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Rıy<ısetie1ııııhıır Unııııni Katipliğiı in ün 'ün . 
düz \1 e Gece \ f eı·diği 1~ebliğll~ı·i ı I eşı·efliyoı·uz. 
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İstanbul, 8 ( fi.il. ) - Riyaseticumhur 
Umumi Katipliğinden: 

1 - Bugün ikinciteşrinin sekizinci salı 
günü, saat 23 de Reisicumhur fltatürkün 
sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve mü
şavir tabipleri tara/Jndan verilen rapor ikin· 
ci maddededir: 

2 - Bugün şaat 18.30 da hasta/Jk bir
denbire normal seyrinden çıkarak şiddet· 
lenmiş ve sıhhi vaziyetleri yeniden ciddi
Yet kesbetmiştir. 

ri hakkında müdavi ve müşavir tabipleri 5 
ta· a/Jndan verJ/en rapor ikinci maddededir:! 

2 Geceyi rahatsız geçirdiler. i 
Umurni hallerindeki vaziyet ciddiyetini i 

muhafaza etmektedir. : • 
Hararet derecesi: 36.8. Nabız: Munta- : • zam, 128, teneffüs 28 dir. : 

• Bu Geceki Rapor: : 
• • lstanbul, 9 ( fi.fi. ) - Riyaseticumhur : 

Umurrıl Katipliğinden: i 
J - Reisicumhur fltatürkün sıhhi vazi- ! 

yelleri hakkında müdavi ve müşavir tabip· i 
Hararet derecesi: 36.4; nabız: Munta- /eri tarafından bu akşam saat 20 de verilen ! 

zam, 100; teneffüs: 22 dir. rapor ikinci maddededir: 5 
Müdavi tabipler: 2 - Bugünü yorgun ve dalgın geçirdi- ! 

Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelb fer. : • 
: Prof. Dr Mim. Kemal Öke Umumi ahvaldeki ciddiyet biraz daha ! 
l Dr. f'lihad Reşad Be/ger ilerlemiştir. : 
= : : Müşavir tabipler: Nabız: Muntazam dakikada 124, tene!- : 
: Prof. ilki/ Muhtar Özden !üs: 40, hararet derecesi; 37,6 dır. : 
= . : Prof. ı.Jr. Hayrullah Diker Gece Yansı Verilen Rapor: 5 
~ Prof. Dr. Süreyya H. Serter İstanbul, 10 (fi.fi. ) - Riyaseticumhur i 
~ 
: Dr. M. Kamil Berk Umumi Katipliğinden: ! 
! Dr. flbrevaya Marmarah 1 9 - 11 - 938 Saat yırmi dört raporu: i 
i Dün Geceki Rapor: l · Saat yir.??iden itibaren dalgın/Jk 60, ! 
! İstanbul, 9 ( /1.fl. ) - Riyaseticumhur umumi ahv1al vahamete doğru seyretmek- i 
i Umumi Katipliğinden: l 

1 
tedir. Hararet 37.6. nabız: 132, teneffüs 33 ! 

! Reisicumhur !Uatürkün sıhhi vaziyetle- dür. 5 ' . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• co••••••••••••••••a~ .. •••• 

Sovyet Inkıiahı Amerik daAyan VeMe-
bu a S çimi Başladı .. 

--- --- ---

Hitler nutkunda, lngiltere ve Fransaya 
şiddetli hücumlarda bulundu ve Alman
yanın, sureti katiyede müstemlekelerini 

istediğini bildirdi. 
Berltn, 9 - 1923 Sene -

ıinde ikamete uirıyan ilk 
Nazi barekitının on betln
cl yıldönümü müoaaebettle 
dün akıam Münlbte bir nu · 

haber, teyld edilmektedir. 
Maraıel Görlngin, Loadra

da lnıtlız rlcaltyle müsake· 
relere ıtrlıuek, bir ha •a 
paktı aktedeceğl ı6ylenlyor. 

tuk aöyltyen Httler, tekrar •-====--===---==--===-= 
ı·-----------~ Eden, Çörçil •e Dufkuper 

1ıbı ılyaıtlert 1ıdcletle tenldd 1 Başvekil ı' 
etmlıtlr. 1 J t b } 

Hıtlf'r, valutle kendlılntn S 80 ll a I 
de bir ılyaai mabkQm ol · Gı• ttı• • 1ı dulunu fakat timdi dlfer 

.ı, .. i mabk6mtara karıı bu Ankara, g (Hu- 'ı 
kadar allcenaphk gölleren- 1 A h b" • o 

lerln kendlılle hiç allkadar 1 susı mu a ırımız- 1 
olmadıkların• ıö1lemı1ttr. ı den) - Başvekil 1 

