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YdlNı\P ... FifiY.'. 
lıyen hikimetçi tapuya baptklH 1L 
Neıgrin demokr•ileri tapanya'nm 
yardımına çacırırken. Franko'da bir 
nutuk vererek niıbat zaferin ken&iD
kaJacaimı aöylemiftir. soNKANUN 

1939 ---SKURUŞ 

Bqmabarrir 1371 
Yuı itleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 

AOIMl'Z. ANCIMl'ZC>IR. 
ispanya haberleri 3 Uncu sayfaaus

dadır. 

idare 1064 

K.a-peri Jıom6inaından 6ir •örünüt 

SoınerMnk umumi heyeti toplanıyor 

Büyük tesisler, fabrikalar 
vücuda getirmesine rağmen 

B. Daladiye 
yola çıktı 

Fransa kimseye bir 
karaş bile toprak verm 

niyetinde değil 
Paria, ı a.a. - Batyekil Daladiye 

Radikal ıosyaliıt partiıi grupunda be
yanatta bulunarak Franea'nm kendi •· 
ruisinden bir karı' toprak fedaklrlık 
yapamıyacağını söylemit ve bu keyfl
yeti, yapacağı seyahat eenaanıdl 4a 
tekraren il&n edeceğini bildi~. 

Ba,vekil Daladiye, mobusan mec • 
li•inin itimad reyinden sonra öile il
zeri trenle Tulon'a hareket etmitt&r. 

Fraıuanın ltalya'ya cevabi 
Landra' yq da bildirildi 

Banka 1 milyon liradan 
fazla kclr temin etmiştir 

... ::~~-a::=~~ F=; B. Raü Altıok. Necati'ninmezan bafıntla Maaril Velıili B. HllMlll ·Ali Yücel'in 6ir Pirini oJıar• 

Banka beı yaıını bitirmiıtir 
Sümerbank umumi heyeti busünlerde toplanarak 1937 ıeneai

nin idare mecliıi raponı Ye bilinç011111u tetkik ve kabul edecek-
Iİr· .. .. • 

Hiikiimetimisin anayilepne plin ve proırammm büyük bır 
kıammı berine alarak busün filen tahakkuk ettiren bu milli ban
bmn: ilk befinci yılım ikmal etmit bulunmaktadır. 

Bu mna,.ebetle millt banJremızm 
lmtUldup sinden bugilne kadar p
prdiii eafhaları, bqardıiı iflerl ve 
memleketin IOll "Hnelerdeki ekonomi 

faali,ed,,. bil ı;•t"--~ 
~ '1t~ld'!~ ··- ~ 

-stfiilerW'i 11. S. 19.Ü tarih ve 2262 
aumarah kanunla tqekldll etmiı bir 
milli benbdır. Silmerbaıikm sermaye. 
el ilk tqekldU yılında 20 milyon lira 
idi. Fakat bamın itleri genifledik • 
çe senm.,..taltı artmlmuma lüzum 
hurJ oıaa. Sermayesi 1934 temmuzun
da 62 milyon, 1936 birinci kinununda 
l&,S milyon ve 1937 temmuzunda da 
80,S milyon tUrk Uruma çıkanldı. 

Milll benbmıınn elindeki bUyflk 
tıe1ll itlerine ratmen senelik klrı 1935 
te l,1 milyon. 1936 da 724 bin, 1937 de-------------
de-1,138,581 lira 54 kurutu bulmufm. 

Sinaerbanlcın..,,,. aldıiı Yeni Fransız sefiri 
/Gbrlltalar yakında gelecek 

sn..hınk tqekkUlil mumda ıu lsatnbul. (Teıefonla) - latanıbul' 
fabribları devir almıftır: da beklenmiı olan mütekait Framu 

- Bakırköy bez &ıbrikuı. iğ ade- sefiri M. PonlOt, Aokara'dan hareke-
• to bin, amele mevcudu 400, tıenelik t:iıiden evet hafif bir pibe tutulmut-
• tmaıatı bir milyon kilo. tur. 

2 - Heıeke J(bıHl mensucat fahri- Fransız sefirinin halefi, Cinümilsde-

(Sonu 7 acı say/ada) 

' Franau B~i B. Dalaıli;,e, •eıaeral Gamlen ve l,..Ua Hilrbiye 
itam Hor Belİftı 6ir aratla 

Fransız hükümeti Suriye ile 
olan anlaşmayı tasdik. etmezse ... 

Suriye istikltal.ini 
ilcln etınelidir ! 
Parlamento toplanhsında söz alan 

bazı hatipler bu fikri ileri sürdüler baı, amele adedi 500, Hnelik yUnlü ki ayın ortalarına doğru Türkiyeye 
kıimlt inwJltı 400 bin metreiir. muvualat etmiı olacaktır. Yeni Fraıı-

3 - ll'eeane yibılU memucat fahri- su sefiri, İstanbul' da bir fld giln kal- Pariı, 1 a.a. - Şam' dan bildiriliyor: Suriye parl&meıitoeunda 
.... mele adedi 1000, ıenellk kumq diktan sonra Ankara'ya gidecek, ve Frama • Suriye anlaflll&IJIUD tucliki llleleleai etrafmcla ,cere,...: 
imalatı bir milJOD metre. itimatnameaini Türkiye Climhurreill- eden müzakerelerde nuyonalilt blok reiai kimli, hükiimetten Su-

NECATl'NIN OLOMONON 

Necati' yi sevenler 
Mezarının başında toplanarak 

Dün onu andılar 

Merluım Necat17i anmd isin 7GPflan törende balananlar 

Japon Başvekili Prens Konoye'nin yaptığı 

sulh tekliflerini tasvip ettiği için 

4 - BeykcNı deri '" kundura fabri- en takdim edecektir. "ye'nin iltildilinin ilin edilmetini talep etmftiı. (Soaa 1 iaclde) 

bu, amele adedi 1000, senelik imalatı -----------------------------------d&t milyoa tllrk lirw kıymetinde de-
Uang Çing Uey Kuomintang 

nıecliıinden ihraç edildi 
ri " lmnclura. 

S - Upk teker fabrikası, teker ima
lltı 3 bin toa, amele miktarı 300, 

Vıak teker fabrikuı bilihare 1936 
da tetekldll etmiı olan Türkiye teker 
~ anoqiaı prketine devredil
-tt Ye IUmeıbank bu firketıe 7,3 mil
,_ tilrJl liruiyle ittirlk etmif.ir. 

8U..rblnk 1934 yılından itibaren 
bet Jdbk endU.tri proaramının tatbi
ki iti ile vuifelendirilmittir. Birinci 
laOf :Yıllık plh ıu endU.tri ıubelerinin 
'-tabıi derpif etmektedir: 
~ lleneucat sanayii (pmıuklu. 

• yltn). 
..:..::; Maden sanayii (demir, .&nlkok, 
•V111Uf •lınldarı, bakır ve kiUdlrt). ..!;: ,......._ (SellUloz, klğıt ve ....... ). 

4 - Seıwalk ( ... cam ve porselen) 
S - Kimsr.a ...... li (saçyağı, klor. 

tıltltoatik, lilperfoalat). 
Bunlardan sibnlkok ile seramiğe ••cam •e tite fabrlbban tı Banka. 

"tarafından teait edilmittlr. 

liinaerbanlcın lcı.ırdı.ıiı.ı 
Jabrilralar 

8" J'IUık devlet endüstri pllnnıda 
IOmeı ..... tarafmdan kurulan fabri- Dan, AniaTa ve l.ı.... l'tla lilı ,,.,.,..,.,, fleoana etlil'i. YrılıtıiJalri raina Anlttmlfla yapdan lilc 
k•::..-..ı~ıe tunlardtt: masftmnda Galafluarq ve G~er&iHili faltunlan ,,,,,.,,,.. ına..6cıh)'I p.ternıalıteılir. 

is':.~:::.;:,;;ede [Ba '-dtllıi lllhilaı (1) inci .;1..--..] 

~ona· JCons, 1 a.a. - Kuominstaq'm ikinci reiıi Vaq. ÇU. 
Ueı, M..,.ı Çana • Kay - Şek'e bir telsraf ~ 22 • ız clll 
Prem Ko~ tuafmdan yapılan Ye 28-12 de M..,.ı tarafm. 
elan kati IUl'ette reddedilen aulh tekliflerini tamamhrle •---La • tiiini bildirmittir. .,,. ... .... 

Çunakına, ı a.L - Kuomin
tanı'm ikinci reiıi ve politik 
konsey reiıi Vana • Çine • Vei, 
remıen kuomintanı'tan ihraç e
dilmittir . 

Japon mahfillerinin ıe/drlerl 
Tokyo, 1 a.a. - Japon pzeteleri, 

~on.g - Kong'da Uanı - Çiq • Uey'
ın bır beyannamesinin neıredilmit ol
duğunu haber vermektedirler. Bu be
yannamede mumaileyh. marepl Çan -
Kay - Şek'ten B. Konoye'nin teklif 
etmiı olduğu esulara iatiaaden mil. 
zakerata giritme1ini talep etmiıtir. 
. Bu beyannamenin tam metni, bilttln 
Japon gazeteleri tarqmdan nearedil
miıtir. Fakat pek lbtiyatklrane olan. 
ilk mütalealar, japon mahafilinin B. 
Vang - Çinr - Uey'i mar...ı Çana -
Kay - Şek'in yarı resmi mGnkerelere 

l 
ıirltmei• mezun bir memuru addet. 
mekte otdukları arada mumaileybbı 
12 Mncflrtnuada llaol. Hong. Kon-

( So.-1. '-' .... ) • ....,,,, ,,,,.. • K.117. ş-. 
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insan ve kültür : 

Türk polisinin Kültür 
• • 

sevıyesı 
Ciimburiyet hükümetinin ea güzel 

emerleriooen biri de, Ankara Polis 
Emtitüsü'dür. Bu enstitü, ileri bir 
milletin bütün müeaaeaeleri aynı yü:k
ıek aeviyede bulUınmalıdır prensipin
den doğmuftur. Gerçekten, nasıl her 
millet liyık olduğu hükümete nail o
luna, her hükiımetin de kendine gö
re, kendi aeviyesine göre bir polisi 
ar+r· Bu itibarla, her sahada ileriye 
gitmeyi ve medeniyet namına kaydey
ledijl gecikmeleri her sahada telafi 
eawyi karar altına almıı olail yeni 
ttlrk rejimi, polisini, polis tetkilitmı 
ft poliainin Jdiltürel seviyesini ihmal 
edemezdi. Ziı:a, bir polis tcıkilatına 
bwale edilmif gibi gözüken ''emni -
ıyet.. mefhumu hakikatte, o memleket 
poliıinin ve polis amirlerinin bilgi ve 
terbiye aeviyelerine terkedilmiştir. 

ileri bir memlekette cahil bir po
lil ve geri bir eımıiyet mefhumu ta
UV"VUr edilemiyecegi gibi, geri bir 
manlekette de bunların ak•ini düşün
mek imkins1zdır. 

Son günlerde Ankara polis ensti
ttiıaünde verilmekte olan konferansla
ın. öyle sanıyorum ki, dinlemek iste
miyecek ve dinlerse yahut Ulus'ta 
okuna, bilgisinin nisbeti dahilinde 
faydalammyacak tek münevver ve 
dwlet memuru yoktur. Bir, okuma 
yazma bilmiyen zaptiyeler ve zabıta 
memurları devrini bir de bu g~bi kon
fetan9lara muhatap olan cümhuriyet 
polisini gCSz önü.ne getirirsek, mem-
Wr:etimbde iyi çalı§ıldığıru ve inılala
bm gittikçe köklettiğini bir kere, bir 
IN9İle ile daha müphede etmiş oluruz. 

Enstitüde geçenlerde Vasfi Raşit 

Sevig, Kemalizm'in hu~uk bakımın
dan bir tahlilini yapmıştı. Bu sefer, 
Fahri Ecevit, Atatürk'iin psişik ener
jifi'ni anlatmıya çalıııyor. Bu arka
daflar, ciimhuriyet polisi amirlerine, 
kendi sahalarında normal hocalık et
mekle kalmıyorlar, kendi bilgilerini, 
konferans yolundan, yeni polia amir
lerimizin umim! bilgisine kalbetmiye 
de çalıııyorlar. Ve konferans salonun
da Sinan, Mıkelanj, Beykon, Göthe gi
bi büyük adamların, pozitivizm, röne
sans gibi büyük devirlerin adlıu;ı çın
lıyor. 

Ve bu suretle, Türkiye'de, bir yan
dan türk'ün tarihi hüviyetine layık va
tandaşlar yetişirken bir yandan da, 
bu vatandaşların emniyeti, bunlara la
yık bir polisin seviyeli meslek bassa
SİY.etine havale edilmit oluyor. Bun
dan hatta on yzl iSnce soluk bir hayal 
gibi görünen medeni varıtların bugün 
birer gerçek'e dönmüt olması, yolu
muzun doğru, yolculuğumu%Uıt hayır
lı gayemizin de tayin olunduğundan 
başka bir şeye delalet edebilir mi? 

Burhan BELGE 

Not: Tabii masrafı göze alınarak ve alaka
dar hükümetleTle temasa gelerek, po
lis ve emniyet' işleri ileri gitmiş olan 
memleketlerden mütehaırsıs konferans
çılar divet olunarak projeksiyonlu 
konferanslar verilmesi, Ankara ensti
tiııunün tertip edeceii ikinci. bi{ kon
ferans serisine vücut vereceiH ve mes
leie bir de meslek bakımından hizmet 
edecegi kanaatindeyiz. 

NECATl'NİN ÖLÜMÜNÜN YILDÖNÜMÜ 
•ae: . .. 

Ne<ati'yi sevenler 
Mezarının başında toplanarok . 

İ staiıbu I' da 

Mektep ~ağına 

gelmemlı ıocuklar 

i~in bahıe yapıhyor . 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Mekıtep 

Ya-tına basmamı§ çocuklar için, çocuk 
bahçelerinin tesis edilmesi yolunda 
Parti kaza kongreluinde bildirilen di 
lekler vali ve belediye reisi Lutfi Kır
dar tarafından nazarı itiıbara alınmış 
ve tetkikata b~lannuştır. Bu iş için 
verilen listeler belediye reis muavini 
Rauf Demirtaş'a haavle edilmiştir. 
Rauf Demi~'a havale edilmiştir. 
kaymakamı, mimar Tevfik ve kazama
arif memuru bulunduğu halde, Eminö
nü ltazası dahilinde bu işe yarıyacak 
arsa ve bahçelerde tetkiklerde bulun -
muştur. Vttilen liste, bu tetkikata gö
re tadil 'olunmuıtur. 

Heyet, dıün de Fatih ve Be-yoğlun
da mefgul olmuştur. Bu arada Beşik
taş, Eyüp, Üsküdar ve Sarıyer kazala
rında da tetkikat yapılacaktır. Bu tet
kikler neticesinde hazırlanacak olan 
liste valiye v~rilecektir. Çocuk bahçe
leri için şimdide~ 50 bin liralık bir 
tahsisat temin edilmiştir. 

İstanbul belediye iktısat 
iştişare heyeti bugün 

toplanacak 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Belediye 

iktısadi müşavere heyeti yarın tekrar 
toplanacaktır. Heyet geçen toplantı -
srnda şehrin ekmek işlerini esaslı su
rette tanzim etmek için değirmenci 

ve fırıncılarla temas etmiş, bunların 
nokta.i nazarını dinlemiş.ti. 1stişar 
heyeti, pazartesi günü yapacağı t~ 
lantıda ekmek meselesini kati surette 
halletmiye çalışacaktır. 

Müşavere btyeti, ekmeğin hem fi. 
atını ucuzlatmak, hem de evsafını ıs -
lah etmek esaslarını arqtırmakta.dır . 
Eı.:.t.lt iti ~kında verilecek karar- -
dan aonra.heJet. aUt, yağ, et gibi şeh
rin diğer havaıyid ururiyesi etrafın
da tetkikler yapacaktır. 

aıfatiyle A.nzavur'un takibinde ve di
ğer muharebelerde bulunan Mustafa 
Necati Balıkesir'de (İzmir'e Doğru) 
gazetesinde bagmakalelerini yazdı. 

p"*• • • • • 
şan Nocati 1920 de Saruhan mebu~u 

eden N olarak teşrii hayata girdi, Samsun is-
(.Bqı ı iaci saylad~) )tal~?>e.1eri, i~kıliba hi::C:...Sııar. e- tikliil mahkemesine dahil oldu. Mec• 

Din de mueı '-fmda ve Gazı Ter- catı yı aevgı ve eayp . listeki müdafaai hukuk grupu kiitip-
biye Emtitttdade Wtl ~ ~ 
topJandılar " onu atvgl ile Uıdııat. M f Necati 1894 te lzmir'de 

Cebeci'de tıeati'nin mezarı batın- Utıta a 
da yapılan ih falde Milli Müdafaa doğmuştur. Milli mücadele yılların -

Iiğine seçildi. 

Sonra Kastamonu ve havalisi İstik
lal mahkemesi reisi oldu. 1923 te i -
kinci Büyük Millet Meclisin.de lzmir 
mebusu idi. Uk önce mübadele ve 
imar vekiletlne sonra 1924 te Adliye 
Veklletlne getirildi. 

Vekilimiz Gen ral Kazım Ozalp, Ma- da yetişmiş ateşli bir ingilapcı, Adli 
arif Vekilimi B. Hasan - Afi Yücel. ye ve maarif vekilliklerin.de kuvetli 
'ff vekilet er 1, birçok mebusları- ve samimi bir f&haiyeti ve kabiliyeti 
am. Necati'n kurduiu Maarif Ce - ile iz bırakmıt bir idare adamı olan 
miyeti erklnı, Gazi Terbiye EnatitU- Necati'yi 1929 da ve henüz 35 Yatm
d muallim ve talebeleriyle diğer bir• da iken kaybettik. Şeyh Sait isyanı üzerine şarkta ku
p muallimler " talebeler, Nec:ati'nin Babası Dare~ etrafından Halil rulan istiklal mahkemesine müddeiu
heqerileri a.zmirliler, bulundular. B~ydir. bmir idadlainden çıktıktan 
Blr90k tetckkii ve müetıHSelerle, seç sonra latanbul hukuk mektebinde o
kin phaiyetle me.zar üzerine kon~ kumuıtur. Once Izmir muallim mek
mak üzere ç.e nkler göndermitlerdı. tebinde muallim olmuş, sonra 1915-

mumi seçilen Mustafa .Necati seneler
ce muallimler birliği reisliğini. de yap-

mıştır. 

1925 te Maarif Vekili olan Necati 
ölümüne kadar bu vazifede bulunmuş-

Ga.zi Terb e En&titüaünden bir ten 1918 e kadar pek yakın arkadaşı 
muallim Mus a Necati'nin hayatı merhum Vaıııf Çınar'la birlikte lzmir
ve hizmetleri ı anlattı. Talebeden de hususi Şark mektebini idare et -
Raif Altıok M arif Vekili B. Hasan- mittir. tur. 
Ali Yiicel'in M tafa Necati için yaz- Muatafa Necati tam minasiyle bir 
dığı •u .ıı"ı"rı· h ecanlı bı·r eda 1·ıe o- Bundan sonra bir müddet de hukuk 

s y inkılap ve ideal adaıiıı idi. Zamanında 
kudu: müpvirliginde çalı§aJl Necati, avu • 

O levent cün 
Neşeydin, ku 
Ba kara topra 
Ölilm mü ora 
.. :vmadı.mı ,. 

Neca'ıiye 
e hayattın, candın; 
tin ve heyecandın; 
nasıl uzandın? 
koydu başını, 

N ecel yqmı? 
-o-

katlrk da etti. maarife karıı büyük bir dikkat ve e-

1919 da lzmir'in işgali onun haya
tında bir devir açmıştır. Balıkesir 

cephesinde çete tetkilitına giren ve 
"kuvayı milliye" müfreze kumandanı 

hemiyet uyandırmıttır. Faaliyeti ft 
türk maarifinde uyandırdığı hareket 
dikkate pyandır: Türk münevverleri 
Mustafa Necati'yi daima anacaklardır. 

Bugünkü 

Kamutay 

Bulgaristan'la Balkan antantı 

devletleri ararsındaki anlaşma 
Kamutay bugün toplanacakıtır. Ruz

name f'ldur: 

Riyaset divanının heyeti 
umumiyeye maruzatı 

1 - İktıaa.t vekili Şakir Kesebir'in 
isl'ifası üzerine yerine İzmir mebusu 
Hüsnü Çakır'ın tayin.edildiği hakkın
da Riyaseti Cümhur tezkeresi. 

Kamutay · kanun projesini 
bugün görüşecek 

2 - Maarif vekili Saffet Arıkan'ın 
istifası üzerine yerine İzmir mebusu 
Hasan - Ali Yücel'in tayin edildigi 
hakkında Riyaseti Cümhur tezkeresL 

Kamutay bugünkü toplantısında, Balkan antantiyle Balaaria
tan arasında 31 temmuz 1938 tarihinde Selin1kte imza edilen an
latmanın taıdiki baklandaki kanun projeıini ıörütecel&tir. 

~ - Devlet hazinesi aleyhine veri
lip katileşen ilamların icrasına dair o
lan kanun layihasınm geri verilmesi 
hakkında Başvekalet tezkeresi. 

4 - Hulmk usulü muhakemeleri ka
nununun 569 uncu maddesinin değiş -
tıirilmesi hakkındaki kanun layihası -
nın geri verilmesine dair Başvekalet 
tezkeresi. 

5 - Yangrnbas (İtfaiye) kanunu 
layihasının geri verilmesine dair Baş
vekalet tezkeresi. 

Dahili nizamname mucibince bir defa 
müzakereye tabi olan qıaddeler 

1-0rdu, deniz ve jandarma subay
lariylo memurini hakkındaki 912 sa -
yılı kanunun 4 üncü maddesinin tefsi
rine dair Başvekalet tezkeresi ve Mil
li Müdafaa ve Büdçe encümenleri 
mazbataları. 

ikinci müzakeresi yapılacak maddeler 
1 - Askeri ve mttlki tekaüd kanu -

nunun 66 ıncı maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun layihası ve Ma
liye' encümeni mazbatasiyle askeri ve 
mülki tekaüd kanunun 14 üncü madde
sinin son fıkrasının tadili hakkında 

kanun layihası ve Milli Müdafaa ve 
Bütçe encümenleri mazb;ataları. 

2 - Kaçakçılıktan batka in.hisar 
stçlarından doğan para cezalarından 
.,..geçilebilmesine izin verilmesine da 
il\ kanun layihası ve gümrük ve in
ı»sarlar, maliye, adliye ve bütçe en
~ümenleri mazbataları. 

3 - Mübadele ve teffiz i4Jlerinin 
kati tasfiyesi ve intacı hakkındaki 
1771 sayılı kanuna ek kanun llYihaaı 
ve dahiliye, sıhat ve içtimai muavenet. 
maliye ve büdçe encümenleri muba.ta
ları. 

+ - İdare heyetıinjn, BUyUk Millet 
Meclisi memurlarının tefkilitı hak -
Jrında kanun tekli.fi e bütçe encüme
C'b~ci'lııuza ~e ı yapı aca 

maddeler 

ı - Adli evrakın posta, telgraf ve 
telefon idaresi vasıtasiyle tebliğine 
dair kari un layihası ve nafıa ve adliye 
encümenleri mazbataları. 

