimlc havyar 
Kanlarında üre nisbeti arttığı i- Van, (Hususi) - İktisat vekaleti 

ç.in, ergeç bir gün üremi haatalığına balıkçılık şubesi direktörü Van gölü 
tutulraaktan korkanlara dağda gü- balıklarından havyar istihsali için tet
rıeı banyosu mühim bir devadır. kikler yapmaktadır. 
Dağ güneşi vücut içinde kimya i~le- Şimdilik, kadrosu elli kişilik bir 
l"İnin hepsini hızlandırdığından kan- teşkilat faaliyette bulunuyor. Balık 
daki Üre çabuk kaybolur. mevsimi yaklaşmakta olduğundan ya-

Dağ güneşi dahili guddelerin kmda bu kadro ve tesisat tevsi edile
hepsini daha iyi işleterek onların çı· I cek ve havyar istihsali artacaktır. 

Yüz sene uyuyan adam 
Yazan: Hanri Berne 

'\;;;::=================Tefrika: 4 
- §u halde, bende kalsın. 
- Gecen hayrolsun, Selesten .. 
Röne La Tayad, yalnız kalınca, i· 

kinci bir sigara yaktı ve zevkle içti. 
• Uzun bir dütünceden sonra: 

- Adam sen de, dedi, Selesten'in 
hakkı var .. Belki de bu pek fena bir 
§ey değil. 

Yattı ve bUyük bir sükun içinde u· 
yudu. 

Üçüncü Fasıl 
Ertesi sabah, mutat saatte, Selesten 

efendisinin kahvaltısını getirdi. 
Röne, dumanı tiıten çukulata finca

nını ve iki tereyağlı kruvasanı gönin· 
ce: 

- Yok! ... Dedi, tahdit rejimi şim· 
diden başlamalıydı.H Bu lükslerden 
artık vazgeçmem lazımdır. 

Selesten: 
- Yarın, Mösyö, cevabını verdi. 

BugUnlük hiç bir §ey değitıniyccck
tir. 

- İsabet 1 Çünkü karnım zil çalı
yor. Mektup var mı? 

- Hayır, yalnız gazeteler geldi. 
- Ver. Ölümümu haber vermedik-

lcri muhakkak olduğu için onları da -
ha büyük bir alaka ile okuyacagım ! .. 

Röne La Tayad ilk kruvasanını diş-
lerken bir yandan da gazeteyi açıyor
du. 

lş verenler ıütununda kendisine 
uygun gelebilecek bir iş aramak niye
tindeydi. 

Fakat daha evci dikkatini birinci 
sayfanın bütün ortasını kaplıyan bir 
yazı çektı. 

Bu yazıyı aynen iktibas etmek doğ· 
ru olacaktır. 

HAYRET VERİCİ BİR KEŞİF 

Yüz sene uyudukıan sonra taptaze 
uyanmak mümkün oluyor. 

Bundan bir kaç sene evci tıp akade· 
misinde, biyoloji tetkiklerinde ihti
sas kazanmış olan amcrikalı doktor 
Cek Trundl tarafından verilmit olan 
raporların yol açtığı münakaşaları 
karilerimiz unutmamışlardır. Kendi
sinden evci muhtelif ilimlerin aynı 
mevzu üzeriınde semereli auştırmalar 
yapmıı olan bir çok diğer ilimlerin 
izini takip etmif olan doktor, canlı 
organizmlerdc hayati fonksiyonları 

bir müddet için durdurmıya veya da-

ULUS 

Harbe môni olmak için 
herkese düşen vazifeler 

c : = ::;:==: === ; : 
B. Nevil Çemberlayn politikasım 
ancak harb aleyhinde bir iddia
name yapmakla en iyi ıekilde 

hakh göstereceğini düıünm üıtür 

Çemberlayn'in son 
nutkuna dair 

B ay Çemberlayn'm dün, Kittc

ring'de (2 temmuz) muhafaza 
karların bir toplantısında söyledi
ği büyük nutuk, Avrupa'nın için
de yaşadığı karışıklıktan doğru

dan doğruya veya bilvasıta doğa
cak neticelerle zihinleri meşgul o
lanları da, Avrupa kıtası sulhu ü
zerinde tehditlere rağmen parti 
mücadelelerinin hususi maksatları 
hesabına bütün beynelmilel buh
ranları istismara devam edenleri 
de ciddi surette düşündürecek ma
hiyettedir. 

İşçilerle müstakil liberallerin 
ispanyol ihtilalini ve karışmazlı
ğın hazan karşılaştığı güçlükleri 
bahane ederek İngiltere kabinesine 
karşı yapmakta oldukları mücade
le, Manş'ın öte yanında kamoyun 
bugünkü mühim meseleler hak
kında derin surette inkısama uğ
ramış olduğu, ve başbakanın telak
ki ve tatbik ettiği dış politikanın 
da, bazı hallerde, münakaşa mev
zuu olabilecek mahiyette bulun
duğu zehabını vermektedir. Avam 
kamarasının son müzakerelerinde 
muhafazakarlar saflarına kadar si
rayet eden bir sallantı müşahede e
dilmiştir. Bay Çemberlayn, her 
halde, bu ruh haline karşı bir ha
rekette bulunmak istmiş olmalı

dır. Başbakanın dün söylediği nu
tuk - hususile kabinenin "kana 
susamış sulhseverler,, tarafından 

uğramakta olduğu hücumlardan 
bahseden kısmı az çok fütur et
mekte olmakla beraber - harba 
mlni olmak h:ususunda her ese n
şen vazifeyi açıkça anlattığı için 
bir cesaret vesikasıdır. 

Bizzat '.Uıgilter'nin vaziyeti ba

kımından, baş1:5akanın - birlik h\i
kümetinde muhafazakarlarla mil
liyetçi işçilerin ve liberallerin el 

ele vermiı olmalarının !ngilterc
ye beynelmile poitikada daha faz

la nüfuz etmiı olduğunu (ki pek 
doğrudur) teyit ettikten ıonra, 

şimdiye kadar kabineye yardımla

rını esirgemiş olan "eski liberal
ler" i davet etmesi ve bunlardan 

vaziyetlerini bir daha tetkik etmek 
zamanının gelip &elmemiş olduğu

nu sorması olpukça dikkati calip· 

tir. Şayet az çok yakın bir istik

balde umumi seçime ha§ vurulacak 
ise bunda birlik hükümetini ve 

milli ekseriyeti genişletmek husu

sunda bir teşebbüs mahiyeti görü

lebilir. Her ne olursa olsun, mu
halefet liberallerine yapılan bu 

davet lehinde Bay Çemberlayn'rn 
ileri sürdüğü delillerin kıymeti 

vardır: Liberallerle muhafazakar· 

lar arasında mali usullere dair mü

nakaşaların artık yeri yoksa da hü
kümetin içtimai, zirai ve sınat ıs

lahatının ve hususiyle dış politi
kasının en geniş ölçüde millt yar-

ha dogrusu yavaşlatmıya muvaffak 
olmuıtur; tecrübelerinin samimiyetı· 
ni şiıphe ile karşılıyanlar çıkmasına 

ragmen, hüsnunıyctinden şuphc caiz 
olmasa gerektir. Fakat, şımdıye ka
dar, doktor Trundl anca.ıc pek ıptidai 
mahluklar üzerinde tecriıbeler yap· 
mıştı ve kctiflerinin pratik sahada 
tatbik imkanlarına ınanılmıyordu. 

.liununla beraber tam bır ketumiycc 
ıçmoe çalı§malarına de\tam etmekte· 
dır, ve araştırmalarının sahaaını gıt 

gide genişletmıf olan alim, bugün, ııer 
nangı bir hayvanda ve hatta bır insan 
üzermde, gayri muayyen bır zaman i· 
çin uy.ku husule getirmek ve bu uyku
dan sonra yattığı zamanki şartlar i
çinde uyanması mümkün olduğunu te· 
min etmektedir. 

Bu, "kıılama" tabiriylc malfım olan 
hadisenin sun'i surette tekrarından 
başka bir şey değildir. Marmotlar, kir
piler, yarasalar bu sayede bütün ktf 
müddetince tam bir uyuşukluk içinde 
kalmaktadırlar. Bu hidiseyi biraz i· 
zah etmek icap eder. 

Büyük natüralist Jan - Hanri Fab
r'ın mükemmel bir sarahatle göster
miş olduğu gibi, bütün yaşıyan mah
luklar iki esaslı ihtiyacı tatmin etmek 
mecburiyetindedirler: 'Gıda ve tenef· 
füs. Hatta denilebilir ki teneffüs de 
bir nevi gıdalaruna §eklidir, çünkü ha
va, hayati fonksiyonların icrası için 
mayi veya sulp gıdalardan daha lü
zumludur. Hatta uyku halindeyken 
bile, canlı mahlUk teneffüaUnc devanı 

Lö Tan'ın başyazısı 

Günün politik 
MESELELERİ 

• 
dıma ihtiyacı vardır, ve bu hati
bin de dediği gibi, "ne münasebet
siz ve ne de güç olmıyac ·: olan'' 
bir el birliğine mani teşkıl etm,..z. 
Başbakanın bu avanslarına liberal
lerce ne suretle mukabele edilece
ği hakikaten alakayı muciptir. 

B ay Nevil Çemberlayn, poli
tikasinı ancak harp aleyhin· 

de bir iddianame yapmakla en iyi 
şekilde haklı göstereceğini düşün
müştür. Bay Çemberlayn, pek 
doğru olarak, dünyanın ilk günle· 
rinden beri insanların bugünkü 
kadar cıldırmış olduklarını göste
ren bir~ manzaraya tesadüf olunup 
olunmadığını sormaktadır: Çin 'de 
ve lspanya'da harp sivil halkı kor
kunç surette muztarip ederken bü
yük milletler de tasarruflarını çok 
geniş ölçüde silahlanmakla tüketi
yorlar. İngiltere ve müttefikleri 
kuveti değil, nizam ve kanunu ha
kim kılmak için cihan harbını yap
mışlardır. Yabancı nüfuzundan 
hüriyetlerini kurtarmak için mü
cadele etmişlerdir. Başbakan: "E
ğer İngiltere bir daha tehlikeye gi
rerse ve onu kurtarmak için har
bın tek vasıta olduğuna emniyet 
getirirsek tekrar harp ederdik" di
yor. Fakat, "harpta kendine galip 
adını veren kim olursa olsun, bun

da kimsenin kazançlı olmayıp her
kesin zararlı olduğunu anlamak i
çin" 1914 - 1918 har:bınm bilıinço

suna göz gezdirmek kafidir: 7 
milyon ölü, 13 milyon yaralı ... İşte 
herkeai düşündürmek lazım gelen 
nokta budur, ve İngiltere başbaka
nına Avrupa'yı bir daha böyle bir 
felaket düşmekten alıkoymak için 
bütün vazifesini yapmak zarureti

ni ilham eden de bu müşahededir. 
Bay Çemberlayn'ın politikası bun

dan dolayı haklıdır, ve filvaki, 
dünyanın yeni bir felakete uğra

maması isteniliyorsa bugün sami· 

mi sulh taraftarlarınca takip edi

lecek bundan başka bir politika 
yoktur. 

Her ne denilirse denilsin, bu po
litika ehemiyetli neticeler de ver

miştir. İngiltere ile Fransa'nm ilk 

defa teşebbüs etmiş olduklan ka

rışmazlık politikası, Bay Çember
layn'ın iddia ettiği veçhilc hede
fine erişmiştir; zira diğer devlet

lerin de harba girmesine engel ol
muş ve İspanya'da iki taraf ordu
larında harp edn gönüllülerin ge-

eder. Tabiat ,teneffüsünün ritmini, 
yani teneffüs edeceği hava mikdarını 
tayin etmek işini de ona bırakmamı;
tır. Bu mahlUk, lüzumlu hava mikda
rının ciğerlerine girmesine bir kaç 
dakika mani olsa hemen ölmiye mah· 
kfımdur. 

Fakat biz uyuduğumuz zaman, uya· 
nık olduğumuz zamanlardan daha 
muntazam olan teneffüsümüz, umu· 
miyetle mahıus derecede daha yavaş· 
tır: Hareket etmediğimiz, iş görme
diğimiz için, ancak ):aaliyeti yavaşla· 
mış olan kanımızın deveranını temin 
etmemiz kafidir. Bu hal muayyen sa
atler devam eder, sonra biz her za
manki hayatımızı yaşamıya hazır bır 
şekilde dinlenmiş olarak uyanırız. 
Kış uykusu hasasına malik olan hay
vanlarda bu uyku bir çok aylar devam 
eder: Bu müddet zarfında onların 
mutat gıdaları olan böcekler ortadan 
kaybolmuştur. Fakat bu uzun uyku 
esnasında tamamiyle hareketsiz olan 
yarasalar veya marmotlar, çok daha 
yavaş nefes alırlar; kalpleri çok daha 
yavaş çarpar ve vücutlarının harareti 
ehemiyetli mikdarda düşer. 

İşte doktor Cek Trundl her hangi 
bir mahlUkta bu hadiseyi tatbik etmek 
iddiasındadır. 

Hangi usulerlc buna muvaffak ol
duğunu bize anlatmak lütfunda bu
lunmuıtur. 

Eveli icabı kadar aneatezik bir ma
yi §iringa edeN!k üzerinde tccrUbe 
yaptı&"ı hayvanı uyuıturmaktadır. O-

ri çekilmesi planı da kabul edil
miştir. Bay Çemberlayn, "uzun za· 
man egçmeden bu gönüllülerin ls
panya'yı İspanyollara bırakacakla
rı ümidini" izhar etmi§tir. Bu Ü· 

midin tahakkukunu temenni ede
lim. Çünkü beynelmilel mühim ih
tilatların önüne geçecek olan an
cak budur. Kabul edilmiş olan in
giliz planı eğer samimi ve dUrüst 
bir surette tatbik edilirse ispanyol 
davasının filCJ'l halledilmiş olduğu 
kabul edilebilir. İspanyol kara su
larında ingiliz gemilerinin bom
bardımanı meselesine gelince, -
ki bu mesele Manş ötesi kamoyu
nu bilhassa heyecana düşürmekte
dir - Bay Çemberlayn, evelcc a
vam kamarasında izah etmi§ oldu
ğu tezini tekrarlamaktadır. İngi
liz sancağına hakaret edilmesine 
ve ingiliz mallarmın tahrip olun
masına ses çıkarılmadığına dair 
muhaliflerin ileri sürdükleri mü
talealara şiddetle hüci'tm etmekte
dir: Vapurlarının İspanyol kara 
sularında himaye görmiyeceğine 
dair gemi mücehhizlerine resmen 
malUmat verilmiş olduğunu, ve 
çünkü bu himayenin ancak lngil
tere'yi anlaşmazlığa sokmakla te
min edileceğini söylemektedir. 

B 
ununla beraber, İngiltere hü

kümeti Bürgos hükümeti 
nezdinde protestoda bulunmaktan 
geri kalmamıştır. Sir Robert 
Hodgson tarafından hükümete ve· 
rilecek olan rapor, general Fran
ko'nun iyi niyetinden ne beklene
bileceğini bize gösterecek ve Lord 
Pört'ün Kont Ciyano ile yaptığı 
mülakat da belki bu meselenin hal
lini tacil edecektir. Fakat ne olur
sa olsun Bay Çember\ayn sulhu 
korumak için yaptıği gayretlerden 
vaz geçmiyecek, kendine çizmiş ol
duğu yoldan ayrılmıyacaktır. An
cak bundan, her ne pahasına olur
sa olsun ıulhu istediği manası çı
karılmamalıdır. Bay Çemberlayn'· 
ın son sözü İngiltere için kuveti
ni günden güne tezyit etmenin za
ruri olduğunu izaha tahsis edil

miştir: "Bir memleket ne kadar 
kuvetli olursa o kadar sabırlı ve 

hatta cömert olduğunu gösterir. 

Ve, düşünüyoruz ki hayati menfa

atlerimizi korumak için kuvet isti

maline mecbur olmadığımız mUd

detçc kuvetimizi ihtiyatta tutmak 
lfızımdır.,, 

Görülüyor ki İngiltere başbaka
nı gayet sarih bir vaziyet almış

tır. Ve nutkunun son kısmı da is
tikbale emniyet ifade eden bir ma
nayı haizdir. Zira Bay Çember
layn, henüz çok müteyakkız bulun
mak icabetmekle beraber her ge
çen ay, bugünkü güçlüklerin izale 
edileceği ümidinin tahakkukunu 
daha ziyade muhtemel kılmakta ol
duğunu beyan eylemektedir. 

nu, harareti otuz kadar derce~ ve 
tazyiki vasati hava tazyikinin bira% 
üstünde muhafaza edilen çok saf bir 
hava içine koymaktadır. Sonra derisi 
altına bizzat keşfetmit olduğu ve ted
rici surette kalbin çarpmasını azaltan 
bir madde şiringa ediyor. Bu ameli
yeyi her gün tekrarlamak suretiyle, 
yava§ yavaf kalbin çarpmasını ve te
neffüs edilen hava mikdarını istediği 
nisbette azaltmıya muvaffak oluyor. 
Buna rağmen hayvan yafamakta de
vam ediyor. 

Laboratuvarında aylardanberi bu 
tekilde ı!yutulmakta olan fareler gör 

dük. Etleri kemiklerine yapışmış, 
mutlak bir hareketsizlik içinde olan 

hayvancıklar sağdılar: Büyük bir ma
haretle hazırlanmış olan bir ilet, 

kalplerinin son derece ağır olan fakat 

tam bir intizamla vukua gelen çarp· 

masını - her otuz saniyede bir - tes
bit ediyordu. Doktor Trundl muhtelif 
kobayları, bir köpeği ve bir kediyi ay
nı tecrübeyle uyutmuftur, bunlar da 
bir aenedcnberi uyu~ktachrlar. 

Ne kadar yavatlamıt olursa olaun, 
hayatın, devam edebilmek için, hava
dan da.ha ba•ka bir gıdaya ihtiyacı 
vardır. Ki§if bunun da çaN!ıini bul
mu§tur. Terkibini bir aır gibi muhafa
.za ettiği kendi kC§fi olan bir tam gı
dayı, yani vücut tarafından tamamı 
mauedilen ve hiç bir cüruf bıraknu
yan bir gıdayı deri altına tirin&• et-
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Hizmetçi mektebi 
Yazan: N. BAYDAR 

Sınıfsız ve imtiyazsız Türkiye'de 
her vatandatın bir vazifesi vardır: Ki
mi toprak iılcrinde çalışır, eker, bi
çer; kimi diğerinin yetiştirdiği buğda
yı öğütür, kimi ondan ekmek yapar, 
Bazıları küçük sanatlan veya serbest 
meslekleri scçmiılerdir, diğer bazıları 
resmi ve hususi dairelerde memurdur
lar. Kadın ve erkek bir takım vatnn
daılar da ötekilerin vakit bulup bizzat 
yapamadıklan ev işlerini görürler. 
Bunlara hizmetçi deriz. Ancak, me
mur veya ışçı; hizmetçi, mühendis, 
doktor veya ziraatci, hepsinin titbi ol
ması iktiza eden bir kaide asıldır: O. 
zerine aldığı vazifeyi bilerek yapmak. 