Httler ıözlerlne devamla 1 e. Celal Bayar, 1 
demııur kt: 1 dün gece lstanbu· 1 

«Dlier milletlerin ılllhlan t 1 h k t · 1 
dıiı fU ıırada Almanya elin· 1 ~ are e etmıı-
de zeytin dalıle duramaz 1 tır · 
Biz ıulh lıtlyoruz, fakat \ıı-----------ııl 
harp çıkarmak gayeılnt ta-
kip edenlere Nazi ıulbunu 
icbar edeceilz. )) 

Httler nutkunu ıöyle bt· 
tlrmlıttr: 

«Alman1a; Fran11z ve in. 
glltz zlmamdarlarımo Alman-

ya tle müıavat izere yaıa

mak latedıklerlnl btldtrmek
te olduklarından dolayı kea. 

dtlerlne minnettardır. Fakat, 
«İJI ıeçlnme, aDlaıma» ke-

llmelerlnln, biz, manllarını 
pek iyi anlı1amıyoruz. Zira 

blhnmeal icap eden ıe1 ıu · 
dur: Bu lyl ıeçlnme Te bu 

anlaıma, ne gibi ıeyler 6ze· 
rloe olacak? Hız bir çok de 

falar ıöyledık ki, bu mem . 
leketleraen, ınanisız baba-

nelerle ve aılı eaaaı olmı · 

yan lttlhamlarla çalınan müı 

Ankarada Or
du Atlı Müsa

bakaları. 
Ankara, 9 (Hoeuı1)- Bu· 

rada yapılacak olan ordu 
atlı apor müaabaka1arı )'a
rın baılıyacaktır. 

Üç gün kadar ıürecek 
olan mOaabakaların ıon gl-

nil olan cumarteıl 1ı6aü Muı· 
ıollnl kupHını kazanan ekip 

bir göıterl müıabaka11 ya .. 
pacaktır. 

Zonguldakta 
Taşkömürü 

Bayramı ERAS M Pi Ol \ siniSabırsız~la Bekliyor. 
>. - . - · - - - • • Bazı seçim mıntakalarında hadiseler ol-
ulerasımde Maraşal Voroşılof du. Hükumet, ihtiyati tedbir olmak üze-

temlekelerlmlz haricinde 
baıka bir ıey, katlyen hiç 

Ankara, 9 (A .A.) - Türkl
yede ilk olarak Erejllde Uzun 
Mehmt t taraf andan taıkö

mürün bulunduğu ıünüa 109 
ncu yıldöoümü düo Zonıul· 
dak Halkevlnde zen1ıln bir 
proğram la kutlanmııtır. 

""' . bir ıey ııtemlyoruz. Fakat 
uıühim Bir Söylev Verdi. re içkiyı muvakkaten menetti. her zaman tebariiz etUrdi-

1 _ ~- Nevyork, 9 ( Radyo ) - 40 Milyon müntehtp. intiha- ğlm ııbı bu, bir harp meıe· 
tıkılabın yıldönümünde Ankara Sovyet Ayan ve mehUE!!D intihaba- bata lttirak edecek. 37 ııyan lesi detıldtr. Bu, ancak, ne 

~lçi.liğinde büyük bir suvar e _veri.id i_. Baş- tına bugün baıtanacaktır. ve 470 mebus seçecektır. dtyelım , meaela btr adalet 
'~k 1 V k il m•tllr Seçim netlceal, nbınızlık· meaeleıl, de•amlı enternat· 

1 s. Celal Bayar ve e 1 enmız su- Geçit sııaııoda 400 av l& be lenmektedtr. Bu ı ntl · 
d h b 1 d 1 yonal bir ıulba yol açmak 

yare e azır U Un U ar. ve bombardıman t yareıt habat, Ruzvehtn alyuetlnln b h d •· a ıln e hakiki hüınünl-
.. ,""oıkova , 9 (" .A.) - Ha· 1 baılamıfl bulundug~u keyfi meyd n üzerinde uçmuıtur beğenilip befentlmediğlnl 1 • t'\ • yet er meıeleıldlr. Bunun 
~ tnuhablri bıldlrtyor: yeti üzerinde ısrar tm1•ttr. Ank r.n, 9 f A.A .) Tef lfÖalerecektlr. Müıbet nettce b ı ı d b ~ ,. ar c n e u memleketler· 

bı. 0 l'Yet inkılibıom yirmi Maraıal Voroıllof ıözlel'f · rloe•vel lnkılibmın 21 ncl haaıl olduğu takdirde Ruz· 
'fi ld ·· - - - b ti 1 den kaUyen baıka bir ıe1 
~~t tı1 cı yıldöaümü münase· nl ıöyle bitlrmlttlr: yı onumu munnıe e y e velt, üçünc6 defa olarak talep etmiyoruz. 
1. ,.' t Kızılmeydanda yapı- ~- Bu vnzlyette müteyak.- dün gece zengin bir ıurette h ı k 