2- Kırtchir, Yozgad ve Keskin 
mmtakalarmda yer sarsıotIBından yı· 
kılan ve harap olan binaların inşaat ve 
tamiratında kullanılmak üezre Kızı
lay tarafından ıevkolunacak inşaat 
malzemeeinin Deovlet Demiryolların -
da parasız na1dedllmesıi hakkında ka
nun layihası ve nafıa ve büdçe encü
menleri mazbataları. 

Acı bir ltayıp 

Hükümet, mucip sebepler mazba -
tasında, Bulgaristan'ın Balkanlarda 
sulhun kuvetlendirilmeaine merbut ol 
duğu ve Balkan devletleri ile iyi 
koaıtuluk münasebetleri idamesi ar
zusunda bulunduğu, ve buna mukabil 
Balkan antantı devletlerinin de Bul
garistana karşı aynı sulhçu fikirle iş

birliği arzusu besledikleri noktalarını 
tebarüz ettirdikten sonra şunları söy
\emektedir: 

"- ... Bahis mevzuu devletlerden 
her birinin dahil bulundukları saldır .. 
mazlık anlaşmalarına göre aralarında
ki münasebetlerde lwvete müracaat -
tan istinkaf etmeyi teahhüt ettikleri
ni ve Nöyyi anlaşmasının askeri, hava 
ve deniz hükümlerini ihtiva eden 4 ün
cü fasıl ile 24 temmuz 923 tarihinde 
Lozan'da imza edilmiş ve Trakya hu
dudiyle alakalı bulunmuş olan muka -
velenin ihtiva ettiği hükümlerin tat -
bikinden sarfınazar eylediklerini taa -
rih etmektedir. 

Balkan antantına dahil diğer dev
letler için olduğu gibi hükümetimiz 
namına da bu hususta ahnmq olan icra 
vekilleri heyeti karariyle verilen sa
lahiyet mucibince, Balkan konseyinin 
halen reisi sıfatiyle yunan Başvekili 
ve Hariciye nazırı B. Metaksaa tara
fından imza edilen işbu beyanname ta
zammun ettiği ahkam itibariyle, Bal -
kanlarda öteden.beri takip ettiğimiz 
sulh ve müsalemet ve samimi itbirliği 
siyasetine uygun olduğundan bunun
la alikalı kanun projesinin kabul, Bü
yük meclisin tasvibine arzolunur ... 

Hariciye ve Milli Müda/aa 
Encümenlerinin nuubatalan : 

Projeyi tetkik eden hariciye encü -
meni mazıbatasında, Balkan antantını 
tefkil eden devletlerle Bıtılgariatan a-

eden hükmün geni, ve şümullü mana
sı karşısında Bulgaristan'ın Nöyyi an
laşmasının dördüncü kısmmda mün • 
denıiç silahlanma tahdidleri altında 
bırakılmasının doiru olamıyacağı an
latılmakta ve tunlar ili.ve edilmekte
dir: 

"-..• Ve bu kayıt zate numumt harp 
•onunda her muahedede bk ıill:haız
lanma.ya yol açmak emeliyle vazedil
mit olan kayıtlar cilmlesinden bulu -
ınup bu emelin istihsaline imkln kal • 
maması ile amelt kıymetini kaybetmiı 
bulunuyordu. Diğer ciıhetıten bu yeni 
vaziyet Türkiye ile Bulgaristan ara-
sında hudut Uzerinde bitaraf birer 
mıntalta yaratmıı olan 24 temmuz 923 
tari:hli Lozan mukavelesinin bu bap-

Emekli albay B. Abdurrahman Ka- taki ahkamını da artık lUzumsuz bıra
laçer'i.n kayın validesi, Etibank eko- kıyordu. 
nomik servisi muhasiplerinden B. Ki- Binaenaleyh Türkiye, şimal hu
mil Kalaçer'in büyük validesi bayan dutlarımızın istediğimiz; tekilde ta• 
Hatice Dilber kıtta bir hastalıktan aon- sarrufunu temin eden ve münaeip gör
ra 30 - 12 - 938 sabahı hayata gözlerini düğilmüz aksamının taıhkiminde bizi 
yummuş, ve aynı günde aile doetları- serbeat bırakan ve aynı zamanda kocn
nın huzuriyle Yenitehir'deki evinden ıu bir devletle bizim ve diğer ko":1f~· 
kaldırılarak ebedi i.Stiraıhatgiihına tev- larımız arumdaki münasebetlerımı
di olumnu11tur. zin bundan sonra daha büyük bir em-

Kalaçer ailesine ve dostlarına baş niyetle inkitafını tesbit eyliyen bu 
sağlığı dileriz. anlaşma umumi menfaatlerimizi ihti· 

va edici mahiyette göriitmekle kanmı 
projeai encümenimizce ittifakla ka
bul olunmuıtur." 

Millt müdafaa encümeni de, bsi
ciye encümeninin mazbatasına ittiııik 
etmektedir. 

Projenin eaaalan : 
Projenin ilk maddesi tudur: 

"- Balkan itilafı devletleriyle Bul
garistan arasında mütekabil münıase
batta kuvete müracaat edilrtııemeai ve 
Nöyyi muahedesinin aakert, havai "Ve 

bahri hükümlerini muhteri 4 üncü km
mı ile Trakya hudutlarına müteallik 
olarak 24 temmU% .923 tarihinde Lo
zan'da imza edilen anlapıanm tatbi
kinden sarfı nazar edilmeai hak
kında bir taraftan Balkaıı itilafı dev
letleri namına hareket eden ve halen 
Balkan idlafı daimi konseyi reİBi ba
lunan yunan başvekili ve hariciıye na
zırı Mösyö Metaksas ve diger taraftan. 
Bulgaristan namma bafvekil ft harici.
ye nazırı Mösyö Köseiıvanof arasında 
Selinik'te 31 temmuz 938 tarihinde im
za edilen anlaşma tasdik edilmiftir." 

BB. Metaksu ve Köseivaınol'un im
zalarını taşıyan anlaşma metni fUdu·r-: 

"Bulgariatan'm Balkanlarda suı. 
hun kuvetlendirilmeei siyuetinıe bağ. 
1ı olduğunu ve Balkan devlet:leri!yle iyi 
kom,ultık ve samimt tctriki meaai ınü
naaebetleri idame etmek arzusunu beıl 
lediğini, ve 

Balkan itilafı devletlerinin de Bul
gariatan'a karıı aynı müaalemet fi.k • 
riyle ve aynı tefriki mesai arzusu ile 
mütehalli olduklarnu nazarı itibara 
alan, apğıdald vazıülimsa, 

Bir taraftan, bütün Balkan itiJldll 
devleıtled namına hareket eden Baı.. 

kan ltilifr Daim! Konaeytniıa. halen 
reisi stfatiıyle YunaDW:ml ~ 
ve hariciye nuırı ekselan Mösyö MrJ 
tabu, 
yo osewan , emsil etlitfe':t~"if .. 
lerin, bunlardan her birinin ademi te
ccwü.z buauıunda dahil oldukları m.
lafmalara tevfikan. ye.Wilederiyle 
karpbslı münaseebtlerinde kuvete 
müracaattan istinW etmek teahhUd&. 
nü aldıklarını bu devletler namına be
yan ederler, ve N&yyi muabedainiıı 
IV. fulmm (.Aekert, bahri ve hawl 
hükilmler) ihtwa ettiii hükllmleıie 
kezalik 24 temmuz 1923 de Lozan'da 
imA edilmit olan Trakya hududu hak 
kmdaki mukavelenin ihôva ettiği h\l
~erin, kendilerine miitealılik oı..
rak, tatbikatından sarfınazar edilmıMi
ni karariqtıl'ırlar. 

Selinikıte 31 tanmuz 1938 taribiıaıde 
iki nüsha olarak tanzim edilmiftir." 

Dün hava kapah geçti 
Dün ıehrimizde bava ekseriyetle 

kapalı geçmi.§ saat 17,30 da hafif yai· 
mur ba§lamııtır. Rıiizgir cenup ıar
kından saniyede 5 metre hızla ~ 

ı tir En yüksek ısı 7 derece olarak tee-. 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ı 1~111 bi; edilmlttir. 

bir saat gezdirilerek iyi ectilmiı- Yurdun bütün bölgelerinde hava 

S.Ydtlin ti 
NQbarda o 1t1 
Ölihn ıenı de 
Sen can yold 
Öi; alabilsey 
Gö.zlerı ya 

-o. 
e kalbin yavayclı. 
bozulmasudı .. 
kocalmı• saydı 1 

dm kaçırdık elden. 
zalim ecelden. . 
dolu ziyaretçiler, 11-

irin vtrdili be ecan içinde ve bUyük 
aıu.yıı hatırı ın verdiil hUzünle 
aaraılmı§lardı 

En son Ba ıt mebuau B. Halit 
Bayrak, merh m hakkında götaerilen 
bu ulvi kadir naalıktan dolayı oraya 
gelmit olanla merhumun ailesi na-
mma minnet tetekkiirlerini bildir-
di. Azis Neca 'nin mezarı bqma top
lananlar, bu ıllp çocuğunu aevgi 
ile anarak C ci'clcn aynldılar. 

GOtd terbiye erudtüaiinde 
9'Ce Qaıı:i rbiye EnıtitUail tale-

be1erl, mUc16r " muallimlerinin hu
nriyle merhum Necati için gttzel bir 
lbtlfal yaptılar Tarende merhuma 
ait hatıralar yldedildi ve !amet Inö
ntl'ntln, Neca mn ölümi &fln'1 mezarı 
batında aiSyltdill nutuktan parçaıar 
okundu. 

Çok samim 

gecede onun 

ve heyecanlı geçen bu 
kurdup milealUCDİD 

Giil ve Miat! 

Her urm kendi z~yetine uy· 
pn saaneleri olabilir. Bülbiilün 
aiile Atık oldatu hakkındaki ef ... 
ne, a11rlarca önce ayclarul•Uıf 
köhne bir efsane idi. Aanmızcla
ki bir makine aanclır - giilün te
siriyle kendinclen seçen bir neane
den bahsetmek· lazım ıelirae kol 

·saatlerinden bahatdebiliriz. Evet, 
gülmeyin: kadınların taktıklan 
kol saatlerinin, ıül kokuauundan 
müteeuir olarak -durdukları iki 
franaız ilim adamı tarafmdan ket
fedilmiıtir. 

.4laıarka aerenad ! 

ı.t..abul hanlarından birisinde 
odalıaphk eden .. delikanlı, Zey
rek mahau..ipde itik alduiu bir 
kum pe~ altına, gecenin i
lerlemiı bir saatinde, ıiderek utla 
yanık fal'lular. söylemiye batla-
Dllf. 

TuaYYllr ecliaı z.,...k mahal· 
leiiı sece 7anu, oclahapdaa bir 

"k. • ..&il ..:ı:- ... IDUal ıfll'lllft uuaeev.-.:r .. 
renadl F.ut .._ atk lll&C«atı, 

Erkeklıer de yün örüyorlar 

Prai'da ötedeab-i 7Üll önne
ii adet eclinmit olaa erkekler, bir 
araya toplanm&J'I kanrlqtırarak 
bir kulüp karamtlardır. Kulilriin 
makw:b, yün öhaeaia kadmhara 
bas bir it olc:hatu halrJuiula hw la• 

rafta "klldetmit.• oJ..n ıc..ati 
"yıkmak,, tır. Kulübün basmclan 
bazıları, y6n örmenin sinirleri ya
tıttırmak için tiirebir olduğunu da 
.c;yı~ı.... 

JıW halele, Ahnanya'nm Çekoa
JOTakya'nm b&flll& ördüğü çor&P

tan .ama Prai'daki 1-in ören er-

kekler de J.irle§IDek lüzumunu 
hiaaetmit o1 .. ı ... gerek ... 

Kedi lu:ıraaı l 
Paria'te Vaqiravd'da 1933 ten 

beri bir kedi haruı iflem.ektttdİ*'· 
Behadiyeye ait olan ba harada; 
erkek kediler, 21 frank mukabi
linde eliti kedilerin emrine amade 
tutulmaktadır 1 Denidi laoroslan· 
ıun haralara yerleıtirildilini bili
yorduk ama, beli baraum ilk dıefa 
ifİlıİJOl'U· 8'h .. ttiiimia harada, 
bilbaua "fare tatmak ~•"'· 
llııt keclller Tanlll'o 

Tayyare Ue tedavi 

Belçika'cla birkaç -~eri 
muuuait bir boimaca öluıiiriliün
den muztarip olan küçük bir kız 
tanen ile 3000 metre irtifada 

tir. kapalı ve yer yer yağııh ıeçadıtir. 
Amerika'da Mauaçöaeta'te bu- 24 saat lçindeki yalJ!larm karemet

lanan bir baytar da, muhtelif haa- reye bıraktıkları su mllttarr Ceyhan. 
talıklara tutulau11 olan kedi ve kö- da 36, Islihiyede 33, Meninde 29, 
pek aibi hayvanları iyileflinnek i- Zonguldak'ta 21. Siirt '" Adana'da 
ç.in tayyareden iltifacle etmekte- 18, Yalova'da 16, Turgutlu'cla 12, Bey
dir. Ba baytarın ifadesin• söre, tehi.r ve Mut'ta 10, ve 4-iğer yallflı 
sezintiler hayvanlar içiıı çok İyi yerlerde de 1·8 kilogram araaındadır. 
neticeler vennekte imiı. Kar ile 6rtUlii yerlerde, ~ ka -

Bir de t&YJ'&NJ'• ölüaı ~bir lınlığı Sıvaı'ta 2, x;.;;d ~. Erzu-
alet derılerl.... rumda 5, Ulukıtla'~.Jf'Kars'ta 14, 

Numaraıı.s abone I 

t.aundeU-' uayatlarmcfa telefon 
kllllananlar için acı bir haberı 

l>ün,-anm en eski telefon .ı.o.e
ei olan Amerika'cla Toroato telı
ri lakinl........ His Neleon öl
mıittar. Ba sal, dün1aJWl ilk tele
,_ abonell telaiıkıld ol....wıir: 
çfİnki ..... 1877 ...... inci. tele
foa alautbr. TelefOll da 1874 te, 
~- iv aeae &nce, Grahun Beli 
tar.hadan icat ediJıllitti. 

Ancak o tarihlerde T oroato 

ıehrinde lopu topu bet telefoa a
boneai bulanclutu için, aantral baa
lum ieimlerini .-ber biliyordu •e 
B. Nelean'a, bu yüzden, aumara 
........ itti-

Ardahan'da 15, uıJiğ'da 88 ıanti
metre.clir. 

Rüzglrlar Tf.ÔYB ile Karadeni& P 
yılarında vo Bgenin tiınal kı~a 
saniyede 9 metre hızla, ıimaldeıı, do
ğu Anadolu'da garpten, diler bölge· 
lerde ite cenuptan 1-5 metre arasın.. 
da hısla eamiıtir. 

En dil!ük nıılar 11f ırın altında Er
surumda 5, Karı ve Ulukıtla'da 10 
derecedir. 

En yüksek 1B1lar da Diyarbakır'da 
8, Isllhiye ve Trabzonda 10, ııA,ııtal -
ya'da 12, Adana'da 14 derecedir. 

Çağrı 
Arzuhal encümeni bugtlıı ... t 10 da 

toplamıcaktır • 



DÜNYA HABERLERİ 
GENERAL FIANKO DIYORKI: Fransa'da bütce 

Macar buköıneti nı e er 
cemiyetinden çekilecek mi? 

1939 senesinde katı 
aferi kazanacağız ! 

müzakereleri Kont Çaki'nin mühim bir makales: 

Bize sorulmadan yapllan Akdeniz 
anlasmalariyle bağh olamayız 

• 

Pariı, ı .... - ~ta bed me
buıan meclil~le lyaa ..oJW aıraaıo
da maik dokuyan b\ltıçe projesi niha
yet iiçüncil defa olar~ lyan meclisine 
gelmit ve mectı. bQıtçeyi 14 muhaHfe 
kartı 279 reyle bbu1 ederek~ 
mecliline iade etmiftir. Ayan mecbai, 
mebuNnm IOG tetlfiki U-rine kararı
nı vermek Usere ... t 22 de yeniden 
topJaMCılrtır. Bütıvenin her ne hal o
luna ohun heyeti umumiyesi itibari -
ıe h\lkUmetin iıtediii tarzda çıkacağı 
mubaldrak addedilmektedir. 

Son müsakere'ler 
Paril ı a.a, - Mebuaan meclisi, 

btltıçeni~ UçilncU mlizakeresini bitir -
mlftıir. Bütçe, 9imdi Ayan mecliıi.nde 
GçUn.cU defa olarak tetkik edilmekte -
dir. Mebusan meclisi, lüzumu takdi
rinde blltçenin dördüncü bir mlizake -
"9lnl yııpmak üzere aaat 18.30 da ye· 
Diden toplanacaktır. Badapqte'den bir manzara 

B. Hitler orduya 
Budapefte, 1 a.a. - 1-1-939 tarihli Peater Lloyd pzeteaiııe im 

makale yazan Kont Çaki, acümle fÖyle demektedir: 
''Zamanm ifAHllerini artık nalaclık. Şimdi itimadı muhafua 

etmek için QDllimi tezahürlere ihtiyaç oldugwıu anladıılc. 
teşekkür ediyor 

Kominterır aleyhindeki paktın yuk
Berlin, ı a.a. - Bitler, yeni aene ehemmiyetıni biliyor ve ~dir edi

mUnewbetiyle orduya hitaben apğı- yoruz. On aeneden ~Ja . ~ • zaman
daki emri yevmiyi neıretmittir: danberi milletler. cemıy~ ~ 

N Aaırludan beri beslediğimiz emel- yüz tuttuiunu miiflhade ettik. Dünya 
ter 1938 de tahakkuk e.tmiatir. :&üyük efkin birbirine muarız fikrin etrafm-
Almanya kurulmuıtur. Siz, bu itte ka- da tebelür etmeğe bqladı.,. . . 
tl bir lmil oldunuz. Sadakatinizden Salihiyetli mahfiller Kont Çaki'nın 
dolayı tegekkür ederim. 1atikbalde de makalesinden Macaristan'm yakında 
milletin haklarını her kime kartı olur- milletler cemiyetinden aynlacağı ml· 
la olsun müdaf•y& hazır bulunduğu- niamı çıkarmak lbmı celip ıelmiye-
nuır.dım eminim.,. ceği.rıi auale deler görmektedirler. 

Hakiki spor 
Sen .... ,,..,,.,. ,,...,.,....._ .. ..,.,,, .,. -- ..., .-., ,,_.... 

rcua Wlw 6iai ililtlerinU. """""tilNfecM rwintler Hr ........ N-ı ,_... 
... ~ ..... .,,.,. ,,.,, .. .,. ... ,,.,, •porc:gf....., ~ oii-
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,,........ tat1İr e4i~. 
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-'6i.,tqw • 
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lelerimi.. .. "" .... tipi .,.,,._,elti, __ ................... ,.,,., 
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,,,. ....,, ... iftin..ı ••• Jr lıi ~ lıiilıtM lir iMılcip ol-
.....,..,., .... )[ ....................... ~ 6ir ~ 4 .. ..... 

Ot&u •• ~, ,_, .. ••- cliw. ,,.,,.,,...,.,,_ ........ oa-
,_.,,.,.., ,..,. ...... ,. •• .ıt , ............... ,.,..,,.. mala-
n.. ..... w.......,. ........ ..,,_....,_._ ...,._6ir oelHrli _,....,,,...,,,, ............... , •.. ,..,,.. .. ...__.,.,... ............ ,..,Mi....,_, ................. ,.,,. .. ,.. 
~ ........ ..,, ............... ..._,,.. .... .....,.li .... 
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Kanı Çaki Roma'ya gidiyor 
Roma. ı a.a. - Roma polıtik mahfil

lerinde ısrarla clolqan pıyialara gere. 
Macaristan hariciye nasırı Kon ÇaJd. 
ingiliz nazırlarmm Roma'dan Loııclıo 
ra'ya dönü,ı rinl müteakip ve Kast 
Ciano'nun Belgrad aeyabatindcn ovel 
Roma'ya gelecektir. Bu ziyaret naa. .. 
ıında, noel yortularından eve! Buda• 
pe,te'de batlanan mac:ar - ltalya 16• 
rüımelerine devam olui>acHtır • 

Alman Proı-.1111111• N
B. Gö66el. 

8. Göbels'in bir nutk• 



Edirne' dfJ aslın yol lnıııtı ilerliyor, 
•lllmenlere bedlıı pulluk ıerillyor 

Analı yoltla IGf kırma makinesi 

. Edirne (~uıu•i) - İstanbul - Er ıme ufalt yolunun Lüleburgazdan be
n olan 39 kılometrelik kıamında inıaata devam olunmaktadır L 1 b Kul l' . .. . . u e urgaz 

e ı koy~. araa.ını t~tkıl eden bu kısımda ilk yaza amele mikdarı çogal-
tılacak ve böylelıkle ınpata hu verilecektir. 

Bu yoldan bqka önümüzdeki sene batından ıonra Kepn _ Malkara yo
nun 0,000XS.500 üncü kilometre ara-
aındaki 7000 metrelik kısmına blokaj-ır--------------
b ,ose inpatına da batlanacaktır. s· kı 
aynı yolun Tekirdağ vilayetine dü- Jr genç Z 
ten kısmı ile Kepn - Gelibolu kısım· 
ları yapılmaktadır. • Jd 

Meriç - Uzunköprü, Ketan - tpaa- gripten Ö Ü 
la ve Havza - Uzunköpdü yollarma da 
inümüzdeki ilkbaharda devam edile
cektir. 

. Edirrul d4J pamı.ılc 
Tatbık mevkiine konan yeni pamuk 

kanununa tevfikan Edime vil&yeti 
pmnuk yetittirici mıntakalar aram
da yer almıttır. Bu kanunun icapla
rından olarak Edirne villyeti hudut
ları dahilinde kullanılmakta olan açık 
kıoulaklı tohumların bundan sonra 
lrullanılmuı yauk edildiği için bun
lar derhal imha olunacak ve yerleri
ne akala denen Adana tohumu ekile
cektir. 

Ejiımenlere pulluk 
Edime villyeti dahilinde vazife al

BHf olan eğitmenlere paruız dağitıl
mak üzere Ziraat Veklleti tarafm
dan 97 pulluk ıtinderilmeai kararl&f

İzmir (Husuıi) - Kahramanlar 
mahallesinde Enver Bey sokağında 
ıüpheli bir ölüm vakası olmuştur. 

Raıim kızı 14 yaılarında Şehriban 
yumurta pişirerek yemiıı. hastalanmış 
ve bir müddet ıonra ölmüttür. Bu 
füpheli ölüm tahkikatına müddeiu
mumilik tarafmdan el konmuş, yapı
lan tahkikatta kızın ölümünü icap et
tirecek hiç bir hal görülmemiştir. Bu 
nun üzerine otopsiye lüzüm gösteril
miı, müddeiumumi muavinin önünde 
hastane dahiliye mütehassııı, ve hü
kümet doktroru tarafından otopside 
Şehribanın dahili azasında mühim tag 
yirler ve akciğerinde kan topladığı, 
ve karaciğerinin fazla büyüdügü gö
rülmüttür. Bu halin, kızm geçirdiği 
erip hutalıtmdan ileri ıeldiği neti
cesine varılmlf, sehirlenme olmadığı

Kırşehir' de 
Son sarsıntıları 

halk endişe 
ile karşdıyor 

Yeni Ye modern orta mektepte 
derslere baılanth 

K rtehir (Huıuıi) - Geçen ni 
ıanda büyük bir zelzele felaketi 
geçiren Kırtehir, son yer sarsın
blarını üzüntü ile kartılamıttır. 
Geçenki zelzelenin tahribatı bin 
bir emekle yerine konurken, ye
ni bir feliketle kanılaımak ihti
mali herkesi korkutmaktadır. 
8ugünJerde havalar yağıılı ve 
soğuk gittiği için çadırla1'a iltica 
etmek imkanı da yoktur. 