Kalifiye işçi, bilgili memur, sclahi
yetli mimar, tecrübeli hekim gibi iti· 
nin ehli hizmetçiye de muhtacız: 

1 - Hizmet verenlerin, hizmetleri
nin görüleceğinden emin olarak, süku
netle kendi it ve güçleriyle meıgul o
labilmeleri; 

2 - Hizmet alanların, mütemadi· 
yen memnuniyetsizlik uyandırarak, 
kapı kapı dolaşmamaları için. 

Halbuki, bugünkü şartlar içinde işi
nin ehli hizmetçi ankakuşu gibi bir 
ıeydir. Koyünden gelen genç kız veya 
delikanlı şehirde kapılandığı yerin ta
mamiyle yabancısıdır. Çanak çömlek 
kırmakla ve mutfakta yemek yakmak
la başlayıp girip çıktığı bin bir evden 
aldığı çeıid çeşid huylarla günün bi
rinde hiç bir işe yarnmaz acayip bir 
tip olarak köyüne döner. Bu meslekte 
ne kadar vatandaşın heba olduğu bil
mem heı>ap edilebilmiş midir? 

Hizmetçi kullananlara gelelim: Ço
cuğunuza baktıracak$Jnız. Orta hiz. 
metlerinizi gördürcceksiniz. Yemek
lerinizi pişirtcceksiniz. Çnmaşırlarmı
zı yıkatıp ütületeceksiniz. Fakat, hiz
metçinize çocuğunuzu emniyet ede
mezsiniz. Orta hizmetleriniz görül
mez, eıyanız harab edilir. Önünüze 
yemek diye tntuz tuzsuz bir halile go
ti:-ilir. Çamaıırlannız ancak şöylece 

sudan geçirilmiştir. Gömleğinizde Ü· 

tünün yanık lekesi vardır. Hizmetçi
niz size maddi zararlar vermekle kal
maz, sinirlerinizi de bozar. 

Sofrada yemek ikram etmek, bir 
bardak suyu veya bir fincan kahveyi 
usulü dairesinde getirmek! Bunlar 
hizmetçiliğin yüksek terbiye ve ilim 
tarafıdır ki hiç bahse lüzum görmüyo
rum. 

Her iıi yimü bet ihtara mahal ver
meden yapacak orta halli aile hizmet
çileri yetiıtinnek için büyük şehirleri
mizde birer hizmetçi mektebi açamaz 
mıyız? 

Basit bir proğram: Başta aıhnt. 
Sonra bazı muaşeret kaidelerini de ih
tiva eden ahlak derai. Temizlik, beş on 
türlü yemek, çamaşır yıkamak ve ütü
lemek ... Fakat, böyle bir mektep ihti
sas tubelerini de ihtiva edebilir; çocuk 
balamı, İnce ahçılık, çamaıırcılık, ütü
cülük ve kolacılık. Sofracılık, hatta 
garsonluk gibi ... 

Belediyelerimiz bu nevi mektepler 
açarlarsa hizmetci kullanan şehirliler, 
tahmin edilir ki, bir vergi halinde on
Jann maaraflnnna seve seve iştirak et
sinler. Kendi saadetleri ve kullnndık
lan hizmetçilerin aelam tleri bahse 
mevzu değil midir? 

Mektep mezunu hizmetçiler, gene 
(Sonu 9. uncu sayfada) 

mektedir. Haftada bir enjeksiyon bü
tün vücudda, yavaşlama teneffüsle 
birlikte, damarlarda kanın hareketi i
çin lüzumlu faaliyeti idameyc kHi 
gelmekıtedir. 

Ve şimdi, kendinden emin olan 
doktor Trundl keşfini her hangi bir 
canlı mahlUka tatbik etmiye hazırdır. 
Tecrübeye girişmek içrin müracaat e· 
decek bir adamı, aylarca, senelerce, 
hatta bir asır müddetle uyutaibilece
ğini _söylüyor. 

Denilecek ki, bu uzun uykudan 
sonra, tekrar uyanmak ve normal bir 
şekilde yaşamak mümkün müdür? 

Alim bunda şüphe cııiz olmadıgmı 
söylüyor. Tabii, tecrübe edilen h?.y· 

vanlardan birinin uyandırılışına şah:t 

olmadık, çünkü normal şartlara dönüş 
tedrici bir surette yapılmakta, ve bu 
sefer birincilerinin zıddı ameliyele
rin büyük bir yavaşlıkla yapılmasını 
icap ettirmektedir. Fakat doktor 
Trundl bize, bir aylık bir uykudan 
sonra uyanmış bir kedi gösterdı. H:!y
van evelki şeklinden hiç bir şey kay
betmemişti. Esasen, suni uykunun 
mümkün olduğu kabul edildigi tak
dirde - ki gördüklerimiz bizi bu hu
susta şüphede bırakmıyor - istenil
diği kadar yavaşlatılmış olan hayati 
ritmin, tekrar eski haline getirilebi
leceğine inanmamak güçtür. 

(Sonu var) 
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Türk askeri Hatay'a girerken 

lxiier biiyülr fnahürlerle alrerimizi karıdamağa gidiyorlar 

'Dr•eneral akeri ıeltiı ediyor 

FrGtUU alrerleri türlr bayrağı ellerinde olduğu halele 
alrerlerimW karıılamağa gidiyorlar 

• (Ba~ı 1. inci sayfada) ı 
Kadehler sık sık büyük Şef Ata

türk'iın ve franıız cumhurreiai B. 
Löbrün'ün şereflerine kaldırılıyordu. 
Toplantıdan sonra İskenderun k:on

ıolosumuz türk ordusunun Hatay'da
ki mümessili kurmay albay Feyzı 

Mengüç ile türk kumandanları albay 
Şükrü Kanath ile binbatı Süleyman 
Dinçsoy'u ogle yemeğine divet etmiı
~ir. 

Bay, iikrü Kanatlı'nın 
I '"". • I verecegı .zıya et 

İskenderun, 9 - Hatay'a giren türk 
aakerlerinin kumandanı albay Şükrü 
Kanath yarın (bugün) Soğukoluk'ta 
fransız askeri erkanı ıerefine bir öğle 
ziyafeti verecektir. 

Franınz kumandanının 
aösleri 

wı 

A•kerlerimizi kar§ılamağa gelen H!ltay'lı türk kızları 

lskenclerun Halkevi gen~leri, alrerimizi lrarıılama ıenliklerine 
hazırlanıyorlar 

J 

K6seivanof'un nutkunun 
akisleri 

Bclgrad, 9 a.a. - Bütiın Yugoslav 
matbuatı, Köceivanof'un Sobrania 
meclisindeki beyanatını tam olarak 
neşr.etmektedirler. 

Gazeteler bilhassa bu beyanatın Yu
goslavya ile Bulgari.tan arasındaki 
daimi dostluk paktının ehemiyetin
den bahaeden kı.amını tebarüz ettir
mektedirler. 

Sovyetlerde mıntaka 
seçimleri 

Moakova, 9 a.a. - Havas bildiriyor : 

Reyhaniye, 8 (gecikmiıtir) - Türk 
ıüvarile ri Reyhaniye'ye girerken Rey
baniye'deki fransız garnizonu ku
mandanı, mini mini türk kızlarının 

yaptığı coşk)ln tezahürler karıısında 
heyecana kapılmıı ve albay Şükrü Ka
natlı'ya demiştir ki : 

Albay Şükrü Kanatlı halkın tezahürl~rı ara.ıncla Üerliyor 

Kursk mıntakası komünist kongresi 
açıtmııtır. Kongre fahri divan izah· 
ğına Stalin, Taclman, Diaz ve Dimit
rof'u aeçmittir. 

.. _ İçten gelen bu harikulade heye
canlı halk duygu ve tezahürlerine ha
v.atımda ikinci defa olarak şahit olu -
yorum. Birincisini istiklalini kazanan 
Polonya'ya leh süvarileri girerken 
görmiıştüm. Şimdi türk süvarileri 
Reyhaniye'ye girerken de hazır bulu
nuyorum.,, 

Türk - Franaız anlaf maaı 
münmebeıiyle I zveıtiya' nan 

bir makawi 
a.a. - İzvestiya gazete· 

niyetin takviyesinde mühim bir un· 
sur olacaktır. Türk - Fransız paktı 

yalnız bir dostluk muahedesi degil, 
ruhu itibarile aynı zamanda bir istiıa· 
re, mütearrıza yardım etmemek ve 
taarruzda bulunmamak muaıhedesidir. 

Bu ise Sovyetler birliğinin Fransa ve 
Türkiye ile komıularından bir çokla -
rı ile akdetmit olduğu anlatmaların 
ruhuna tamamile uygundur. Sovyet 
efkarı umumiyesi, enternasyonal me
selelerin hallinde Sovyet hükümeti
nin t~riki mesaide bulunduğu bu iki 
devlet arasında böyle bir anlaf1D811ın 
akdini tMvib ve takdir eder. Anlaf
maların fili kıymeti ve ehemiyeti o 
anlqmaların tatbikinde göcterilecelı:: 
dürüstiye bağlıdır. Bunu isbat için 

ti hemen hemen sıfıra inmit bulunu
yor. Her halde mademki Türk ve 
Fransız hükümetleri fevkalade muğ· 
lak bir vaziyet içinde eski ihtilafları
na muslihane bir tarzı tesviye bula
bilmişler ve madem ki aynı zamanda 
Türk - Fransız münasebetlerinin he
yeti umumiyesini tanzim edebilmit
lerdir. Mezkur anıa,manın mevkii 
meriyete girmesile hem iki memle· 
ket için hem de umumi aulh davası i
çin hayırlı neticeler alınabileceğini 

beklemek hususunda kifi derecede 
sebepler vardır.,, 

Yaka]anan kaçakçı1ar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafau tepilatı, 59 kaçakçı, 1050 kilo 
ümrük ka ağı, 78 kilo inhisar kaça-

Dimitrof'un bu seçimi de isbat eder 
ki mumaileyhin tevkif edildiğine dair 
hariçte çıkmıt olan şayialar tamamile 
asılsızdır. 

Bahkesirde Anafartalar 
caddesi 

Balıkesir (Hususi) / Anafartalar 
caddesinin gecıitletilmesine devam e
dilmektedir. Bu caddenin belli batlı 
binalarından biri olan Zarbalı oteli 
yıkılmıJtır. 

Caddenin mühim bir kısmının ge
nitletilmeai İfi tamamlanmıttır. 

Geriye pekaz bina kalmıttır ki, 
buni1tr da kısa bir zaman içinde yıkı
lacaktır. 

Böylece yıllardanberi sUrUncemede 

Sevmek ve 
aldanmak 

(Ba§ı ı. inci sayfada) 

aaalı kuıurlan varsa da, bunlar 
iyi liıe tahıili ıörmemit olmaıı
na bağıılanmııtır !,, 

Bir de hayat mücadeleımdeki 
iddia ve divalan dinleyiniz. 
Kimden ıu veya bu tubede mü
tehuaıı olduğunu ititiyonunuz? 
Bilikiı herkes ıize çantuında 
kaç diploma olduğunu ıöyler. 
Bizde alaya uğrıyan diplomuız 
ilim, diplomalı cehaletten pek 
çok daha az gülünç değil midir? 

Şimdi vekaletler müsabaka i
le memur almağa baıladılar. 
Diplomanız, müıabakaya girme
niz için bir vesikadır, o kadar! 
Yeniden imtihan verecekıiniz ve 
muvaffak olmazsanız, diploma
nıza rağmen, devlet kadrosunda 
yer bulamıyacakıınız ! 

Liseden kolay geçmek, üniver
aitede hiçten muvaffak olmak, 
böyle bir müıabakadan yüzgeri 
dönen zavallı gencin lmaunı de
ğildi. Asıl cezayı •i~di çek;yor ! 
Mücrimler onu aldatmı~ olanlar
dır. Eğer lise ve üniver• 0 tede 
merhametsizce imt;han edilmi§ 
olsaydı, hayat mücad~lesinde li
yakatinin yerini ald-:Yı za'?lan, 
mekteb aleminde aevilmit oldu -
ğunu hatırlıyacaktı. 

Bizlerin halkçılığımızın esası, 
aldatmak değil, sevmek olmalı -
dır. Halkı hayallerle, gündelik 
memnuniyetlerle avutmak ve u
yuıturmak değil, onu daima ha
kikatle yanyana tutmak, müca -
delenin çetinliklerini ondan giz
lememek: lıte öz cumhuriyetçi
lerin düllurlan ! Niçin ıençliji
miz için batka türlü hareket e
delim? Niçin onu bir gün sevin
dirmek, bir in bize bağlamak 
için, ömrünün sonuna kadar ha
yal aukutlan ıçınae ıauıa\, ~ ... ,. 
meğe mahkum edelim? 

Bazı it müsabakalarında baıit 
imli ve baıtt liun yanlıtları için
de boplmuı imtihan kajıtlan 
görüyoruz. TUrldye kültnr haya-
tı 1914 den son kendini toparla
ma yıllanna kadar derin bir buh
ran ıeçirmiftir. Bu buhrandan 
ve onun terbiye müeeıeıelerimiz
deki teeirlerinden ne cumhuri
yet, ne de onun kültür bakanla
n mesuldürler. Bu botluk kolay 
kolay dolmaz, dolsa da "buıünkü 
taleb çoklujuna cevab veremez. 
Her taraflı yürümeie mecbunız: 
Muallime karıı, talebeye karıı, 
ciddi ve arkı davranmak, hepain
den tam ve kuaursuz vazife iste
mek! Cumhuriyet kadrosu aded 
dejil, liyakat bekliyor! 

F. R. ATAY 

l IÜ(Üll DIJ HABERLER 1 
X Brüksel, - Parlamento fevkalade 

büdce ile ipizliğe kartı mecburi sigor
ta kanununu kabul etmi1tir. 

X Prq, - Nazırlar meclisi toplana
rak kanun işleri, iktisadi meseleler ve 
gelecek yılın büdccsi hakkında görüt
md§tür. 

X Löburje, - Villa Kublay'da yapı
lan hava şenliklerine iıtirak etmek ü
zere l 7 tayyarelik İngiliz filosu bura
ya gelmittir. 

X Rema, - Katedralin ihyasını kut
lamak için tertib edilen ıenliklere baı
lanmııtır. 6000 kip "Büyük saatlerin 
olümü., adlı dini bir piyes oynamıtlar
dır. Matedralin açı111 töreninde bulun
mak üzere B. Löbrön Paris'ten hare
ket etmittir. 

X Lonclra, - GoldJmit 82 yaıında 
vefat etmittir. Goldtmit İngiltere'de 
liberal Judinu partisini kurmuıtu. 20 
aenedenberi yahudi cemiyetinin reisli
ğini yapıyordu. İncil tetkikleri ıçın 
akademi kendisine altın madalye ver
miıti. 

X Berlin, - Evlenme ve boaınma 
kanunlarının Avusturya'da dahil ol
mak üzere bütün Almanya'da birleıti
rilmesi hakkındaki kanun resmi gaze
tede neıredilmittir. Boıanma sebeple
rine kıaırlrk, çocuk doğurmaktan istin· 
kif ve kastler de ilave edilmiıtir. 

X Bern, - Federal mecliı silih, cep
hane, patlayıcı maddeler ve harb mal
zemesi ticaretiyle bu maddelerin idhal 
ve iharcını federal makamlann nezare
ti altına alan bir kararname çııkarmıı

tır. 

X Mekaiko, - Satın alınan petrol 
kumpanyalan yüksek mahkemeye mü
racaat etmiılerdir. 

İstanbul' da yapı 
güreşler 

İatanıbul, 9 (Telefonla) -
lerde bütün mıntakaların ittir 
Anıkara'da yapılan aerbest güret 
ciliklerinde kazanan güre 
milli takım elemanları arasında 
edilen müsabakalar bu gece '!': 
stadyomunda yapıldı. Neticeleri 
diriyorum: 

Birinci güreı: 56 kiloda T 
şampiyonu Ahmet Çakır (İsta 
le Muatafa Atkır (Ankara) gur 
ve berabere kaldılar. 

İkinci güret: 61 kiloda milli 
dan Ahmet ltık (Ankara) ile 
Yüzer (İstanbul) güreştiler. N 
de Ahmed ltık galip geldi. 
Oçünciı giıreş: 79 kiloda M 

Ahmet (milli takımdan) He 1 
Teker (Edirne) güreştiler. A 
tutla galip geldi. 

Dördüncü güreı: 66 kiloda 
(milli takımdan) ile Feridun 
(İzmir) gureştiler. Sadık gahp 
dı. 

Beşinci güret : 87 kiloda B
0 

Mustafa (mılli takımdan) ile Hüs 
Yener (Amasya) güreştiler. Bil 
Mustafa tuşıa galip geldi. 

Altıncı gureş: 72 kiloda Ank 
Hiıseyın tınılh takımddan) ile C 
Atık (Ant.cıra) gureştiler. Hus 
galıp sayıld.ı 

Yedinci güreş: 79 kiloda Me 
Ahmet ~mıuı ta.ıı:ımdan) ile Adıl 
ner (Samsun) gureştiler. Mer 
Ahmet tuşla galıp geldi. 

Sekizinci gureş: 87 kiloda Biı 
Mustafa (milli takımdan) ile Se 
Ahmet (Samsun) gür~ştiler. Bu 
Mustafa tutla galip geldi. 

Çoban Mehmetle Samsunlu A 
arasında yapılacak olan son güret 
banın 8'lkat olmaaı yüzünden geri 
mı.ttır. 

ilk kimya fabrikamız 
temeli bugün atlhyo 

(Başı ı. ıncı sayiada) 
teıkil etmektedir. 

Bu münasebetle İzmit'te yarın 
:s ' .-- -:;.,,.ıuı,.:.ıan deniz yarışl 
ve eglenceler tcrtib cCtılmıştır: .Del! 

kil ve diğer vekillerimiz bu spor t 
liklerinde de hazır bulunacaklardır. 

Sü•rbank a1qam büyük bir ziy 
verecek "bqvelril, vekillerimi• 
diğer davetliler gece saat 23 te 1 
bul'a dönmüı olacaklardır. 

lzmit'te hazırhktar 
İzmit, 9 (Hususi muhabirimiz t 

fonla bildiriyor) - Başvekilimiz 
lal Bayar beraberlerinde İktıaad 
kili Şakir Kesebir, İt Bankaısı, M 
kez Ban.kaaı, Sümer Bank Umum 
dürleri, birçok saylavlar ve gazet 
ler olduğu halde yarın saat 11 de 
rimize ,cref vereceklerdir. 

Sudkostik ve klor fabrikasının 
me 1 atma töreni Baıveıkıilin teırif 
müteakib yapılacaktır. 