~",.. ı k b ı ki 1 tenvir edilmtı olan Sovyet curn urrelı ıeçJ ece Ur. Bılaklı bu l k ti 1 
1, teçttreımtoden evve iz u uoma ı~ımız azım· l N k 9 [ R d ] 1 mem e e er e ''l 11 b- -k 1 1 lwl ııl b• "k bi l evyor ' ~ a JO - it yapmak, ticaret yapmak 

tı, ''• bır h itabede bulu· dır. Hadiseler karımnda ga- oyu e ç g n e uyu r ntıhabat mönaıebetlyle Ame• d 
tl la , ıü•are •erllmtıtır. arzuıun ayız.» 

~ '"'•rnı \ Voroıılof ez- fil vıanamayız. rlkaoın her tarafında büyük • 
tQI So•yet Büyük Elçlıl B. Te· Munlb 9 (AA l H 1 

t demlıtir kı: Maraıal Voroıtlof, Sovvet tezahiirat baılamıttır. Bu _ ' · · - il er 
T rentıyef ve reftkaunın da dü 1 d 

~ıt': lia11a"ı oo"lu- idlıeıt ordularının dalma hazır ol sabah saat 6 dan itibaren ° ıoy e lil bir nutukta: 
cı • • vetlılert ara11oda Baıvektl B l ı 

t,~1 ''P deiıldt. Fakat hiçte duğllou tebarüz ettirerek ıöz Celal Bayar. Dahiliye Vektli ıokaklara dökülen milyon · « ogl tere ve Franıadan, 
''f 0l11ııyan btr komıu tn· lerlne nihayet vcrmlotlr. ve c. H. P. Genel Sekreteri larca lnıan, rey sandıkları· manaıız bahanelerle ve Hlı 
~~'tıd,n yapılmıı bir harp Geçltresmi eına ında Le- B Şakrü Kayrs. Hariciye Ve- nın bulundukları mıntakala · eaa1ı olmıyan tttlhamlarla 
tı~{lkı idi. Bu baylar tah nln mezarının üzerindeki kıtı Doktor B Tevfik Rüıtü ra akın etmlıtlr. · çalınan müıtemlekelerlmlz 
ı:ıtıltt-ırıe yeniden bnılerlana tribünde St lln, Kalının, Aras ve dljer vekiller, birçok Vaılnıton, 9 [Radyo) - haricinde katlyen biç bir 
\~~::' Sovyet allahları ile Molotof hükumet ve parti Mebuslar, yüksek devlet me · Cumhurrelıl Ruzvelt, beyaz ıey fltemlyoruz. Fakat bu 

l)G •ereceilz. ılerl gelenleri hazır bulun - morları, kordıplome.tik ve 1&rayda aabınızlıkla intiha· bir heaap meıeleal deilldlr, 
ı, t\ Molotof •e Dimltro· muıtur. basın mürneHillerl bulun· bııtıa netlceılol beklemekte· bir adalet ve bir barıı 
1\s,t'Ptığı glhl bugün Ma- Geçit yapnn kıtalıırı Ma · muılardır. dlr. meaeleıldlr . » Demlttlr. 
•, ~ Voroıtlof ta tktncı dün- raıal Vorot.lofa Moıko Toplantı çok nmloıl bir Seçim netaylclnln, eece Berlln,~ 9 (Radyo) - Ma-
lı.~ 'tbıne yaklaımıı oldu va ıarntzoou ı umıuıdanı hava lçlnde·1ıeç vakte kadar yarısından ıonra anlaıılaca · raıal Görlnıla yakında Lon. 

~ ffhyat da ıtmdlden Maraıal Budyenl takdim et · devam etmlıtır. i• ıayleolyor. draya ıtdeceil laakkıDdakl 

Fransız 
Filosunun 
Manevraları. 

Breıt, 9 (A.A.) - Atlan· 
tik f ıloıu, Maaı denizinde 
on ıün kadar ıürecek ma· 
nenalarda bulunmak lzere 
limandan bu sabah hareket 
et mittir. ................. _ 
Yeni Suriye 
Fe1.1kalade 
Komiseri. 