Geçen gün valinin baıkanhğı altın
da toplanan komisyon, kazalarla ve 
hafif sarsıntılarla devam etmekte o
lan zelzeleye karıı alınacak tedbirle
ri karala,tırmıştır. Bu tedbiler ara
sında; zelele vukuunda bütün memur
ların darhal yapacakları işleri göste
ı ır talimatname hazırlanmıştır. Bu ta 
limatname bütün memurlara dağıtıl
mıştır. Halkın alacağı tedbirler de 
tesbit edilmittir. Diğer taraftan lü
zumu kadar çadır, malzeme, ilaç ve
saire de temin edilmiştir. 

Büyük zelzelenin tahrip ettiği köy
lerin yerine yeniden iniJa edilen aynı 
tipte evlerden bazıları son sarsıntıda 
çatlamıştır. Şehrimizde hükümet bi
nası da tamire ihtiyaç gösterecek 
derecede çatlamıştır. 

Geçen zelzelede harap olan orta 
mektep binaıı yerine yeniden ve çok 
mükemmel bir tarzda yapılan bina. 
törenle açılmıştır. Vali, memurlar ve 
bütün halk hazır bulunmuştur. Halk 
ve talebe, cümhuriyetin çok kısa bir 
zamanda ve büyük fedakarlıklarla 

yıkılan mektebin yerine daha modern 
lir bina yükseltmesi takdir ve min
netle karşılamışlardır. Talebler se

----------------------------- vinçle yeni binalarında derslerine 
tırdmıttır. anlatrlmıttır. 

Çukurova' da 500 köyde sıtma 
mocadeleai yapılıyor 

hum mücadelesi 
ıssa mekteplerde 
k f aydılı oluyor 

Afyon postanesine 

kalorifer yapılıyor 
Afyon (Hususi) - Şehrimiz posta 

telgraf telefon hnaaınıa kalörif er yap
tırılacaktır. Bu it 5517 lira ketif be

deli Uzerinden eksiltmeye çıkarılmıt
tır. 

başlamıtlardtt. 

Celil Vaner 

İzmir'de köpek bahklar1 
rrnnn?tfrfı!··~~t \--Jlalıkr_.U,tlf.-...öy 
kale fenerleri yanında büyük köpek 
balıkları, balıkçıların sandallarına ve 
motörlere saldırmaktadır. Dört 4 - S 
yüz kilo belki de daha fazla ağırlıkta 
tahmin edilen bu canavarlar, son za
manlarda körfezde küçük balık kal
madığından aç kalmı1 olmalılar ki 
motör ve sandallara saldırmak gibi gö 
rülmemit hareketlerde bulur.uyorlar. 
Balıkçılar bunlara {lzbirilyon) adını 
vermektedirler. 

MEMLEKETTEN 

KısA HABERLER 
X Edirne - Bu ıene Trakyadan 

20 bin ton kut yemi ihraç edilmi,ıir . 
X Denizli - Halka, memurlara ve 

talebelere zehirli gazlar hakkında 

konferanslar verilmekte ve zehirli 
gaz filmleri gcs.terilmektedir. 

X Gaziantep - Gaziantep baro 
mıntakasına dahil Gaziantep, Kiliı, 

Nizip, Marat. Pazarcık avuktalraı 
şehrimizde toplanarak idare heyetini 
seçmişlerdir. 

Yapılan seçim neticesinde Baro re
isliğine Şefik Barlas üyeliklerine Ha 
san Aksu, Hamdi Evrensel, Fethi Ta 
lu, Zeki Sayan, Haysiyet divanı aza
lığına Ekrem Cenani ıeçilmitlerdir. 

lzmir'den Mamak'a 

gönderilecek fidanlar 
lzmir {Huauıi) - İzmir'in Mersin

li ziraat fidanlığında yetigtirilen fi
danlardan 100 sarı çam, 100 mazı, 1000 
akasya, 500 wfendan ve 1000 dut fi
~.~ MJ!Mk•M 'bı 
~inkızılay kurumuna .,.,rilme-
si Ziraat Veklletinden lzmlT ziraat 
müdürlüğüne bildirilmittir. Amba
laj ve nakliye ücreti kurum tarafın
dan verilecektir. 

Kadife kalesinin bulunduğu tepe
nin teıciri için Mersinli fidanlığında 
yetittirilen fidanlardan 1535 sarı çam 
400 fıstık çamı ve 1000 slonik, amba
laj ve nakliye masrafı alınmak sure
eiyle lmıir belediyesine verilmiştir. 

Urla' da tarih 

eserleri 
Urfa, tarihin es

ki çağlarında tilrk 
lüğün çeıitli me
deniyetlerine sah
ne olmuıtur. Yu
karıda resmini gör 
düğünüz "lç kale" 
Sümerler tarafın
dan yaptırılmıt ve 
Etiler tarafından 

tamir gömıüttür. 
Kalenin üzerin

deki çift ıütun 
Hazer türklerinden 
Şalman tarafın
dan ilave olun
muıtur. Apğıda -
ki resim de, Eti 
türkleri zamanın -
dan kalma bir ka -
leyi göstermekte -
dir. Kalenin üze -
rinde timdi saat 
bulunmaktadır. 

Bir köyde okul 1 

tır. Vali köylüyü tebrik etmit ve oku 1 
lu törenle açmıştır. Bina kültür ba
kanlığının köy okullarının birinci tip 
planına uygundur. 

"Yeni Adana" 21 yaşında 

Adana'da çıkmakta olan (Yeni A
dana) 21 yatına bumıttır. Tebrik e

deriz. Adana (Huausl) - Çukurova' 
da 500 köyde _.... mücadelesi 
,_.dmaktadır. Cümburiyet bü
ldimetinin tefkilib bu iti batar· 
mata çabflll&ktadır. Bir Jılda aıt 
ma mücadele tefkilitnun dok
torları tarafmdan nmayeae edi
lenlerin aaynı 19833 dür. Kinin 
Ye aair iliçlarla tedaYi edilenle
rin adedi de 245.818 dir. 

r··y··u···R'T'T'A''N''''''''R''ES'''l'''M''L'E''R''l 
B rakkamların minası çok sevin-

dir dir de .. Çünkü bütün haatalar ve 
basta olmağa meyyal olanlar tedavi 
altı a alınmıttır. Ve gine hiç fiipheaiz 
dir k bu rakamı yarıdan fazlaya 
lnd ecek ve hatta 200.000 kiti •pa 
•i am bir hale gelmittir. 
Ş rde, kasabalarda. köylerde, 

mekteplerde, fabrikalarda. ve biltiln 
müene9elerde yalnız 11tma ile değil, 
bil baatalıklarla mücadele yapıl • 
maktadır. 

Adma doğum Ye çocuk bakımevi 
ele, tıenin ebemiyetli bir sıhl mü
eeae .. idir. Buraya IOD bi ray içinde 
bdm n çocuk butalıklarmdan 133 
kit elmittir. 66 kiti de doprmut
tur Çocuk polikliniğine. he 1780 kiti 
ce ittir. 

Trahom mUcadele tetkilltı da mü-
him rol oynamaktadır. 

bir sene zarfında tarhom mü
cade tqldlltma 19.833 kiti bat vur 
mut ve hepsi tedavi altına alınmıt
tır 

rabom mflcadelesinin i)ri ve kati 
ne celer aldığı mtleueselerin bqın
da mektepler gelmektedir. tık mek
tep ere batlıyan talebe, derhal trahom 
te Yiıi altına almıyor. Ve ilk mek
teb bitiren bir çocuk tamamen tra
bomtlan yıkanmıt bir halde çıkıyor. 
il kteplerln ilk açıldıtı IOllbabar 

da, mütebn111 taNp muayenesinden 
~ bütün çocuklar sene için~ ta
bi• murakabesi altmda bercfln ııhat 
m rları tarafmdan illçlanıyor. 

11 .uiyetler ıhteriyor ki, Çukur
ova WSlgesinde hutalıklarm kikten 
kummuı için canla bqla ~b
yo 

Cu..buriyet bükOmeti ba yokla nt 
harcıyor tahmin edeninis? 

Tam 1.500,000 lira. yalnıı delil. bir 
buçuk milyon 1 -TnclDer 

Anamur - Gülnar arasında tarihi bir köprü 

Mft'ia nleklrlk k-~ 
u re ı ar ırıla<ak 

Afyon (Huıusf) - Şehrimiz bel• 
diyesi, huıuat idareden elektrik mü
eAeaeıini devir aldıktan 10nra, feb
rin ihtiyacı ile müten•ip yeni te
sisat yapmak için uğrqmai• batl&mlf 
tır. Şimdiki teıiaatm uzun müddet 
çalqamıyacağı anlatılmıt olmakla be
raber, bugün için bile ihtiyaç karp
lanmaınakta. yeni talepler Uzerine ce. 
reyan verilememektedir. 

Yeni tesisat ıehrin bılgitnldl .uiye
tinin iki millini tatmin edecek kuvette 
yapılacaktır. 

Bundan maada ba.ahne ve ... 
nayi ihtiyaçları da nazara almmıftır. 
Bazı atölyelerde sarfiyat yapıJacalı 
için giindUzleri de elektrik cereyanı 
mevcut olacaktır. Yeni fllbrika kuna
luncaya kadar müatacel ihtiyaçlan 
k8flılıyabilmek için ıilonun elektirk 
ihtiaal eden motör ~e makinaları be
lediyece kiralanacaktır. 

Bir tren yokusınun 
İımlHe ~antısı ~almdı 
İzmit, (Hususi) - tanit iatuyo

nunda tuhaf bir hırsızlık vakası olmut 
ve 13 ve 17 yaılarmda iki 1&tıcı çocuk 
Ankara'dan btanbul'a slden cenç bir 
kadının el çantumı plarak ortadan 
kaybolmutlardır. Tahkikata el koyan 
zabıta hırsızları yakalıyarak adliyey• 
teslim etmittir. 

Ankara'da bir bankada memur olan 
Müzeyyen iıimli bir bayan, Eaki~ 
hir'den İatanbul'a ıitmektedir. Tren 
İzmit iıtuyonunda durduiu zaman. 
bayan da vagonun penceresinden is
tasyonda kaynapn balkı 1eyretmei• 
dalmıftır. 

tıte tam bu ıırada trenlerde pipna
niye helvası satan 13 yatında Edip 
ve 17 Y•tında Çingene Ramazan adla• 
rında iki çocuk. koltuk üzerinde bir 
el çantası durduiunu ve yolcunun da 
pencereden baktığını &6riince qırmıt
lar götüriıp civardaki maden komtirü
nün içine aaklamıtlardır. Genç kadın 
neye uğradıgını Pflrmif ve içinde 40 
lira parası, tren bileti ve birçok kıy· 
metli vesaiki olan çantasının kaybol• 
duğunu poli1e haber vermittir. Koca
eli zabıtası vakanm küçilk kahraman
larını )lakalamlf ve çanta bulunarak 
aalJibine iade edilmiftir. Yalnız içi& 
delı:i 40 Ura paranın 20 liraamı hmd 
çocuklar yemiflerdk. 



İSTANBUL'DAKİ LİK MAÇLARI 

Fenerbahçe: 6 - Beykoz: 2 
Hilal : 3 - İstanbulspor : 2 

Beıiktaı: 7 - Süleymaniye : o 
İstanbul, 1 a.a. - Yağmurlu soğuk 

bir havada bugün lik maçlarına de
vam edildi. Yapılan müsabakalarda., 
en mühimi Kadıköy'ünde Fenerbahçe 
ve Beykoz takımları arasında oyna-

nıyordu. 
Çok kötü şartlar altında cereyan e-

den bu maça Fenerhler, Yaşar ve E
sat gibi en kuvetli iki elemanların -
dan mahrum bir halde çıktılar. Ta· 
kımda yenilik olmak uzere, sakatlan
dığı için uzun zaman.danbcr~ sa~.a~a 
görmediğimiz muh~cım Nıyazı ~ın 
solaçık yerinde vazıfe al.mas•. ~oze 
çarpıyordu. Takım şu şckılde ıdı: 

yuna 8 kişi ile devam etmiye mecbur 

oldu. 
Bcykozlulardan 'Galip'le Turhan 

da devre sonlarında maçı tcrkettiler. 

Şeref stadında 

8. Daladiye 
yola çıktl 

Fransa kimseye bir 
kar1ş bile toprak vermek 

niyetinde değil 
( Ba§ı ı inci sayfada ) 

Kambon, 1935 tarihli Laval - Musoli
ni anlaşmalarının feshedildiginc dair 
tevdi edilen ıtalyan notasına Franaa 
hükumeti tarafından verilen cevabı 
İngiltere hariciye nezaretine teblıg et• 
miştir. Bu tebliğ keyfiyetı Çember• 
leyn ile Halifaks tarafından Roma
ya yapılacak olan seyahat dolayıaiyle 
hususi bir ehemiyetı haizdır. 

. Vmulmıyan bir takun çıkaran Galata•aray ve Gençlerbirliği dünkü maçta 

Hilsamettin - l.ebip, Muzaffer, Re
şat, Aytan, Naci - Semih, Şaban, Ya
şar, Fikret, Niyazi. 

İlk maç Hin - İstanbulspor ara • 
sında yapılmı tır. Tak mlar havanın 
)agışlı ve sahanın çok çamurlu olma
&ına ragmcn muayyen saatte sahaya 
çıkmı !ardır. T lebelcrin O) namama -
sı yuzunden ıst nbul porlular çok za
yıf bir kadro ıle oynamışlardır. Bun
dan istifade eden hilalliler ilk devre
yi üstün bir oyunla 2 - 1 bitirmişler. -
dir. İkinci devrede gene daha muessır 
olmakla beraber tarafeyn birer gol 
yapmışlar ve bu suretle oyun 3 - 2 Hi
Ial'in galibiyetiyle neticelenmi tir. 

Kambon, İngıltere harıciye neza • 
retine fransız - İtalyan munaaebetlcri 
meselesi hakkında Fransa hukumeti • 
nin gorüşunü bildirmiştir .Eusen ha
riciye nazırı Bonne de İngiltere ıefirl 
ile Paris'te yaptıgı hır mulakat hak
kında bu husustakı mutaleasını bildir· 
mişti. Fransız - italyan miınasebetleri 
meselesinin Roma goruşmcleri esna • 
sında umumi surette mevzuu bahaedil· 
mesi varid ise de bu husustaki tetkik· 
lcrin munasebctlcrin halıhazırdaki va 
ziyetinin ihdas ettiği fili meseley~ t~ 
mil edilmesi ihtimali mevcut degıldır. p 
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Gençlerbirliği ve Galatasaray 
bozuk bir oyundan sonra 

ikişer sayı ile berabere kaldılar 
Beden Terbiyesi Genel Direktör

liigu, un vermış oıdugu son xarar u
zcre ekserıın talebe olan elema uarın· 
dan mahrum bır kadro ile sahaya çı· 
kacakları soylenen Galatasaray ve 
Gençlerbirlıbrı takımları dun lık maç· 
larının ikinci devre musabakalarını 
yaptılar. Vaziyet Ankara sporcuları 
arasın.da bir merak uyandırmııtı. Bu 

rbeple lluhef gik:il sahası tnbUnle
nı bınlerce seyırci doldurmuştu. 

TT _. ; ,...,, .\ \r .. -,ı~"'""' n~CT 

~e b l ı ı m f z ediyordu. 
Saat 14 iı on geçe hakem Muzafer Er
tug ve yan hakemleri ortaya çıktılar. 

Biraz sonra da Galatasaraylılar ve 
Gençler gorundüler. 

Talebelerin yerine mütekait oyun
culariylc B. ve C. taknnlanndaki ele
ırıanlariyle sa.haya gelen iki takım ıu 
kadrolarla oyniyorlardı : 

GALATASARAY : 

Cihat - Fuat, Sadettin - Nihat, Mit
bat, Ahmet - Hallın, Necati, Oguz, 
Hatim, Suleyman. 

GENÇLERBİRLlGt 

Rahim - Muhittin, İhsan - Nuri, 
liaaan, Nazım - Reşat, Mehmet, Ra
aim, Ali, Muzaffer. 

Bu yırmi iki futbolcu arasında artık 
futbolu terk ettiklerini gorduğumlız 
eski ve as oyunculardan Mithat, Fuat, 
Nıhat, Rasım, İhsan, Nazim gibi ha
kiki sportmenler, kulüplerini çok se
•en gençler vardı. Muhittin, Mehmet, 
Muzafer, Nuri, Halim gibi genç oyun
cular da aga beylerinin arasında yer 
alınıtJardı. 

Oyun, son karardan daha ziyade 
ftlüteessir olduktan görülen gençlerin 
\'utuşuyla başladı. Siyah - kırmızılı
lar çok bozuk bir oyunla haftaymın 
25 inci dakikasını buldular. Bu müd
det zarfında yedikleri bir gol ile mi
heviyatları sarsılmadı. Hasım kalesi
ni aıkştrmaga başladlar. 

27 inci dakikada Reşad'ın ıoldan 
Çektiği korneri elinden kaçırtan Cihat 
topu kalesine soktu. Muessir hiıcum
larını artıran Gençlerbirligi muhacim 
hattı 32 inci dakikada Mehmcd'in a
yağile ıkincı gollerini de çıkarmıya 
:u~affak oldular. Biraz sonra Genç
li rbırlıgı bir penaltı kazandı fakat A-

topu avuta attıgından bu muhakkak 
1°1 fırsatını kaçırtmı, oldu. 

kısa hır muddet zarfında galibiyet
~ ma lubiyete geçen Galatasaraylı

' Suleyman'ın Haşimden aldıgı de-

~ bir pasla Gençlerbirligi kalesine 
S ~r ındıler Ve ceza hattı dahilinden 

uleyman gilnun en güzel golünü 
Yaptı. Karşılıklı hucumlarla biraz son 
~ da devre 2 - 2 berabere neticelen-

/ kirıci dPvre : 
Bu d ao evreye antrenemansız oyuncular 

di~rn fcslerını tuketmiş bir halde gir
rın Maçın ceryaru genç elemanla
han tec:rubesız ellerine kaldı. Tabii sa
~ilrnuru oyunun zevksizliğini 

aynca amil oluyordu. Spor-

Dünkü maçla seyirciler yeni vaziyete gülüyorlar 

Takımların puvan vaziyetleri 
Maç Ga. Be. Ma. At. Ye. Pu. 

Demi rapor 7 s 1 1 18 10 18 
A. gücü 7 4 2 1 17 10 17 
Gençler B. 7 2 2 3 12 13 13 
Güneı 6 2 1 3 9 16 il 
Harbiye 6 1 3 2 ıs 13 11 
M. Gücü 6 2 2 2 9 7 11 
Galata S. 7 1 1 5 10 18 10 

NOT: Cetvelimiz, gol avarajı usulüne göre, hükmen ga-
lip takıma 2 sayı ve 3 puvan, mailup takıma da aleyhine 
2 ıayı ve ııfır puvan verilerek tanzim edilmiıtir. 

cuların ayaklan birer çamur kömeııi 
idi. üstleri zifoslarla berbatlaşmıştı. 

Kafa vurmak mccburiyetındt: kalanları 
artık tanıyamiyorduk. İki tarafta be
raberligi kabul etmiş görünüyorlardı. 

Maç çok a~ır ve bir kaç oyuncu
nun şahsi gayretiyle devam ederken 
Galatasaraylılardan Haşim, ayağına 
geçirdigi her topu avuta atmak su
retiyle günün rekorunu kırdı. Hakem, 
kendisine itiraz eden Gençlerden Re
şadı çıkardı. 

20 inci dakikada iki takımın santn
hafları çarpıttılar. Gençlerblrliğı san
trıhah Hasan bir müdet oyunu terk 
etmek mecburiyetinde kaldı. 
30 uncu dakikada Genclerbirliği ikin

ci bir penaltı fırsatı kaçırdı. Mehmet 
topu Cihad'a kaptırdı. 

Oyun yukarıda hülasasına çalıştı
ğmız bir bozukluk içinde 2 - 2 bera
berlikle bitti. 

Aralarındaki antrenmanlı futbolcula. 
rın da oyunlarını bozan miıtekait ve 
tecrubesiz genç takım oyuncuları bi
rinci devrede bütiın nefeslerini ttlket
mişler, ikinci haftayımda koşaıniya
cak bir hal almışlardı. Galatasaray ta
kımından bilhaua Hatim ile Oğuz 
pek fazla gol fırsatı kaçırttılar. Nihat 
ile Silleyman her iki devrede de gü
zel oynadılar. Midhat çabuk kesildi. 
Halim çok çalıştı. 

Gençlerbirliğine gelince; çok gü
zel kurtarışlariyle bir çok gollere ma
ni olan Rahim vazifesini bihakkın 
yapmııtır. Muhittin, Rept ve Ali iyi 
idiler. 

Gençlerbirligi on birinin tenkit e
decegimiz bir hataları var : hakemin 
kararlanna karşı her oyunda çok iti
raz ediyorlar. Diğer takımlarda gö
rülmiyen bu fena itiyadı bırakma
ları halkın kendileri hakkında mev
cu sempa.tisini arttırmıya hizmet ede
cektir. 

ı~tanbul ~ilayeti ihat 
nıecli i toplanıyor 

ts.anbul, 1 (Telefonla) - Vilayet 
sıhat meclisi oni.ımiızdekı salı gunü 
ogleden eve} vah muavını Hüdaı'nin 
rı) asc tın de toplanarak şehırdekı grip 
vazıyetini tetkik cdecekur. 

lstanbul'da grip, nezle ve benzeri 
hastalıklar gi.ın geçtikçe çogalmakta
dır. Hiıkumet doktorları, kendi mınta
kaları dahilindeki hastalık vaziyetini 
tesbit ederek s hat mudurlugüne ver
mişlerdir. Yalnız grip ihbarı mecburi 
hastalıklardan olmadığı için raparda 
kati bir nisbet tayin edilememif, fakat 
hastalıgın bir seyir takip ettigi kayde
dilmittir. Diger taraftan maarif sıbat 
müfettişlerı de mekteplerde yaptıkla
rı on günliık sıhi teftitleri neticesini 
maarif müdürlügiıne bildirmiılerdir. 
Bu neticeye göre hastalık umumi ol
makla beraber nisbet, talebe arasında 
yüzde 30-40 arasında tehalüf ctnıek
tedir. 

Sıhat meclisi bu raporları ve umu
mi vaziyeti tetkik ettikten sonra has -
talığı önlemek için icap eden tedbirle
ri alacak, lüzum gorülüne mektepler
le beraber sinema ve tiyatrolar da bir 
bç gün tatil edilecektir, 

Buna mukabil Beykozlular da şu 
kadro ile oynuyorlardı. 

Kandili - Hakkı, Bahadır - Musta
fa, Burhan, Gailp - Turhan, Galip, 
Şahap, KAzım - Hakkı. 
Maçı Ahmet Adem idare ediyordu. 

ilk sayı : 
Oyuna fenerlilerin hucumu ile baş

landı. Hemen ilk inışle beraber Bey
koz yarı sahasına yerleşen fenerliler 
kaleyi tehdide başladılar. Fakat ka -
lenin önunde bir su birikintisinin 
mevcut oluşu verilen pasların isabet
le yerini bulmasına mani oluyor ve 
Beykoz mudafaası bu vaziyetten isti
fade ediyordu. 