Bu münasebetle 9ehrimizde te 
edilmit olan deniz festivali, re 
hareketli, ıtıklı olacaktır. Eğlene 
çok güzel olması için her feda.kir 
yapılm1Jtır. 

Ba,ta Yavuz olmak üzere donan 
mız körfeze geılmit ve tayin ed 
yerlerini almıtlardır. İzmit'in r 
mı, 9ehir baştan bata tenvir edi 
her taraf bayraklarla süalenmitt 
Adapazarı, Kandıra, Geyve, Here 
Karamürsel kazalarından ve ltöy 
den tehrimize gelenlerin sayısı b 
leri apnaktadır. 
Şu anda İzmit sokakları 

gibi kaynıyor. Sümer Bank tarafın 
Erkin gemimizde Bqvekil ıeref 
400 kiJilik bir öğle yemegi verilece 
tir. 14 de bqhyacak olan deniz fel 
vali geç vakitlere kadar devam e 
cektir. İstanbul, Bandırma, İ 
Karamürsel ve İznik'deki sporcu 
bu aklf&Dl 1ehrimize gelmitlerdir. 

Gece, Yavuz harb gemimizde 
auvare tertib edilmi9tir. 

Sokak ortasında bir 
yaralama 

İstanbul, 9 (Telefonfa)-Buglln 
at 15 de Fatih'te Gelenbevi orta 
tebi önünde bir facia olmuftur. Jl 
dan .okağında 14 No. lu evde otur 
rüsumat memurluğundan mUte 
Necibin oğlu ve Cibali tütün inlıi 
fabrikuında itÇi 25 yaılarında ti 
met ve gene aynı mahallede otu 
nifanlısı Seheri ve Seherin annesi 
'eyi sokak ortasında ağır ıurette 
çaklamıttır. Yaralılar Haseki ha• 
nesine kaldırılm19tır. Fakat hayat 
tehlikededir. 

Bir otobüs yandı yedi kiti ö 
K.onatantin, 9 a.a. - Bir otobüs 

rin civarındaki hendeklerden bit 
yuvarlanarak atet almıttır. Otobilt 
karbon haline gelen yedi ceset iıkt 
mıttır. 17 yolcu da yaratanını 
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l•kenclerun halkı, ellerincle türk ve Hatay bayrakları olduğu halde Payas'tan gelen kolu kar§ılamağa hazırlanmışlardır 
.. ..,~ . > tS 

Orgeneral Asım Gündüz Antakya' dan ayrılırken 

Oreeneral Asım Günclüz arlıadCl§ımız Sallet Gürol'a 
i:zahat veriyor 

Türk a.kerinin gircliği her §ehir l)e kaaabaJa taklar kurırlmuı, ue 
halk yeclisinclen yetmİ§İne kadar ıopJ.anmqtı 

Asi nehri kıyılarında motosikletli türk askerleri 

Antakya' ya ük giren askerlerimi.a 

... 

Hallan dolJurJufa yolJan, önde kumandan, a.lıerimiz lerlİ70f' 

Hatay'a giren bir taburumuzun kumcuulanı, kolonel Kole H 
bClfkon•olo• Celal T evlik Karasapan'la birlikte 

Reyltaniye'ye eiren türk aıkeri Hatay'da türk orclusu mümessili Feyzi Mengü~. lıolonel Kole oe IHqkomoloSUlftlQ huzıuuntla 
büıüh bir ı~I reımi 1.G/!.h oc ltııllt delice allnf!.tulı 
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Vilayetler 
Memleket hastahanesi 

bakiye inJaatı 
Malatya V aliliiinden: 
1 - Ekailtmeye konulan it: Malat

ya viliyet merkezinde yaptırılmakta 
olan memleket hutanesi bakiyei inp
at ve teaiaatI, 

2 - Bu i§C aid evrak: 
A) Eksiltme prtnameıi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Bayındırlık İtleri genel §&rtna
esi, 
D) Yapı itleri umumi fenni prtna-

mcai, 
E) Hususi ıartname, 
F) Srhhi tesisat ıartnamesı, 
G) Elektrik ıartnamesi. 
H) Proje, 
J) Keıifname. 
3 - Yapılacak inp.at ve teıiaat 

1. 7. 938 tarihinden itibaren on bet 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. ıs. 7. 1938 
tarihine rasthyan cuma gUnU saat 16 
da ihalesi yapılacaktır. 

4 - Yapılacak inşaatın muhammen 
kepf bedeli S9453 lira 67 kuruıtur. 

Muvakkat teminat mikdan 4459 lira
dır. 

5 - İsteklilerin muvakkat teminat
larlyle 1938 takvim senesi için Nafıa 
Vekiletinden verilmiı müteahhitlilr 
vesikaamı ve §imdiye kadar liaka 
25000 liralık tesisat yapmıı olduğuna 
dair vesikayı muhtevi zarflarını ihale 
aaatından bir aaat evetine kadar vila
yet daimt encilmeni riyasetine tevdi 
eylemeleri lazımdır. (Bu zarflar 2490 
aayılı artırma, eksiltme ve ihale kanu
nunun 32 inci madde-sinde yazılı ıe
kilde hazırlanmıı olacaktır.) Po.ta ile 
gönderilecek mektupların teahhurla 
vürut etmesinden dolayı mazeret ve 
mesuliyet .kabul edilmez. 

6 - Keşifname, şartname ve diğer 
evrak Malatya, Ankara, İstanbul na
fıa mUdürlUklerinde görillebilir. Veya 
3 lira mukabilinde Malatya nafıa mü
dürlüğünden tedarik olunabilir. 

(2193) 4235 

fenni mezbaha yaptırılacak 
Akaara1 Belediye Riyuetinden: 

1 - 9287 lira 49 kuruı bedeli keJif • 
li Akaarayda inp olunacak fennt 
mezbaha kapalı zarf uıulü ile münaka
saya vazedilmittir. 

2 - Talihler inpata ait fenni ve hu
auıt prtname ile planlarını Aksaray 
belediyeıinden bedelıiz alınır ve iıti
yene gönderilir. 

3 - Talipler yüzde 7 buçuk muvak
kat teminat akçesi olarak 696 lira 56 
kuruı yatıracaklardır. Bu bedele göre 
banka teminat mektubu esham ve tah
vilat kabul edilir. İhaleyi müteakip bu 
miktar bir misli daha arttırılması la
zımdır. 

4 - Teklif mektupları ihaleden bir 
saat evel Aksaray belediye encümeni-
ne verilmiı ve yahut gönderilmiı bu • 
lunacaktır. Vaktinde verilmiyen ve 
gelmiyen teklifler kabul edilmez. 

S - Teklifler 2490 numaralı kanu. 
nun tarifatına ve hükümlerine uygun 
olacaktır. 

6 - Kati ihale 14. 7. 938 pertembe 
günü ıaat 14 te belediye daireıinde ic· 
ra kılınacaktır. 

7 - Talipler ihaleye iştirak etmek 
için müteahhitlik vesikası gösterecek 
:ve ticaret sicillinde kayıtlı olduğunu 

iabat edecektir. (2184) 4230 

Gazino yaptırılacak 
Niicle Belediyeıinden: 

1 - Niğde belediyeıine ai.d hükUmet 
'nündeki parka bir gazino yapılacak-

2 - Ke9if bedeli 1933 lira 51 kuruı o
p 25.6.1938 gününden itibaren 20 gün 
üddetle münakasaya konulmuıtur. 

halesi 14.7.1938 tarihine m~ .. adif 
erfembe günü aaat 14 de belediye en
limeninde açık eksiltme usuliyle ya
ılacaktır. 

3 • Taliplerin ıartname ve projeıi
i görmek için her gün Niğde beledi

ine müracaat etmeleri ilan olunur. 
4242 

Yol tamir ettirilecek 

daimi encümen kaleminde veya Nafıa 
dairesinde görebilirler. 

4 - İhale birinci maddede yazılı 
gün ve saatte Balıkeıir hUkümct ko
nağında villyet daimt encümeni tara
fından yapılacaktrr. 

S - İsteklilerin Nafıa Veklletin
den 938 yılı için alırumı ve bu ite gir
miye selihiyet veren mUteahhidlik ve
sikaaını ve pyanı kabul müteahhidlik 
evrakını ve muvakat teminatım mal
sandığına yatırdığına dair makbuz ve
ya tayan kabul banka mektuplarını 
2890 No.lu kanunun 32 inci maddeıi 
ahkamına tevfikan nrflıyarak ihale 
saatinden bir ıaat evet viliyet daimi 
encümen reiıliğine makbu.s mukabi
linde vermesi lbımdır. 

6 - Postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. (4167/2308) 4418 

Bahkesir Pire Edremit 
yolu tamiri 

Balıkeair Vilayeti Daimi Encü
meninden: 

1 - Pazarlığa bırakılan Balıkeıir -
Edremit yolunun 700 + 86 - 400 + 
94 üncü kilometreleri arasındaki kıs
mın tamiratı esaaiyesinin yapılması i
çin ihale tarihinde isteklisi çıkmadı

ğından gene ayni şerait dairesınde ya
pılmak üzere 28 temmuz 1938 tarihine 
tesadüf eden perfembe günü saat 10 a 
kadar bir ay zarfında pazarlıkla veril
mesine karar verilmi9tir. 

2 - KeJif bedeli 25534 lira 38 kuruı 
1.1lan bu ite aid evrak ıunlardır: 

A- Kefif hulisaaı, fiat bordrosu, 
metraj cetvelleri ve malzeme grafik
leri 

B- Hususi ve fenni tartnamclerle 
eksiltme tartnameıi. 

C- Mukavele örneği 
lstiyenler bu evrakı viliyet daimi 

encUmen kaleminde veya Nafıa mü
düriyetinde görebilirler. 

3 - Pazarlıkla ihale Balıkesir'de hU
kümet dairesinde teşekkül edecek vi
layet daimi encümeninde yapılacak

tır. 

İstekliler encümenin mutad toplan
tı gUnleri olan pazartesi, perıembe ve 
cumartesi günleri ıaat 10 da Encüme
ne müracaat ederler. 

4 • Eksiltmeye cirebilmek için Na
fıa vekiletinden 938 yılı için alınmı' 
ve bu ife girmiye ıali.hiyet veren mü
teahhitlik vesikasını ibraz etmiye 
mecburdur. 

5 - Teminatı katiye bu baptaki teb
licat ahlı:lmma tevfikan puarbiı mü
teakip iti edilecektir. (4103-2246) 

4336 

Vali konağı in~aatı 
Yo:ısl'at Nafıa Müdürlüjiindenı 

1 - Yozgatta inşa edilec~k "43720" 
lira 66 kuruı ketif tutarlı vali konağı 
inpatı ve elektrik tesisatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2 - Bu ite aid 9artname ve evrak 
şunlardır. 

A ._Eksiltme ,artnameıi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa ifleri genel prtnameıi, 
D - Yapı itleri f ennt prtnamcai, 
E - Huıust prtname, 
F - Elektrik teıiaatı fenni prtna

mesi, 
K - Kefif, tahlili fiat, metraj cet

veli, proje, plan bunlar bedelıiz olarak 
nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Eksiltme 15.7.938 cuma günü 
saat 14 de viliyet encümen odaıında 

yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için i&· 
teklilerin % 7.5 hesabiyle "3279" li
ra 5 kurut teminat vermesi ve nafıa 
vekaletinden muaaddak milteahhidli:C 
vesikası göıtermeıi lizımdır. 

S - Teklif mektubları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir ıaat 
eveline kadar encümen odaaına geti· 
rilerek eksiltme komisyonu reiıliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektubların 

nihayet 3 üncü maddede yazılı aaate 
kadar gelmiJ olmaıı ve dıJ nrf ın mil· 
hür mumu ile iyice kaptılmıt olması 
şarttır. Postada olacak gecikmeler ka 
bul edilmez. (3851/2064) 40S2 

Orta okul bakiye inıaıll 

ULUS 

Parke yol • 
ınşası 

Di1arbakr Nafıa Müdürlüiiin. • 
dftl ı 

1 - İhaleye konulan İf: • 
Urfa kapı İzzet pafı8 caddesi parke 

yolunun 26109,96 liralık inpatı kapa
lı zartla ihaleye konmuıtur. 

2 - Du İfe •it evrak fUnlardır: 
A - Ekailtme ,artnamesi. 
B - Mukavele projeıi. 
C - .Huımi, fenni, bayınduhk it

leri genel şartnameleri. 
D - Bu evrak nafıa dairesinde gö

ıülebilir. Ve istenebilir. 
3 - Bu ifin ihalesi 20 temmuz 938 

çarşamba gUnU •aat 11 de kapalı zarf 
usuliyle nafıa müdürlüğünde yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek isin 
1958.25 liralık muvakkat cari sene ti
caret odası 'Veıikaaı, nafıa vekaletin· 
den alınmıf 10.000 lıradan yukt1.rı eh
liyet vesikası. 

5 - Taliplerin ızarfları cuma gUnU 
ihale aaatından bir saat evci komis -
yon reisliğine makbuz mukabilinJe 
vermeleri, postada gecikmeler kabul 
edilmez. (4320/2368) 4509 

Yol tamir ettirilecek 
Aydm Daimi nEciimeninden : 
1 - Eksiltmeye konulan if Aydın 

vilayetinin Söke - Ortaklar yolunda 
14-ı-000-18+000 kilometreleri ara
sında esaslı tamirattır. Ketif bedeli 
15749 lira 44 kuruştur. 
Yapılacak iş: 4 kilometre uzunlu

ğun.da şose tamiridir. 
2 - Bu ite ait p.rtnameler ve evrak 

şunlardır. 

A- Eksiltme 9artnameıi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel fart

nameai, 
D - Tesviyei türabiye ıoıe ve kar

gir in9aata dair fe:ı!li şartname 
E - Hususi fartname 
F - Ketif cetveli, ıilıilei fiat, met

raj cetveli. 
G - Grafik, proje 
lstiyenler bu fB.rtnameleri ve evra

kı bedelsiz olarak nafıa müdürlüliln
de görebilirler. 

3 - Eksiltme 28.7.938 tarihinde 
pertembe günti saat 11 de vilayet en
cümenmde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için iı
tekUnin 1181 lira 20 kuru.fluık muvak
kat ~nM vermesi ve nafıa veklle-

tin<l en alırunış mütcahhidlik vesika
sı ve yaptığı e.n büyük işin bedeli 
12.000 liradan ap.ğı olmaması mUto
ahhidin bizzat diplomalı mUhendia 
veya mimar olmuı veya bunlardan bi
riyle müttereken teklif yapması ve 
mukaveleyi birlikte imza etmesi ll
zımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir aaat 
evetine kadar vilayet encümenine ge
tirilerek eksiltme encümen reisliği
ne makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların 

nihayet üçüncü maddede ya.zıh aaate 
kadar gelmiş olması ve dıf zarfın mil· 
hür mumu ile iyice kapatılmıf olmaaı 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 4498 

Elettl projesi y1phrll1<1k 
Borçka Belediye Bqkanlığmdan: 
1 - Borçkada yaptırılacak hidrolik 

elektrik tesisatı için (800) metre u· 
zunluğunda bir kanal ile fabrika ve 
üç metre irtifaında ve bet metre ar
zında yalnız cephe dıvarı havi bir ba
rajın ve (2000) metre uzunluğundaki 
şebekelerin plan ve proje evrakı ke§· 
fiyesinin iki nuaha olarak tanzimi iti 
1-7-938 den lS.7.938 tarihine kadar on 
beş gün müddetle eksiltmeye veril
miıtir. 

2 - Muhammen bedel yol masrafı 
hariç olmak üzere 7 5 lira muva.kkat 
teminat akçeıi beı lira altmıı iki ku
ruıtur. 

3 - Kasabanın 1-1000 mikyaeında 
hali hazır ve müstakbel haritaıı var· 
dır. 

4 - Bu kağıdlar ihale tarihin<len 
itibaren on gün içinde yapılacaktır. 

5 - İltekli olanlar Borçka beledi· 
ye encümenine müracaat eylemelidir
ler. 4451 

Ankara Be~erli:'esi 

a •• " 1r11m11 111 .... 
Ankara Belediyeeinclen : 

1 - Belediye haataharıeıine alına
cak ekmek ve francala için istekli 
çıkmadığından açık elasiltmeıi on 
gUn u.zatılmıftır. 

2 - Muhammen be~li (471) dört 
yüz yetmif bir liradır. 

3 - Muvakkat temin.c.tı (35.5) otuz 
bet buçuk liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı i§leri kalemine ve 
isteklilerin de 19 temmuz 938 aalı 
gUnü saat on buçukta belediye encü
menine müracaatları. (2360) 4502 

Benzin ahnacak 
Ankara Belediye.iııden : 

1 - Belediye otomobili için alııı.a
cak S.S ton benzin on bet gUn müddet
le aç.ık ekailtmeye konulmuftur. 

2 - Muhammen bedeli (1290) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (96) lira· 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek iıtiyen
lerin her gUn yazı İfleri kalemine ve 
iıteldilerin de 26 temmuz 938 salı gü
nü saat on b~ukta belediye encürıe-
nine müracaatları. (2376) 4513 

Benzin ahnacak 
Ankara J:Selediyetinden : 
1-Belediye otobüs ve fUbelerinın 

ihtiyacı olan 25 tonu orta benzin ol
mak üzere 900-1100 ton benzin on be§ 
gün müddetle kapalı zarfla eksiltmi
ye ko.nulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (256.880) li
radır. 

3 - .Muvakkat teminatı (13 981) li
radır. 

4 - Şartnameıini görmek istiyen
ler her gün yazı i'§leri kalemine mü
racaatları. Ve ihale 26 temmuz 938 lk· 

lı günU saat on birde belediye encü
meninde yapılacağından isteklilerin 
o gUn aaat dokuza kadar teminatla
riyle birlikte teklif mektuplarını re
lediye encilııMni.ne vermeleri. (2377) 

4514 

200 cam alınacak 
Ankara Belediy..mden : 

1 - 19S8 aeneai içinde otoblaalerin 
kırılacak ve değiftirilece.k 200 adet 
cam on beş gün müddetle açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

J - Muhammen ,bedeli (IOO) ıckiz 
ytıa Urac!n. 

3 - Muvakkat teminatı (60) altmış 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek iıatiyen
lerin her gün yazı itleri kalemine ve 
iıteklilerin de 26 temmuz 938 salı gü
nU ıaat on buçukta belediye encüme.-
nine mUracaatları. (2365) 4507 

16 kılem boya ıhnacak 
Ankara BelediyMinden : 

1 - Otd>Uslerin bir ıenelik 16 ka
lem boya ihtiyacı on bef gün mUddet
le açık eksiltmeye konulmuthır. 

2- Muhamınen bede.ti (1240) bin 
iki yUz kırk liradır. 

3 - Muvakkat teminat (93) doksan 
üç liradır. 

4 - Şartnamesi ve Hateıini görmek 
ietiyenlerin her gün yazı itleri kale
mine ve isteklilerin de 26 temmuz 
938 salı günü aaat on buçukta beledi· 
ye encümenine müracaatları. 