Parlı , 9 - Sabık Vfyana 
Elçlıl Gabrlel Pter, Suriye 
fe•kalide komlaerllilne ta
yin edllmtıttr. Eıki fevkal· 
lde komiler Kont dö Mar· 
tel tekaüde HYk edil mittir. 



SAYFA 1 

Ya 1 Şak aK 
Amcrlkado. çıkmakta olan 

Neyyoru T{meı Masazine, 
Yakın Şark hakkınd pek 
Potereı n bir makale neoret· 
mlıttr . Memleketimizi de 
alakadar eden bu yazıyı 
kııaltarak alıyoruz: 

Şıırki Adalar denizi dahtl
lerJnde, Arabistan çö1lerlnde 
ve Ntl boyunca dünyaya 
meydan okuyan yeni bir 
kalluam gö~e çarpıyor. Bu, 
Yakın Şark milletlerinde 
uyanan mtlltyetpenerllk hıs
&lôir. Araplcr1a Yahudiler 
ç rpıfhkça naayonalb:m hlı
lert kuvvetleniyor, hız bu 
luyor. Gözümüzü Yakın Şark 
barltuıoda biraz daha ıtma· 
le çevireltm. 

Birkaç bin Türkün yata
dığı lskenderunun Sancak 
lnımıoın f:ifrçok asker tara· 
fından ı11all yeni Türkiye · 
nlo mütemaaıyen artan kuv 
velinin kısa bir mlaalldlr. 
Bütün Yakın Şarkta aasyo· 
nalfzm, gerek entellektilel, 
gerek ıoıı1al ve &iyeli ba. 
kımdan l>üyGk deAltlklılder 
meydaaa getiriyor. 

Baından yirmi .ene evvel, 
o zamanlar henüz bir nüye 
halinde olan Yakın Şark 

naı~onalızml A~rupamn bü 
y6k ltuv9etlerl bu kalkınma 
baılanııcını kuvvetleriyle ve 
kurnazca ılyasetlerlle boja
blleceklerlnl d6tünmüıleıdt. 
Aynı devletler bugün fJklr 
lerlol deiittlrmlt bulunuyor · 
lar. Oolar ıtmdı Yakın Şa 
rk mtlletlerinln rüıtlerlnl 

lsbat ettlklefJnl harita ya yer · 
lettlrdllllerlnt görüyorlar . 

Dünyanın pek strajlk bir 
kısmını tural eden Yakın Şark 
Çanakkaledeo bat hyarak 
Afganistan dağlarına ka
dar tmUdat eder. Ooun dt· 
ier ucu lraodao Ntl vadlılne 
doğru uzanır. Bu ıaha irili 
ufaklı devletlerle doludur. 
Onun Claiları, çölleri ve müo 
bit vadileri, ıloelerjnde tarı 
bin tik kayıtlarını saklarlar. 
Oraları dünyamo en büyük 
dininin betlildtr. 

Y akm Şarkta nüf uı kesa 
fetl yoktur. lraom cenubu 
ıarblıindeki ve Irakta petrol 
membalan lstlna edilecek 
olursa arazi tabii varlıkları 

itibariyle fakirdir. Yakın 

Şarkın uçsuz, bucakıız top 
raklarının büyük bir kıımı 
yakıcı bir ıüneıın altında 

kavrulan çöllerden ibarettir. 
Y aloız Nil ve diğer nehirler 
boyunca bol mahıul yetltlr. 

Umumi harptenberl, dün· 
yanın biç bir Y.erinde orada 

olJuğu kadar büyük deiltlk
likler olmamıthr. BugünkQ 
TGrklyc Cumhuriyeti 1920 de 
çöken Oımanlı imparatorlu 
ğuna hiç benzemez. Mmrda 
2 .000 ıenedenbert tik defa 
olarak, kudreti demokrat 
bir kanunu eu81 ıle iyice 
t hdıd ei:lilmtı müıtakıl bir 
kral, F•ravuoların tahtına 

oturmut bulunmaktadır. 

Bütün Yakın Şark nasyo 
nnllzmtnde emniyet ve aa
nayile§me mefhumları cıkt 
larz yaı•Jıta bütün baıka 
bir renk vermlıtır . 

Bugünkü deilıtktiğl ıem· 
bollze etmek için çöllerde 
devenla mevkllnl otomobile 
ve tayareye terk etmlf oldu
iuau ıöylemek klfldlr, 

Her tarafta ı•••teler, um-

umi toplantılar, l<ulupler, 
parlamentolar, fe tlvaller ale 
halk yeni eoıyal ve ılyad 

cereyanlara alııtırılmaktadır . 

Eski tevekkill abıdeıl yılcıl

makta, onun yerine muaz· 
zam, bir ıahıi teıehbOı hey 
kelt dikilmektedir . 