Hemen hemen tek kale şeklinde ce
reyan eden oyunun onuncu dakika -
sında fenerliler ilk golu Yaşar'ın a
yağı ile kazandılar. Niyazi'nin uzun 
bir p:w;ı vole bir şiltle aglara takıldı. 
Tazyiki devam ettiren fenerliler ıki 
daki ;:a sonra gene Ya ar'ın ayagı ile 
ikinci sayılarını çıkardılar. İki daki
ka fasıla ile de Fikret takımının ü -
çüncü golünu yaptı. 

llk çeyrek sllflt içinde 3 gol çıka
ran sarı-Uicivertlilerin enerjisi gev
şer gibi oldu. Buna mukabil, çok yük
sek bir sayı farkı ile yenilmek tehli
kesini hiHeden beykoslular, canları
nı dışlerine takarak daha ziyade bir 
müdafaa oyunu oynuyorlar. 

u f&uz;\u\ıı.nn ~andan lialışma1an 

münferit bazı hiıcumlarm parlaması
na vesile oluyorsa da Fenerliler ge
ne kolayca vaziyete hakim oluyorlar 
ve oyunu Beykoz yarı sahasından çı
karmıyorlar. 

Seref ISU)'UU : 

Oyun bu şekilde otuzuncu dakika
sına kadar geldi. Bir fener hücumu 
sıralarında, Fikret'in Beykoz mtlda
faasını atlatarak topu dördüncü de
fa Beykoz ağlarına taktıgını görüyo
ruz. Devre bu şekilde bitmek üzere 
idi ki, Beykozlu Galip, son saniye -
lerde devrenin şeref sayısını çıkardı 
ve haftayım 4-1 fenerlilerin lehine 
oldu. 

ikinci deııre : 
İkinc idevre gene fenerlilerin taz

yikı altında devama başladı. Maama -
fih beykozlular, birınci devrede göre
medigimiz sıkı hiıcumlar yapıyorlar. 

Bunun neticesi olmak i.ızere Şahap gü 
zel bir inişi sıkı bir şi.ıtle tamamlıya -
rak takımının sayı adedini ikileştirdi. 
Beykozlular daha ümitli oynuyorlar. 
Fener hatları arasında, uyuşukluktan 
silkinmek ister gibi kımıldamalar var. 
Fakat bütiın bu kımıldayışlar bir tiır
liı ener1i ve kati hamlelere tahavvül 
edemiyor. 

Beykoz takımı, fenerlilerin gene 
hakimiyeti ellerine aldıkları 25 inci 
dakikadan sonra, mudafaada sertleş

mek istiyen bir oyun sistemi takibine 
başladılar. Bunun neticesi olarak Bey
koz kalesi sık sık firikik vuruşlarının 
tehdidine maruz kalıyor. 

30 uncu dakika: Fikret'in ileri bir 
pasına fırhyan Yaşar, Beykoz müda
filerini atlattı, ve kaleye sarktı. Bey -
koz kalecisi Kandilli, neticesiz bir çı-

kış yaptıktan sonra Yaşar'ı durdura -
mayınca ayagından yakaladı ve harc
kct"te bulunmasına mani oldu. Hakem 

bunu penaltı ile tecziye etti. Lebib sı

kı bir fÜtle Fenerbahçe'nin sayı adc -

dini befe çıkardı. 41 inci dakikada 
Fikret'in attığı altıncı golden sonra 
maçı 6 - 2 galip bitirdiler. 

Bu neticeden aonra : 

Fenerliler, çamura rağmen derli 
toplu bir oyun oynadılar. Birinci dev
renin 35 inci dakikasında birdenbire 
rahatsızlapn Naci, oyunu terketmitti. 
İkinci devrenin ilk dakikalarında da 
Semih, hakemin bir kararına itiraz et
tiği için sahadan çıkarıldı ve fenerli
ler 9 kiti kaldılar. 14 üncü dakikada 
da Niyazi oyunu terketti. Ve tak.mı o-

İkinci maçı Be iktaş ile Suleyma
niye yapmışlardır. Beşiktaş takımı şu 
kadro ile sahaya çıkmıştı: 

Mehmet Ali - Naci, Husnü - Rauf, 
Bedıı, Feyzi • Hayati, Rıdvan, Suldur, 

Şeref, Eşref. b 'kta 1 1--
Suleymaniye takımı: da başlamış ve bu. devre eşı ., ~ ı~ 

Sabri _ Ruhi, Martyan - İbrahim, Rıdvan'ın ayagı ıle 2 v~ Feyzı nın a-
İb h' Naım _ Rauf Nedret Raif, yagı ile de penaltıdan hır gol yaparak 

ra. ımD,. ' ' devreyi 3 _o bitirmişlerdir. İkinci dev-
Danış, ıran. 1 · 11 7 o Hakem Şazi Tezcan. rede de 4 gol yapan beşıktaş 1 ar -

Oyun Beşiktaş'ın agır baskısı altın- galip gelmişlerdir . 

Fransız hükümeti Suriye ile 

olan anlaşmayı tasdik etmezse .. : 

Suriye istiklôlini 
ilôn etmelidir ! 
Parlamento toplantısında 

no\:\p\et bu t\kr\ 

söz alan 
\\er\ sürdüler boz1 

(Ba§ı ı.ıncı sayfad") 

Propaganda ofisi şefi Fahri Barudi. 
Suriye'nın katıyen istiklalinden vaz 
geçemiyeceğini bildirmiş ve gençliğe 
hitaben vatan müdafaasına hazır olma 
}arını söylemiştir. 

Başvckıl Mardam Bey bir nutuk 
söylemiş ve ezcümle demiştir ki: 

"- Suriye - Fransa muahedesinin 
tasdiki bahsinde Paris'te yaptığım son 
müzakereler hakkında mufassal malU
mat vermegi faydalı gormuyorum. Zi
ra Paris hukumeti bu muahedeyi yok 
farzetmektedır. Fransız polıtıkasının 
bu yeni veçhesi çok fayanı tenkittir. 
Fransada cumhur reisi, mebusan mec
lisi ve hukumet, fransızların Suriye'ye 
gönderdikleri tahkıkat komisyonu ra
poru uzerinden muzakereyi kabul et
memekte hemfikir bulunuyorlar. Eger 
Fransa aözünu tutmak istemiyorsa, 
suriyeliler vatanlarının istiklali için 
hayatlarını fedaya imadedirler. ,. 

Karar ıruretleri 
Mebusan meclisi, bu müzakerat ne

ticesinde bir takım karar suretleri ka-

lngiliz - Sovyet 

ticaret anlaşması 

feshedilecek 
Londra, 1 a.a. - Sunday Diıpatch 

gazetesi, ingilız ticaret odaları cemi -

yetinin yapmış oldugu teşebbi.ısler ü -

zerine İngiltere hükumetinin 1934 ta

rihli İngiliz - Sovyet ticaret muahede

sini feshetmek tasavvurunda bulun

makta olduğunu yazmaktadır. 

Yeni bir itilaf akdi için muahedrde 

derpiı edilmiş olan altı ay evciden ha

ber verme devresi esnasında derhal 

müzakerelere giriıileceği soylenmck -

tedir. 

bul etmittir. Bu karar sıttctlerine ,a. 
re, Suriye mcbusan meclisi Franu iıle 
ittifak arzu etmekte, fakat aynı -. 
manda kendisinin tudik ettiği muah .. 
de metninin idamesine azimkir bul111l 
maktadır. Fransız parlimcntoau,. Sa
riye ile ittifakı reddttmekte serbest o
labilir, fakat Suriye'nin istikliline o
lan tabii hakkını tanımamazlık ede
mez. 

Suriye mebuun meclisi, franısa 
parlimentosunun anlaşılır hiç bir ... 
bep olmadan teahhütlerine sadakat 
göstermemesine teessiıf eder. Meclis, 
Suriye hukumetini ıktıdarı ele alau • 
ya davet eder. Mchusan meclisi, ken • 
disinin kabul etmedıği her türlü teah
biıtlerden serbest bulunduğunu beyan 
eder. 

Mebuaan meclisi aynı zamanda. 
memleketin bazı mıntakalarında karı• 

ııkhklar olduğundan dolayı müte• • 
sirdir, hükümeti, bu karıııklıklara bir 
nihayet vermiye davet eder. MebUl&D 
meclisi bu meselede hükilmetle aynı 

fikirde oldugunu muphcde eyler. 

Ati na katedralinde 

büyük bir ... . 
ayın 

Atina, 1 a.a. - Bugün, mutat med

simlc ve halkın tezahuratı a.raaında 

Atina Katedralinde yeni sene için ı,o. 
yuk bir iyin yapılmı' ve torende kı• 
ral, veliaht, kırallık ailesi crkinı, ..... 
vekil Met.ksas, hukümet izası kordip
lomatik ve yuksek devlet mcmurlan 
hazır bulunmuıtur. 

Kıral, bilihare, sarayda, ainodan. 
başvekilin, hükümet basının, kordiP" 
lomatiğin ve yuksc~ devlet memurla
rının tebriklerıni kabul etmııtır. 

Mcmleke.in her tarafından ve ya• 
hane memleketlcraekı elen kolonil .. 

rındcn, kırala ve millı hukümet reisi

ne bağ'lıhgı bildıren telgraflar ıelmlk 
Bu gazete, lngiltcre'nin Sovy l .edir. 

Rusya'ya yapmakta olduğu ithalitın 8Qfvekilin ıebrikleri 
1933 senesinden beri tevakkuf halinde Atına, ı a.a. - B ıvekıJ "letaksal. 
olduğunu, Sovyetlerin lngiltere'ye yılt-aıı dolayısiylr elen miletine hi· 
yapmakta oldukları ithalitm ise 1933 taben bir mCUJ netretmıı ve hararet
senesinde 17 milyon bet yiız bin ingi _ 1 li temennı ermi bıldimıı ır. 
liz lirası kıymetinde iken 1937 sene · Ba,vekıl, orduya, memurlara. ilÇi • 

sin_ de 29. milyon liraya .çıkmıt bulun le , mılU geıı ''k te,kılatına da bi-

duıunu ilave etmektedir. rer mesaj yollanuttır, 



Sümerbank umumi hey eli lo~lan ıyor 

Büyük' tesisler, fabrikalar 
vücüde getirme.sine v ragmen 

Banka 1 milyon liradan 
fazla kor temin e miştir 

Banka beş yaşını bitirmiştir 
( Başı 1 inci sayfada ) 

bir milyon kilo bez dokuyan Bakırköy 
bez fabrikası, günde 20 işçi çalıştıran 
ve senede 300 kilo gülyağı çıkaran Is
parta gülyağı fabrikası, gtinde 265 işçi 
çalıştıran ve senede 3,9 milyon kilo 
mal çıkartan Keçiborlu kükürt fahri -
kası, günde 4500 işçi çalıştıran ve se
nede beş milyon kilo bez dokuyan 
Kayseri bez fabrikası, günde 300 i§s;i 
çalıştıran ve senede 12 milyon kilo ka
ğıt ve karton imal eden İzmit kağıt ve 
karton fabrika::;ı, günde 800 işçi çalış -
tıran ve senede 1,1 milyon kilo krun
garn yapan Bursa merinos fabrikası, 

günde 400 işçi çalıştıran ve senede 300 
bin kilo sungipek yapan Gemlik sun
gipek fabrikası, günde 1500 işçi çalış
tıran senede 600 bin kilo bez ve altı yüz 
kilo da iplik yapan Ereğli bez fabrika
sı, günde 2400 işçi çalıştıran ve senede 
1,8 milyon kilo basma dokuyan Nazil
li basma fabrikası, günde 300 işçi ça
lıştıran ve senede 12 milyon kilo kağıt 
yapan İzmit ikinci kağıt fabrikası, 
günde 180 işçi çalıştıran ve senede 18 
milyon kilo sellüloz imal eden İzmit 
sellüloz fabrikası, günde 761 işçi ça
lıştıran ve senede 180 bin ton demir ve 
çelik imal eden Karabük demir ve çe
lik fabrikaları, günde 700 işçi çalıştı
ran ve senede 790 bin kilo bez, ve 650 
bin kilo iplik imal eden Malatya pa
muklu fabrikası. 

Bunlardan Karabük demir ve çelik 
fabrikaları İzmit ikincı kagıt fabrika
sı, İzmit ~ellüloz, klor ve sütk;:>stik 
fabrikaları, Sıvas çimento fabrıkası, 
Malatya pamuklu fabrikası henüz in -
şa halindedirler. 

inşa edilecel~ fabrikalar 
Sümerbank tarafmdan in~a edile

cek fabrikalar '1unlardır: 
z~~yağı, süperfosfat, seramik ve 

porst n fabrikalarıdır. 
B ka devir aldığı fabrikaları ano

nim ket haline getirmlştl · ınmııı:
da b canın hissesi yüzde yüzdür. Dı

duuğ ve kurmakta olduğu fab
halen doğrudan doğruya iş

tedir. 

ticaret muameleleri geçen sene birse
ne eveline nazaran yüzde 20 fazlasiyle 
210,2 milyon liradan 254,4 milyon lira
ya çıkmıştır. Bu arada aynı müddet i
çinde ithaHitımız 92,5 milyon liradan 
114,4 milyon liraya ve ihracatrmız ise 
117,7 milyon liradan 138 milyon liraya 
çdcmıştır. 

Bu şekildeki ekonomik inkişaflar 
iş hacminin genişlemesini ve dolayısi
le tedavülde bulunan paranın da art
masmı mucip olmuştur. Mesela geçen 
sene tedavülde bulunan paramız bir 
sene eveline nazaran yüzde 5 bir art
ma ile 162 milyon liraya çıkmıştır. 

Rıı miiddeı i<_.·irıcle Siinıcrbank 

miicssescle1"i11in faaliyeti 
Milli ekonomi bünyesinin müsait 

şartlar altında cereyan etmiş olan in
kişaf seyri içinde Sümerbank'a baglı 
müesseselerin faaliyeti de bir sene e
veline nazaran hayli artmıştır. Banka
nın kendisi ve fabrikaları kanalından 
milli piyasalara ham madde işletme 

malzemesi mülıayaası için ödediği pa
ralar, iş ücreti ve maas şeklindeki te
cliyatın y ekunu bir sene evel 6,2 mil -
yon liradan geçen sene zarfında 9,6 
milyon liraya çıkmı~tır. Bundan baş
ka bankanın ve müesseselerinin vergi 
olarak devlete ödediği para da 3,7 mil
yon liradan yüzde 16 tezayüdle 4,3 
milyon liraya bali ğ olmu ştur. 

Milli sermaye, iş, ham madde, 
işletme malzemesi ve mamul madde 
piyasalarında uyandırdığı devamlt ve 
hararetli muamelelerin, gerek mikdar, 
gerek vü::;at iktisap etmiş olduğuna bil 
hassa işaret etmek isteriz. Bu itibarla 
devlet ekonomi teşekkülleriyle bir
likte memlekette kuvetli bir devlet 
endüstrisinin artık vücut bulmakta ol
duğunu söylemek kabildir. Türkiye 
milli ekonomi muvazenesine iştirak e-
den banka aim.di.i- • : . · · " 
arın nazımı olmak mevkııne gelmış -

tir. 
Geçen sene Sümerbankın işlemek

te olduğu belli başlı ham maddelerden 
biri olan pamuk fiatları bir~ok te
~cvvüçlcr göstermiş ve çok defa dü

Son crwlerde memleket en- şük fiatlar1a piyasaya arzolunmuştur. 
'düstr ve ekmwnıisirıirı elde F akat fiatlarm, müstahsil aleyhine o-

?tti.ği biiyilk inkişcıf lan bu seyri karşısında banka, çiftçiyi 
mi devlet istatistiklerinden öğ- korumak maksadiyle ~ok müsait fiat

rend mize göre geçen sene memleket larla mübayaada bulunmuştur. 

isi evelki senelere nisbetle bü- Kurulduğu tarihtenberi mam\ıl~:ri 
işaflar elde etmiştir. Bunu i- büyük bir rağbet görmüş ola.n ~agıt 
bir kaç rak~m ve bülasa vere- ve karton fabrikalarımız, yenı bır te-

. . şekkül olmasına, ham madd~ t_edari-
Sa yii teşvik kanunundan ıstıfad: kinde hem fiat ve hem de ımkan ba-

eden düstri müesseselerinin adcdı kımlarından büyük müşkülata uğra -
1935 1161 iken 193~. da azalara~ mış olmasına rağmen yeni ve T?~n-
1101 c; nmiştir. Fakat m.uess~.se ad·e~- zam herhangi bir müdafaa tedbırıne 

azalışına mukalııl, mue:sese . -, muhtac olmadan piyasada yabancı 
eti yükselmiştir. Mesela makı- fabrik~lar mamulatiyle rekabet ede
e edevat gibi teçhiz~ta yapı.lan rek övünülmeğe değer muvaffakiyet
envestimanı 70,l ~ılyon. lıra- ler elde etmiştir. 

de 8 artışla 75,7 ":~lyo~ !ıraya Deri ve Kundura fabrikamız, deri 
r. Bu harekete muvazı olarak mübayaasında karşılaştığı müşkülata 

müess ı:lerin ham madde ve .. malzeme ve deri fiat yüksekliğine rağmen ma-
piyas rından yaptıkları muba~aatın mCıl kalitesini daima yüksek tutmuş
i~çi u ta ücretleri memur ve nı~.;tah· tur Bunun idn sivil kundura imalatı 
:ı ' b'l" "d dıklPri ' :< • demi~ maaşları muka ı 1 0 e . · tedricen yükselerek fabrikamız sıpa-

paral, l yeklınu 1935 te 130,4 mıl~on. risleri karşılıyarmyacak vaziyete gel-

Konoye'ni~ 

tasvip ettiği 

Japon Başvekili Prens 

tekliflerini sulh 
yaptığı 

. . 
ıçın 

Uang Çing Uey Kuomintang 
meclisinden ihraç edildi 

• 
(Başı 1 inci sayfada) 

ga yapmış oldugu seya,hatin tevlit et
miş oldugu heyecan ile tenakus teş -
kil etmektedir.· 

Umı!('uı <lostlarma tlull'ruz 
Mareşal Çankayşek'in B. Konoye

nin beyanatını soguk bir şekilde karşı
laması ve Çunking'tc hali hazırda U
ang'ın dostlarına karşı yapılmakta o
lan taarruz, Tokyoda murnaileyhin 
bundan böyle nüfuzunun tenakus et
miş olması endişesini tevlit etmekte
dir. 

Siyasi müşahitler, B. Uang'ın Ja
ponyanın Çin hakkındaki ve bilhassa 

Japorılarm da Sansi' deki 
ileri luırel..-eti 

Tokyo, 1 a.a. - Taiyuandan gelen 
haberlere göre, japon ordusunun Şan
si v'ilayeti garbındaki ileri yürüyüşü 
muntazam olarak devam ediyor. Çinli
lerin üssülharekesi olan Kihsien zap-
tedilmiştir . . 

Japonlar şimdi bir çe1k kol üzerine 
den Şansi vilayetinin şimali garbisin! 
de ilerlemektedir. 

HABERLERi 
Mongolistan civarı hariç olmak üzere X Berlin .Hariciye nazırı Von Rib
Cindeki bütün japon kıtaatının geri a- bentrop'un kanunusani içinde Varşo
l~nması ve mütekabiliyet esasına müs- va'ya seyahat edeceğine dair çıkan 
tenit olmak i.izcre, Çin'in idari ve ikti-

hal..ıerleri salahiyettar inahafil mev-
sadi muhtariyeti ne riayet olunması hu sirn"iz addetmektedir. Bu hususta he
suslarındaki tasavvuratma ait olan nüz kati hiç bir şey yoktur. 
nikbin<ıne beyanatının B. Konoye 'nin L d S l~h· tt hfı'l · .. · . 1 on ra - a a ıye ar ma -
prensiplcrinın mufrıt surette lıbera ı 1 ! T C k 1 k b k s nın 
bir tefsiri olduğu ve binaenaleyh ka- ber, n~ı ~.z - · e os o~a • ant ka ı h'ıc 

.. b u resmı unvanına ragmen ar ı . 
bule şayan olmad ıgı mutaıea::;ında u- 1 . İ .1. f . · ·ı t eli nr ııgı ız m::n aatını temsı e me -
lunmaktadırlar. - · · b k a· ı 

gını eyan etme ·te ır er. 
Uang'm 11uıl.·sadı ne idi? Londra - Noel yortusunu Fran· 

. sa'da geçirmiş olan İngiltere harbiye 
Hatta Uang'ın bu hattı hareketi, nazırı B. Hore Belicha bugün buraya 

mumaileylıin siya:;i s "hadan muv.akka- dönmüo:;tür. 

.en çekilmeden eve~ <laha z iya.de mi.ıza X Vaşington - Savannah (Geor
kc:ral n nıiisLı!t esaslarını vcızetmel. g i- gie ) liman memurları italy<l;ı\ bandıra
bı ferdi siyası haıcl<ette b·uıunmak h Arsa vapurıında 100.000 dolar kıy
kaygıısundan oldtq,,u faraz iye~ine yol metinde uyuşturucu madde ele geçir · 
açmaktadır. N1hayet hali hazırda Cuıı- mişlerdir. 

king'tc hüküm sürmekte olan temayül- x Paris _ İngiltere harbiye nazırı 
Icr, Çin'in fili istiklaline müteallik Hoare Belisha, bir müdde\ten beri is
şar larda teslimiyet göstermcğe mütc tirahat etmekte olduğu Strasburg'dan 
mayi! bulunması fa a iyesini bertaraf avdet etmistir. M'umaileyh Paris'te iki 
efmektedir. İyi mah.m ..ıt almakta olan gün kalacaktır. 
mahafil, sulh gorü melerınin muvaf- X Roma - B. Perth, Kont Ciano'-
fakiyetle neticelcneceginden şüphe et yu' ziyaret etmiştir. 
memek.tedirler. X Prag - Macar hükümeti Slovak-

bapmıya 't't? Anıeriktı 

Tokyo, ı a.a. - Amerika sefiri cu
martesi sabahı Arita'ya 18 - 11 de ja -
pon hükümcti tarafından 6 - 10 tarih
li amerikan notasına verilen cevabın 
karşılığını ihtiva eden notayı tevdi 
etmiştir. Amerika İıtikümeti bu nota-

leii''mdaetely'ınrreCla·etfnCktedi·r pr;, -

ya radyosunun nejriyatınr Macaristan 
aleyhinde görerek protesto etmiştir. 

X Berlin - "Germania" gazetesi, 
neşriyatını tatil etmiştir. 

X Pl·ag - Hükümet, azalıklardan 

yarısından fazlasını komünistlere ait 
bulunduğu nahiye meclislerini feshet
mek niyetindeidr. Bu nahiyf'ler<le ida~~ 
rıtrınıı:riet kÖmıserme tevdı edılecektir. 