(2363) 45C5 

Kırtasiye ahnacak 
Ankara Belediye•inden ı 

1 - Belediyeye alınacak kırtasiye 
on be9 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (680) lira
dır. 

3 - Muvakkat temin.atı (51) lira~ 
dır. 

4 - Liıtesini görmek iıtiyen-
lerin her gün yazı itleri kalemine ve 
iıteklilerin de. 26 temuz 938 ıalı gü-• 
nü saat on buçukta belediye encilme' 
nine müracaatları. (23~4) 4506 

Çankaya belediye 
ıubeıi muamelltı 

KÜÇÜK İLANLAR 
Satılık : 

Sablık - Ankara'nın her tarafında 
imarca paraellenmiı inşaata elveritli 
arsalar. Tel. 2406 Neıct Şeren. 4170 

Sablık - Ankaranın her tarafında 

irat getirir beton ahtap apartıman ve 
evler. Tel. 2406 Neıet Şeren 4171 

Sablık - Aşağı Eğlencede asfalta 
yakın su ve elektrik içinde 4600 met
re evsiz mamur bir bağ satılıktır. Te-
lefon 2406 4344 

Sablık radyo - Yeni 937 modeli 
gramofonu ile beraber FİLKO marka. 
H. Dilman Koç Ap. No. 4 K. Oğlan. 

4379 

Derhal aabt - Yenişehir'e pek ya
kın toptan ve çok ucuz arazi ebniye. 
Samanpazan istasyon caddesinde No. 
43 Bakkal Mustafa. 4385 

Uygun fiyatla satılık arsa - Her 
türlü inşaata müsait 19 metre cepheli 
550 metlerik. Necati B. Caddesi Yeni
gUnsokak. Telefon 2944 Haaan Me
mikoğlu. 4398 

Satılık yeni radyo - Telefonkcn 
938 modeli S lambalı 138 liraya. Yeni
şehir SUmer bakkah karıısında Alev
ok Ap. No: 1 Bilman Tl: 2910 

4442 

Satılık eıya - Azimet dolayısiyle 

7 parçadan ibaret yatak odası takımı 

ucuz ve acele. Cumartesi, pazar, çar
şamba günleri 16 dan 19 za kadar Yc
ni§ehir Yüksel Cad. Ataç. S. 15 No: 
ya müracaat. 4454 

Satılık otomobil - 935 kapalı mü
kemmel hususi Şevrole Ulus matbaa
sının karıısındaki sokakta Romanyalı 
İsmail ustaya. 4445 

Sablık - Koyunpazarında ve Zahi
repazarında kahvehane ve dükkinlar. 
Koyunpazannda Bay Tevfik Balcı'ya 
müracaat. Tl: 2058 4472 

Küçük ilôn şartları 
Dört aaurlık kUçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük ilanların her defall 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 drfl 
neıredilecek bir ilin için 140 kunıl 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak Uıccre. 
her satır, kelime aralarındııkl boıiuk· 
lar milıtesna 30 harf itibar edilmıttir. 
Bir küc;ilk ilan 120 harften ibaret ol· 
malıdır. 
Dört satırdan fazla her aatır için ayrı· 
ca 10 kuruı ılınır • 

Aranıyor - Ev, apartıman, arsa 
ranıyor. Satmak istiyenler milr"" 
Tel. 2406 Neıet Şeren 41 ~ 

Kiralık : 

Kiralık kat - Necati bey okulu 4' 
van Necati bey mahallesi Kıvanç f/11 

kak No. 13. Uç genit oda hol baafO 
havagazı fevkalade manzara. 4221 

' 
Bir Bay İçin - Möble, konforlu r 

da. Yeniıehir, Tuna Caddesi YiğitkO' 
ıun sokağı, No. 15. 4237 

Kiralık - 4 oda bütün konfor ay~ 
25 lira, iki ay için Maltepe Akıncı1'1 
sokağı No. 20 ye müracaat. 4384 

Kiralık apartıman daireıi - Adliyf 
sarayı arkasında Çıknkçılar yokuıun 

da Çulha apartımanrnda 2 daire kapıCI' 
ya ve Tl: 27 50 N o. ya milracaat. 

4388 

Kiralık - Sağlık Bakanlığı karf"i 
aında Çagatay So. 22 de 3 oda mut
fak, banyo, 2 balkon (çatı katı) tedl" 
muzun 1 S inden kiralıktır. 440f 

Kiralık müıtakil daire - 3 oda 1 
hol her bir müıtemilit. Alt kat. Yeni
tehir Kocatepe Kızılırmak S. No: 14 
Ti. 3320 4423 

Sablık Fotofraf Makinesi - Con- Kiralık daire - Kooperatif arka 
tax 11 24x36 MM Mit Zeiaa Sannar sında dört yol ağzında her nevi bil 
l :2 yepyeni son model Alman,}'.a'dı k ittihazına elve~~tli 4 büyük oda. Al 
lınmış[ 225 lira daha ucuz verilecek. "tll1d b••'"'• • --.aat. 426 
Tan Oteli 4 - 6 arasında Nuri Çenç-
oğluna müracaat. 4520 

Kurslar: 

Daktilo Kursu - 48 tncl devrealne 
temmuz 938 ilk haftaaında bqlıyor. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkaaı 
Yenihamam apartmanı Tel: 3714 31501 

lş arayanlar: 

lı ar~or - Tahıilim liıe tiere
cesinde yaıım 29 yazı hesap, idare ve-
sair bilQmum itlerde aktam veya ıece 
mUaait ıeraitle çalıpbilirim. Uluı'da 
(Ak-İat) rumuzuna mektupla müraca
at edilmesi. 

Biraz Fran11zca da bilen - DUrüıt 
ve çalışkan bir genç şirket veya husu
si müesseselerde katiplik veya muha
sip yardımcılığı gibi bir iş arıyor. Az 
maaşla da kanaat edecektir. N. B. ru
muzu ile posta kutusu 142 ye yazıl-
ması. 4453 

.\ramyor : 

Aranıyor - Bahçeli evler koopera
tifinden B 4 tipi ev hi111eıini satmak 
istiyenlerin Ulus ilan memurluğuna 
muracaatları. 4482 

Türkçe Macarca bilen bir baydan 
Türkçe öğrenmek isteniyor. Uluı'da 

(K.N.) rumuzuna mektupla müracaat 
edilmesi. 4437 

Kiralık - Demirtepe N ecatibey ar 
faltı, köprüden 10nra aağda N. ıs illt 
kat. Havaguı, elektrik, au, S oda, 1 
hol, 58 Ura. 4436 

Kiralık - Mobilyalı mobilyasız oda. 
Yenitehir Atatürk bulvan Ordu~ 
karıısı Sevim apartmanı 3. No.lu da-
ire • 4439 

Kiralık - Samanpazan Xurıunllt' 

cami karpsı Alem B. A p. Bir daire. 
Havagazı ve konforlu muayenehane 
ve yazıhaneye elverifÜ. Kaprcıya mU-
racaat. 4455 

Kinlık - Kavaklıdere güven evleri 
yanında elektrik ve ıulu 3 oda veaal· 
reli genit ev. Klğrtçı Halil Naci Tl: 
1230 4470 

Kiralık 2 oda - Kalörif erli ve btl• 
tUn konforlu. Yeni,ehir Çiftlik mağ ... 
zalan karşısında Erkut Ap. Kapıcıya 
müracaat. 4480 

Kiralık Balkonlu Oda - İtfaiye 
meydanı Ordu ıokak Kurtuluş apart· 
manı 4 cü kat No: 8 ze müracaat edU-
meai 4499 

Kiralık Kat - Kavaklıdere Fran
aız aefareti karıNrnda dört oda elek· 
trik , su, havaguı, aylığı 30 lira Ti : 
3843 4521 

Zayi - Ankara belediyeıinden al
dığım 147 numaralı çift atlı yUk ara-
bamın pilikaaıru kaybettim. Yeniaini 
alacağımdan eskisinin hükmü olmadı· 
ğı ilan olunur. Ankara Küçük Ayran
cı 16 numaralı evde Ahmet Bağcılar. 

4484 

Arttırmaya konulan evler 
Belediye imar Müdürlütünden: 

Ada P. Mahallesi Mevkii Cinai Mu. Kıymeti 

51 23 H. Bayram Ogüıt mabe- Ahpp iki ev 
di civarı 

8S Lira 

Karne ve bilet yaphrllacak 
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(HAVA SEFERLERİ) 

Mağrur kadın Ankara • htanbul anumda 

pazardan maada her gün : 

Dostluk ma~ları 

dün baıladı 
Zabınkansız bir istihkam gibi 

ınağru~ütün erkeklere yukarıdan 

bakar Çok mu güzeldi? Belki de
ğil. c.ık_ça iri burnu, kirp iksiz. göz
leri ddınckn fazla açık alnı birer 
kuJiye gösterilebiliroi. Gerçi ona 
~ir de denilemezdi. Dolgun ve 
nf dudaklariyle kusursuz çencsi-
11üyük bir cazibesi vardı. Fakat 
,t ler üzerinde bu derece tesir yap
ının asıl sebebi gururu ve müs

zi zekasıydı. Hiç bir erkek onun 
hremiyetine girmiş olmakla öğüne-

ezdi. Aşılması imkansız zirveler na
l dağcıların ihtiraslarını kamçılar
a, y irmi beş yaşına rağmen, erk(;k 
3Jlağı değmemiş olduğu söylenen bu 
-{; de, bütün tanıdığı erkeklerin rü
lar ına giriyordu. 
iukuku bitirmişti. Tahaili müdde
ce sınıf ankadaşlariyle arasında 
hafaza etmiş olduğu mesafeyi, 

ntli de çalıştığı dairede, amirlerine 
iş arkadaşlarına kartı aynen muha

za ediyordu. Ne aervet, ne güzellik, 
e kibarlık, bir erkeğin malikiyetiyle 
günebileceği hiç bi rıey, onun bu 
auılmaz mukavemetini yenmiye uıu
raffak olamamı9tı. 
Muvafakıyetsizliklerinin doğurdu

ğu inkiaan tadil için kendilerine bir 
teselli arıyanlar onun kalbten, histen 
mahrum bir yaradılıtta olduğunu id
dia etmek isterlerdi. Fakat bu şehevi 
dudaklara, bu bazan son derece bay
gın bir bakı§la bakmasını bilen gözle
re cinsi bir hissizlik damgaunr vur -
mak çok büyük bir haksızlık olurdu. 
Etrafını alan erkeklerin alakalarına 
karşı hissiz değildi. 

Bu a l ! k a 1 a r ı devam ettir
mek için kurnaz bir taktik kullan· 
maaını biliroi. İlham ettiği çılgmea 
ihtirasların temquı, ihtimal ki onda 
bir anlık bir §ehvet hiuinden çok da
ha derin ve devamlı bir zevk uyandır
dığı içindir ki, kendini bir tek erke
ğe hasred~rek, bütün diğerlerini fed:ı 
etmiye razı olamıyordu. O bir ışıktı, 
Etrafında dönen pervanelerin kendi· 
sine çarparak yanmalarından duydu -
ğu zevkten mahrum kalmak istemi • 
yordu, 

Etrafını çeviren a§ıklar... Bunlar 
~e.şit çeşitti. Evela da.ire arkadaşları 
ıçınde ona yaranmak için biribirleriy
le yarı9 eden bir rekaıbet vardı. Sonra 
aile ve ahbap muhitlerindeki t.lmdığı 
erkekler gelirdi. Bunların kimisi ev
li, kimisi bekhdı. Bazıları zengindi, 
onun çelik kalbini kıymetli hediyele
rin teshir edebilecekleri vahi ümidine 
kapılırlardı. Diğerleri fa.kirdi, ona, 
yegane hediye olarak, zengin gönül
lerini getirirlerdi. Kimisi cüretkardı, 
hislerini bir roman gibi muntazam 
cümlelerle dökerek ona peri masalla· 
rı anlatırdı. Kimisi, bütün söyliye
ceklerini gözlerine doldurarak, ağzı
nı açmadan, karşrdan, mahzun bakış
lari y le ona neler neler anlatırdı. Fet
hine çıktıkları kalbin zaıbtedıilmez ol
duğunu anlıyarak yollarından çabuk 
dönenler yanında, sonuna kadar az
metmiye karar vermiş görünenlcı e de 
rastlanırdı. 

O, Leyla, bir kıraliçe gibi biitiln bu 
aadık tebaları arasında hüküm ıürer-
di. 
Leylanın önüne bir gün, şimdiye 

kadar rastlamış olduğu erkeklerin hiç 
birine benzemiye.n yep yeni bir tip 
çrlı:tı. 

Bir akşam üzeri, daires~nde? çı~
mış, tramvay durağına dogr~ ·~~rlı
yordu. Birden kaldırımın u~~unde 
duran §ık bir gri spor otomobılınden 
otuz ya.,larıında sportmen vücudlu ya· 
kı§ıklı bir genç yere atladı. Önü!le ge-
çerek: . . 

- Müsaade etme.z mi.siniz, dedi, sı
zi evinize bırakaymı? 

Leyla hayretle durdu, cüreti bu ka
dar büyük bir laubalilikle küstahlık 
ederecesine götüren bir erkekle ilk de
fa olarak karşılaşıyordu. Bir an ona 
hakaTet etmek ıçin zihninde agu ı..u 
cümle aradı. Fakat, müstehzi tabiatı 
galebe çaldı: 

- Çok naziksiniz beyefendi, dedi. 
Fakat bilir misiniz, ben gri renkten 
hiç hoşlanmam. Otomobilinız kırmızı 
olsaydr, teklifinizi maalmemnunıye 

kabul ederdim. 
Genç adam, nezaketle eğildi: . 
- Emredersiniz 1 Dedi ve Jtomobı

line binerek uzakla~tı. 
O gece, bu garip hıldise Lcyla'nın 

zihninden çıkmadı. 
Ertesi ak,am, genç kız, aynı yerde 

gene bir otomobil durduğunu farket
ti. Bu kıp kırmızı biır ıpor arabaaıydı. 
Dikkat edince dünkü otomobilin ayn. 
olduğunu, yeni boyasının pırıl p_ırıl 
parladığını far ketti. Bir gün evelkı a
dam gene kaldırıma atlıyarak yolunu 
kesti: . 

- Bu sefer, dedi, ümit ederim kı, 
ricamı kabul edeceksiniz. 

Leyla, muhatabının yüzüne bu defa 
daha dikkatle baktı. Bu adam kendi
siyle alay mı ediyordu. Hayır, bu yüz
de bü ilk bir kibarlık ve hareketinin 

gar abetiyle tezat teşkil eden bir neza
ket ifadesi okunuyordu. 

Genç kız tereddüt etti. Olmtyacak 
bir şey iıtiyerek, onu gülünç mevkie 
düşürmiye kalkışmıştı. Halbuki işte 
o olmıyacak sandığı ~ey yapılmıştı. 
Şimdi kendisi gülünç düşmeden bu i
şin içinden nasıl sıyrılmalıydı ? 

Her hangi bir sarkıntılıgın hak et
tiği şekilde mukabele etmeyi aklın
dan geçirdi. Fakat muzip taıbiati buna 
mani oldu. Otomobile doğru yürüdü, 
binmiye karar vermiş gibi göründü, 
fakat tam çamurluk yanına gelince 
durdu. 

- Ah 1 Dedi, dün dikkat etmemiş
tim. Fakat bu otomobil açık. B-cmıe a
çık otomobile binmesini hiç sevmem. 
.Hem görenler olur. 
Erkeğin kızacğını sanmıştı. Halbu

ki o aynı hürmetle önünde eğildi. Bir 
şey söylemeden çekildi. 

Daha ertesi giınü, Leyla daire ka
pısından çıkınca bu defa lüks ve mü
kemmel bir limuzin' in aynı noktada 
durduğunu gördü. Bu, elde edilmesi 
bir servete mütevakkıf olan harikula
de bir a.cabaydı. 

Araıbanın ön kapısı açıldı ve aynı 
genç kendisine doğru }~rüdü. 

- Bana bu şerefi bahşetmenizi tek
rar rica ediyorum. 

Leyla, bu defa ne yapacağını bilmez 
bir halde karşısındaki gence baktı. Bu 
beklenmedik netice karşısında son 
derece mahcup olmuştu. Ilk defa ola
rak zekasının bir erkek azmi karşısın
da mağlup olduğunu his edıyordu 
Fakat kendisine, bir yabancı tarafın
dan, bu kadar büyük bir kıymet ve
rilmesinden de memnunodu. Bir tek 
sözü üzerine •otomobilini boyatmış, 

&onra gene bir sözü yedi sekiz bin li
ralık bir otomobil satın alması içın 

kili gelmişti. Madam ki mağlup ol
muştu, sözünü yerine getirmeliydi 
Yürüdü ve otomobile bindi. 

Leyla, evinin kapısına yakın bir 
yerde otomobili durdurttu. Yere atla
dı. Genç adam, önünde eğilirken: 

- Bu akşam dedi fevkalade bir 
mehtap olacak, Boğaz'a doğru bir ge
zinti rica edemez miyim? 

Leyla içinden "Yok, işte bu kadarı 
fazla" diye düşündil. Fakat bu garip 
adam, onu adeta mıknatıslamış gibiy
di. Dudaklarından hiç ummadığı bir 
cevap döküldü: 

- Peki. Saat dokuzda beni burada 
bekleyiniz. 

Bu, bir erkeğe verdiği ilk rande· 
vuydu. Leyla eve geldiği zaman, na
sıl olup da bu kararı vermiş olduğunu 
kendi kendine soruyordu. Fakat dü
şünüyordu ki bu erke.le şimdiye kadar 
bildiklerinin hiç birisine benzemiyor 
Şu halde, ona bam başka bir muamele
de bulunmuş olması tabii değil midir? 

Saat dokuza kadar, i~i en zıt hisler 
içinde çalkandı. Bu hadiseye bu ka
dar fazla eıhemiyet verişi onu ürküt
tü. "Yoksa, dedi, yoksa. onu şimdiden 
sevmiye mi başlıyorum?" 

Ve sokağa fırladı. Fakat otomobili 
yerinde görmemekle hayrete düştU 

Saatine baktı. Dokuzu iki geçiyor. 
"Acaba neden hala gelmemiş?'' Dedi. 
Aksi istikamette beş dakika kadar yü
rüdükten sonra gene aynı noktaya 
geldi. Fakat otomobilden eser yoktu 
Bu isranndan dolayı kendi kendine 
kızarak gidip gelmeyi bir kaç defa 
tekrarladı. Nihayet saat dokuzu yirmi 
geçe ümidini keserek evine döndü. 

İlk defa olarak bir erkeğe randevu 
vermiş ve erkek gelmemişti. Kadınlık 
gururuna yediği bu darbe, ona kcndı
lerine karşı insafsızca hareket etmiş 
olduğu bütün erkeklerin sembolik bir 
intikamı gibi göründU. 