Bu itte Türkiye en baıta 
gellyor Li.ldn diğer memle
ketler de terakki yolunda 
onun peılnl hırakmı)·orJar. 

Ortaya Ankarıı ııbt, Kabl 
re ve Bağdat 11 bı eskt 
harabelerin üzerine ku· 
rulmuı yeni ıehirler çıkıyor, 
otomobil yolları köyleri bir 
birine bağlıyor. Şarkın eski 
servtlert yerine gökte fahri· 
ka bacaları yükıellyor. Ti · 

caret ve endüıtrl sahalarına 
milli sermayeler akıyor, dk 
defa bankalar, fabrikalar, 
tlmendüferler bilfiil o top· 
raklarm çocukları yerliler 
tarafından tıleUltyor. 

Halkın ııhhatile alakadar 
oluou1or ziraat tekamül et 

tlrillyor. Kanallar1 açıldığını, 
Ana dolunun çorak kıtımla -

rının sulandtiını sörilyoruz. 
Num&ne çiftlikleri ve koo · 

peratlfler köylüye yeni ka
zanç ve refah yolları ıöste. 

rlyorlar. Her köteelode yeni 
bir mektep binası yilluelt 
yor 

Naıyonallzmin Yakın Şarkta 

vücutfe ıetırdljl en tatyanı 

dikkat değlttkltk dloln eski· 
ehemmiyetini kaybetmit ol · 

muıdır Artık orada alyui 
Ye içtimai hayata din ta · 

haküm etmiyor, orada ı ım 

dl hakim ol8n naayollzmdlr. 

Slyaei •e içtimai hayat· 
ta emniyet ve lıtlkrar tees 

sib etmeılle kadınların va· 
zlyetl de deiltmlttlr. BuauD 

neUceıl olarak peçe tarihe 
karıtmıtbr. Hele Türklyede 

kadınlar erkeklerle tam bir 
müsavat temtn etmltlerdır. 

Suriye ve M111rda da ku•
vetll bir femenlz cereyanı 

baılamııtır. Her yerde ka· 
dmlar erkeklerin ııjaai ha-

reketlerine ve çarpıtmaları
na ııttrak etmektedirler. 

Garp sporu yakın tarka 
gtrmıı, eıki ıark hayataom 
renılni büsbutün değl9tlrmit 
tir . 

Eıkl btdatlar ahlmakta, 
onların yerine ıarbm iyi 

idetlerl alınmaktadır . 

Yakın tark milletleri ara. 
ıında bir menfaat birli il •ar

dır Nitekim bir Yakın ıark 
antant. mevcuddur. Bu an-

tantın timdi azalar1 TGrktye, 
İran, Afaanlllan ve Iraktır . 

Yakında aynı aotantta Mı

llr, Suriye, ve suuai Arablı 

tantn da lıttraki muhtemel· 
dır . 

Yakın Şarktaki oasroltzm 
hareketi kemale erebılmek 

için daha uzun bir meıaf e 
katetmek mecburlyetındedtr. 

Buna rağmen orada canlı 
ve miitemadlyen büyüyen 

öyle hır na1yollzm cereyanı 
•ardır ki, Avrapanın emper-

yalist kuYYetlerl hattı hare. 
ketlerlol tanzim ederken 

onu heaaba katmak mecbu · 
rlyettndei:llrler. Şımdık ı Ya 
kın Şark eıkl•lnden bambat· 
ll:a bir Yakı• Şarktır. 

TGRKDIU 

eşfed.len Ye
ni Bir ilaç~ 

lkı •ene evve Sulph nl-
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s HABERLl5Ri • 
~~========================================:::;-~ 

- Mebuslarımı
zın ecildikleri , 

lamlde i mtnde yeni Lır tlaç 
bulunmuıtu. / 4.r. znmao için
de bu ilaç lchusalauı mob
ıuı hümmayi o ffaai iaminde 
ki gayet tehlıke\t haat hğın 
vefjyatın' sekizde bire indir 
mitti Beteri Jet için 'büyük 
bir afet ol n blenenjltl de 

Vı 
dar·· 

1 -~ ac k .. Errıcüm nler-
Büyük Millet MecUı1°1" 

tedavili kabil b ir hale reUr· 
mitti · 

Deha bir düzüne tehlikeli 
hutah§ın tedavJılnde büyük 
btr tnkitip ynpmııtar . Akel· 
§er iltlb bı zatürreyi de hay· 
il yola ıetırmfıti. 