Filistin kar1şıl<liklarınin 
bir senelik l<anli bilônçosu 

1997 ölü, 1720 ycİrah ! 
Kudüs, t a.a. - Pal~stin Post gazetesi, Filistin karışıklıkları -

nm 1938 senesi zarfında mucip olduğu zayiatın bilançosunu şu 
suretle yapmaktadır: 

1 Olenler: 1997_ kişi'. b~~lardan \535 
1 arap, 292 yahudı, 70 ıngılız. 

Macar - Slovak Yaralılar: 1120 kişi. Bunlardan 837 

geçimsizliği 

P g 1 a Macar maslahatgü -ra, a .• -
zan, Slovak radyolarının neşriyatını 
Hariciye nazırı nezdinde protesto et
'miştir. 

arap, 649 yahudi, 234 ingiliz. 

Filistin(le tenkil ~i devam 
ediyor 

Kudüs, 1 a.a. - İngiliz kıtaatmm a
raplara karşı olan hareketi devam e
diyor: 

lirafd 1936 da yüzde 10 tezayutlc miştir. Fabrikanın sivil kundura sa -
143,6 lyon liraya çıkmıştır. tışları 1934 den.beri muntazaman art

kişaf geçen sen.: de. dc ·:~'ll et· mıştır. 

Diğer taraftan Narodni politika ga
zetesi, macar jandaımalannm geçen
lerde Macaristan'a terkedilmiş olan 
Ozdance kasabasından 20 slovak aile
sini çıkarmış olduklarını haber ver
mektedir. 

Resmi bir tebliğe göre, Nasıra'da 
ve diğer bir çok köylerde araştırmalar 
yapılmış ve geceleri sokağa çıkılması 
yasak edilmiştir. Araplardan bir çok 
kişi tevkif olunmuştur. 

ir taraftan endustrıyel ılerle- 1936 da bir yıl öncesine kıyasen ar-
menir di"er taraftan demiryolları- tış r1 49 2 1937 de bir yıl öncesine 

b .. d -ıo • • 
genişlemenin v.e ~u Y~ e~ nazaran tezayüt% 55,7 dir. Satışları~ 

Bu gazete, bu ai~t.;lere memleket ha

ricine çıkarılacaklarının, bu kararın 
icrasından aıtcak 24 saat eıvel haber ve
rilmiş olduğunu ve kendilerine bu 
bapta bir gı.1na izahat verilı:nemiş bu
lunduğunu ilave etmektedır. 

mızdc 

istihl 
olaral 

tezayüdünün tabıi bır netıcesı bu artısı üzerine sivil kundura fabrı
ömür havzasından iç piya~~a- kasını iki ekiple çalıştırmak gibi 
r sevkiyatı bir sene evelısıne memnuniyete şayan bir vaziyet hasıl 
yüzde 22 bir fazlalıkla l,~ı olmuştur. 

tona çıkmı§tır. Bu a~ada S~- 1937 de bir yıl öncesine kıyasen de-
tın senelik kömür sarfıyatı hır ri fabrikamızın umum satışları "/o 75 ten senevi 90 bin ton imalatta buluna-

senc clisine nazaran yüzde 21 art- artmış bundan piyasaya satışları c~~ 7 cak surett~ Sıvas'ta k~rulm~sı tek~-
mıştı azalmış devlete satıslar ise o/o 115 yuk- 'rür eden çımeı to fabrıkası ıle lzmıt-

1 · ·tir • te kurulacak Klor ve Sudkostik fabri-_ı;;,,ker cndiistrisi 
s r:ıe;bank gibi diğermilli banka· 

'tn da iştirak ederek yürüttük
.eker endüstrisinin istihsalatı 
. sahalarında kuraklık olması 
:len bir mikdar müteessir ol-

lanı 

leri 

se mıs . d.l · · 
Ba~kanın 1937 yılı sonunda beş yıl- kalarmın tesisatı sipariş e ı mıştır. 

lık program mucibince kurmuş old~- Bu verilen izahattan da müşahede 
ğu fabrikalarda amele mevcudu 7 ~ı- edileceği gibi, 1934 senesi mayısının 
ne çıkmış ve diğer fabrikalarla bır- soI1larmda tatbike başlanmış olan bü
likte bu yekun 9,500 ü bulmuştur. yük cümhuriyet eseri -~e~ senelik ~~-

UiiluılmUitta irıki~tıf 
yapıl- düstri programı, en buyuk kıSdllı ıtı-

Yeni yllpılmnkta ve bariyle filen tahakkuk ettirilmiş ve 
nwh iizere oları f abriktılarımız kalanları da ya .inşaatı bitirilmek ve

•• ••• •• .,. tt , ' • •"' r-.. , ' 
Falih Rıfkı ATAY'ın 1 

Bu sene basılan eserleri 

1 - Zeytindağı 
Yeni ilavelerle ikinci ve 

kati tabı 

2 - Tuna kıyıları 
En eski zamanlarından bu
güne kadar Yugoslavya ta· 
rihine bir bakış -Yugoslav-

ya içinde bir seyahat. 

3 - Denizaşırı 
( en sene Demiryolları nakliya -

tı bi ene eveline nazaran mühim mik 
tard rtrnıştır. Bir evelki seneye na
zara 1 Teçen sene demiryollarımızla 
eşya nakliyatı bir sene eveline ı:ıaza
ran yuzde 27 bir fazlalıkla 3,11 mılyon 
toncı ç kmıştır. Aynı zaman zarfında 
ki yolcu nokliyatı da yüzde 58 fazla
siyle 19.39 milyona çıkmıştır. 

Zaçyağı ve Süperfosfat fabr~~ala_
rına ait hazırlıkları neticelendırılmış 
ve bunların tesisatının ihalesi için 
müzakerelere başlanmıştır. 

Birinci beş yıllık programdan kal
mış olan seramik fabrikasının l~ta~
bulda kurulması tekarrür etmıştır. 

Bunun da bu sene inşaatına başlan -
ması için çalışmalara devam edilmek 
tedir. 

ya inşaatına başlanmak üzere bulun
muştur. 

Makine endüstrisi memleketlerin -
deki büyük meşguliyetler, mülıayaa 
edilen tesisatın teslimine müessir ol· 
matlığı takdirde, program zamanında 
ikmal edilmiı;ı olacaktır. 

Türkçe seyahat edebiyatı· 
nın başlıca eseri olan bu ki-
tabın ikinci ve kati tabı 

neşrolunmuştur. 

l)ış tic<rret . 
Memleketimizin geçen senekı dış Birinci beş senelik programa ilave-

Beş yaşını bitiren bankamıza daha 
çok uzun başarı senclir temenni ede-
riz. 

Hepsi Remzi kütüphanesinde 

İ bulunmaktadu 
'-..,.,.,,,,y ... ' "• 44 •• 4 4 
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FRANSA -İNGILTERE 
HA VA KUVETLERI 

ARASINDA /ŞBIRLICJ 

o Yazan: Loran Eynak o 
SABIK FRANSIZ 

Fransız ingiliz sıkı tesanüdünü 
ve görüş birliğini teyit etmiş 

olan Paris görüşmeleri muhak -
kak ki en büyük kısmı i1:ibariy -
le her iki memleketi alakadar e -
den silahlanma tedbirlerinin tet
kikine tahsis edilmiştir. 

Filhakika fransız - alman beyanna
mesi fansız silahlanmasında bir 
tevakkuf veya durgunluk intac 
edemez, nasıl ki Münih'te imza
lanmış olan alman - İngiliz be -
yannamesi de lngiltere'nin silah
lanma programının t~bikım 
durdurmuş veya azaltmış değil
dir. 

Alman hava kuvetlerinin devamlı 

surette artmasının ve Ren ötesin
de tayyare fabrikalarının imal 
süratiı1deki temponun Faris mü
zakerecilerinin ne derece dikka
tini celbetmiş olduğunu söyle -
mek bir sırrı ifşa etmek olmıya
caktır. 

Paris tayyare salonunun açılış res
minde; bilhassa bu işte mütehas
sıs bazı ıngiliz mebuslarının bu
lunuşu her iki tarafta da ma!Cı
matdar mahafilin iyi kurulmuş 

bir hava anlaşması ve karşılıklı 
vecibelerin sıkı bir şekilde tes
bit e<lileceği Lir iş-birliği husu
sunda aynı derecede alakalı ol -
duklarına delfüet eder. 

Havalarda alman kuvetinin artışı 
büyümekten geri durmuyor. Al
manya şimdi kendine 5000 den 
ziyade ön saf tayyaresinden mü
rekkep bir hava donanması ha -
zırlamaktadır, bu yekCı.nda bom
bardıman tayyareleri en geniş 
mevkie sahiptir. 

300 den 500 e çıkmış olan aylık tay
yare imalatı bundan bö:vlt? 1000 e 
li olan endüstriyel orgamzasyon 
s~lh zamanı imalatından derhal 
seferber vaziyete geçebilecek şe
kilde kuvetlendirilmiştir. Bu 
fabrikaların imal sürati çabucak 
iki misline, sonra da üç misline 
cıkarılabilir. Daha sonra da mo
dern hava muharebelerinin icap 
ettirdiği çok yüksek imal kapasi
tesine çıkarılmak imkanı da gö
zetilmiştir. Alman hava büdcesi, 
1938 de 20 milyardı ve 1939 sene
si için 35 milyara yaklaşacaktır. 

Bunlar kabil olduğu kadar realiteye 
yakın takdirlerdir, çünkü Alman
ya devlet masraflarına ait rakam
lar neşretmez. 

1937 de bugünkü frangımızla 15 mil
yarı bulan ingiliz hava büdce~i 
1938 de 21 milyar frangı geçmış
tir, ve hava bakanının avam ka
marasındaki beyanatına bakıla -
cak olursa, bu büdce 1939 da 200 
milyon sterline, yani 36 milyar 
franga çıkarılacaktır. Almanya'
da yalnız hava büdcesi Fransa'
nın 1938 büdcesindeki bütün as
keri masraflara (hava, deniz, ka
ra) tekabül edecek bir miktarda
dır. 1939 da alman hava kuvetle
ri masrafları ingilizlerinki gibi 
Fransa'nm askeri masrafları ye -
kfınunu asacaktır. Fransa'nm 
hava büdce~i 10 milyarı aşmaz. 

İngiliz hava kuv:tlerinin büy~k ar
tışı fabrika mıktan kadar ıtmam 
edici endüstrilerin yaratılması, 

imalatın tesrii, yeni materyelle-
rin imal temposunun hızlanması

na da şamildir. İmalat miktarı 
yakında ayda 200 ila 400 tayya
reye varacaktır. Tayyarecilerin 
yetiştirilmesi de o nisbette ku -
vetlenecektir. 

1935 de mevcut ön saf tayyareleri -
nin 500 ü geçmediği, 1938 için ta
hakkuk ettirilen programın bu 
rakamı 1500 e çıkarmış olduğu, 

1939 dan itibaren İngiltere'nin e
linde yalnız askeri tayyare ola -
rak 1854 yeni tayyare bulunaca
ğı, şimdilik hava planının 3000 
tayyareyi gözettiği, tatb.ik müh
letini azaltmak ve şümulünü art
tırmak için tedbirler alındığı, 
şimdiden 5000 tayyareye varmak 
esasının tasarlandığı, tayyareci -
ler miktarının artmakta olduğu 
göz önüne alınırsa, ingiliz hava 
siHihlanmasmın umumi heyeti bi
zim için kati bir :misal teşkil e
der. 

Biz şimdilik 2600 ön saf tayya
relik bir planın tatbikı üze-

HAVA BAKANI 

rindeyiz. Bu miktar ileride 4600 
tayyareye ve 10.000 motöre iblağ 
edilecektir. Fakat programın bi -
rinci safhası en nikbin tahmin
lere göre ancak 1940 da tamam -
lanmış olacaktır. Fransız kuvet -
!erini, daha 1939 yazmda, yalnız 
modern avcı filolarına değil, fa -
kat daha müessir hava bombardı
manları imkanına sahip etmek i
~in bu mühletleri kısaltmak ha
kikaten kabil değil midir? 

Daha rasyonel, daha toplu, hepsi 
devlete baglı fabrikalarla, daha 
süratli imalfita, daha kısa tatbik 
müddetine varılamaz mı? Tayya
r.enin muhtelif kısımlarının yal
nız tayyare endüstrimizin değil, 
fakat otomobil ve saire gibi ya -
kın endüstrilerden de istifade e
dilmek suretiyle, yeni tayyareler 
için, B. Daladye'nin dediği gibi 
utandırıcı bir mahiyette olan i -
mal temposunu hızlandırmak 
mümkündür. 

Eğer buna ihtiyaç varsa, fabrikala
rımızın hakiki bir surette sefer

ber edilmesiyle daha 1939 da hava 
kuvetimiz arttırılmalıdır. 

Bu ilk terakki elde edildikten son
ra, genel kurmayın arzusuna mu
vafık olsa da bugünkü progra -
rnın, Avrupa kuvetlerinin muva
zenesi zayeviyesinden mütalea e
dilince kifayetsiz olup olmadığı 
sorulmalı değil midir? 

Hakikatte Fransa 5000 ön saf tayya-
relik bir programa doğru teveccüh 

etmelidir. Böyle bir hedefe der -
hal vasıl olmasa bile, Avrupa'da 
en kuvetli olan hava devlet iyle 
aynı hizada olmıya çalışmalıdır. 

İngiltere nasıl buna !i~lışıyorsa o da\ 
'tere gıoı, enoust n y el rancıımaıu-

nr artırmaya gayret etmelidir. 
Fransa henüz ayda 50 tayyare i
mal etmek mevkiindedir. Daha 
gelecek seneden itibaren ayda i
ki yüz tayyarelik bir istihsal ye
kununa varmalı ve hava endüst -
risinin randımaniyle endüstriyel 
seferberlik hazırlıklarını yavaş 
yavaş ilerletmelidir. _ . 

İşi sadeleştirmek, kaba ve saglam bir 
imal kalitesi aramak, modern me
todlarla ve bol aletlerle i.ına1 
müddetini azaltmak suretiy~ bal 
netic-cye varılabilir. 

B
üyük seri imalatı metodunu tt

mumilestirmek lazımdır. Yük
sek kaliteli ve kısa müddette i
mal edilebilecek büyük miktar 
tayyareler yapmak ancak bu su
retle kabil olur. 

Hava endüstrisinde bu safhaya eri
şilmiştir. Fa'kat. bütün ~ma~atı bu 
şekle dökm~lidır. Bu şımdıye ka
dar yapılmış değildir. 

Fakat büyük seri imalatı demek: 
Prototip olarak kabil olduğu kadar 

az tayyare intihap etmek - her 
kategoriye birer tane - demek

tir. 
Bu intihapta tayyarenin performau

sı kadar seri halinde imal imkan
larını da nazar ıitibare almak la-

zımdır. 

B . kere intihap yapıldıktan sonra 
ır . 
siparişleri muayyen endüstrı 
gruplarına verme~idir ki bunlar 
seri halinde imalat yapacak şe -
kilde işlerini ve işçilerini tanzim 
edebilsinler. 

Havacılığa ait bütün endüs.tr.i şu~
lerinin başında, bir iş reısıne, bır 
orkestra şefine, - h~tta bir _di~
tatöre diyeceğim gelıyor - ıhtı-

yaç vardlr. • .. 
Nihayet tayyare imalatına budce -

mizde daha geniş bir yer ayır
makta tereddüt etmemeliyiz. Bu
gün gözetilen 10 milyar rakamı 
mevcut planın tahakkuku bakı -
mmdan bile cidden kifayetsiz -
dir. Mali imkanlarımız milli mü
dafaa masr .. flarımızı namütenahi 
genişletmiye müsaade etmese bi
le, bu masrafların yeniden taksi
mi suretiyle ihtiyacın karşılan. -
ması ve havacılığın imtiyazlı bır 
muamele görmesi kabildir. Sela
metimiz bunu icap ettirmekte -
dir. 

Fransa için havalarda kuvetli ve 
korkulu olmaktan başka çare yok
tur, ve sulhun yegane yolu bu -
dur. 
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H 1 K A y E 
A zusuz geçen günler ... 
Az evel boşalan sigara k . • 

k pa etınu ye-
.re atar en nasılsa nazarla k 
arkasına ilişti. Burad f r~ utunun 

. a ersız bir kur-
şun kalemıyJe yazılmış 1 . 
meleri ve tarihi gördüm ~.~n şu, kelı -
çen günler •.. 23.11.938" . rzusuz ge-

Ve hatırladım. Ben ·dü . 
bir insan tanımıştım V n gece ~enı 
nıdığım dost d . e bu yenı ta
duyan her . cr~leşmek ihtiyacını 
nın b d ınsan gıbi bir içki masası-

aşın a ve ancak b. 
debilen bir konu ır saat devam e-
na bütün . . . şmamrz esnasında ba
mişti İn ıçını ve dertlerini döküver -

. ce parmak! k 
rı arasında d arı ıvırcık saçla-

ve udakla d b" .. zere olan b" . rın a ıtmek u-
na yava ca ır sıgara olduğu halde ha -
" B ş~ şunlarr anlatmıştı· 
- u sabah b · 

rağmen g ayram sabahı olmasına 
neş od"-ene erkenden uyandım. Gü

.uuın sarı p t " k den sü .. 
1
.. a ıs a perdelerin-

tahtala zu .~P ?oş yatak odamın eski 
· · rı uzerınde henüz ince şekiller 

çı.zıyor ve dışa d . . 
lard r an ıçerıye, çok uza.k-

an ve arada d . 
!aşılan t sıra a geçtıkleri an -
rültüler· r:nvay ve otomobillerin gü -

ak 
. 1 uy uluyordu. Her günkiınün 

sıne olarak b 
at - u sabah tenbel tenbel 

Y agımda '-'atmak . . . . d .. .. 
·ı J ıçın, ıçım e onune 

geçı rnez bir tak h' ı · · t· ~ . . ım ıs erın gelıp geç-
ıgını duyuyordum. 

. Her sabah mutadım veçhile işime 
gıtmek üzere "6.30" da Beşiktaş'tan 
k~lkan Üsküdar vapuruna yetişmek i
çın erkenden sokağa fırladığım za -
ınan rastladığım beyaz, kalaylı kapla
rını sırtına vurmuş uykulu gözleriyle 
:ahmur mahmur bakan sütcüyü, ara -
.asının yanından bir şövalye azame -

!;'le. Yürüyen mahallenin çöpçüsünün 
nıhayet pazar yerinden mahallele

re birer ikişer dağılan seyyar satıcı -
ların. s.eslerini bu sabah yattığım yer
den ışıtnıek, duymak istiyordum ... 
Çünkü her sabah ılık yatak odaların
daki karyolalarına uykunun verdiği 
rehavet içerisinde sırt üstü uzanarak 
kapılarının önlerinden böyle erken -
den geçen bizim gibi bir takım işçile
re, yolculara, ve satıcılara bakanlara 
\'e bizim ayak seslerimizle beraber dı
şardaki büyük bir şehrin perde perde 
uyanışını seyredenlere ötedenberi 
f>lbta cderinı. 

'\l•atakta solumdan sağıma döndüm. 
1 ~ ; A..o-!V ··""' - ... -~"' .... olorı-11'1"" u:aJnT7 

..... --ıanları ve camii r i görebiliyordum. 
İşte iki direğinden arkasındaki bay

rak direğine kadar rengarenk bayrak
larla süslenmiş bir gemi ağır ağır dü
dük çalarak limana giriyordu. Az ile
risinde de sanki beyaz perde üzerin
deki bir resim gibi hafif sis tabakala
rı arasında titriyerek ilerliyen bir mo
tör ve arkasında siyah üç mavna ... Ve 
daha beride apartrmanlar ... Üzerlerin
deki çamaşır direklerinde bayrakların 
dalgalandığı apartımanlar .... 
Artık daha fazla bu sıcak yatağın i

çerisinde kalamazdım. Bir anda ken -
dinıi soğuk odanın çıplak vücudumu 
saran soğuğu altında giyinir buldum. 
Ve bu arada masamın üstünde duran; 
akşamdan kalmış olan bir parça beyaz 
Peynirle ufak bir bira fırancılasını ye
dikten sonra kendimi sokağa attım. 

İlk inkisarım işte burada başladı. 
Dar ve kenarlarındaki dıvarlardan 
sarmaşıkların sallandığı ufak bir yol -
dan geçerken kendi kendime nereye 
gitmek istediğimi sordum. Bugün ne
dense bu sualin cevabını bir türlü ve -
renıiyordum. İşte önümde uzanan bu 
Yollardan yürüyecektim. Bu yollar 
belki beni az sonra daha büyük bir yo-
la A b' .. .. k ... na ır caddeye kadar goturece -
lcrd~. Ben buralardan da geçip gide -
~ktırn. 

1 
İşsiz kalmış ve tanıdık kimsesi bu -

kunnııyan bir taşralı gibi etrafıma ba-
ınaraktan yürüdüm. Şimdi tramvay 

c~desinde idim. Günün bu saatinde, 
clırni k 1 k . ~ . tr o umu sallıyara geçtıgım 

k~vay caddesini .. raylarr .. buarlarda 
k 1 bir takım pisliklerde gıdalanan 
d:ruları ve bu sezsizliği yadırgala -

d Ve r!htıma doğru saptım. Sahilde 
~ e Yenı Yaşamış bir kac kömür kayı-
~ındi .başka hiç bir şe; görünmüyor
h~ .. ·b_çtmde hiç bir şey yapmak ve 
m;k ır Şeye sahip olmak arzusu ol -
Bö 1~2!n tekrar yürümeğe başladım. 

• Y avare, bası boş olarak ne kadar 
gıttj ~ · . ' 
\' 

1 
gırnı şimdi hatırlayamıyorum. 

d~ nız ö.ğle vakti idi ki kendimi san
bi Y~lerı alınmış, büfesi kapanmış boş 
har ır kahvesinde buldum. "Sonba -

rın•• en · · b" k·ıa ·· tiği b ıyı ır şe ·ı e tecessum et-
neşı u tenha yerde ve yalancı bir gü
Ve e 11ııun1ş otlar üzerine yaslandım. 
daın en .k~ygısız, en düşüncesiz bir a -
göz! g~bı ba~ım avuçlarrmıl?' içinde 
hald:r~~ berrak gök yüzünde olduğu 

Faka, 0 Yle dakikalarca kaldım. 
tahakk t her nedense, içimde katiyen 
olmad ·~kunu istediğim hiç bir arzu 
fum hı 

1
1
• tamamen bom boş bulundu -

dırn. Va de.?ir aralık yerimden fırla -
e I'llUt}ı" . • 

Gene kend· ış sıkıldığımı hıssettım. 
1 kendime ne yapmak ve ne-

Umran NAZiF 

lere sahip olmak istediğimi sordum. 
Ayağımla hemen oracıktaki yaprak 
yrğınlarına bir tekme savurarak hiç 
dedim hiç bir şey istemiyorum ... 

Halbuki istesem şimdi buradan kal
kar bir tramvaya binerek eve gider; ve 
derhal giyinip bir dakika da traş ol -
duktan sonra daha bir hafta evelin -
den bu tatil günlerinde buluşmamız i: 
çin sözleştiğimiz sevgilimin evine gi
debilirdim. Ve onunla güneşli bir o
dada, pirinç bir mangalın baş ucunda 
yan yana diz dize oturup saatlerce k<>
nuşabilirdik. Her zaman iş dö~üşün -
de vapura giderken onun, kendı kapı -
lan önünde beni beklemesi ve iki da
kikacık olliun konuşmamız bana ne ka
dar saadet verirdi. 