Hikayeci 

Hizmetçi mektebi 
(Başı 5 inci sayfada) 

Yeıilköyden hareket : 
Ankaradan hareket : 

Ankaradan 
cumartesi günleri : 

8.30 
8.30 

16.00 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Halk ve Sakarya eczanel~ri 
Pazartesi : Ege ve Çankaya .. 
Salı : Sebat ve Yenişehir ,. 
Çarııamba : İstanbul ec.ıaneıi 
Peqembe : Merkes • 
Cuma : Ankara " 
Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

HALK ve YENl 
SiNEMALAR 

Seans patleri 

YENİ 

14.45 
16.45 
18.45 

Her ciltı 
HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

Cumartesi pnleri 
YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

HALK 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

YENİ 
Pazar günleri 

11 
13 
14.45 
16.45 
18.45 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Geceleri saat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat ıehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havaıazı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anban: (3705). - Takı i Te· 
lefon numaralan: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
rı: (2806, 3259). - Yeni§ehir, Havuzba
ııı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi: (3848}; Birlik taksi; (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk vP aoo 
Seferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dcrc'den Ulııs M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Cankaya'dan Ulus M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Keçiören'e 
Keçiörerı'den Ulua M. na 

Ulua 'M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulu• M. na 
Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulus M. na 

Cebeci'den Aı. fabl. ra 
As. labL dan Cebeci'ye 

Yeniıehir'den Uluı M. na 
Ulua M. daıı Yeniıcbir'e 

Sabah 
İlk 
sefer 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

5.00 
6.30 

, tuo 
7.00 
7.00 
7.00 

7.00 -.-
7.00 
7.10 

S. pazan'ndan Aklı:öprü'ye G.15 
Akköpril'dcn S. puan'na 7.30 

Ak~m 
Son 
sefer -23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 
23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

1$ U. Meydanı He İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

1$ U. Meydanı jle Yenfıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasmda saat 8 
den ZO ye kadar vasati her be~ dakika
da i saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferlrr vardır. 

• Ak,amlaz:ı Ulua Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Uluı Mey
danına dönüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine t!bidirler. 

Posta Saatleri 

Teahhiltl!i 18 e kadardır. 
Posta aaat ıg a 'kadar lııtanbul cihetine 
mektub lı:abul eder. 

Tren 

Haydarpaşa 'ya 

Samsun hattına 

Saatleri 

Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, per
ıembe. cumartesi 
Toros sürat.) 

: Herg!in 9,35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 
Zonguldak hattı • ,. 

9.35 
15.00 
16.05 Kırıkkale'ye rayotobüa ., 

";UNDELIK. 
+ 

Hicri· 1357 
Cema.ıil'evel: 12 

S. D. 
Güneı: 4 36 

Rum' - 1354 
Haziran: 27 

S. D. 
Akıam: 19 42 

belediyelerin kontrolü altında, evler
de, otellerde, gazinolarda, dairelerde, 
muayyen ıartlar altında, etraflarına İstanbul belediyesinin 
huzur ve itminan saçarak çalııır, mea- getirteceği otobüsler 
leki hayatları müddetince nihayet bir İstanbul, 9 (Telefonla) - İstanbul 
iki kapı değiıtirmiş, sevgi ve saygı ka· 

belediyesi yakında işletmiye başlıya
zanrnıı olarak, istedikleri zaman köy- cağı otobüslerin işletme projesini ba
lerine döner, mazbut hizmetleri esna-
sında tasarruf etmiı olacakları para zırlamıya başlamıştır. Hangi hatlara 
ile oralarda tarla, ev ve bark sahibi, ne kadar otobüs tahıis edilebileceği 
kısaca birer istihsal unsuru olurlar. teabit edilmektedir. İktuıad vek.ileti 

Ne dersiniz, bu hayal, istenilirse otobüs tipini tayin edince deıhal ye-
hakikat olamaz mı?_ N. Baydar ' ni otobüsler sipari' edilecektir. 

Fenerbahçe mesiresi Moda 
deniz kulübüne veriliyor 

İstanbul, g (Telefonla) - Fener
bahçe mesiresinin belediyeye kalacak 
ve belediyece Modadeniz kulübüne 
verilecek olan kısımlarına ait planlar 
hazırlanmxştır. Moda Deniz kulübü 
30 sene bu eraziden parasız olarak is
tifade edecek, ve sonra burasını üze
rindeki tesisatla birlikte belediyeye 
terkedecektir. Vali thtündağ bugltn 
mesire yerinde tetkikler yapmıştır. 

• 
lımir Enternasyonal 

Fuarına ha%trlanını% 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

Demirspor Güneşi 
Ankarogücü G. Sarayı 

mağlup ettiler 
Ankara Gücii, Galatasaray, Güneş, 

Demirspor kulüplerinin müşterek.~n 
tertip ettikleri dostluk maçları dun 
Ankara GUcü sahasında yapılmıştır. 

İlk maç Demirspor - Güneş arası~
daydı. Maça hakem Muzaffer Ertug -
un idaresinde tam saat 17 de başlanıl
dığı zaman her iki takımı sahada şu 

kadrolarda gördük : 

Güneş : 
Muzaffer Tunçalp • Nihad Alp, 

Turgud Kötklu • Saliha.delin Konak, 
Turğud Gürer, Mustafa Südveren -
Hayri Gör, Salih Ueri, lskender Çınar, 
Orhan Uzay, Taceddin Peta. 

Demir Spor: 

İsmail Artar. Gazi Günday, Hüseyin 
Açıl • Kamil Boğaç, İbrahim Küçük, 
Şemsi Abacıoğlu - lbrahim Kajar, Fet
hi Koman, Orhan Barlas, l ıkender Ak
pınar, Zekeriya Tobah. 

Demirspor rüzgar altına düşmekle 
beraber oyuna hakim bir şekilde baş • 
ladı. Maç cereyan tarzına bakılınca 
Demirspor lehine bir inkişaf . gös:e~i
yordu. Demirspor muhacımlerının 
yerinde paslarla Güneş kalesini sıkış
tırd ıkları bu sıralarda Güneş muha
cimleri de yavaş yavaş açtlmıya ve ra
kip kaleye tehlikeli olmıya b~ladılar. 
Bilhassa Güne§ merkez muhacimi 1s
kender Çınar derin paslarla oyu"?u 
açmıya çalışmakta .. Bu esna~a Demır
spor müdafilerinin ha.talı bır hareke· 
tine hakem penaltı cezası verdi. Bunu 
gole tahvil etmekte güneşliler güçlük 
çekmediler ... 

Bu gole rağmen Demirspor şuurlu 
ve kısmen müessir oyununa devam e -
debildi ve devre bu suretle bitti .. 

İkinci devrede güneşin galibiyet i 
kaçırmamak, Demirsporun da dü§t ü
ğü vaziyetten kurıtu.lmak için azami 
gayret gösterdiklerini görüyoruz .. 
Maç çok seri, heyecanlı ve zevkli olu
yor .. Bu hareketler esnasında 14 üncü 
dakikada Demirapor beraberlik sayı
ıımı yapmıya muvaffak oldu. Maç 
bundan sonra daha i.henkli olmıya 
ba§ladı, karşılıklı akınlar biribirini 
takip ediyor ve maçın bitmesine ya
rım dakika kala Demirspor ikinci go
lünü atarak dostluk maçnm ilk galibi 
olmak şerefini kazanıyor .. 

Şimdi sıra Galatasaray - Ankara 
Gücü maçına gelmişti. Bu maçın ha
kemi Refik Güven'di. Maça 18,15 te 
b~landığı zaman takımların kadroları
nı şu şekilde sahada gördük .. 

Ankara Gücü : 
Kefer. Rıza Kartal, Enver ErJat • 

Abdül Küçük, Ta§kmer, Rıza Arda, 
Nusret Göktuna. Hamdi Dağa§an, Na- 1 
mık Cerev, Fahri Akay, lsmail Türk
oğlu, Hamdi Atak. 

Galatasaray : 
Cahid Melekoğlu - Sadettin Derin, 

Cemil Görgen - Süleyman Uluta§, Hü
seyin Erkan, Oğuz llhan - Omer Göker 
Halid Baykurd, lbrahim Deve, Basri 
Tatkaval, Fethi Atkın. 

Galatasaray kadrosunda izmirli Ce
mil Gürgen ile Basri Taşkaval yer al
mışlardı. Hamdi Atak'ı da Ankara 
Gücünün sol açık mevkiinde gören
ler bu oyuncular yüzünden Gençler 
Birliği için yapılan dedikodunun aslı 
olmadığını anladılar ... Hakikati bilen
ler de bundan memnun olmuşlardır. 
Çünkü Gençler Birliği henüz idma~~ı 
almak siyasetine başlamadı. O henuz 
yetiştirip sağa sola dağıtmaktadır .. 
Gelelim maça : 

Size bunu tafsil etmiyeceğim. Çün
kü Ankara Gücü bu maçta hakim bir 
oyunla ve 4 - O gibi bir farkla galip 
geldi. Bu, Ankara Gücü'nün hakim 

oynamasının tabii bir neticesidir. Ga
latuaray kadrosunun istikrar buldu -
ğu gün Ankara'nın sayılı bir takımı 

olacaktır. Şüphe yok ki bu hazırlk 

devrelerinde böyle arızi neticeler ola

bilir ... Bunu Galatasaray'ın mutlak za
fına deli.1 addetmemek lazımdu. O-
yuncular biribıriyle anlaşıp, tanışıp 

birliği temin ettikleri gün vaziyet 
her halde lehlerine değişecektir. 

Bugünkü maç Ankara Gücü • De

mirapor arasında ve tam saat 17,30 

dadır. Dünkü maçın iki galibi bugün 

ne yapacaklar dersiniz? Sahaya geli
niz de bir taraftan hararetinizi teskin 
için buzlu gazoz içiniz, diğer taraftan 
de heyecanımızı tatmin için ma~ aeyre
diniz. - F. K. 

İsmet Santonin bisküviti 
Bağırsaklarda yaşayan solucanları dütürür bu suretle çocukları 
büyümesine, iştihasına yüzlerine renk ve kan gelmesine yardım e 

Eczahanelerde ku tusu 20 kuruştur. 4 
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Nakliyat. yaptırılacak . 
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Etibank Umum Müdürlüğünden : 
Fethiyede Cenubi Anadolu Türk Anonim Şirketinden 

satm alınan demirbaş ve malzemenin ambalajları yapılmıt 
olarak Göceğe sahile nakline talip olanların şeraiti görüt
mek üzere bir hafta içinde Ankara Eti Bank merkezine 
veya F ethiyedeki Eti Baınk memuruna müracaatları ilan 
olunur. 4519 

Sinema fiyatları 
Ankara Belediyesinden : 

15 Temmuz 1938 tarihinden itibaren Ankara'da sinemalar aşağı
daki şekilde ucuzlatılmıt ve sinemalara ayrıca çok ucuz çocuk ve 
halk seansları ilave edilmiştir. 

Sayın halka ilan olunur. 

YAZLIK TARiFE : Krş. 

Balkon 
Umumi duhuliye 
Sabahları çocuklara mahsu~ matineler 
Cumartesi ve pazar günleri saat 11 ve 1. de ucuz 
halk matineleri 
Her gün öğlende halka mahsus ucuz matineler : 

Balkon 
Umumi duhuliye 

Kültür filimleri gösterildiğı takdirde her gün 
öğleleri yapılan ucuz: halk matinesi tatbik edile

cektir. 
Balkon 
Umumi duhuliye 

Ankara Palas yanında açık sinema 
Cebeci Tan sineması 
Cebeci yeni doğan aile bahçesi sineması 

KIŞLIK TARİFE : 

Loca 
Balkon 

35 
15 

5 
( 15 - 20 
( 

20 
10 

20 
10 
25 

10 -20 
10 -20 

500 
55 

H ususi mevki 40 
Dühuliye 25 
Talebe seansı 20 
Öğleleri halka mahsus ucuz matineler: Balkon 20 

4515 Umumi dühuliye 10 

Müstesna fırsat 
Terki ticaret hasebiyle gayet mutedil fiatlarla satıyoruz: Kurut

ma cihaziyle beraber Makarna yapmak için makinalar. Ayrrca: Pas
ta ve Karemela kısmx da dahil olduğu halde komple bir şeker ima
lathanesi tesisatı. 

Bütün makineler hemen yeni ve mükemmel bir haldedirler. İca
bında motörlerile beraber de satılabilir. 

Alakadarların (A. 2235) numara ile şu adrese yazmalan: 
ALA, Berlin W 35 4517 

...................................................... 
i 

Cebeci htt,,tanesi 

GÖZ 
Hastahkları mütehassısı 

·I Dr.MUZAFFERsander 
i Avrupadaki tetkiklerin· 
! den avdet etmiştir. Muaye-

1
: nehanesi Adliye Sarayında 

Gençağa apartımanından bi-l t tişiğindeki Sarraf Hakkı a-

bule ba,lamı~tır. 3976 

i 

f 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli l partımanına nakletmittir. 

Hastalarım 14 hazirandar 
itibaren, saat 15-19 arası ka-

...................................................... ~ 

Yukandan aşalıya: 

1- Elbise dolabı 
2- Geminin komutanı 
3- Yürüyen 
4- Bir peygamber - bir nota. 
5- Elektrik tabiri 
6- Fala bakan kadın 
7- Bir sayı 
8- Boy'un aksi - çalışkan 
9- Doğu Anadolu'nda bir dağ. 

Soldan sala: 
1- Plak çalan makine 
2- Ateı olmıyan eyrden çılı:maz 

9 
Toprak mahsulleri ofhıi 

kanunu 
Toprak mahsulleri ofis kanunun 

1 tatbiki etrafında Ekonomi Bakan 
1 ğınca hazırlıklara başlanmıştır. Y 
rürlüğe girer girmez kanunun tat 
kine geçilecektir. 

Kamptan dönen taJ('hcler 
Yirmi gündenberi Solfasolda kam 

ta bulunan Gazi Terbiye Enstitu• 
Musiki Muallim Mektebi ve Tar 
Dil, Coğrafya Fakültesi talebesi kaı • 
pın bitmesi dolayısile dün başta 
do mızıka olduğu halde Ulus meyd 
nına gelmişler ve törenle anıta s;ele 
koymuşlardır. 

3- Sahip - erkek 
4· Ortanca harfı çıkarınca içine su kt 

nur. 
S- "N" siz iman 
6- Bedii - bir nota 
7- İşaret - koşuları yeni bitti 
8- Marın::ı -;:ıhilimle bir liman 
9- Bir nota 
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RESMi İLANLAR 
Sıhat bakanhğı 

dürlüğünün - aynı zamanda mezuniyet 
derece11ini de gösteren - fotoğraflı ve 
resmi mühürlü bir vcaikaaıru göndere
ceklerdir.) 

C - Okudukları mekteplerden alm
mış hüsnühal varakası. 

D - Mütehassısları tam bir hastane 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Yeki.. heyetinden, basıtnuı örneğine uygun 

letinden : ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan 

Kü~ük sıhat memurları 

•kteplerine alınma ıartları 

rum leyli, ve İstanbul nehari 
küçuk sıhhat memurlar mekteplerine 

ma şartları şunlardır : 

bir sıhhat raporu. (Bu raporu Hastane 
Baıtabiplikleri ıarfhyarak üstünü mü
hürliyecek ve istekli tarafından mü
hürlü zarf halinde olarak gönderile -
cektir.) 

Fabrikalar 
Şartname tebdili 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Sabn Alına Komisyonundan: 

12 Temmuz 1938 salı günü saat 11 
de kapalı zarfla ihale edileceği 22, 
24, 26 ve 28 haziran 1938 tarihlerinde 
ilan edilen 5000 kilo sarı Vaketanm 
şartnamesinde değişiklik yapıldığın -
dan mezkur günlerde çıkan ilanlar 
hükümsüzdür. (2323) 4448 

1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasın
dan olmak ve yaşı 18 den aşağı ve 26 
dan yukarı bulunmamak (yirmiden 
yukarı olanların askerlikle ilişiği kal -
mamış olacaktır.) 

İşbu muayeneler Ankara, Sivas, 
Erzurum, Diyaı bakır, Haydarpaşa nü
mune nastaneleri; Istanbul Çocuk has- 5.000 kilo Sari Vaketa ah nacak 

2 - Orta mektepten pek iyi ve iyi 
derecede mezun olmak <lise sınıfların
.a bir veya iki sene fazla okumuş o

janlar tercih edilecektir. Bunlarla kad
~ dolmadığı takdirde orta dereceliler 

alınır.), 

tanesi; İzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun memleket hastanelerinde yapı
lacak ve buralarda muayene olunmak 
için bu hastanelerin bulunduğu vila
yetlerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
müdürlüklerine istikliler bizzat müra
caat edeceklerdir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü. 
ğü Satın Alma Komisyonundan: 

İhale tehiri . 
Aı~ .... • • ·a~. •n.illar Umum Müdür

lügu Satın Alma Komisyonundan: 
20 tcırmnuz 1938 çarşamba günü sa

at 10 da açık eksiltme ile ihaJe edile
ceği 26, 28, 30 haziran ve 2 temmuz 
1938 tariıhlerinde ilan edilen 6 ton 
kelle karpitin şartnamesinde değişik
lik ıyapıldığından mezk'Qr ilinlar hü-
kümsüzdür. {2371) 4511 

1000 kilo gomalak ah nacak 
A.keri F a.brikalar Umum Müdiir

lüjü Satm Alma Kom.İ61'°'1undan: 
Tahmin edilen bedeli (2500) lira o

lan 1000 kilo gomalak nluri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 1.8.938 pazartesi 
günü saat 10 da a,çılt eksiltme ile i
hale edilecektir. Şarıtname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (187) lira 50 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerinde·ki vesaikle mezkur 
gün ve Hatte komisyona müracaatla-
rı. (2320) 4490 

113 kalem makkap 

evlek ki ceman (3051) dönüm (2) ev
lekten ibaret iki parça tarlanın mül
kiyetleri satılmak üzere 22 haziran 
938gününden18temmuz1938 gününe 
kadar ,şartnamesi mucibince kapalı 
zarf usuliyle arttırmaya konulmuftur. 

Madde - 2 - Yukarroa yazılı gayri 
menkullerin birlikte muhanxnen be
deli (15000) liradır. 

Madde • 3 - İhale bedeli peşin alı
nacaktır. 

Madde· 4 - İhaleei 18 temmuz 1938 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 
H de Kırklareli vakıflar müdürlüğü i
hale komisyonunca vakıflar umum 
müdürlüğünün tasdikine talikan yapı
lacaktır. 

Madde - S - Talihlerin 2490 sayılı 
kanuna göre hazırhyacakları teklif 
mektublarını (4) üncü maddedeki sa
atten bir saat eveline kadar Kırklare
li vakıflar müdürlüğü ihale komisyo
nu reisliğine vermeleri lazımdır. 

Madde - 6 - Teklif mektubu ile te
minatını vaktında vermemiş olanlar 
arttırmaya kabul edilmiyeceklerdir. 