Bu mühim ketlf, em salı 
dtğer keııflerln tarih 1 erınl ha
tırlatmaktadır. Gariptir ki, 
yeni keııf atbl cerrtıhi anıe -

llyatı acısız yapmağı temin 
etmesi ıubarde çok mOhlm 

olan eter n kaı:ılf t bu ltadar 
eıkl ıöhret ve ehemmiyetini 
kay betmtıtır. 

«Acıya galebe edildi» ser
leYhaaı altında İngtJterede 
neıredtlen büyük eıerde be 
yao edildiğine göre eterin 
mevcudiyeti d ha on üçün· 
cü eaırda Avrupada malum 
olup Patacelıua lımındekl 

bir ilam bunu piliçleri uyut · 
makta kullanmıı ve acı ve-
ren hattahklarda kullanıl
maaıaı ta vslye etmlıtir . 

Bir a11r ıoora eter met -
bur Nt7utonuo da dikkatini 
celbetmtıttr. Lakın çok ıeç · 

meden tekrar unutmuttur. 
Nıhayet aathme deı11leo zıy-
kı nefesin ıazları teneffüı 
ıureUle teda vJsi mevzuu ha 
hıı olduğu zaman eterJo 
ehemmtyetl tekrar meydana 
çıkar. 

O tarJhte PrlcıelY.. Davp 
Ye Htc~aıı fsmlnde ilç dok
tor eterin ağrıları du1dur
mama k hıuıaaı dolaylsile te · 
babeUe yeni bir d vır aça · 
cefanı haber verdtklerl za 
man bütün dünya kendile 
rlne ıülmüıtür. 

Halbuki 1846 ıeoeılnde 
Amertkada Masaachuseh de 
ilk defa büyük bir cerrahi 
ameliyat eter kullanarak •c· 
ra edtlmeıt üzerine vo.kttle 
gü\müı olan bütün dünya 
yr.nl usulü memnuniyet ve 
ıükranla l:abul etmlıtlr . 

Kloruformu cerrahi ame
ltyatta acıyı duydurmamak 
ü~ere kullanılmıı o\ n Edin 
burglu slr Simpıooda bld• · 
yette kl&lıe rüeıasınrn tld · 
detlt muhalefet ve itirazına 

uğramıttır. Nihayet kloru · 
formu tamtm etmeie mu 
vaffak olaJuttu. 

Bunlara bakarak Sulpb 
ntlamlde muctdinln nHıl kar 
tllanacağı merakla beklenl. 
yor. 

luım zir at ~ahçes'.nin 
125 nci yıl1. 

Kırımdaki Nllıllskl Botanik 
babçeet, tulı tarihinin 125 
inci ylldönümü kutlıımıı 

bulunmaktadır. Bu bahçede, 
dünyanın en eaıuh bütün 
nebat clnıleri me•cultur. a
tum, Sohurn, J\tkabad, Stolt 
nabad ve Ta~kend Botanik 
bahçelerine fidanlık ve ıer 

vazifelerini de bu bahçe 

yapmıthr 

Son on ıene zarfında. bu 
bahçede binden fazla clnı 

nebat Qzerlnde tecrübeler 
yapılmtı ve memleket zira · 
a tıoa hu bahçe 233 yeot 
ctns nebat vermfıttr 

Bu bahçede 2.000 den 
fazla dekoratif nebat cln•I 

Tütün Piyasasının yın 14 
ncü Pazartes u Günü Acıl-, 

ması ararl ştı. 
iktisat Vekaleti, Eie mın 

teke.sında tütün plyasaaı açı 
hı tarihinin teeblt edllmealnl 
Türkofise bildirmlıttr. 

Bu tebliğ üzerine Türko
fiıte Eğe mıotakaıından mü
bayea yapacak olan Ame· 
rlkan tütün kumpanyalarının 
murahbaıları ve yerli tütün 
t cırlerlnln t~tiraklle hır top · 
laatı yapalmıı, bu ıenekı tü 
tUn plyaaasınıo açılme. günü 
üzerinde görütmeler cereyan 
etmfftfr. 

Bazı yıllar Eğe mıntaka 
ıında tütün plyaıa11nın ı:ıçı -
hıında göıteırllen tereddütler 
yüzünden zaman zaman milı
ta hıtllerln tlkiyetlerlne yol 
açıldıiı •e bundan zürraın 

zarar ıördüiü anlaıılmıı. 

Vekaletin, buyıl bu aıbı 
vazl1etlcre meydan verilme· 
meal hakkındaki btldlrlğ l dt: 
gözönGnde bulundurularak 
yapılan müzakereler neti · 
ceılnde Eie rnıntakaaıo-

işletmede Ta• 

da tütün plyasıuımn ayın 

14 ocü pazarte11 g0n6 açıl · 

maıı karnrlattırılmııtır. 