Kendi kendime ; şimdi beni sabah -
tan beri hazırlanmış beklerler diye 
söylendikten sonra tuhaf tuhaf tebes
süm ederek yerimden kalktım. Ve ge
ne muayyen bir hedefim olmaksızın 
önümdeki yollardan birinde yürüme -
ğe başladım. İşte azizim ... Bütün bu 
günü rrhtımda, boş parklarda~i ıslak 
banklar üzerinde, kapılarını kımsele
rin açmadığı yaz kahvelerinde ve gü
nesli kalorrımlarda geçirdikten sonra 
bu;aya geldim. İşte şimdi de gördü
ğün gibi mütemadiyen içiyordum. 

Fakat emin ol bu halimden ben 
korkmağa başladım. zira; böyle dü -
şündüğüm ve hayatı böyle yaşadığım 
günlerimde benim için varlığımla 
yokluğumun hiç bir farkı kalmıyor. 

Ve ben bu arzusuz geçen günlerimde 
kendime bir parça hırs, ihtiras vere -
bilmek için o kadar çalıştığım halde 
herkese ve her şeye karşı olan bu ala
kasızltğımm maatteessüf bir türlü 
kaybolmadığını görüyordum. Ve san -
ki o zaman bana ben şimdiye kadar 
hiç bir gün hayatı, tab.iati ve sevgili· 
}erimi sevmemişim gibi geliyor ve o 
ana kadar hep kendi kendimi aldatmış 
olduğumu zannediyordum ... Haydi bir 
tane daha içmez misin?" 

::ıı: 

Dün gece, bana bütün bunları söyli
yen dostum; muhakkak ki ötedenberi 
benim t~ içimde yaşamaktadır. Şimdi 
anlıyordum ki; içimizde bir saat gibi 
çarpan arzularımızda, hazan ne kadar 
nutuıunca O"ıraenotre uüruvcrtlf· ı.Jlı 

saat gibi bir müddet için duruveriyor
lar ... İşte o zaman bizim için artık ne 
hayatın ... Ne de sevgilinin kıymeti 

kalmamıştır. Fakat bu arzuların mu -
vakkat duruşuna ve bu sırada içimiz -
den konuşan adamın sözle:· asla al
danmamalıdır. 

Çünkü, ben bugün tabiati ve bütün 
sevgililerimi her zamankinden fazla 
sevip düşündüğümü gördükçe, bana 
bütün bir tatil haftasını sevgilimden 
uazk olarak kırlarda bayırlarda arzu
suzluk, avare avare dolaştıran bu içim
deki müfsit adama mütemadiyen söy
lenip lanet ediyordum ... 

Macaristan ve 

Çekoslovakya' da 
umumi af var 

Budapeşte, 1 a.a. - Naib Horti, 
siyasi cürümlerden dolayı sivil ve as
keri mahkemeler tarafından mahkum 
edilmiş olan Çekoslovaklarla aslen 
çek, slovak ve karpatlar aıltı rütenya
sından oalnlar için umumi af ilan et
miştir. 

U mumı af hakkındaki karar Maca
ristan 'la Çekoslovakya arasında akde
dilen mukavele mucibince verilmiştir. 

ÇekoslovalQ•a' da 
Prağ, ı a.a. - Reisicümhur Hacha, 

Viyana hakem kararı mucibiru:e Ma
c.aristan' a terkedilen arazide bulun
dukları esnada siyasi cürümler işle
miş olan Macarlarla aslen Macar olan 
lar için umumi af ilan etmiştir. 

Arnavut kraliçesinin 

çocuklara çay ziyafeti 

Tirana, 1 a.a. - Kıraliçe J eraldin, 
dün 200 fakir çocuğa bir çay vermiş ve 
muhtelif hediyelerle elbise dağıtmış
tır. 

Gece, sarayda büyük bir kabul res
mi tertip olunmuş ve bu kabul resmin
de bütün nazırlar, mebuslar._ kordiplo
matik ve devlet yüksek memurları ha
zır bulunmuştur 

Bir eroinci yakalandı 

1stctnbul, 1 (Telefonla) - Galtada 
şüpheli bir halde dolaşmakta olan Feh 
mi yakalanıp cepleri arandığında bir 
paket eroin bulunmuştur. 

ULUS 
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NÖBETÇİ ECZANELER 

: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çar~amba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ege ve Çankaya eczaneleri 

Sebat ve Yenişehir eczaneleri 

ACEl:.E lMDA T 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir 

hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2.257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 
Yangın hibarı: (1521) . - Telefon müra

racaat. şehir: (1023-1024). - Şehirlera
rası: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
gazı anza memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şehir anbarı: (3705). - Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicami civa
rı.: (2645-1050-1196). - Samanpazarı ci
varı: (2"806-3259). - Yenişehir. Havuz
başt Bizim taksi: (2323). - Havuzbaşı. 
Güven taksi: (3848). Birlik taksi : 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksi: 

(1291 ). - İstanbul taksisi: (3997). 

Otobüslerin ilk ve .;on seferleri 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 Z3.20 

Ulus M. d·an Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 

Ulus M . dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den As. fabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 

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

Bahçeli Evlerden Ulus M. na 7.45 - .-
U. M. dan Bahçeli Evler'e -.- 20.00 

§ U. Meydanı'yle istasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

U. Meydanı'ylc Yenişehir. Bakanlık
lar. Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki
kada ; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den ve 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydaoı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

Poata Saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar lstaııbul ciheti
n<: mektup kabul eder. 

a.,.a. A , '\.&U .. ~Wp.-,.. • ..._.,.. c::.~~tlnr.i"'u V • -V• ,.,. _ _. 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
şembe. Cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her gün 9.35 
Zonguldak hattı : Hergiln 15.00 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Zilkade: 10 

S. D. 
Giıncş: 7 24 

Mahkeme 

Rumi - 1354 
Birincıkanun: 19 

S. D. 
Akşam: 16 50 

Röportajlan 
(Başı 4 üncü say lada) 

Hakim bu sefer: 
- Peki, dedi, kavga nasıl bitti? Fa

zıla masumane cevap verdi: 
- Nazmiye yorganı alıp babasının 

odasına gidince kapıdaki gürültüler 
durdu. 
Anlaşılıyor ki yorgan gidince kavga 

bitmiş. 

Bundan sonra şahit 15 yaşında Ne · 
vin dinlendı. Nevin henüz mektep ta
lebesidir ve vaziyetten anlaşıldıgına 

göre Nazmiye'nin yeğenidir. Kavgayı, 
gürültüyü duymuş, bC\basınm odasın
da yatıyonnuş. Salih'in, kulağında 
kalan son cümlesi şu olmuş: 

- Ben bin bir karıyı elimin altın -
dan geçirdim. Behey kötü karı sen mi 
kurtulacaksın? 

Salih Nevin'in şehadetine bazı güna 
itirazlarda bulundu. Fakat dilinin al
tında bir bakla olduğu ve bunu son 
koz olarak ortaya atacağı anlaşılır gi
bi oluyordu. Nihayet söyledi: 

- Esasen efendim, dedi, bendenizin 
bu bayan hakkında daha iyi niyet ve 
tasavvurlarım da vardı. 

Sonra başını önüne eğdi. Çok ayıp 
bir şey söyliyecekmiş gibi bir tavır ta
kındı: 

- Evlenecektik, dedi, bu kocası o -
lan mühendisten iki sene evel ayrıl -
mıştı. Eski k<><:ası dün eve gelmiş, ço
cuğuna elbise filan almak için buna 
para vermiş. Halbuki ben bu kadına, 
müteaddit kereler, o mühendisle ala
kasını kesmesini söylemiştim. Demek 
ki hala kesmemiş. 

Hakim, ince bir noktanın tavzihine 
lüzum gördü: 

- Senin bu kadınla evleneceğini 
kim bilir, diye sordu. Salih de: 

- Bizim daireden Mustafa ve Hadi 
bilirler, dedi, hatta bu bayanın annesi 
bana kaç kere şöyle söylemişti: 

- Evladım Salih, seni iki gözüm gi
bi severim bilirsin. Kızımla aranızda
ki yazir.eti de bilmiyor değilim. Ge • 

.. ... , 

Lord Birdwood (ortada) 1916 senesinde 
Anzak askerleriyle berabeT 

Kıral altıncı Corc'un 

Atatürk'ün cenaze 

törenindeki mümessili: 

Filt Mareşal 
Lord BirdwoOd 

G. C. 8., G. C. ·s. 1., D. S. O • 
Londra, ilkkanun - İngiltere kıralı Majeste Al

tıncı Corc, Kemal Atatürk'ün cenaze törenine kendi 
mümessili olan fild mareşal Lord Birdwood'u seçmek
le bir zamanlar, kahraman bir düşmanı olan samimi 
dostuna karşı çok zarif bir hürmetkarlık göstermiş
tir. 

Türklerle ingilizlerin Gelibolu yarrmadasrncla kar
şı karşıya çarpıştıkları o feci aylarda türk müdafaası
na kumanda eden Kemal Atatürk, kumsalları kana bo
yıyan bir çarpışmadan sonra tahliye ile neticelenen 
en kati iogiliz taarruzunun başında bulunan da fild 

maresal Birdwood idi. 
O~ yıllardan sonra yeni Türkiye doğmuş ve büyük 

Britanya da iki millet arasında sağlam ve sürekli bir 
dostluğun mimarı olan bu yeni millet kurucusuna 
karşı hürmetkar olmakla iftihar duymuştur. Lidere 
yapılacak son tazim vazifesini, hem hükümdarı, hem 
de Mısır'da.n 'Gelibolu'ya, Gelibolu'dan Fransa"ya ken
di kumandasında giden askerleri adına mareşal Bird-

d'dan daha liyakatle hiç kimse yapamazdı. 
woo e al Birdwood, ingiliz ordusuna 1883 senesinde 
gı~ ;e blraz sonra Hindistan hududundaki ask er'i 

harekata iştirak etmiştir. Cenubi Afrika'da da savaşa 
girdikten sonra Lord Kiçner'e askeri sekreter tayin 
olunmuş ve şefi ile birlikte 1905 de Hindistan'a git
miştir. 

Büyük Harbm başında Avusturalya ve Yeni Ze -
landa kuvetlerinin kumandam olmuştur. Onun Geli
bolu'da gördüğü işler, ayrıca izaha lüzum göstermiye
cek kadar şöhret bulmuştur. Gelibolu'nun tahliyesin
den sonra kendi Anzak kuvetlerini Fransa'ya götür
müş, orada 1918 senesinde beşinci ingiliz ordusunun 
kumandanlığını alarak, bu askerlerden hakiki bir esef 
le ayrılmıştır. Büyük Harptan önce Hind orduları baş 
kumandanlığına geçen general, burada 1925 senesinde 
fild mareşallığa terfi edilmiştir. Şimdiki halde mare
şal, Deal şatosu fahri yüzbaşısı unvanını haiz bulun
ı:r.aktadrr. 

Lord Birdwood, bir kumandan sıfatiyle ve disip
lin esaslarını asla sarsmamak şartiyle Avusturalya'nın 
müsta.kil yaşamaktan hoşlanan savaşçılarını gayet iyi 
idre etmenin yolunu bilmiştir. Kendisi, askerlerine 
karşı daima dostça davranmış, askerleri de ona büyük 
bir samimiyetle Birdi adını takmışlardı. 

Lord Biı-dwood, Hint askerlerini teftiş ediyor 

Lord Birdwood bir hastanede son günlerini 
ya§ıyan eski silah arkadaşlarını ziyaret 

ediyor. 

Onun önderlik meziyetini de şuradan anlamak 
mümkündür: Gelibolu muharebesinde kirli, kısa bir 
pantalon ve yakası açık bir gömlek giyerek .neferler 
arasında bulunduğu zaman kendisini askerlerden far

ketmek pek mümkün olmazdı. 

Kendisi neferleriyle münasebetlerine dair bir çok 
hikayeler anlatır. Bir defa Gelibolu'da erı tehlikeli bir 
mrntakada askerlerini teftiş ederken neferlerden bi
risi, birdenbire kendisine şöyle seslenmişti: 

- Hey Bitdi, l}\l kabak kafam . asa\';1y a indir l 

Bu hikayeyi dinliyen bir kurmay subayı, canı sı-
kılarak generale sormuştu: 

- Peki, bunun üzerine ne yaptınız? 

Ve Birdwood'dan şu cevabı almıştı: 

- Ne yapacağım? Tabii kabak kafamr aşağıya in
dirdim. -

Lord Birdwood, ordudan tekaüt olduğu zaman, 
kumandası altında seve seve canlarını feda edccekle
rioi söyliyen Anzak askerleri kendisine karşı gayet 
derin bağlılıklarını bildirmişlerdir. 

1931 de Oksford'da Petcrhouse üstadlığına gelmiş 
ve yaş tahdidine tabi olara:k oradan ayrrldığı zaman 
talebe hakiki bir d~ttan ayrılmanın ıstırabını duy
ır.uşlar~ır. 

Hayatın eşiğinde bulunan genç adamlara doğru yo
lu göstermek hususunda onun gösterdiği isa:bet ve li
yakat pek az kimselerde görülmüştür. 

İngiltere'de bu yaşlı askere karşı c!uyulan muhab
bet ve sempati pek büyüktür. Majeste kıral Corc da 
bu zatı kendisine mümessil seçmekle pek yerinde bir 
harekette bulunmuştur. 

celeri odana misafir yatırdığın zaman 
onun odasına sığındığından da halıe -
rim var. Bari nikahınızı bi ran evel 
kıyalım da dostun düşmanın dili ke -

Bir Japon harbiye 

memurunun kitabı 
1 S milyon altın 

silsin. 1 

Salih biraz sustu. Sonra daha mü -
him bir sır verdi: 

- Esasen bakim bey, dedi, biz sık 
sık beraber yatardık bu bayanla .. O ve 
çocuğu karyolada, ben köşedeki min
derin üstünde ... 

Fakat bayan Nazmiye bütün bu söz
leri "iftira" ve "yalan" diye tavsif et
ti ve dedi ki: 

- Ben kocamdan ayrıldxysam bile 

Asya'da Avrupa 

emperyalizmini 

mahvetmeli ! 

rub~eHk haz· ne! 

Polonya dün buna 

tesahüp etti 
Varşova, 1 a.a. - Polonya hüküme-

gönlüm ondadır, hiç kimse ile müna - . ti Romanoflara ait hazineye tesahup 
Tokıo, 1 a.a. - Hariciye nazareti 

sebetim yoktur. Bu efendi kendi ken- istihbarat şubesi reisi ve nazaretin etmiştir. Bu hazine münhasıran milli 

dine gelin güvey olmuş. Kocam hayat- salahiyetli mümessili Kawavi "Japon Polonya bankasına mevdu bulunan 
ta oldukça ben onun karısı sayılırım. ittıisaı,. adında neşrettiği bir khapta kıymetli taşlardan mürekkeptir. Bun
Ama bir kere boşanmış bulunduk o da ezcümle şöyle diyor: ların arasınd.ı birinci Nikola'nın tacı, 

başka o şerefli bir erkektir .. Ne o ev- "Uzun asırlarca uyuşuk bir halde Çariça Feodoruva'nın elmas gerdan -
lene bilir, ne ben... kalmış olan uzak şark zihniyeti Japon- lığı, çarların taç giyerken kullandık -
Boşanmanın bu türlü hükümleri ol- ya'da garp kültürü ile yapılan temas 1 lan kürre ile asa ve ikinci Aleksandr

duğunu, boşananların kimse ile evle- neticesinden yeni bir hamle almıştır. l ın tacı vardır. Bunların yalnız maddi 
nerniyeceklerini bilen var mı bilmiyo- Japonya şark ve garp kültürünü bir- k t" b ·ı lt bledir 
rum; yalnız öyle anlaşılıyor ki Naz - !eştirmek suretiyle yeni Asya zihniye- ı ıy~e. 1 on eş ~1 .Y0~ a .. ı~. ru.. · 
miye kocasiyle anlaştı, tekrar evlene- tini yaratmıştır. Binaenaleyh uzak Tarıhı kıymetlen ıse olçusuzdur. . 

cek ve Salih'i atJatryor. şark ırklarını yeni bir hayat mefhu- Bu eşyalar 1921 Riga muahedesı 
Fakat Salih hala: muna doğru sevketmiye hak kazan- ve 1923 anlaşması mucibince ve harp-
- Annesi bana söz verdi, kendisi mıştır. Müşterek iman ile Asya'da tan evel Polonya'dan Rusya'ya götü -

beni kaç kere odasmda yatırdı. Ben Avrupa emperyalizmini imha etmek 1 · 
evleneceğim, ~emekte israr ediyor. lazımdır. Maziden Japonya'nm kapı- rülmüş olan kıymetli sanat eser erı • 

Onun bu fikrini, ve Nazmiye'nin ne karşılık olarak tevdi olunm;ıştur. 
larrnr Amerika zorlamıştı. Şimdi de 

vadini bilen şahitler, yani Mustafa ı"le k Sovyet hükümeti, 15 sene müddetle garp omşularmı sarsmak sırasiyle 
Hadi mahkemeye çağrılacaklar. Ba _ Japonya'ya gelmiştir. Japonya yeni bunları satın almak hakkını muhafaza 
kalım vaziyet ne suret gösterecek. - bir devrin askeri ve yeni Asya'nın eylemiştir. Bu mühlet dünkü 31 ka-
KEZEGE ümididir. nunucvel 1938 de nihayet bulmuştur. 

• 



Çamaş1rhk bez ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komiayonun

dan: 

1 - Metresine yirmi beş kuruş fiat biçilen miktarları aşağıda yazılı iki 
tertip çamaşırlık bez kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bunlara ait şartnameler hizalarında gösterilen bedel karşılığında 
komiayondan alınabilir. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen teminat 
ve prtnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını en geç eksilt
me vaktinden bir saat evci komisyona vermiş olmaları.-(5335) 

Miktarı İlk teminat 
Şartname 
bedeli 

metre Lira Ku. kuruş 

---
281050 4763 13 351 
80,000 1500 para.sız 

Kültür Bakanhgı 

Tabigat bilgisi kitabı 

yazma münakasası 

Kültür Bakanhğından : 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine 
4air olan talimatnameye göre ilk o -
kulların 4 üncü ve S inci sınıfları için 
iki ciltten müteşekkil bir Tabiğat 
Bilgisi kitabı yazılması müsabakaya 
konulmuftur. 

2 - Müsabaka müddeti 2-2-1939 
dan başlamak ve 1-8-1939 sah günü 
akpmı bitmek üzere altı aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar ve
renler 1-5-939 pazartesi günü akşamı
na kadar bir dilekçe ile Kültür Ba -
kanlığına müracaat ederek bu müsa
bakaya girecekler defterine adlarını 
yazdırarak bir numara alacaklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kaza -
nan kitap serisi üç yıl süre ile okul

larda okutulacak ve müellifine her 
yıl için biner lira telif hakkı verile
cektir. ikinci çıkan kitap serısını 

yazana bir defaya mahsus olmak üze
re birincinin müellifine verilenin bir 
yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci 
çıkanntra da birer defaya mahsus ol
mak üzere dörder yüz lira mükafat 
verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eser

Jerinı çer nüsha olmak üzere maki-
12 ft"'R&ğttıatin yalnız t>IFCr yu 
süne azılmış olarak kültür Bakan -

lıfı ayın Direktörlüğüne makbuz 
muka ı inde vermeleri veya gönder

meler bımdır. Kitaba konulacak re
il, grafikler ve sairenin asıl

larını yalnız bu nüshalardan birine 
rine konulmuş olarak bulun

ması fidir. Müsabakaya basılmış 
bir ki apla girenler de kitabın üç 
nüshu ı verecek veya gönderecek -
lerdir 

6 - Müsabakaya girenlerce eser 
mu.ve eleriyle birlikte, eserleri ka
bul ed diği takdirde eserlerini ilan 

edilen if hakkı mukabilinde ve her 
türlü asarruf hakkından vaz geçe -

rek K Ur Bakanlığına üç yıllık bir 
devre ın terkettiklerini ve kitabın 
o devr içindeki her basılışının son 
taahihl ınin kendileri veya kendi 
mesull leri altında tayin edecekle
ri diğc bir zat tarafından yapılaca
ğını goa erir noterlikten tasdikli bir 
teahhil enedi verilmesi de lazımdır. 

7 - K taplarda bulunması lazımge
len ped ojik ve teknik vasıfları gös
teren ta name ile noterliğe tasdik 

ettirile ek teahhüt senedinin formü-
lü Kül Bakanlığı Yayın Direktör-
lüğünd alınabilir. Mektupla isti -
yenleri ir kuruşluk bir posta pulu
nu da likte göndermeleri lazım -
dır. (52 ) 10015 

Eksiltme gün ve saati 

19-1-939 pel'§embe 10 
19-1-939 perşembe 15 30 

10021 
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Sat.lak çam tomruğu 
Devlet Orman ltletmeai Karabük 

Revir Amirliğinden : 

1 - Karabükt'e köprü başında istif 
te mevcut (1095) adet muadili (631) 
metre mikap (358) desimetre mikap 
çam tomrugu açık artırma ile satıla
caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyut -
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartna. 

mesi Ankara'da Orman Umum Mü. 
dürlügünde ve Orman Baş mühendis 
muavinliğinde lstanbul'da orman baş 
mühendis muavinliğinde ve Karabük
te devlet orman işletmesi revir amir
liğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li (12) lira (35) kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,S muvakkat 
pey akçesiyle 7-1-939 günü saat (11) 
de Karabükte revir merkezine müra-
caatları. {9347-5277) 9527 

Sohllk çam tomruğu 
Devlet Orman Itletmeai Karabük 

Revir Amirliğinden : 

1 - Karabük'te Köprü başında is
tifte mevcut (1320) adet muadili (764) 
metre mikap (146) desimetre mikap 
çam tomruğu açık artırma ile satıla
caktır. 

k Ollii UKidl ili 8yrIC'Cr-ITdŞ--X C'SrIJe 

payları mevcut ve kabukları soyul
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara'da orman umum müdürlü
ğünde ve orman baş mühendis mua -
vinliğinde lstanbul'da orman baş mü
hendis muavinliğinde ve Karabük'te 
devlet orman işletmesi revir amirli
ğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li (12) lira (35) kuruştur. 

S - İsteklilerin % 7 ,5 muvakkat 
pey akçesiyle 7-1-939 günü saat 11 de 
Karabük'teki revir merkezine müra -
caatları. (9348-5278) 9528 

ı:::::::::::::y~~~:!:~~:~:: :: :: :: : :: ::ı 
Meıarhk tamir ettirilecek 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Hacıbayram camii harimindeki me
zarlıkta yaptırılması gereken tamira
ta ait (475) lira (60) kuruşluk ketif 
vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 4-1-939 çarşamba 
günü saat on beşte yapılacaktır. Ta -
liplerin (% 15) teminat paralariyle 
birlikte Vakıflar Umum Müdürlüğü 
inşaat dairesinde müteşekkil komis-
yona müracaatları. (5355) 10023 

TÜRK HAVA KURUMU 

26 CI • Tertip 

B 0 Y 0 K PiYANGOSU 

Üçüncü keşide 11 Sonkônun 939 dad1r 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 

Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
lerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ..• 

Yeni tertipten bir bilet alarak ittirik etmeyi ihmal et· 
meyinz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarlan arasına 
rinnit olursunuz ..• 

T. C. Z 1 R AA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
, .. 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 

ı.ooo 

4.000 
S.000 

.. 
4 

40 
100 

.. .. 
• 

250 
100 
50 

.. .. .. .. .. .. 
120 • 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO li
radan aıağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
f azlaıiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Malatya bez ve iplik labrikası T. A. ~irkelinden : 
Şirketimiz Adana fabrikaaı mamulatı 

Kaput bezi fiatları: 

Cinsi Tip No. Geniılik s. 