Madde - 1 - Tahmin edilen bedele 
göre muvakkat teminat 1125 liradır. 

ıu. 7 - 1938 

Kinin al~acak 
Ankara Valiliğinde. : 

Muhammen bedeli ~O J' ad 
k·ı ki . . . . ır an 70 

ı o or maıyetı kınıı ko . 
mprı · 

satın alınacaktır. Şartn~si A :esı 
ve İstanbul sıhat müdür.leri n a:a 
a tl .. " l b'l ' İ ne mu-r caa a goru e ı ır. steıe . .h 

1 .. .. 
1 

rın ı a e 
gunu o an 21. 7. 938 per~ .... 
saat 9 da vilayet daimi .. gunu ·um · 
gelmeleri (2263) 4S enıne 

Muhtelif okullar tamir eilecet 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara merkez Oevrı.. 
Yenihayat, Atatürk kız ve /luı, 
okullarının tarimatı (2881) r. ilk 
kuruş keşif bedeli üzerinden a21) 
siltmeye konulmuştur. -:le-
.. 2 - İsteklilerin f3rtnameyi g 
uzere her gün kültür direktörltk 
v7. i~ale günü olan 21.7.938 perşe 
gunu saat dokuzda o/0 1.S muva 
teminat akçelerini hususi muha• 
veznesine yatırarak vilayet daimi

0 

cümenine müracaatları. (2269) 43, 

Stadyomda inıaat ve tesisaı 

, 

3 - İstekliler dilekçelerini aşağı -
~i vuikaları ile birlikte 1 eylul 938 
~rihine kaô.:: Çorum mektebi için 

E - Örneği aşağıda gösterilen, no -
terlikçe tasdikli bir taahhüt senedi (bu 
senet istekli tarafından aynen tanzim 
ve imza edilecek ve altı, örneğinde gö
rüldüğü ve~hile kefili tarafından keza 
aynen ve tamamen yazılarak imzala
nacaktır.) 

Tahmin edilen bedeli (11.250) lira 
olan 5000 kilo sarı Vaketa Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mer
kez satın alma komisyonunca 25 tem
muz 1938 pazartesi günü saat 11 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
'lame parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (843) lira (75) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 10 
na kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mez-

A&keri Fabrika.lar Umwn Mü
dürlüğü Merıkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Madde - 8 - Satışa ait şartname 

Ankara'da vakıflar umum müdürlü
ğü emlak müdürlüğünde, 1stanbul'da 
vakıflar baş müdürlüğünde, Kırklare

linde, vakıflar müdürlüğünde parasız 
verilir. 

yapflnlacik 
Ankar V "l'li"' ..ı__ u; a a ı gınacn : ti 

Ebat ve İçtimai Muavenet Vekaleti
İıtanbul mektebi için İstanbul Srh
ve İçtimai Muavenet müdürlüğü 

'-utasiyle mektep mülürlüğüne gön -
dcrecklerdir. 

A) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 
B) Orta mektep şehadetnamesi aslı, 
aha fazla okumuş olanların şehadet

.me ile birlikte tahsil müddetlerini 
tasdik eden resmi vesika), 

F) 4.5 X 6 boyunda altı tane fotoğ
raf. :aatları. {2322) 4447 

Tesviyeci ve tornau alınacak 

Madde - 9 - Arttırmaya iştirak e
denler şartnamenin bütün muhteviya
tını kabul etmiş sayılır. (2089) 4078 

Ankara Valiliği 

Duvar • 
ınşası 

4187 lira keşif bedelli stadyom tenie & tlf' 
~ah~ında yapılacak inşaat ve tesisat 

13 ıfJ 
ıışlerı 25.7.938 pazartesi günü saat 9 da 4 

vilayet binasında daimi encümen oda- t ' 
sında ihalesi yapılmak üzere açık ek· tkf' 
siltmeye konulmuttur. 

C - Mütehassısları tam bir hastane 
~yetinden, basılmış örneğine uygun 
fe üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan 
Mr sıhhat raporu. (Bu raporu hastane 
~itiplikleri zarflıyarak üstünü mü 
9iirliyecek ve istekli tarafından mü -
hürliı zarf halinde olarak gönderile -
"ktir.) 

3 - Yaşları 22 yi geçkin bulunan -
lar, yurtta okumaya ve ileride mecbu
ri hizmetlerini yapmaya engel olacak 
bir hastalrğr veya arızası olanlar kabul 
edilemezler. 

4 - İsteklilerin gönderdiği dilekçe 
ve vesikaların Vekaletçe alındığı ad 
reslerine bildirileceği gibi bunlara gö
re kabul edilip edilmedikleri de gene 
adreslerine ayrıca bildirilecektir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden : 

Tahmin edilen bedeli (6154) lira 
olan 113 kalem makkap askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 29.8.938 pazartesi 
giinü saat 11 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 1 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (461) lira (55) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 10 na kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ,ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. (2333) 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Ön Cebeci'de Kurtuluf okulu

nun ihata dıvarr inşaatı (2110) lira 
(79) kurş keşif bedeli üzerinden axık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 314 liradır. 

İsteklilerin teminat mektubu veya 
makbuziyle 2490 No.lu arttırma ve 
eksiltme v~ ihale kanununda yazılı 
vesaikten mada Ankara vilayeti nafıa 
müdürlüğünden bu işe girebilecekle-

Birinci sınıf tesviyeci ve tornacı a
lınacaktır. Kırıkkalede bulunan bir 
fabrikamız için beş birinci sınıf tes
viyeci ile beş tornacıya ihtiyaç vardır. 4492 2 - İstekliler prtnameyi görmek 

üzere her gün kültür direktörlüğüne 
ve ihale günü olan 21.7,938 perşembe 
günü saat dokuzda% 7.5 muvakkat 
teminat akçelerini hususi muhasebe 
veznesine yatırarak vilayet daimi en
cümenine müracaatlan. (2273) 4377 

rine dair fenni ehliyet ve ihtisas "'"' 
sikası ibraz etmeleri lazımdır, 
İstekliler şartname ve keşif enaln

nı her gün nafıa dalıC6inde görebilir .. 

Taahhüt senedi örneği 
İsteklilerin Ankarada silah, İstan

bulda Zeytinburnu ve İzmir'de silah 
fabrikalarımıza müracaatları. (2202) 

4366 
lıbu muayeneler Ankara, Sivas, 

Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa nü
.-wııe hastaneleri; İstanbul Çocuk 
llutanesi; İzmir, Bursa, Konya, Ada-

6. 
Samsun memleket hastanelerinde 
ılacak ve istekliler bu hastanelerin 
unduğu vilayetlerin Sıhhat ve İcti

-' Muavenet müdürlüklerine biz;at 
müracaat edeceklerdir. 

Leyli tıp talebe yurduna kabul e -
dilerek her hangi bir tıp fakültesinden 
tabib olarak çıktığında, 2.000 sayılı 

kanun mucibince, yurtta geçirdiğim Kınkkale'de yaptnılacak inıaat 
zamanın (tatiller de dahil) üçte ikisi 
kadar bir müddetle Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinin lüzum görece -
ği mahallerde hizmet ifasını kabul et
mediğim veya muayyen müddeti bitir
meden hizmeti terkeylediğim takdirde 
yurtta benim için aarfolunan paranın 
iki katını ooemeği ve tıp tahsilini ter
kettiğim veya sıhhi sebepler dıflnda 
fakülteden daimi olarak çıkarıldığım 
veyahut yurtta bir seneden az bir müd 
det kalarak terkeylediğim takdirde be
nim için sarfedilmiı olan parayı tama
men ödemeği ve bu taahhüt senedi mu 
cibince benden istenilecek paralar için 
ödemek mecburiyetinde olduğum ta
rihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini 
ve 2.000 sayılı kanunun diğer cezai 
hükümlerinin de hakkımda tatbikı -

D) Çıktıktan mektepten veya ma
• polisinden alınmış hüsnühal ka -

• 
E) 4.5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf 

4 - Çorumdaki leyli mektebe gir -
istiyenler bu vesikalardan başka 

de aşağıda örneği yazılı, noterlik
tasdikli taahhüt senedi verecekler-

Taahhüt senedi örneği 
Çorumdaki leyli küçük Sıhhat me
rlan mektebine alınarak tahsil edip 
sun olduğunda, Sıhhat ve 1çtimat 

uavenet Vekaletinin tayin edeceği 
ifede beş yıl hizmet etmeği ve bu 

eti kabul etmediğim veya kabul 
·p de muayyen müddeti bitirmeden 

ığnn ve sıhhi sebebler dışında 

•ktepten daimi olarak çıkarıldığım 
lkdirde benim için sarfedilmiı olan 
arayı tamamen ödemeği ve bu taah -
lit senedi mucibince benden istenecek 
ara için, ödemek mecburiyetinde ol . 
fum tarihten itibaren % 9 faiz yü -

mesini kabul ve taahhüt eylerim. 
Sarih ikametgah adresi 

Yukarda adres ve hüviyeti yazılı 
lan .•.. . . rn bu taahhütname muci
ince ödemek mecburiyetinde bulun -
ufu her ders yılı için iki yüz lira ol-

nı kabul ve taahhüt eylerim, 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarda adres ve hüviyeti yazılı

olan ..••• ın bu teahhütname muci
bince ooemek mecburiyetinde bulun
duğu her den yılı için üç yüz lira ol 
mak üzere bütün tahsil müddeti için 
ceman 1.800 liraya ve iki katını öde • 
mek mecburiyeti hasıl olduğu takdirde 
3.600 liraya kadar parayı, faizile bera
ber, borçlu .•.••• ile birlikte müte -
selsil k~fit ve mli§terek müteselsil borç 
lu sıfatıyle ödeyeceğim. 

Kefilin adresi 
(2240) 4335 

üzere bütün tahsil müddeti için s-~-------------N<N> 
n dört yüz liraya kadar parayı 

iyle birlikte borçlu , .. . ile bir
e müteselsil kefil ve müşterek 

teselsil borçlu sıfatile ödeyeceğim . lS 
Kefilin adresi ,000 lifre benzin alınacak 

Bayınd1rlık bakanlığı ('--
(2239) 4334 

leyli Jıb talebe yurduna 
talebe kabul 1artlar1 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veki. -
• den : 
Bu yıl, leyli tıp talebe yurduna alı

talebenin kabul şartları şunlar· 

Nafıa Vekaletinden: 

16 temm\lz 938 cumartesi günü saat 
11 de Ankara'da nafıa vekaleti oina
sında malzeme müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo· 
nunda ceman 4500 lira muhammen be
d_elli ve~atet binasında istendikçe tes
lım şartıyle 25000 litre benzinin açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
iü Satm Alma Komisyonundan : 

Ketif bedeli (1509) lira (21) kurut 
olan yukarıda yazılı inşaat askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 21 temmuz 
938 tarihinde perşembe günü saat 10 
da a.çık ebiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname 8 kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan 
113 lira 20 kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı ve· 
saikle muayyen gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (2194) 4309 

Müteahhit nam ve hesabına 
15 ton kaolin kumu 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (900) lira o
lan 15 ton kaolin kumu askeri fabriıır.a
lar umum müdürlüğü mer:Ce-: s:.tın 
alma komisyonunca 25.7.938 plZartesi 
günü saat 10.30 da pazarlık ile ihale 
edilecektir. Şartname parasıT olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (57) lira (5:>) ıtu
ruş ve 2490 numaralı kanunun ve 3 
maddelerindeki vesai~Je mezk:lr gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 
f (2229) 4315 

Muhtelif malzeme alınacak 
Askeri Fabrıkalar Umwn Müdür-

lüğii Satın Alma Komisyonundan: 
1000 kilo has üstübeç 
1500 kilo kaba üstübeç 
1500 kilo sülyen 
2000 kilo mesina sarısı 
500 kilo Zenccfre 
500 kilo kemik siyahı 

Muhtelif ebadda ke~e ahnacak 
Askeri F abri.kalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan : 
150 Metre Murabbaı 5 M/ M kalınlı -

ğında keçe 
8 Metre Murabbaı 8 - 10 M/ M ka -
' lınhğında keçe 

250 Metre Murabbaı kar keçesi. 
300 Metre Murabbaı 1,S - 2 M/ M ka -
lınlığmda keçe . 

Tahmin edilen be<leli (2200) lira 
olan yukarda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez satın alma komisyo
nunca 1:8-938 pazartesi günü saat 11 
de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan (165) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (2319) 4489 

30 kalem resim malzemesi 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğii Satm Alma Komiayonun
dan : 
30 Kalem Resim malzemesi alınacak. 
Tahmin edilen bedeli (2860) lira o

lan 30 kalem resim malzemesi Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mer -
kez satın alma komisyonunca 29-8-938 
cuma günü saat 10 da açık eksiltme 
ile ihale e<lilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Ta -
!iplerin muvakkat teminat olan {214) 
lira (50) kuru' ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2356) 4510 

Harita Umum Md. 

Muhtelif eşya alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harta Gn. Drk. kıtası için iki 

adet dövme bakır kazan, bir adet ba
kır kefgir, bir adet elektrikle çalı'rr 
32 numara et kıyma makinesi, dört a
det et bıçağı, yirmi adet saplı kazma, 
otuz adet saplı kürek eksiltme ile a
lınacaktır. 

Okul tômiri 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara merkez Mimarkemal 
ilk okulunun tamiratı 934 lira 83 ku
ruf, Albayrak ilk okulunun taıniratı 

(509) lira (50) kuruş üzerinden ayrı 
ayrı açık eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Taliplerin ıartnameyi görmek 
üzere her gün kültür direktörlüğüne 
ve 14 temmuz 938 perşembe günü sa
bahleyin saat 9 da% 7.5 muvakkat te
minat akçelerini hususi muha!ıebe 
veznesine yatırarak alacakları mak
buzla vilayet daimi encümeniM mü-
racaatları. (2222) 4283 

İdare binası ve parmakhk inıası 
Ankara V aliliiinden : 

Keşif bedeli 4499 lira 2 kuruştan iba 
ret olan Ankara vilayet fidanlığı ida
re binasiyle parmaklık inşaatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 21 temuz 938 perşembe 
günü saat 9 da Ankara vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 
Talipler bu inşaata ait keşif ve şart
nameyi vilayet ziraat müdürlüğünde 
görebilirler. 

İstekliler muhammen bedelin% 1.5 
tutarı olan meblağa ait teminat mek
tubu veya hususi muhasebe vezneıtine 
yatırılmış depozito akçası makbuzu i
le b.~rlikt~ gösterilen saatte vilayet 
encumenıne gelmeleri ilan olunur. 

(2198) 4310 

2 mekleb tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara merkez Necati ilk oku

~unun tamiratı (1059) lira, İsınetpaşa 
ılk okulunun tamiratı da (639) lira 
(68) kuruş keşif bedeli üzerinden a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Her iki okulun eksiltmesi ayrı 
ayrı yapılacaktır. 

ler. (2347) 4-t9'7 

Mahkemelerden 
Ankara Birinci Sulh Hukuk ffıa,. 

kimliğinden : 

Konya'da Dedeler hanr lciracJM &oo.. 
yanın Doğanbey mahallesinden meme 
Hüseyin oğlu Ömer 

Ankarada Anafartalr polis merke
zinde 12 sayılı polis memuru M.ta
fa tarafından aleyhinize açılan ala<:ak 
davasının ikametgfilıınızm mcçhuli
yetine binaen ilanen davetiye ve gı
yap kararı tebliği suretiyle gıyabınız
da yapılan duruşma sonunda 125 Hnt
nın yüzde on avukatlık ücreti ve mah
keme masrafile birlikte Mehmet ile 
müştereken tahsiline 8-7-938 gününde 
karar verilmiı olduğundan işbu hü
küm hulasasının tebliğinden itibaren 
seki~ gün içinde temyiz etmediğiniz 
takdırde hükmün katileşcceği ilinen 
tebliğ olunur. 4523 

Tapo ve Kadastro U. Md. 

Ankara Merkez Tapu iScil M .. 
hafızlığmdan : 

Ankara'nın Karacaviran köyü Run
guş mevkiinde gün doğusu Mustafa, 
batısı Kurbankaya, poyrazı ~ra Fat
ma, kıblesi yol ile çevrili 16 ar mikta
rındaki tarlayı ceddi Pazar oğulların
dan Ahmetten intikalen tasaruf13rrn
da bulundurduğundan hahisle !zzet 
kızı Münire ve Ahmet kızları Hava 
ve Hamide namlarına yeniden tescil 
için müracaat etmişlerdir. Yapılan a
r~ştırmalarda kaydı bulunamıyan gay 
rı menkulün tasarruf hakkının tcsbiti 
için 30. 7. 938 cumartesi günü öğleden 
evel mahalline tahkik memuru gönde
rileceğinden bu gayri menkul üzerin -
de herhangi bir ayni hak iddiasında 
b.ulunanların resmi vesikalariyle bir
likte tahkik gününe kadar defterder
lrk binasında muhafızlığımıza veya 
mahallinde tahkik memuruna müra
caatla itirazlarını bildinneleri ve 
tahkik günü komşularının tasarruf 
vesikalarile mahallinde bulunmaları 
ilan olunur. 4483 

Muvakkat teminat 337.50 liradır. 
1 - a) F. K. B. sınrfı için: Tam dev- Eksiltme ıartnamesi ve teferruatı 

•li liselerden veya lise derecesinde Ankara'da nafıa vekaleti malzeme 
uğu Kültür Bakanlığınca tasdik e - müdürlüğünden parasız olarak alına

· ş mekteplerden pek iyi ve iyi de- bilir. 
ede mezun olmuş, olgunluk imti . İsteklilerin muvakkat teminat ve 
arını vermiş olmak, şartnamesinde yazılı vesikalarla bir· 

b) Diğer sınıflar için : Bulunduğu likte aynı gün saat 11 de komisyonda 
fı iyi derce ile geçmiş, yabancı dil hazır bulunmaları llzımdır. (2092) 

Tahmin edilen bedeli (3300) lira o
lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 5.8.938 cuma günü saat 10 da a
çık eksiltme ile ihale edilecektir. 
~artname parasız olarak komisyon
dan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat (247) 
lira (50) kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerin-deki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2334) 4493 

6 ton kelle Karpit ahnacak 

2 - Eksiltme 19.7.938 salı günü sa
at 10 da Cebeci'de harta Gn. Drk. bi
nasında SA. AL. KO. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 248 lira, mu
vakkat teminatı 18 lira 60 kuruştur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin temi
natlariyle birlikte yukarıda yazılı 
gün ve saatte komisyona gelmeleri, 

.. 3 - TaHblerin şartnameyi görmek 
uzere her gün kültür direktörlüğüne 
ve eksiltmeye gireceklerin % 7,5 mu
vakkat teminat akçelerini husu-;i mu
hasebe veznesine yatırarak 14 temmuz 
938 ~e-rşembe .günü saat on beş buçuk
ta vılayet daımi encümenine müra-
caatları. (2175) 4253 

Muhtelif okul binaları 
tamir ettirilecek 

Kalörifer tesisati 
inhisarlar Sıva.a Ba~üdürlüiiia

den : 

. 1 - 6000 lir a 50 kuruş bedeli keşif
lı baş müdürlüğümüz binasının kalö-

rifer tesisatı 28.6.938 de ihale e<lile
mediğinden 18.7.938 gününe kadar 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. askerlik imtihanlarını vermiş olmak, 4202 

2 - İsteklilerin 30 eylUl 1938 tari- Askeri Fabrikalar Umum Müdür-
e kadar doğrudan doğruya Sıhhat .,:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllh. lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
ı · · kal . : Tahmin edıilen fiyatı (1440) liret o-
çtımaı Muavenet Ve {'tme mü • = D 8"' . u·· k = lan 6 ton kelle karpit askcıri fabrika

lcaat eylemeleri ve dilekçeleriyle bir- = r. asıt re = lar umum müdürlüğü merkez satın 
kte aşağıdaki evrakı tamamen gön - : : alma komisyonunca 30 temmuz 1938 
ermeleri lazımdır : : Cebeci Merkez Hutaneıi -
A - Türkı·ye Cumhuriyeti tebaasm- - 1 H t 1 ki h : cumartesi günü saat 10.30 da açık ek-

: Ç aı a ı arı müte a11111 : siltme ile ihale edilecektir. Şartname 
an olduğunu bildiren Nüfus hüviyet : H li h : parasız olarak komisyondan verı" lı'r, 
tı d 1 : er V n aatalarını Yeniıehir : 
ı&Z anı as 1• M · Taliplerin muvakkat temı·nat olan 
B M k b h d 

• . 
1 

: eşrutıyet caddesi Urek apartı- : 
- e te şe a etnamesının as ı : manında aaat ıs ten sonra kabul : (108) lira ve 2490 numaralı kanunu.n 

mtihanlarını tamamen bitirıiikleri : eder. Tel: 1694 : 2 ve 3. maddelerindeki vesaik!e mez-
ı1de şehadetnamelerinin tasdik mu- - _ kur gün ve saatte komisyona müraca-

(2274) 4378 

Va!uflar Umum Md. 