Bu suretle tütün alıcılara 

bu tarihte bütün Eğe mıo 
takasında hep bırden f il· 
yete ıeçecekler ve müb yea · 
ta baıhyacaklardır. 

8u münaıehetle Sındargı, 

Gönen gibi vilayetimizin en 
çok tütün yet l~t ır~n bölıele· 

rine tlmdtden bir çok nhcı · 

lar ıelmlt bulun rnaktader. 
Yalnız Jvrıcdı nahiyesi ile 

K.ütahyamn uf~k kıızaeı, 

Atabey ve Emet nahtyele 
rlnde tütün plya1aıı ayın 

21 ode açılacaktlr . 

Birçok yabancı firmalarla 

tüccarlardan batka lnbt 
tarlar ıdareıl de buyıl mü
him miktardı\ Uitün mübaye· 
aıında bulunacaktır . Bunun 
lçln tütün flntlarmın da 7ük · 
ıek olacağı ve zürraıa bun· 
dan çok iıttf ade göreceği 

an la111l makta d ır 

Amerikalılar 

yin Ve Terfiler. emleketimiz
Devlet Demlryo\lan Bah

ke.lr tıletme vezaedarı H y

ri Uçguo naklen E&kitehlr 
veznedarlığıoa, iıletuıe ma 
ıa tefi B Sadettin Pireli ter · 
fian ltletme kalem teflliine 
tayin eddm ıılerd lr. 

den halı alacak. 

Yine tıletme •eznedarı 

S liıhatUn birinci sınıf vez
oedarlığa terfi ettlrllmtıtır. 

Bir doktor tayini. 
Haber aldığunıı.a göre, 

memleket b stahanesl bak 
terlyoloiu B. Tabir Aılııo, Sıh 
bat Vekaletince K.ony mem· 
leket he.sta.haneıl bakterlyo· 
loğlufuaa tayini hakkındaki 
teldlfl k bul etmlttlr. 

Ank n, - Bir müddet
tenberl devam etmekte olan 
Türk · Amerikan ticari en 

latmıuı yakında netlce\ene· 
cekUr. Amerikalılar bizden 
alac kları külliyetli tütün 
veaaircden baıka hah tıleri 

üzerinde de bir aolaıma 

yapmak ulyetındedtrler. 
Amerikalılar bundan on 

sene evve!f ılne kadar Türk 
hahlarınm en birinci ınüıte· 
rller' meyanında idi l· eka t 
zamanla Londra bütün düo 

yanın halı merkezi h a llot 
haca Amctike lıl e r da b-ütün 

1thaJitlar1D1 Londradan yep· 
maya baılamıılnrdı. Hükü 

m etin ıon zamanlarda aldı 
ğı tedbirler üzerine günden 

mevcuttur ve bu nebat 
larla Kafkasya ve Kırımda 
ld parklar süslenmektedir. 

Amerikan, Cenubi Afrt· 
kadao, Şark memleketlerin 
den ve Oae oyadan getiril· 
m;ı olan 14.000 kadar e1aoı 
ve endültrl nebatı, bu boh · 
çede Sovyetler Bırltğl tldı 

mine alattırılmıı ve bir çoğu 
Sovyetler Birliğinde yeUıU 
rtlip çoğaltılmak üzere ıstı 

güne ılerli eD balı sanayii

, mlz Acem ve bütün ıark 

f a1a tabi tutulmuttur 
Bu bahçede ayrıca 1 000 

clnılik bol çıbuAu ko1lekst 
yonu vardır ve bu bakım · ı 

dan Sovyetler Btrltğfnlo en 
mnhım çıbuk istasyonu vaa . 
fını almııtır· 

Son üç ıene ~arfıoda bu 
bahçe Sovyet ~lraatma 140. • 
000 kök kıymetli badem, 
incir ve zeytin ağacı •ermfı
tlr. 1 

Kırım Botanik bahçeslo- 1 

de, ayrıcR, doo dayanıldı 

~eftalt, kny1111, badem, incir 
ve zeytin ağacı clnılcri de 
yeUttlrllmektedtr. 

halılarlle reka.bet ed bilecek 
bir \"nziyete geldiğinden 

Amerikalılar Londra p yoea 

nna göoderllmiven Hereke 

ve Kemaliye halıların ta · 
llp bu.lunmaktadırlar. Met 

resi ~0-35 ltraya mnl olan 
bu balılar 'gerek k&llte ve 

gerekae deeen ltlbulle ıar 

km en güzide mallan arası 

mı girmişlerdir. 