Çiftei 
.. 

2 
2 

75 
90 

Beher top m. 

36 
36 

Beher top 

630 
729 

Satılık ev ve bağ 
Ankara Defterdarlıiından: 

Kıymeti Sahibi ve Tarih Kapı 
lradı Cinsi Mahallesi borçlu No. No. 

120 Ahşap hane Toklu Adapaza- 1 1 
maa bağ rında yarım-

lacı Osman 

İzahat 

Kızılbey tahsil şube 
sine 934, 935 senele
ri millt emlak taksit 
bedelinden 71 lira 62 
kuruş borcu için 

Yukarda yazılı gayrimenkuller sahibinin vergi borcundan dolayı satı
lacağından 21 gün müddetle müzayedeye konulmuttur. Taliplerin 9-1-939 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 10 da Ankara Vilayet idare heyetine 
müracaatları ilin olunur. (5183) 9340 

Satılık makine ve saire 
Ankara Defterdarlığından: 

Cinsi adet kilosu 
ldatbaa tab tnakinesi 

Muhammen bedeli 
Lira K.. 
800 

teminatı 

Lira K. 
60 

Makineli merdiven 25 1 88 
Kapu pencere 123 70 9 28 
Çubuk demir 60 4 50 
Kapı ve pencere 36 20 2 72 
Muhtelif cins hurda eşya 19 63 1 50 

Yukarıda evsafı yazılı makine ve sair eşyanın 6-1-939 cuma günü saat 15 
de Defterdarlıkta müteıekkil komisyonda ayrı ayrı ihaleleri yapılacağın

dan isteklilerin adı geçen gün ve saatte komisyona müracaatlar (5220) 
9413 

Bayınd1rlık Bakanhgı 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden : 

1 - Iatekli çıkmamıı olan Ankara 
Akk\..prü ile Orman çiftliği yolu üze
rinde ve orman çiftliği arazisi dahilin
de yapılacak tavukçuluk enstitüsü bi
naları intaatı tekrar kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Keııf 
bedeli 48696 lira 96 kuruştur. 

2 - Eksiltme 11-1-939 çarpmba günü 
saat 16 da Nafia Vekilet~ yapı itleri 
eksiltme komisyonu odasında yapıla

caktır. 

3 - Ekailtme ,artnamesi ve buna 
müteferri evrak 245 kuru' mukabilin
de yapı itleri Umum Müdürlüiilnden 

1 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içjn is
te klilerin 3652 lira 28 kurutluk muvak 
kat teminat vermeleri ve Nafia Veka
letinden alınmış ehliyet vesikası gös
termeleri lazımdır. Bu vesaika eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel bir istida ile Nafia Vekaleti
ne müracaatları muktazidir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 11-1-1939 çarşamba gü
nü saat 15 e kadar yapı işleri eksiltme 
komisyonu reiıliğine makbuz mukabi
lin<k teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (5243) 9506 

Demir köprü münakaşası 
Nafıa Vekaletinden : 

· 1- Muhammen bedeli yüz. altmıı 
yedi bin altmıı dokuz lira altmıf 

kuruıtan ve muvakat teminatı dokuz 

bin akı yüz ~ lira kırk sekiz kuruı
tan ibaret olup 20 - 21 - 939 tarihin
de kapalı zarf usuliyle münakasaya 

A - Ekailtme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve femıi Mı11M ... 

konulduğu ilin edilmiş olan Sivas -
Erzurum hattınm 388 inci kilometre
sinde yapılacak olan 120 metre açıklı
ğındaki demir köprüye ait mukavele 
projesinin köprünün Mersine getiril 
mesi, köprü mahalline nakli ve ray 
ferşiyatına geçit verme tarihlerinde 
bazı yazı hatalan olduğundan mazkur 
münakasa aynı şartlarla 17-2-939 ta
rihine müsadif cuma günü saat on 
beşe tehir edilmiştir. 

2 - Bu münakasaya ait evrakı satın 
almış olanlar vekaletimiz demiryollar 
inşaat dairesine müracaat ederek sa
tın aldıkları mu'kavele projesinin tas
hihan yazılan bu sayfasını tedarik 
edebilirler. 

3 - Münakasaya girmek istiyenler 
münakasa tarihinden en az sekiz gün 
evel referanslariyle diğer vesikaları
m bir istida ile vekaletimize vererek 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

4 -Münakasa evrakını yeniden sa
tın almak isteyenler bu evrakı sekiz 
yüz otuz altı kuruş mukabilinde de
miryollar inşaat dairesinden alabilir
ler. 

S - Bu münakasaya girmek isti
yenlerden laakal elli metre açıklığın
da bir demir köprü imal ve montajı
nı yapmış olmak şartı aranacaktır. 

(5310) 10018 

An~ara Belediyesi 

40 Adet muıamba ahnacak 
Ankara Belediye&inden : 

1 - Su itleri yıkama ve sulama a
melesi için alınacak 40 adet balıkçı 
muşambasına istekli çıkmadığından 
açık eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (216) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (16,50) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen -
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 10-1-939 salı günü saat 
10.30 da belediye encümenine müra-
caatları. (5288) 9536 

Okul binası yaptırılacak 

latanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

6. ı. 939 cuma günü saat 15 de lstan
bul'da Nafıa müdürlüğünde eksiltme 
komisyonu odasında (12873.19) lira 
ketif bedelli Nışantatı kız orta okulu 
ikmali inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık i,
leri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje keşif hulasasiyle buna mü
teferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

ler 
D - Bayındırlık ve yapı ifıerl 

nel ve fenni prtnarneleri 
E - Bu evraklar Diyarbakır 

dairesinden 1.51 liraya alınabilir. 

3 - Bu işin ihalesi 6.1.939 cuma 
n .. saat onda Diyarbakır defterdar 
ğında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i 
2265.93 liralık muvakkat teminat 
mek ve aşağıdaki vesikaları ibraz et 
mek lazımdır. 

A - Nafıa müdürlüğünden al 
müteahhitlik vesikası 

B - 938 mali yılına ait ticaret 
vesikası 

5 - Taliplerin teklif mektuplar 
ihale saatinden bir saat evel komia 
reisliğine makbuz mukabili ver' 
posta gecikmeleri kabul edilmez. 

6 - Dördüncü maddenin "A" fı 
sındaki müteahhitlik vesikası eks 
meye çıkarılmış olan hangi İf için 
tediği açıkça yazılmak suretiyle ek 
siltmenin yapılacağı günden en az 
kiz gün evel bir istida ile viliyete 
racaatla nafıa müdürlüğünden iet 
lecek ve bu zaman zarfında veeika 
lehinde bulunmayanlarm eksiltme 
giremiyecekleri. (9212/5201) 9983 

Hükümet konalı yaptırılaclk 
Diyarbakır Defterdarlıimci- ı 

1 - Eksiltmeye konulan it: E 
tPiran)da yapılacak hükümet k 
iı.şaatıdır. 

Bedeli keşif (26176.85) liradır. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A- Eksiltme fartnameai 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve fenni ,artname 

ler 
D - Bayındırlrk ve yapı itleri g 

nel ve fenni şartnameleri. 
E - Bu evraklar Diyarbakır nafıa 

dairesinden 1,31 liraya alınabilir. 
3 - Bu işin ihalesi (6.1.939 cuma) 

günü saat (On) da Diyarbakır defter
darlığında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içiıı 
(1963.26) liralık muvakkat teminat 
vermek ve aşağıdaki vesikaları ibrd 
etmek lazımdır. 

A - Nafıa müdUrlüğUnden alınmıt 
(Bu işe ait) müteahhitlik V'CSik•r 

B - 938 yılına ait ticaret odası...: 
kası 

,_ - .,..._,....._......,_J bw··~ ··-·- --"ı.n"-

bir saat evel komisyon reisliğine mak
buz mukabili vermeleri poeta gecik -
meleri kabul edilmez. 

6- Dördüncü maddenin (A) fıkra

sındaki müteahhitlik vesikası eksilt -
meye çıkarılmıı olan her hangi it için , 
istediği açıkça yazılmak suretiyle ek
;iltmenin yapılacağı günden en az ae
kiz gün evel bir iıtida ile vilayete mü
racaatla nafıa müdürlüğünden isteni -
lecek ve bu zaman zarfmda vesika ta
lebinde bulunmıyanların eksiltmeye 
ı,: iremiyecekleri. (9213/5202) 9384 

Mobilya yaptıralacak 

Diyarbakır Nafıa Müdürlüiün -
den: 

Muvakkat teminat (966) liradır. 

İsteklilerin teklif mektupları en az 

( 10000) liralık bu ite benzer iş yaptı

ğına dair idarelerinden almış olduğu 
vesikalara istinaden İstanbul vilaye
tiııden eksiltme tarihinden 8 gün evci 
alınmış, ehliyet ve 938 yılına ait tica
ret odası vesikalarını havi kapalı zarf
ları 6. ı. 939 cuma günü saat 14 de ka
karlar lstanbul nafıa müdürlüğüne 

1 - İlan yanlışlığı yüzünden tek· 
rar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulan iı 18776 lira keşif bedelli bi· 
rinci umumi müfettitlik dairesi ile 
birinci umumi müfettişlik ikametgah 
konağı mobilyaları imalatı. 

vermeleri. (9123/ 5161). 9303 

Kablo al.nacak 
Iatanbul Telefon Müdürlüğün

den: 

1 - ldare ihtiyacı için muhtelif e
batta 16 kaime kurşunlu kara kablo
su ile bir kalem denizaltı kablosu 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıı
tır. 

2 - Muhammen bedeli (146794,20) 
muvakkat teminat (8590) lira olup 
eksiltmesi 6. 2. 939 pazartesi günü sa
at (15) de müdürlük binasındaki sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır . 

3 - lstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubiyle ka -
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfları
nı o gün saat (14) de kadar mezkfir 
komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnamesi (367) kuruş muka
bilinde her gün levazım imirliğimiz
den alınabilir. (5189) 9357 

Hükümet konağı yapllrllacak 
Diyarbakır Defterdarlığmdan : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Çınır 

Akpınar'da yapılacak hükümet kona
ğı irıtaahdır. Keıif bedeli 30:ll2.40 li
radır. 

2 - Bu ite ait evrak ıunlardır: 

2 - Bu işe ait evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme ,artnamesi ke9if •• 

keşif hulasaları 

B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve umumt prtname

ler 
D - Bayındırlık işleri genel ve fen

ni şartnameleri 
E - Bu evrak Diyarbakır nafıa 

dairesinde ve latanbul nafıa müdür .. 
lüğünde görülebilir. 

3 - Bu işin ihalesi 17-1-939 salı gil
nü saat 11 de Diyarbakır nafıa daire
sinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içiıı 
1408.20 lira muvakkat teminat vermek 
ve aıağıdaki veaikaları ibraz etmek 
lazımdır. 

A - Nafıa müdürlüğünden alJlllDJf 
müteahhitlik vesikası. 

B - 939 mali yılına ait ticaret oda
sı vesikası. 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel komi.,. 
yon reisliğine makbuz mukabili ver
meleri posta gecikmeleri kabul edil
mez. 

6 - 4 üncü maddenin (A) fıkrasın
daki müteahhitlik vesikaaı ebiltme
ye Hkarılmıı olan hangi it için iate
diği açıkça yazılmak auretiyle ebilt
menin yapılacağı günden en az aekiS 
gün evel vilayete bir istida ile nafıa 
müdürlüğünden iatenilecek ve bd 
zaman zarfında vesika talebinde bu
lunmıyanların ekailtmeye giremiye • 
ceklerdir. (9515-5357) 10024 
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RESMİ İLANLAR 
· Ba bakanlık 

Matbaacılara 

ı bankasının ikinci katında bulunan bc-ı da malzeme daireı>indc, . ı:aydarpaşa
ediyeler imar heyeti fen şefliğinden da tesellüm ve sevk şeflıgınden dağı-
_.:ınabilir. tılacaktır. (5236 ) 9S86 

Tekliflerin tayi~ ~~dilen ~lin?e saat İstasyon binası yaptmlacak 
ona kadar fen şefhgınc verılmış veya 
bu saat kadar posta ile gönderilmiş ol- D. D. Yolları Satın Alma Komia.-
ması lazımdır. (5258) 9513 ... 

Milli Müdafaa Bakanlığı r 
Öğretmen ahnacak 

•• .. M. M. Vekaleti Askeri Liseler 
mufettiıliiinden : 

1 - Şimdi Ankarada bulunan, ilk 
baharda Kayseri civarındaki yeni bı
nasına nakledilecek olan "Ankara Ge
~ikli Hazırlama orta okuluna" aylık 
~~retle Riyaziye, Türkçe, Almanca 
ogretrneni alınacaktır. 
la 2 - lıtcklilerdcn aranılacak şart • 

r atağıdadır. 
a>_,Okul ile Zencidereye gitmeyi te

ahhut etmiş olmak. 

1' ~) 
1
1stekli olduğu ders için ehliyet· 

ı u unınak. 

(~~lt~r bakanlığınca ehliyeti tasdik 
~ 1 .ınış bulunmak veya üniversitede 
Jıntıhan vererek ehliyet almış olmak.) 

b 
c~ Askerliğini yapmııı olmak, mec· 

urı h' s 
ızmeti bulunmamak. 

l 3 -;- Alınacak öğretmenlere ayda 
~ lıra ücret ve oturmaları için okul 

cıvarında Zcnciderede aile ikametga
hı Verilecektir. 

4 - İstekli olanların Ankarada M. 
~- 'I. askeri liseler müfettişliğine di-
ek~e ile müracaatları ve dilekçeleri.· 

11~ ehliyetname, nüfus tezkeresi tas
dıkli suretleriyle fotoğraflı hal terce
lllclerini bağlamaları ilan olunur. 

(5016) 9076 

Muhtelif tezgah ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

lrıiayonundan : 
1 - Müteahit nam ve hesabına 7 a

det muhtelif tezgah ile 3 adet kazancı 
örsü kapalı zarfla eksiltmeye konul • 
ınuştur. Muhammen tutarı 7400 lira o
lup ilk teminat miktarı 555 liradır. 

2 - Eksiltmesi 10.1.939 salı günü 
Nat 11 de vekalet satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gUn komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3, inci 
lna.ddclcrindc yazılı vesikalarla ilk te
ıninat ve teklif mektuplarını ihale aa

g atından bir eaat eveline kadar komis-
~ na ~rmeleri. (518S) 9381 

t..""' 
,,. f 1111 ""'u"ı ı ıwaıuı vı 111 ··~""°" 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
anisyonundan : 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiyatı (23) yirmi üç lira olan 726 ile 
ısoo adet tevhit semeri tamiri kapalı 
.zarf usuliylc münakasaya konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 9 ikincikinun 939 pa
lartcai günü saat onbirdedir. 

3 - tık teminatı (2S87) lira iki bin 
beı yüz sesksen yedi lira 50 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (175) yüz 
}'etmiş be§ kuruş mukabilinde M. M. 
~. satınalma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
•ayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vcsaikle teminat 
•e teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evci M. M. V. satınal
bla komisyonuna vermeleri (5214) 

9411 

Tevhit semeri alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

lltiıyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiyatı (25) yirmi beş lira olan 750 ila 
lOOo adet tevhit semeri kapalı zarf 
lı•uliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 10-ikincikanun 939 salı 
tünü saat onbirdcıiir. 

3 - llk teminatr 1875 bin sekiz 
l'Üz yetmiş beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
Olarak M. M. V. satınalma komisyo-
llundan alınır. · 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
83Yıh kanunun :.kinci ve ücüncü mad
delerin gösterilen vesaiklc t'eminat 
Ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evci M. M. V. satınal
lrıa komisyonuna vermeleri. 

(5216) 9412 

Teminat miktan tebdili 
1ıı· P.t. M. Vekaleti S:.tm ~ima Ko-
ıs~Otıundan : 

15 
3 1kincikanun 939 salı giinü saat 

la de ~apalı zarfla satın alınacağı i · 
•e~ edıJen 5000 çift yemeni teminatı 
ilk Ven 375 lira yazılmıştır. Bu işe ait 
llaı teminat 750 liradır. Alakahların 

arı dikkati celbolunur. 
(5325) 9614 

13 Kalem kitap 

P.t alınacak 
:mis; P.t. Vekaleti Satın Alma Ko

l ~~dan: 
•ine . 26.12-938 günü açık eksiltme

latcldi ~ıkmıyan on üç kalem ki-

Arpa alınacak 
Ba§vekalet istatistik Umum Mü

dürlüğü Arttırma, Eksiltme ve ihale 
Komisyonundan: 

~ehir hartası yaphrıla<ak 
yonundan : • 

Samsun istasyonunda yapılacak ıs -

Dahiliye Vekaletinden : 
tap ve lügatin eksiltmesi 5 sonkanun 
939 perşebe günü saat 11 de yapıla
caktır. 

2 - Tahmin fiyatı 410 ve ilk temi
nat 31 lira olup liste ve şartnamesi 

Ko. da göürülür. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 -. (40) forma tahmin oluna~. bele
diyeler istatistiğinden (800) nushası 
açık eksiltme usulüyle bastırılacaktır. 

Eskişehir kasabasının 1-500 ve 1-2500 
mikyaslı halihazır hartları üzerinde 
yapılacak tashihat ile gayri mcskün 
sahadan 120 hektarlık bir kısmının 

tasyon binası inşaatı kapalı zarf ~u
liyle ve vahidi fiyat üzerinden eksılt
meya konulmuştur. 

ı - Bu inşaatın muhammen bede -
li 8SOOO liradır. 

3 - Eksiltmiye girecekler kanu -
ni teminatlariyle birlikte eksiltme 
gün ve saatinde Ko. da bulunmaları. 

(5346) 10010 

2 Adet römorkör 

alınacak 
M. M. Vekaleti Deniz Merkez 

Satın Alma Komisyonundan : 

1) Tahmin edilen bedeli 100.000 li
ra olan iki adet Romurkörün kapalı 
zarfla münakasası 17-2-939 tarihine 
rasthyan cuma günü saat 14 te Veka· 
let binasında müteşekkil komisyonu -
muzda ıcra edilecektir. 

2) Beş lira bedel ile şartnamesi her 
gün komisyondan alınabilir. 

3) Münakasaya girmek istiyenle -
rin belli günde münakasa saatinden 
bir saat evelinc kadar 6250 liralık ilk 
teminatı ve kanuni belgelerini havi 
kapalı teklif zarflarını makbuz mu -
kabilinde komisyona vermelerı. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edil -
mez. (S299) 10016 

Muhtelif kablo malzemesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan · 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
15600 on beş bin altı yüz lira olan 90 
adet kablo arka tezkeresi, 800 adet 
kablo dolabı, 100 adet çevirecek kolu 
ve 50 çift kablo askı tertibatı maa ko· 
landan ibaret dört kalem muhabere 
malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 18-1-939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

3 - llk teminat 1170 lira olup şart
namesi komiayonda eörlilür ve iati . 
yen talipler tarafından euret çıkarı-
labilir. 

4 - Eksiltmeye gir~ceklerin kanu-

3. maddelerinde Y,azılr belgelerle bir
likte ihale saatından behemehal bir 
saat evetine kadar zarflarını M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

(5327) 10020 

Bir büyük otoklav alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miıyonundan : 

1 - Tahmin edilen fiyatı lSOO lira 
olan bit adet büyük otoklav 20 son. 
kanun 939 cuma günü saat 10 da açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 112 lira 50 kuruş 
olup şartname bedelsiz olarak Ko. da 
görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgeleriy
le birlikte eksiltme gün ve saatinde 
Ko. da bulunmaları. (53Sl) 10022 

ı.~nk~ra Levazım . A~irliği 1 

Buğday öğüttürülecek 
• 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara Lv. amirliğince 530'l 
ton buğdayın öğütülmesi kapalı zarı 
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 79500 li
ra olup ilk teminatı S225 liradır. 

3 - İhalesi 4-1-939 çarşamba günü 
saat ıs dedir. 

4 - Şartnamesi her gün 397 kuruş 
mukabilinde Ankara Lv. amirliğin· 
den alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerin
de yazılı belgeleriyle teklif ve temi
nat mektuplarını ihale gün ve saatin
den en geç bir saat evcline kadar An
kara Lv. amirliği satınalma komis-
yonuna vermeleri. (5160) 9302 

Hayvan ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

birlikler namına komisyonda mevcut 
evsafı dahilinde binek nakliye koşu
mu ile mekkari hayvanatı satın alına
cağından her pazartesi ve perşembe 
günleri saat 14 de pazarlığı yapılmak 
üzere hayvan sahiplerinin hayvanla
riyle beraber Fındıklıda komutanlık 
satınalma komisyonuna gelmeleri 

(5170) 9307 

1 - Polatlıdaki alayın senelik ih
tiyacı için 140.000 kilo arpa kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 4,SO kuruş olup 
muvakkat teminatı 472 lira 50 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmcsj 16-1-1939 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen bclgclerile 
birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveJine kadar teminat ve 
teklif mektup

0

ların ı Polatlıdaki alay 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(5301) 956S 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Polatlıdaki alayın senelik ihti
yacı içın 120.000 kilo yulaf kapalı 

zarfla eksıltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 5 kuruş 50 st. 
olup muvakkat teminatı 504 liradır. 

3 - Eksiltmesi 16-1-939 pazartesi 
günü saat ıs dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün· 
cü maddclerınde istenilen belgelcrilc 
birlikte ihale giın ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Polatlı alay sat· 
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(5302) 9566 

Odun olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Elazığ ihtiyacı için 1,150,000 
kilo odun K. zarfla eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1S09 lira-
dır. 

3 - Eksiltmesi 16-1-939 P. ertesi 

günü saat 11 dedir. . 
4 G"" Eksiltmey_c gireceklerin ek~ilt-

c''·· maddelerinde istenilen belgeler ile 
birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Elazığ satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(5306) 9569 

Askeri· Fabrikalar · 

15 Ton 8 No. Çinko ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (4050) lira o -
lan 15 ton 8 No .. çinko askeri fabrika · 
!ar umum müdürlüğü merkez satın al· 
ma komisyonunca 16-1-1939 pazartesı 
günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (303) lira (75) ku
ruş ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkl'ır gün ve 
saatte komisyona müracaatları . 

(5291) 9588 

Tarım BakanhOı 

Beı ton süllür dö karbon 
ah nacak 

Ziraat Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Açık eksiltme suretiyle beş ton 
sülfer dö karbon satın alınacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli iki 
bin lira, muvakkat teminatı yüz elli 
liradır. 

3 - Münakasa müddeti 10-12-938 
den 

1
itibaren 45 gündür. Münakase 24. 

1.939 tarihine müsadif salı günü saat 
ıs de ziraat vekaleti binasında satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname; Ankara' da ziraat v~

kalcti satın alma komisyonundan, İs
tanbul'da ziraat müdürlüğünden, İz -
mir'de ziraat mücadele reisliğinden 
parasız olarak verilir. 

5 - Taliplerin muvakkat teminat -
lan veya makbuzları ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikaları ile birlikte mezkur 
tarihte komisyona gelmeleri. 