Satıhk tarlalar 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Ankara Valiliğinden : 

1. -: Ankara merkez Dumlupınar, 
1stıklal, Cumhuriyet ilk okullarının 
tamir~t.~ (1~9) lira (29) kuruş keşif 
bedelı uzerınden açık eksiltmeye ko
nulmuftur. 

2 - İhale 18.7.938 pazartesi günü 
sa.at on birde inhisarlar levazım mü
dürlüğünde ve Sivas inhisarlar baş 
müdürlüğün.de yapılacaktır. 

3 - Bu ~e ait şartname ve projeler 
30 kuruş mukabilinde ve inhisarlar 

levazım müdürlüğünce ve Ankara 
baş müdürlüğünce satılmaktadır. 

. 4 - Taliple~in % 1.5 teminat akçe
sıyle ve yevmı mezkurda inhisarlar 
levazım müdürlüğüne ve Sivas inhi
sarlar baş müdürlüğüne müracaat et-

~. meleri ilan olunur. (2345) 4496 
_____ ...._~__,,~-.;.;._~----~------~~------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------- . 
ıneleai gecikmiş olanlar mekteb mü· .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr"' atları. (2372) 4512 

.. 2 - İsteklilerin şartnameyi görmek 
uzere her gün kültür direktörlüğüne 
v~ i~ale günü olan 21.7.938 perşembe 
gunu aaC(t dokuzda% 7.5 muvakkat te
minat akçelerini hususi muhasebe 
veznesine yatırarak vilayet daimi en
cümenine müracaatları. (2270) 4374 

Madde - 1 - Kırklareli viliyetinin 
Lüleburgaz kazuına tabi Hamit abat 
köyünde mazbut.an idare olunan Gazi 
Hasan pa.,a vakfından tapu ile muay
yen hudutlar içinde biri (2086) dö
nüm {l) evlek diieri (965) dönüm (1) 



Yün fanila alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

• Yonundan : 
1 -Beher tanesine tahmin edilen fi
ı (188) yüz seksen sekiz kuruş olan 
000 on iki bin tane yün fanila kapa
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuı-
r. 
2 ~ ~~alesi 14 temmuz 1938 perşem
gilnu saat 11 dedir. 

3 • İlk teminatı 1692 bin altı yüz 
oksan iki liradır. 
4 - Evsaf ve ,artnamesi bedelsiz ola· 

ak hergün öğleden sonra M.M.V. 18-

n alma komisyonundan alınır. 
5 ·Eksiltmeye gireceklerin 2490 18· 

ıl~ kanunun ikinci ve Uçüncü madde-
erınde gösterilen veıaikle teminat ve 
te~lif mektuplarile birlikte ihale sa
tındcn en az bir saat cvel M.M.V. ıa· 

tın alma komisyona müracaatları. 
(2025) 4006 

Bir lifi hangar yapt1rllacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

llliıyonundan : 
1 • İzmir tayyare alayında yaptırıla· 

cak (F) tipi bir çift hangar inpatı ka
palı zarfla eksiltmeye konulmu,tur. 

2 • Keşif bedeli (252.901,25) iki yüz 
elli iki bin dokuz yüz bir lira yirmi 
beş kuruştur. 

3 - Eksiltme 12 temmuz 1938 salı gü
llü saat 15 de Ankarada M.M.V. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 • llk teminat 13866 lira 5 kuruş
r. Keşif, proje ve şartnameler 1265 
ru§a M. M. v. satın alma Ko. dan 
nır. 

·Eksiltmeye girecekler kanuni te
at ve 2490 sayılı kanunun iki ve il• 
cü maddelerinde yasılı belgelerle 
teahhitlik vesikaları ile birlikte 
lif mektuplarını eksiltme aaatin

behemebal bir saat eveline kadar 
karada M.M.V. satın alma Ko. reis-
ine vermeleri. (2024) 4005 

nar eaı lllldılı ıhn1e1k 
• M. V eületi Satın Alma Ko.: 
- Hepsine tahmin :::dilen fiyatı 

SO lira olan otuz çift seyyar veteri· 
ecaa sandığı açık eksiltme sureti

aatın alınac:aıkur. 
- Elailtme 18 temmuz 938 pağr. 

i günü saat 10.30 da M. M. V. satın 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk temkıat 87 lira 25 kuruştur. 
rtname ve nümune komisyonda gö
lür. 
4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

inat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
cü maddelerinde yazılı belgelerle 
likte eksiltme gün ve saatında ko
ayonda bulunmaları. (2125) 4209 

a ambalij santlılı ıhnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko.: 
1 - Hepaine tahmin edilen fiyatı 
00 lira olan 400 adet demir çenberli 
teriner ecza anbalij sandığı açık 
siltme ile satın alınacalı:tır. 
2 - Eksiltme 18 temmuz 938 pazar
i günü saat 11 de M. M. V. satın al
Ko. da yapılacaktır. 

3 - tık teminat 240 liradır. Şartna
ve nümuneai komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
inat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

maddelerinde yazılı b~lgelerle bir
kte eksiltme gün ve saatında komis-
nda bulunmaları. (2124) 4208 

fotoıraf mıkinasa ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

• t'ODandan ı 
1 ·Hepsine tahmin edilen fiatı 7000 
a olan 13 adet komple yer fotoğraf 
kinesi kapalı zarfla eksiltmeye ko
lmuttur. 

2 - Eksiltme 10 ağustos 1938 çar,am· 
&ünü saat 15 de M. :M. V. Satın Al
Ko. da yapılacaktır. 

3 • İlk teminat 525 lira olup prtna
esi bedelsil: olarak M.M.V. satın al

ko. dan alınır. 
~ • Eksiltmeye girecekler kaı\ııni te
ınat ve 2490 ayılı kanunun 2 ve 3. cü 
ddelerinde yazılı belgelerle birlik· 
teklif mektuplarını eksiltme aaatin
n behemehal bir saat eveline kadar 
.M.V. satın alma Ko. na vermeleri 

(2047) 4015 

Tanıre benzini ahnacak 
M. M. V elWeti Satın Alma Ko.: 
l - Beher kila.una tahmin edilen 

iyatı 27 kurut olan 600 ton 87 oktan· 
k tayyare beruini kap:ılı zarfla ek· 

iltmeye konulmu,tur. 
2 - Eksiltme 18 temmuz 938 pazar
si günü saat 11 de Ankarada M. M. 
·satın alma K.o. da yapılacaktır. 
S - İlk teminat (9350) lira olup 

esi 810 kuruta M. M. V. &atın 
K.o. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanunt 
inat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 

Çüncü maddelerinde yasılı belgeler-
birlikte teklif mektuplarını ekıilt
aaatmdan behemehal bir .. t eve
kadar M. M. V. Atın atma Ko. na 

lert. (2171) 4356 

Vazelin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miıyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

5080 lira olan sekiz bin ili on bin ki· 
lo vazelin kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuttur. 

2 - Eksiltme 12 temmuz 1938 salı gü
nü saat 11 de M.M.V. satın alına Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 381 lira olup tartna· 
mesi bedelsiz olarak komisyondan alı
nır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanunt te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cil 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik· 
te teklif mektuplarını eksiltme saatin
den behemehal bir saat evellne kadar 
M.M.V. satın alma Ko. reisliiine ver· 
meleri (2049) 4017 

Otomobil benzini ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Yüz kırk iki ton otomobil benzi· 

ni kapalı zarfla eksiltmeye konmuttur. 
2 • Beher kiloya tahmin edilen be· 

del on dokuz kuruş olup ilk teminat 
bedeli iki bin yirmi ü~ lira elli kuruf· 
tur. 

3 • Şartnamesi 135 kurut mukabi
linde M.M.V. satın alma komisyo
nundan alınabilir. 

4 - İhalesi 13 temmuz 1938 çarşam
ba günü saat 15 dedir. 

5 - El.:siltmeye girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerile teklif mektupla· 
rını kanunun tarifatı dahilinde en 
geç ihale saatinden bir saat eveline 
kadar M.M.V. satın alma komleyonu· 
na vermeleri (2050) 4018 

Gliıirin alınacak 
M. M. V eklleti Satın AllM ko

misyonundan ı 
ı - Hepsine tahmin edilen fiatı 920 

llra olan 650 ili 800 kilo gliıerin açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 • Eksiltmesi 12 te~\lz 1938 salı 
günü saat 10 da M.M.V, utın alma Xo. 
da yapılacaktır. 

g • tık teminat 69 lira olup şartname
si bedelsiz olarak komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni te· 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te elailtme uatinde M.M.V. utm al· 
ma Ko. da bulunmaları (2048) 4016 

Komutanhk binası yaplırllacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Kütahya tayyare alayında yap

tırılacak komutanlık binaaı inpatı 

kaplı zarfla eblltmlye konulmuıtur. 
2 - Eksiltme 22 temmuz 938 cuma 

günü sat 11 de M. M. V. Satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - tık teminat 4571 lira 61 kurut· 
tur. Keıif ve projelerile prtnameıi 
333 kuraıa Ko. dan alınır. 

4 - Bu inşaatın keıif bedeli altmış 
altı bin dijrt yüz otuz iki lira bet ku • 
ruıtur. 

5 - Ebiltmiye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
müteahhit veıikalariyle birlikte tek
lif mektuplarını ekailtme uatinden 
behemehal bir saat ıveline kadar An· 
karada M. M. V. satın alma Xo. reisli
ğine Hrmeleri. (2209) 4328 

12 kalım ecıı ıh111e1k 
M. M. Veületi Sabn Alma Ko.: 
1 - Hepsine tahmitı edilen fiyat: 

2600 lira olan on iki kal~ veterine: 
ecza açık eksiltme suretiyle satın il· 
lınacaktır. 

2 - Ekılltme 18 tetnmut paaartesi 
günü saat ıo da Aııkarı'dı M. M. v. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 195 liradır. Şartna
mesi M. M. V. satın alına Ko. da ıö
rillür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte eksiltme gün ve aa11tıncia M. M. 
V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(2126) 4210 

lomat•llk bimı 'JIPfıril ... 
M. M. Veklleti Satm Alma Ko

uyonunclan 1 

1 - Eakiıehir tayyare alayında 
yaptırılacak komutanlık binaaı kapalı 
zarfla eksiltmiye konulmuıtur. 

2 - Keıif bedeli (66450) lira (05) 
kuru,tur. Keıif, proje ve prtnameler 
333 kuruta M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. 

3 - İlk teminat 4571 lira 51 kurut· 
tur. 

4 - Eksiltme Z2 temmuz 938 cuma 
günü saat 12 de Anlcara'da M. M. V. 
satın almf Ko. da yapılacaktır. 

5 - Ekailtmiye ıirecekler kanun! 
teminat ve 2490 uyılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yuılı belgelerle 
müteahhitlik veaikalan ile birlikte 
teklif mektuplarını eksiltme uatin
den behemehal bir saat eveline kadar 
Ankara'da M. M. V. satı alma Ko. 
Nlelilfne ~leri, .(2213). 4SZ9 

ULUS 

4297 

Balôst ahnacak 
D. D. Yollan S.tm Alma Komiayonundan ı 
Birinci i'letme ihtiyacı için apğıda mevkii ve miktarları ile muham

men bedelleri yasılı balast kapalı zarf usuliyle ayrı ayrı münakasaya çıka
rılmııtır. 

Eksiltme 21 - 7- 1938 tarihine rutlayan perşembe günü saat ıs de Hay
darpap Gar binası içinde Birinci tıletme eksiltme komisyonunca yapıla
caktır. İsteklilerin eksiltme prtnamesinde yuılı muvakkat teminat evrak 
ve 2490 sayılı kanunun ve 1-7-938 tarih ve 3645 numaralı resmi gazetede 
illn edilmit olan talimatnam~ bildirilen vesaik ile teklif mektuplarının 
eksiltme ıtlnll saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
İstekliler bu husustaki prtname ve mukavele projelerini Haydarpap Yol 
Baı Milfettitllllnden parasız alabilirler. (4106-2247) 

Metre mik&p Muhammen Muvakkat 
lhale edilecek ihzar muham· bedel tutarı teminat 

Balast ocafının 
kilometresi 

mikdar men bedeli 
metre mikip Kuruı Lira kuru11 Lira kuruş 

32+000 H. 5000 135 6750 00 506 25 
184+194 .. 12000 135 16200 00 1215 00 
211+227 .. 8000 140 11200 00 840 00 
256+258 .. 10000 160 16000 00 1200 00 
479+000 .. 10000 130 13000 00 975 00 
536+539 .. 15000 130 19500 00 1462 00 
40+000 .. 20000 124 24800 00 1860 00 

4367 

Adana Milll Mensucat Fabrikası 
Ltd. Sosyetesinden : 

Fabrikamız mamulatı kaput bezlerinin fiatları. 
Gen itlik Top kuruş 

Aslanlı Tip 2. 75 cm. 36 metre 725 
.. .. 2. 90 .. 36 .. 839 

iapkah • 4. 90 .. 36 .. 725 
.. " 6. 90 .. 36 .. 766 

1 - Yukardaki fiatlar fabrikamız teslimi bedeli petin tediyelidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende aevkiyat ve satıtlara 

I
• % 2 zam yapılır. 3 - Tip 2 bezin balyuı (20) top tip 4 ve 6 bezin 

.... ~~~;;~::SE.:.~:= .... ı 
50 tıne •oper •deUll 

dillmt111 dhlıı llıllClll 
M. M. V.lsllell Salla Alna JCo. 

miıyonunduı ı 

1 - Hepalne tahmin edilen fiyatı 
675 lka olan elli tane koper malcıdogal 
duflavman cihazı puarlıkla u.tm alı
nacaktır. 

2 - Pazarlıtı 27 temmuz 938 çar
fllDba gü.nü saat ıo da M. M. V. satın 
alma KO. da yapılacaktır. 
3- İlk teminat 50 lira 53 kuruftur. 

Şartname ve nümune komisyonda gö
rülür. 

4 - Ekailtmeye girecekler kanuni 
teminat ve vesikaları ile birlikte ek
siltme &ün ve aaatında komisyonda 
bulunmaları. (2137) 4494 

S.vaı sakıflırlyle llllld 
lksüılerlnln lkramlyelerl 

M. M. V ekiletinclen ı 
1485 sayılı kanuna göre aavaı u • 

katlariyle tehit öksüzlerine ait 938 
yılı ikramiyelerinin tevziine bqlan
mak üzere havaleleri ziraat bankasın
ca ikramiye tevzi komisyonları emri
ne gfSnderilmek üzeredir. 

Bu yıl savat aakatlariyle ıchit ök
ıU.lerine isabet eden para mikdarı a
pğıda göıterilmiftir. 
Derece Subay Er 

Lira Kr. Lira Kr. 

1 204 so 102 25 
2 184 05 81 80 
3 143 15 61 35 
4 122 70 40 90 
5 102 25 20 45 
6 81 80 20 25 

19 81 bir ıehl-
din öksüzlerine 

2221 4279 

- ' 1 ,.-cra . 