J2982) 9113 

2 - Bu eserin (16) sayfalık beher 
forması için kırkar }ira . üz7ri~d~ 
(1600) lira bedel tahmın edı~mıştı:-. . 'o 
7.5 hesabiyle muvakkat temınat verıl
mesi lfizımdır. Eksiltme ikinic l:anun 

1939 ayının 9. uncu paz~r~~si .. günü_ sa
at 15.30 da umum mudurluk bına
sında toplanacak olan komisyonda a
çılacaktır. Bu baptaki şartn~e ko · 
misyon katipliğinden istenebılır. 

yeniden hartasmın alımı ve şehrin u
mumi vaziyetini ve civarını gösteren 
1100 hektara baliğ olan sahanın 1-5000 
lik takeometrik hartasının alımı işi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl 
mıştır. 

İşin maktu bedeli 2SO liradır. 
Ekisltme 11 ikincikfınun 1939 çar-

2 - İstekliler bu işe ait şartnnme 
ve sair evrakı ve devlet demiryolları -
nın Ankara, Sirkeci, Kayseri ve S~ 
sun veznelerinden 425 kuruş mukabi -
tinde alablirler. 

3 - Eksiltme 19-1-939 tarihinde 
perşembe günü saat 15 de Anknrada 
D. D. Yolları yol dairesinde toplana -
cak merkez birinci komisyonunca ya
pılacaktır. 

9378 

Matbaacılara 

şamba günü saat 11 de Ankara Dahili
ye Vekaleti binasında toplanacak olan 
belediye imar heyetinde yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 544 liradır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubu ile birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 14 e kadar komisyon reisli -
ğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. Başvekalet istatistik Umum Mü

dürlüğü Arttırma, Eksiltme ve ihale 
Komisyonundan: 

ı - (25) forma tahmin olunan tarım 
i6tatistiğinden lSOO nüsha açık eksilt
me usuliyle bastırılacaktır. 

2 - Bu eserin 16 sayfalık beher for· 
ması için kırkar lira üzerinden 1000 
lira ·bedel tahmin edilmiştir. % 7 .5 he· 
'sabiyle muvakkat teminat verilmesi 
ıazımdır. Eksiltme ikinci kanun 193Q 
ayının 9. uncu pazartesi günü saat 16 
da umu mmüdürlük binasında topla -
nacak olan komisyonda açılacaktır. 
Bu baptaki şartname komisyon katip-
liğinden istenebilir. (5181) 9379 

Lastik hava sontaj balonu 

ah nacak 
Baıvekilet Devlet Meteoroloji iş

leri Umum Müdürlüğünden : 

1: - Umum müdürlüğümüz ihtiya
cı için (2400) küçük ve (1200) büyük 
olmak üzere ceman yekun (3600) adet 
lastik hava sondaj balonu açık eksilt
me suretiyle satın alınacaktır. 

2: - İhalesi 12 ikinci kanun 1939 
perşembe günü saat (14) de Ankara, 
Yenişehir, Su deposu altı, Kızılırmak 
sokak No. 30 da devlet meteoroloji iş
leri umum müdürlüğünde toplanacak 
olan satın alma komisyonund'a yapı -
lacaktır. 

3 : _Muhammen bedeli ~4320) ~ört 

b
. .. yUz yirmi lira olup ılk temına
ın uÇ · · dö .. ı· ad r "'> ~.., yüz yu·m~ r~ ır 1 • 

4: - İlk t~minat banka mektubun • 
dan gayrı nakit veya nakit yerine ka
im tahvilat olduğu takdirde bunlar ko
misyonumuzca kabul edilemiyeceğin
den bunların en geç münakasadan bir 
gün evel merkez muhasebeciliğine ya
tırılarak alınacak makbuzun komisyo
na ibrazı. 

5: - Sondaj balonlarına ait şartna
me bedelsiz olarak devlet meteoroloji 
ışleri U. Md. levazım şubesi müdür
lüğünden temin edilebilir. 

6: - Eksiltmeye gireceklerin (2490) 
numaralı kanunun 3 ve 4 üncü madde
lerinde yazılı belgeleriyle birlikte 
mezki'ır gün ve saatte komisyona baş 
vurmaları. ( 5282) 9548 

iç işler Bakanhğı 

~ehir hartası yaphralaca~ 
Dahiliye Vekaletinden : 

Bünyan kasabasının 90 hektarlık 
kısmının halihazır hartasiyle bunu mu 
hat 300 metrelik kısmı ile 1 SO haktara 
varan sahanın yalnız 1-2000 lik mün
hanili hartasının yeniden alım işi ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl 
mıştır. 

İşin maktu bedeli 2500 liradır. 
Eksiltme 11 ikicikinun 939 çarşam

>a günü saat 11 de Ankara Dahiliye 
Vekaleti binasında toplanacak olan 
Belediyeler imar heyetinde yapılack
tır. Muvakkat teminat 187.50 liradır. 
Şartnameler bilabedel, Belediyeler 

imar heyeti fen şefliğinden alınabilir. 
Tekliflerin tayin edilen günde saat on 
a kadar Ankarada Belediyeler banka
sında B. 1. H. şefliğine verilmiş veya 
posta ile bu saate kadar gönderilmiş 
olması lazımdır. (5258) 9512 

Şehir hartası yaptarllacak . 
Dahiliye Vekaletinden : 

Ermenak kasabaaının 200 hektarlık 
kısmının halihazır hartasiyle bunu 
muhat 15C metrelik kısmı ile azami 2SO 
hektara varan sahanın 1-4000 lik umu
mi hartasının yeniden alımı işi kapa1ı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmı,tır. 

İşin maktu bedeli 5.500 liradır. 
Eksiltme 1 ı ikincikinun 1939 çar

şamba günü saat 11 de Ankara Dahi
liye Vekaleti binasında toplanacak o 
lan belediyeler imar heyetinde yapı
lacaktır. Muvakkat teminatı 412 lira 
50 kuruştur • 
Şartnameler bila.bedel, belediyler 

Şartnameler bilabedel, beldeiyeler 
bankasının ıkinci katında bulunan be· 
Jediyelcr imar heyeti fen şefliğinden 
alınabilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde saat 
ona kadar fen şefliğine verilmiş veya 
posta ile bu saat kadar gönderilmiş ol· 
ması ıazımdır. (S260) 9514 

. 
Pendik istasyon binası 

yeniden yaptmlacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Pendik istasyonunda yeniden yapı

lacak istasyon binası inşaatı kapalı 
zarf usuliyle ve vahidi Iiat üzerinden 
eksiltmeye konmuştur. 

1 ....... İnşaatın muhammen bedeli 
70 000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
sair evrakı devlet demiryollarının An
kara, Haydarpaşa ve Sirkeci veznele -
rinden 3SO kuruş mukabilinde alabi -
lirler. 

3 - Eksiltme 20.1.939 tarihinde cu
ma günü saat ıs de Ankarada D. D. 
yolları yol dairesinde toplanacak mer
kez birinci komisyonunca yapılacak -
tır. 

4 - Ek•Utmeye girebilmek i~in is
teklilerin teklif mektubu ile birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 1'\ c kadar komisyon reisli -
ğine tevdi etmiş olmaları Jizımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy -
gun olarak 5SOO liralık muvakkat temi-
nat 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika-
lar. 

c) Nafıa vekaletinden musaddak 
ehliyet vesikası .. 

Ehliyet vesiknsı ıçın isteklilerin 
vakit zayi etmeden ve ihale gününden 
en az sekiz gün cvel tahriren Nafıa 
vekaletine müracaat etmeleri lazım -
dır. 

(5294) 9589 

Lambri ve doğrama işleri 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

Ankara garı gazino binası üst ka-
tındaki salonlarda yaptırılacak sert a
ğaçtan cilalı Lambri ve doğrama işle
ri vahidi fiyat üzerinden kapalı zarf 
usuliyle eksiltmiye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhanuncn bedeli 
9SOO liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartna -
me ve sair evrakı Devlet Demiryolları 
nın Ankara ve Sirkeci veznelerinden 
48 kuruş mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 18--1-939 tarihinde 
çarşamba günü saat 15 de Ankarada 
D. D. yolları yol dairesinde toplana
cak merkez birinci komisyonunca ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin teklü mektubu ile birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ay-

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy -
gun 4750 liralık muvakkat teminat. 

nı gün saat 14 e kadar komisyon reis
liğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 712,50 liralık muvakkat temina
tı. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

c) Nafıa vekaletinden musaddak eh
liyet vesikası. 

Ehliyet vCt>ikası ~in isteklilerin 
vakıt zayi etmeden ve ihale gününden 
en az sekiz gün evel tahriren nafıa ve
kaletine müracaat etmeleri lazımdır. 

(5290) 9S49 

6 Adet torna tezgahı ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 22500 lira olan 6 

adet muhtelif Antrtuvaz torna tezga -
hı 14-2-1939 salı günü saat 15 de ka -
ıalı zarf usuliyle Ankarada idare bi -
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlcrin 1687,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat l 4 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara-

b) Bu kanunun tayin- ettiği vesika-
ler . (5309) 10017 

Tirfon yatağı alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komia.

yonundan: 
Muhammen bedeli 4 köşe maktalı 

olduğu takdirde 14400 yuvarlak mak 
talı olduğu takdirde 16200 lira olan 
90.000 adet kestane ağacından mamul 
tirfon yatağı 17-1-939 sah günü saat 
15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankara
da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 4 köşeli 
için 1080 yuvarlaklar için 1215 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta 
yin ettiği vesikaları ve teklülerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara 

da malzeme dairesinden, Haydarpa
şada tesellüm ve sevk şefliğinden da 
ğıtılacaktır. (5321) 10019 

Hangar malzemesi • 
vesaıre ah nacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarları aşağıda yazılı iki liste 

muhteviyatı 314,636 t~n Estekat demiriyle yedi adet açık ve ıYedi adet ka
palı hangar malzemesı 13. 2. 1939 pazartesi günü saat ıs den itibaren liste 
sıra No.siylc ve kapalı zarf usuliyle Ankara'da idare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin listesinde yazılı muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 146 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmyta-
dır. (524S) 9546 

Liste No. 
1 
2 

Malzeme ismi 
Estckat demiri 
Hangar malzemesi 

Lökomotif ve vagon 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Lira K. Lira K. 

29.261 15 2.194 59 
58.028 00 4.151 40 

bandajları alınacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komisyonundan: 
Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saati aşağıda 

yazılı lokomotif ve vagon bandajları 17-2-1939 cuma günü kapalı zarf usu
lü ile Ankara'da idare binasında ayrı ayrı satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 485 kurup Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadı~ (5237) 
İSMİ Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

1 ....& Lokomotif bandajı 
2 - Vagon bandajı 

165.204 lira 9.510,20 
96,992 H 6.099,60 

Lira ) 

" ) 

Saati 

15,30 

10014 
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ARSLAN AV 1 

Maiazamızm dıt vitrinlerine ve dahili kıs
mın ıörülür yerlerine, fU ıördüiünüz "ARS
LAN KAÇTI" resimlerinden birçok konmuı· 
tur. Bunlann adedlerini ve yerlerini eyice tes
bit ettikten sonra içeriye müracaat ederek tes

t.it ettiiiniz resim miktanm ve yerlerini nok
sansız ı&termekle hediye almak hakkını ka
zanmıt olacaksımz. 

Helediyelerimiz 20 - 100 kunıtluktur. 

Elektrikli bir saat ile verilir. Bot yoktur. 

Müsabakaya ittirik edecek maiazalar : 

1 - Analartalar caJtlai No. 66 OSKA 

2 - Y enifelair Ataliirk Baloarı, Bola apart. 
mana altmtla No. 58 OSKA 

3 - Koyanpasan •lıi Ese Ee2'Gllaİ No. 18 
OSKA 

Enstitüler 
Elbise yaptlralacak 
Cazi Terbiye Enstitüsü Direktör

lüğünden: 
1 - Gazi Terbiye Enstitüsü erkek 

talebesi için lSS-160 takım elbise yap
tırılacaktır. Kumq, malzeme, i§çilik 
dahil beher takımın muhammen bede
li (30), ilk teminat (360) liradır. 

2 - İhalesi açık eksiltme ile 13-1-939 
cuma günü saat ıs te Ankara mektep
ler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun 
hükümlerine göre ellerindeki vesaik
leriyle ve ilk teminatı mezkur muha· 
sebe ve.mesine teslim edip alacağı mak 
buzla muayyen ıaatte komisyona gel
meleri. 

4 - Şartname ve nümuneleri gör
mek isteyenlerin Enstitü Direktörlü
güne müracaat etmeleri. (S242) 950S 

Satlhk domuz hayvanı 

1 Kiralık: 

Kiralık - Ucuz kalorifer vebolit ve 
sair tesisatlı apartman dairesi ayn 
konforlu odalar Demirtepe Emek a
partmanına mracaat Tel: 329S 9391 

Kiralık Ev - Cebeci iıtaıyonu kar
şısında bahçe içinde 9 No. lu ev. Ya. 
nmdaki evin orta katına müracaat edil-
mesi. 9441 

Kiralık - Havuzbqı Karanfil sokak 
Adalar ap. 3,S odalı ve tek odalar eh -
ven fiat. 10 No. lu daireye müracaat. 
Tl: 2884 94Sl ,,,,,,,. 

Kiralık Aparbınan - Kalorifer, mu
~balı, tam konforlu, 6 oda, banyo ve 
saıre Çankaya cad. Sankötk karpsı 
No. 49 Ti: 30SO 9463 

Bir Bayana kiralık oda - Aile 
yanında Bakanlıklar kartı•ı bulvarı 
görür 1 oda kiralıktır. Müracaat Nu
ri Tel: 3921 9S04 

. ~ - Mobilyalı, mobilyasız, a
ıl~ ıçmde, bir oda kiralıkteır. Yeniıe-
hır, Karanfil sok. ıs A. 9S7S 

Kiralık oda - Aile içinde güzel ra
hat bir oda bir bay veya bayan için 
Işıklar caddesi Meçhul asker sokak 
Cevat bey apartmanı No: 1 Kat ı 

9S8S 

Çok ucuz kiralık ev - Her türlü 
konforlu kullanı§lı 3 oda, banyo, mut
bak. Y. Şehir Yiğit kotun IOkak No. 
12 9629 

Kiralık - Bay, bayan için möbleli 
möblesiz. Oda kalorifer, sıcak su, tam 
konfor. Y. Şehir Menekıe sokak Gök-
nil Ap. No. 3 9641 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evle
rinden asfalt üzerinde yedi odah mü
§amba döşeli telefonlu bir numaralı ev 
3719 telefona müracaat. 9 

Yüksek Ziraat Enatitüaü Müteda-
.. 

Ankara Valiliği 

vil Sermaye Mesul Muhaaipliğin- Satdık: 
den: 

19 
S8 
23 

Yqı 

Ana domuz 
iki ya§h domuz 

Bir ,, ., 

Satdık ana - Bakanlıklar kartım 
Karanfil M>kalc 785 m 2 11 numaralı 
parsel. Her gün 12-13,5 ve 17,5 dan 
sonra Tel: 2048 9404 

Küçük ilôn şartları 
Dört utırbk küçük utnıardaa: 

Bir defa için 80 KW'1lt 
lki defa için 50 Kunq 
Uç defa için 70 Kurut 

Dört defa için 80 Kurut 
Devamlı küçük illnlardan her defaa 
için 10 kurut alınır. Meıell on defa 
neşredilecek bir illn için, 140 kurut 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak bere 
her utır, kelime aralarındaki botluk· 
lar miiıtesna, 30 harf itibar edilmit
tir. Bir küc;iik illn 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört eatırdaa futa her eatır için be
her ıeferine aynca on kurut ahmr. 

Küçük ilinlarm 120 harfi 
geçmemesi lizımdır. Bu mik
tarı geçen ilanlar aynca pul 
tarifesine tabidir. 

İt verenler: 

Katip U'llDl)'or - Hesap yazı ifle
rinde tecrübeli bir kitibe ihtiyaç var • 
dır. Yeni hal 22 No. Alem Dağ yağ ti-
caretanesine müracaat. 9571 

Muhasebeci U'IUUJ'OI' - Uıulu mu
zaaf üzerine defter tutar tecrübeli bon
servisi bulunan bir Türk mubuebeci 
aranıyor. Ti: 2791 • 3300 9576 

Bir radyo 1&tq memuru aramyqr -
Radyodan anlar bir aatıı memuru alı
nacaktır. Tercümeihal, referans ve bir 
kıta fotoğrafiyle Ankara poata kutuau 
382 ye müracaat. 9601 

Aranıyor - Almanca ve fransızca ti-
cart mubareye bihakkın muktedir, dak

tiılografi bilir, tecrübeli bir bayan ve
ya baya ihtiyaç vardır •. Taliplerin ve 
saik ve fotograflariyle posta kutusu 
196 ya mUracaatlan. 9642 

Aranıyor: 

Ortak aranıyor - Bir matbaayı i
dare edebilecek, matbaacılıktan anlar 
ortak aranıyor. M. T. A. resimha .. 
sinde Bay Hıfzı'ya müracaat. 24 

Muayenehane nakli 

Dit Tabibi 
Jaloji ve sineklik iıi T. iS BANKASI Satıhk - 33 model fort marka kap

~*'1.ttR'l~ıodıl'lfl--n-rwı~r11~·u-~~tı=k=aç~~:..:Ba::::;nk=alaJ..~~Cad.~~ç•i&~mllıı.l'ft@ı~1r.ıo. 4--..;ıtı.ıliY[:'!~~ ·~~-...-~- ·~~~~ 

günü saat ıo da eski zirat mektebinde 
satış komisyonu tarafından pazarlık
la satılacaktır. 

ıııttan baret bulunan hususi idareye 
ait 6 N Ju evin jaloji ve sineklik iti 
9. 1. 9 9 puarteai cUntıuat 15 de vi· 
llyet daim! encOmeninde ihalesi ya
pılmak bere açık eksiltmeye konuJ. 
muıtur 

2 - Muvakkat teminatı 100 lira 95 

Jnıruttur 
3 - latcklilerin ekllltmenin yapıla

cap günden en az 8 gün evel viliyeı 
makamına ıstida ile müracaat ederek 
ba ite pebilecelderine dair feni ehli· 
yet veukaaı ahnalan lizımdır. Bu ta

rihten aonra vukubulacak müracaatlar 
nazarı mbare almmıyacak ve bu aibi· 
ler ebiltmeyc ciremiyecelderdir. 

4 - letelrlilerin ticaret odaaı. veai
bu, m vakkat teminaı mektup veya 
makbuzu ve 3 cü maddede yazdı ehli· 
yet vea kası ile birlikte yukarıda ya
sılı gün ve saatte daimi encümene 
gelme le 

5 - Bu ite ait ketif ve prtname ev
rakı her gün Nafıa· müdürlüğünde g6-
riilebilir (5218) 9395 

Hafriyat işi 

Ankara V aliliiinden ı 

1 - Ketif bedeı 17718 lir 12 kurut
taıı ıbar bulunan Stüdyo bina11 ıle 
lameıpa kız enıtıtilsü aruında yapı· 
lacak olan 8&59.06 metre miklp bafri· 
yat ıp ı 1. 939 perıembe günü aaaı 
15de villyet binasında Nafıa komisyo
nunda ibaleai yapılmak ibere kapalı 
nrf uıu le ebiltmete konmuttur. 

Z - M vakkat teminat 1249 lira 60 
kuruıtu 

Küçük cari hesaplar ikramiye plônı 

32.000 Lira mükôfat 

isteklilerin %7,5 teminat akçesi ile 

. 
Satılık - Eski Bursa hanı ve altın-

daki Yeni sinema antresi dahil yansı 
olan hisaem satılıktır. Müracaat Lon· 
jin. 9602 

satıf bqkanhğına müracaatları 
(S281) 9530 Satıbk analar - Ankara'nın her ta-

" 

----------------- rafmda Yeni§ehir'de Cebeci'de iatu
.ıllHllllllllllllllllllllllllllllllllllL. yon arkasiyle jandarma okulu yanla • 
: : rmda ehven fiatlarla Tl: 2406 10 - -Karalar: t Şubat, t Mayıs, 26 lluslos, 1 Eylül, - -5 O k · ı k : Satılık - - Bahçeli evler yapı koo-

1 İkladtepin tarilllerlnde ~ekilecektir 
5 a tı o ursu = peratifi hisselerinden satılık hiueler. 

S 54 UncU devresine sonklnunun S Tl: 2406 Kınacı han No. 16. 12 

,,;:==iKRAMiYELER: =====~ 
1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 " 

1000 " 
= 5.000 " 

8 
" 

500 " == 4.000 " 
16 " 

250 ,, - 4.000 " 
60 " 

100 .. == 8.000 ,, 
95 .. 50 " - 4.75P •• 

250 .. 25 ,, = 8.250 " 
435 32.000 " 

T. iŞ Banltaına para yatırmakla, yalnız para biriktirmit 
olmaz, aynı zamancla talihinizi ele clenemif olursunuz. 
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: sabah 8 den akpm 10 a kadar de- : 
§ vam edecektir. Talebenin istediği :E Satılık - Demirli bahçe'de aile hah
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U L U S - 19. uncu yıL - No: 6258 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 
Yazı İ§leri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basmıevi ANKARA 

Matbaa Mildiiril: Ali Rıza BASKAN 

Ucuz satılık analar - Vekiletler 

karpında hava ve manzara11 fevkali· 
de. Mürcaat: Bay Tarık, I>Ucmen cad-
desi, Yıı Sokaiı No. 16 ıs 

Satılık - Ankara'mn her tarafında 

irat getirir beton ahtap ev ve apartı

manlar Kınacı ban No. 16 Tl: 2406 
16 

Satılık - Yenifehir Meırutiyet cad. 
yevmiye 120 - 130 lira petin aatıı ya
pan bir bakkaliye azimet dolayısiyle 
devredilecek. Ti: 2538 19 

Satılık otomobil - Vaziyeti mü
kemmel 1931 modeli BUİCK otomo
bili. Çekoslovakya aefaretine müra· 
caat Ti: 1981 - 1991 2a 

iyi makinistler aranıyor 
Dizel motör)erinden, santrifuj w 

piatonlu tulumbalardan, kompresörler

den ve elektrik itlerinden anlayıp tat
rada çalıpnak iıtiyen makinistlerin 
Madeır Arama Enatitiilıll M.A.A. gru-
pwıa miiracaatları. 9604 

Dekovil rayı ahnacakt1r 
2000 metre uzunlujunda ray 

ve 15 • 18 arabası alınacaktır. 
2791 • 3300 telefona müracaat 
edilmesi. 9577 

Dana dersleri - Bllmlyenlere ölre
tilir. Bilenlere milkemaıelleıtirilir. Mil 
aait yer ve fıat temin edilmittir. uıu .. 
ta ilin M. yazı ile miiracaat. 9491 

Çara 
Toptan 4 perakende 5 kurup 

letuyon ıilo karıııında 
YENl YAKACAK PAZARINDA 

Telefon: 147S 8 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -: PEK YA.KINDA : 
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J - J klilerin teklif mektuplarını 
teminat ktubu veya makbuzu tica
ret oda11 Ynika11 Ye Nafıa miidiirlü
IGnden alacaktan ehliyet Yaikalariy· 
le birlikt yukarda tari geçen gtinde 

5 fabrikalara Anonim Şirketinden .: 5 = == ____________ :,__ ____________________________________________________________ __ 
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Aat 14 kadar eksiltme komity.onu 
reiıliii vermeleri. 

4 - una ai prtname ve keşif n· 
rakı ile rojeal.. her gtin Nafıa mil· 
dllrliiğü e g6ilıebilir. 

( 29) 9429 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNC , ...................... ..... 
taı.t.. lalbul ,,. tedari ..... 
Acliye S-.~ yumda s-r.t 
HlıldD ~ No. 1 
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