Bolu icra Memurluiunclan : 

Tıilrk Ticaret bankası Bolu ıube
ıine olan borcundan dolayı açık art· 
brmıya çıkarılan ve Bolu'da avukat 

oldujundaıı ölü avukat Ali Saip En
ain vereaelerinin bankadan talep ede
ceii mezldU hiuelerin ikinci nuıha
larının verilmesinde bir mahzur gö
riilmediliııden dairemizden bankaya 
bildirilmit olmakla borçlu Tevfik'in 
elinde kalan mezktlr hisse senetleri
nin ve makbuzunun ibtal ediıldifl ve 
bundan böyle bir kıymeti kalmadıiı 
ilan olunur. 4500 

Ankara Dördüncü icra Memur
lafundan : 

Eti Palu oteli altında bir cephe
si bankalar ve diğer cephesi posta 
caddesinde otan Eti Palas altındaki 
mağaza eskici dükkanı ve otele biti
ıik küçUk Anadolu hanı altındaki 10 
numaralı benzinci dükkanı ve küçük 
Anadolu hanının üst katındaki üç o
da ve bahçesindeki matbaanın bulun
duğu baraka ayrı ayrı senelik icarları 
qağıdaki prtlar dairesinde açık ar
tırmaya çıkarılmıştır. Bir senelik icar 
olarak mağazaya 1500, eskici dükka
nına 206, benzinci dükkinına 500, bah
çedeki matbaa barakasına 180 ve kü
çük Anadolu hanındaki üıt kat üç o
daya 600 llra olarak kıymet tahmin 
edilmiıtir. Birinci artırma 15-8-938 
pazartesi günü saat 10 ili 12 de An
kara dördüncü İcra memurluğu oda
sında yapılacaktır. Talipler takdir e
dilen kıymetleri % 7,S ğu nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir banka temi
nat mektubu veya tahvili getirecek· 
lerdir. Satıı günü artırma bedeli tak
dir olunan kıymetin % 75 tini bul
duktan sonra mezkur günün 12 inci 
saatinde en çok artırana ihale edile
cektir. lfbu artırmada teklif edilen 
bedel mukadder kıymetinde % 75 şi
ni bulmadığı takdirde 19-8-938 gUnü 
aaat 10 ili 12 de yapılacak ikinci ar
tırmada en çok artırana mezk\\r gü
nün 12 inci saatinde ihale yapılacak
tır. Userirte gayri menkul ihale edi
lenler dosyadaki prtnameyi görmüş 
ve okumuı ve münderecatını kabul 
etm~ uyılacalı:tır. Daha fazla izahat 
almak isteyenlerin dairemizin 937 / 
8526 numaralı doayuındaki prtname
yi her ıün ıörebilecekleri ilin olu-
nur. (2369) 4510 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebeci Hastahanesi atız, çene 
yi1ı: haatalrkları mlltehusısı 
Hutalarmı pazardan maada 

her glln 15 den itibaren Atatürk 
Bulvarı Foto Cemal apartımanı 
No: 6 da kabul eder. 4422 

Ali Saip Kngiın'e ihaleel ic.ra kılınan 
helvacı Tevfik ustaya ait beheri bet 
türe liruı kıymet i'tibariyesi.nde 
50666 dan 50670 numaraya kadar bet 
adet ve 20 eylUl 1931 tarih ve 743 sa
yılı muvakkat makbuzda sahip oldu
iu bet adet ki ceman on adet elli lira 
kıymetli tUrk ticaret bankası hisae 
senetleri borçlu Tevfik'in elinde kal-

1 
mıı ve kendiıinln halen ikametg&hı 
blllnemedljl lçtıı. elln4tn al1A1m1•• .. _________ _ 

A. Levazı:-n Amirliği 

Kap kalaylatt1rllacak 
Ankara Levaaaa Amirliii Satın 

Alma Komiayonundan ı 
1 - Ankara ıunil:on birli'k ve mü

e•eeelerinin 29 kalem kap kalayı a
çık ebiltmeıi 29 tenmıuz 938 saat 11 
de Ankara LV. imirliii SA. AL. KO. 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2692 lira 78 
kuru' ildt teminMı 201 lira 96 kurut
tur. Şartnameai koaıWyonda görülür. 
Kanuni vesika ve teminatla belli va· 
kıtta komisyonda bulunulmuı. 

(2344) 4495 

Domates ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Ankara garnbon birlik ve mü

eaeeseleri için 35.000 kilo domatesin 
açık eksiltmesi 27 temmuz 938 saat 12 
de Ankara levazım lmirliii SA. AL. 
KO. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2100 lira ilk 
teminatı 157 lira 50 kuruttur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sika ve teminatla belli vakıtta komis-
yonda bulunulrnaeı. (2292) 4488 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levanm Amillliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Demirköy hayvanatı ihtiyacı.na 

sarfedilmck üzere 110.000 kilo kuru 
ot ka.palı .zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 5500 •iira • 
dır. Muvakkat teminatı 413 liradır. 
Eksiltmesi 29.7 .938 tarihine müaadif 
C11ma günü saat 11 de vize satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Talip o
lanların tayin kılınan gün ve saatta 
Vize'deki satın alma komisyonuna 
ınüracaatları. (2330) 4491 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alına Komisyonundan ı 
1 - Pınarhisar garnizonuna aiıt 18 

bin kilo sade yaiı kaplı zarfla ebilt -
miye konulmupa da tıeklif edilen fi. 
atlat Vekaletçe pahalı ıörilldllillnden 
yenki• as• ebilani79 kOllulmut
tur. 

2 - Muhammen bedeli 17100 liradır. 
Muvakkat teminatı 1283 liradır. Ex
Pltmeai 29 temmuz 938 tarihine ~ 
dif cuma ıünü saat 11 de yapılacak
tır. İtaya talip olacaktarm tayin kılı
nan giin ve bildirilen saatte Vise'deki 
satın alma komisyonuna mttracaatıları. 

(2258) 4351 

Odun ahnacak 
.Ankara IAYamm Amirliti S.tm 
Alma~, 

1 - Babae&ki civarındaki kıtaatın 
ihtiyacı olan 474.000 kilo odun kapalı 
larmın bir senelik iılıtlyacı olan 74500 
zarfla eksiltmiye konulmuttur. Ek· 
siltme Vize'de ukeri atın alma ko
misyonunda yapılacaktır. &artnameai
ni görmek iatiyenler her gün komi•· 
yona müracaat edebilirler. Eksiltmesi 
25. 7. 938 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat ıs te yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiatı 9480 lira mu
vakkat teminatı 681 liradır. Münakasa 
ya lttirak edeceklerin bildirilen &ün· 
de ve tayin edilen eksiltme uatinden 
bir saat evel teminat ve teklif mek
tuplarile ic:abeden sair veaaikirı komis
yona vermeleri. (2256) 4349 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Leva:ama Amirliji Satm 

Alma Komiayonundan : 
1 - 1stanbut Lv. Amirliğine bağlı 

müessesat hayvanatı için 838 
ton kuru ot 21 temmuz 938 perşembe 

günü saat 11,30 da ~phanede Lv. A. 
satın alma komisyonunda kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin bedeli 20112 
lira ilk tenılnatı 1508 llra 40 kuruıtur. 
Şartnamesi komisyonda ıörUlebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile bera
ber teklif mektuplarını ihale saatin· 
den bir saat evel komisyona vermele-
ri. (2259) 4352 

l~i, koyun, sı11r " 
•uu eti llıBDk 

Ankara Levumı Amirlili Satın 
Alma Komiayonanclan ı 

1 - Edremit ve Ayvalık ıamizon
larının bir senlik ihtiyacı olan 74500 
kilo keçi, sıfır, koyun, kusu eti kapa
lı zarfla alınacaktır, 

2 - Tahmin edilen bedeli 11625 lira
dır. 

3 - Şartnameaini ıörmek iltiyen • 
lerin her gün komllyona müracaat e -
debilirler. 
4- Eksiltme 25. 7. 938 pazartesi 

günü aut 15 tedir. İttirak etmek isti
yenlerin 1396 lira 90 kıinıt teminat 
mektuplariyle birlikte teklif mektup
larım muayyen aaatıten bir uat nel 
Edremit tüm Sa. Al. K.o. ya vermeleri. 

,(2257) 4350 

-11-

Süt ahnacak 
Ankara Levazım Amirlııi Satın Al

ma Ko.: 
1 - Cebeci hastahaneei ve harp oku· 

lu ihtiyacı olan 75.000 kilu sudiın ka
palı zarfla eksiltmesinde teklif edi
len fiat paQMı göriıldügünden pazar
lıkla eksiltmesi 12 temmuz 938 saat 
10.30 da Ankara LV. i.mirlii;i SA. AL. 
KO. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12375 lira 
ilk teminatı 928 lira 12 kuruttur. 
Şartnamesi her gün komisyondan gö
lür. Kanunt veııka YC teminatla belli 
vakıtta komisyonda bulunuıması. 

(2294) 4407 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

.Alma Komi.yonundan : 

1 - Ebiltmceinde talip çıkmadı
ğından 32800 kilo sadeyagı pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarhgı 11 temmuz 
938 pazartesi saat ıs de yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 31980 lira 
ilk teminatı 2398 lira 50 kuruttur. Mü
nakasaya ittirak edeceklerin bildiri
len gün ve tayin edilen eksiltme saa
tından bir aaat evci teminat teklif 
mektuplarını ve 938 senesine aıt ti
caret oduı vesikalariyle Lüleburgaı: 
tüm satın alma komisyonuna verme• 
leri. (2331) 4469 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satııa 

Alına Komisyonundan : 

1 - Adanadaki birliklerin senelik 
ihtiyacı için 81 bin kilo aıgır eti ka· 
pah zarfla eksiltmeye konulmu11tur. 

2 - Eksiltme 11 temmuz 938 pazar· 
tesi günü saat 15 de tümen karargihm· 
da satın alma komisyon odasında ya
pılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 20250 lita· 
dır. Muvakkat teminatı 1518 lira 75 ku
ruıtur. Teminat ve teklif mektubları • 
nın eksiltme saatından bir saat evci 
komisyona verilmiş olması lazımdır. 

4 - Sıiır etinin prtnameai Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyo
nuna gönderilmiştir. İstekliler orada 
görebilirler. (2074) 4055 

Askeri Veteriner okuluna tal• 
kıyıd ,. kıbulü 

Ankara Lenzım Amirliği Sata 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara'da Aaked veteriner oku
luna bu yıl tam devreli devlet sivil ll· 
aelerinden 1938 de (pek iyi) ve (iyi) 
derecede mezun olan ve olgunluk U. 
tihanlarını vermiı olan aşağıdaki va
ııf ve prtları haU (30:35) taleöe alı· 
nacaktır. 

A) Türkiye cumhuriyeti tebaasın

dan Ye türk ırkından olmak 
B) Ya,ı yirmi bir yaıını &flDlt ol

m•mak, 
C) Beden tetekkülleri ve ııhati or

duda ve her iklimde hizmete elverifli 
olmalı: .(Dil rekaketi olanlar alınmaz). 

D) Kuaursuz vu'ı tavrı, ahlik w 
seciye sahibi olmak. 

E) Ailesinin hiç bir fena hali ve fe
na töhreti olmamak (Zabıta vesikaaı). 
(Ordu memubu ve devlet memurları 
ile emeklilerin ~culdarı için bu vesi
ka aranmaz). 

2 - İsteklilerin müracaat istidaları
na fU vesikaların bağlanması lazım
dır: 

A) Nüfus cüzdanı veya musaddak 
sureti (Kabulde aslının ibrazı tart· 
tır.) 

B) Sıhati hakkında tam teıekkülli 
Askeri hastane fotograflı raporu ve a
fi kiiıdı. 

C) Lise mca;uniyet ve olgunluk şe
hadetnamesi ve tasdikli sureti (Ka· 
bulde aaıllarmın ibruı prttır.) 

D) Okula abndıiı takdirde halen 
mer'i ve bundan böyle çıkacak kanua 
nizam ve talimatları kabul ettigi hak
kında vellainln ve kendisinin noter• 
tikten tasdikli teahhüt senedi. 

E) Saralı, uyurken gezen, sidikli, 
bayılma ve marazi çırpınmaya müptc
li olmadığı hakkında velilerinin no • 
terlikten tasdikli teahhütnamesi. 

(Bu gibi hutalıklardan birile okula 
girmezden evel malul oldukları sonra• 
dan anlafılanlar okuldan çıkarılır ve 
bu müddete aid hükümet masrafı ve
lilerine ödettirilir.) I 

3 ·İstekliler bulun~rı yerlerde
ki Askerlik tubelerıne istida ile mli· 
racaat edecekler ve ıubelerce 2. ci 
maddedeki evrakı ikmal ettirildikten 
ıonra İstanbul ve civarında olanların 
Haydarpaşada Askeri veteriner tatbi
kat okulu müdilrlilğilne: Ankara ve o
na civar yerlerdekilerin Ankara'da 
Yüksek Ziraat Enıtitüsü ve Veteriner 
fakültesi Askeri talebe lmırliğjae 
gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti eylülün on 6e
ıine kadardır. 

5 - Kabul duhul imti-hanına tabi de
ğildir. Şehadetname derecelerine ve 
müracaat sırasına göredir. İstekli ade· 
di tamam olunca kayıt işleri kapanır 

ve kabul edilenlere müracaat ettikleri 
ukerlik fUbeleri ile tebligat yapılır. 

(2207) 43CiJ 
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HASAN MEYV A ÖZÜ 
iıtahs11hk Mide bozukluğu 
Ha11ms11hk Barsak ataleti 
ŞiJkinlik İnkıbaz 

EkJilik Sarıhk, safra 
Bulantı Sıkıntı, sinir 
Gaz. sancı Karaciğer 

Dil pashğı Horlamak 
ve bütün mide ve barsak rahatsızlık
larında mutlaka Hasan Meyva Ozü 
istimal ediniz. Mide için her yemek
ten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım bar
dak su içinde ve barsak hastalıkların· 
da her sabah veya gece yatarken aç 
karnına 1-2 çorba kaşığı yarım bar· 
dak su içinde köpürterek içmelidir. 
Hasan Meyva Ozü meyvalardan ve 
meyvalarm · özlerinden yapılmış bir 
harikai san'attir. Avrupa ve bilhassa 
İngiliz meyva tuzlarından daha yük· 
sek olduğu katiyetle sabittir. Buna 

ragmen Avrupa meyva özlerinden beşmisli daha ucuzdur. Hasan Meyva Özü yalnız bir türlü olup şekersizdir 
Ve çok köpürür. 25 • 40 - 60 • 100 kuruştur. 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
LİMON-PORTAKAL-MANDALİNA • çtı.FJC • ACAC CILEru-MUZ
ANANAS. FRENK ÜZÜMÜ-SİNALKO-SEIT ALİ-KA YISl-ARMUD 

nevilerinde olup şekerlidir. Ve meyvaların özlerinden yapılmıştır. Hasan Meyva Özünün bütün evsafına malik 
olmakla beraber mide ve barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir. 
Şampanya ve en nefis gazozlar gibigayet lezzetli olup evlerde ve Avrupada kazinolarda temizliği ve kolay

lığı ve ucuzluğu sebebiyle kullanılır. İngiliz ve italyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yüksek 
evsafa maliktir. 
Yazın sıcak günlerinde harareti engüzel teskin eder. En sıhhi bir mayidir. Mideyi bozan şerbetler yerine 

mutlaka Hasan Gazoz Ozü içiniz. Şişesi kavanoz halinde 25 • 40 - 60 • 100 kuruştur. 4487 

Radyo ve Radyom 
kadar 

RADYOLlN 
de insanhğa hizmet 

etmektedir; çünkü 

RADYOLIN 
ditleri, ditler mideyi, mide 
vücudu kuvvetlendirir. Sıh
hatli ve kuvvetli insanlar da 

medeniyete hizmet eder. 

Sabah, öğle ve akıam her 
yemekten •onra Jiılerinizi 
muntazaman lırçalayınız. 

4486 

Zayi - Okullar sağışmanlığından 
aldığım 14-5-938 tarih ve 642288-646 
numaralı yüz elli beş lirayı muhtevi 
teminat makbuzunu zayi etaim. Hük· 
mü yoktur. Keresteci Hüseyin Giıllü-
oğlu. 4522 

ODEON 
Değerli aan'atkir 

MÜNİR NUREDDİN' İN 
SON OKUDUGU 

Nr. 270907 - Bir net'e yarat hasta gönül 
Bu sevda ne tatlı yalan 4324 

Plağı piyasaya çıkarılmıştır. 

Oteller, çamaıırhaneler, hastahaneler· 

Havalandırma tesisatı 

ve müeueseler için 
gayet mükemmel ve itinalı bir 
tarzda yıkayan modern çamaşır 

yıkama makinaları 

Pratik, kullanışlı ve elzem 
çamaşır yıkama, çamaşır kurutma 
ve çamaşır ütüleme makinaları ' ile 

dezenfekte cihazları ve saire tak-
dim ve teslim ediyoruz. 

Sinema, tiyatro, sanayi atölyele
ri, idarehaneler, askeri depoları ve 
saire gibi hava gazı tesisatı olan 
mahallerde otomatik bir surette 
havanın tanzimi ve temizlenmesi 
talep üzerine havanın ısıtılması ve 
soğutulması . küçük ve büyük yer
lerin havalandırılması tesisatı 

J. A. JOHN A. G., ERFURT, DEUTSCHLAND Satıt ye
ri: lıtanbul Kurukahveci Han 21 DEJÖ GİY ARMA Tl 
Tel: 21187 4440 

lş Bankası karşısında Koç zade müessesesi ittisalinde 

Meydan Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. 4363 

KA YID GÜNLERİ : Kız kısmı çarşamba, Erkek kısmı salı günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
1 ağustostan sonra : Kız kısmı çarşamba ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 

Erkek kısmı salı ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
7 eylUlden sonra her gün. 

----------• Fazla malltmat için mektubla veya bizzat müracaat edilir. 4044 --

~T & T 
iLATORLERi 
ı1r1L 

Bo11rl• Biraderler 
İstanbul -Ankara - İzmir 

Bir diti ıivrisinek, müsaid bir yerde 4 ayda 20 milyar sivrisinek 
meydana getirir. (Jozef Tiyera, Paskal Zukkarelli) 
Vatandaı, gıdası kan olan bu beli tufanından korun! 

Hiç kıymet verilmiyen bu mel'un düıman iğnesiyle kana 

Parazitlerini aşılar. Bu parazitler de anaları gibi mütemadiyen kanımız· 

da çiftleşerek hesap kaidelerinin toplryamıyacağı bir nisbette çoğalırlar 

Bu korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacık · 
lar mahv ve harap olur ve sıtma meydan alır. 

BiOGENiN 
Sıtmadan korunmak ve kurtulmak içiı 

en birinci devadır. 

unı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuv 
vetlendirir, iştihayı açar, dermansızlığ ı giderir. Sıtma parazitlerini öldü 
rür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faidcler temin eder 
Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her ec· 
zanede bulunur. 3968 

6 ve 12 ay taksitle 

Bisiklet - Motosiklet 
Y 1 L D 1 Z Ticaret evi 

Ulus maydaru No. 6 Tel: 1847 

18 takım bek~i elbisesi 
Çankaya Kaymakamlığından: 

1 • Muhammen bedeli -23- liracı-' 
yerli malı olmak şartiyle 18 tak2' 
bekçi elbisesi on gün müddetle kapaJ 
zarf usulile münakasaya konmuştur. 

11.7.1938 pazartesi günü saat 10 IJ 
ihalei katiyeıi yapılacaktır. 

2 -Taliplerin yüzde 7,5 teminat me• 
tuplarile nümune ve şartnameyi öt 
rcnmek için her gün kaymakamhl' 
müracaat edebilirler. (2226) 4273 

/~] 
ULUS - 19. uncu yıl. - No. : 6086 

lmnyaz Sahibı 
Nurettin Kimil SUNER 

Umumi Neşriyatı idare Eden 
Yazı işlen Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi · ANKARA 

~======================'=-' 

f===========================================• 
YENİ SİNE~~ALA R HALK 

BU GECE 

AŞK KANATLARı 

Anna Bella 
Gundüz iki film: 

1 - SARIŞIN KARMEN 
2 - AŞK KANATLARI 

Seanslar: 11 - 2,30 - 5,30 Gece 21 de 
Geceleri yalnız bir film gösterilir 

A\nkara Palasla Şehir Bahçesi arasında 
Açık Hava sinemasında 

Lorel Hardi Periler Diyannda 
Türkçe sözlü 

Gece saat 21 de - Duhuliye 25 kurut 

~""'~ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --,11111r 

BU GECE 

NAVADA 

Gündüz iki film: 

t - FEDAKAR KÖPEK 

2 - AŞK ÜLKESİ 

Seanslar: 11 - 1 - 2.30 - 4,30 • 6 
gece 21 de 

Geceleri yalnız bir film gösterilir 
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