Sıt a Mücadele Raisi g l~i. 
Mani& ııtm mücadele 

reilliğindeo ıehrlmlz sıtma 

mücadele relıli~lne tayin 
edilen Şevket~Ôğco, gelmlt 
ve vazifesine ba lamııtır. 

B. Şevl<et Ô~en, daha 
önce Manyas ve Bandırma
da •)'nı Tazlfede bul11nmuttu. 

pazartesi günkü lçtfl!Jll 
ında encümenler ıeçlrnıolP 
de yapıldığını yazmııtık. 

M~budarımızto ıeçıldtk" 
leri encümenleri yazıyoruı: 
Oıman Niyaz( Burcu ~· 

Ôrgeevren Adliye; Hayrettlf1 
Karan Arzuhal; Enver .ı\d•~ 
kan Biitce; Sabiha Gökçİ\ 
Gümrük ve inhisarlar; lınıaff 

1 . 
Hakkı UEunçarıth Maar ' 

M eli• Mehmet Cavit Emir e I 
Hesaplarını Tedklk; Cert'• 
Esener ve Hecim MuhlttiD Ç •• 

rıklı Milli Müdafaa; Doktor 
Sıh· Haaan V &11f Som yürek 

h t Ve içtimai mua•ePeti 
o· 

Rahmi Selçuk Ziraat Eo' 
meolerloe ayrılmıtlardır· 

C. H. Partisi Ha1alcı ta
mun ~ongresi. 

C. H. Partlıl kamu11 k0 ". 
ırelerl devam etmektedir 

· 1 ıoe Dün de merkez 1 çe• 
koO· baih Halalca kamuou 

de 
sreıı yapılmııtır. Kongre 
köyü alakadar eden derele'' 

yol, köprü ler ve köyü al•ç~ 
laodırma tılerl üı.erlnde 0'' 

dlll' 
mümesaillerlnln dilekleri 

0 
lenmlı. mütea ib:!n k•IP" 

1önkurulile müme11ıller -',, 
çllmlfUr. Kamun yönk"'" 
luıoıı &eçtlcoler tualardır: . 

Hal&lcadan lımatl Saf't 
btıle ran, Z tya Erıün, Me it 

Bcıoilu , Çayarhlaardao fttt 
1 

t 
.,, 

met Çavda, Küçükboı • 
dac Recep Yıldız .. 

Türk Maarif Cemiyeti ar 
' 

y pıyangosu. "' 
5 ·11 938 Cumarteıl ~' 

Aoluuada Türk Maarif e· 
mlyetl e(ıYa piyanso&U ~ 
kılmiı ve tu nu aral•' 
z nmııtır. 

4000 l lra 
ıooo Ltra 
1000 Lira 
400 Lira 
400 Ltra 
400 Ltra 
200 Lir 
200 Ltr 
200 Ltra 

43JO 
363 

13004 
ı 1202 
ısss1 
12szO 
16675 
143.fı 
3151 

Havyork sergi ve gazeı~il 
1939 Yıh içinde Ne"1 1ıel 

ta· oçılııc k olan beyoe1"',~ 
cJe 

St!rılye bükümethnidP de'' 
oltı ınikyuta tttlrsk e 

ğlnl yazmı9tık . t>• 
Sergiye ald ıcıp ede~,Jıf 

tün hazırlıklar yapıi11>• ıs~ 

Bu uada Matbuat l)d'0ıı· 
Müdürlüğüoe de p• "10dıl 
muzda bir yer tefrık e tı1' ' 

ro't ~ mittir. Burada Türk 
0 

1 
ahnm lnklıafını gôftere ,ıet 

e•e 
yıt zarfında çıkan 

teıhlr edilecektfr · tVJ•tbıı'1 

Bu makHtla fD'• 
Umum Müdürluğü 15 ,,el 
dıllnln CumhurJyetiD d~ ı' 
yılda çıkaraığı fevk•

11 1,1.,~' 
yumdao Nevyork ,eri ti'' 
tethlr edilmek u:ıere 
mittir. 
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• 
lngiliz Ordusunun 

•• 
Esaslı Uç Vazıf esi .. 
-

1 lngilterenin Hava Müdafaasını, 2 - Deniz 
Aşırı Ülkelerinin Muhafazasını, 3- Yakın 
Bir Mazideki Harp Rolünü Yapabilmesi 

için Harek te Mühey a Bulunması. 
«Çemberliyn, geçenlerde 

ı>arllmentoda ıöyledlği bir 
nutukta, bugün, loglltereyl 
ten•ı bır ölçüde kaplnmıı 
ola o aükunetten lıtif ade ede· 
relc slya1i bir ıöhret temin 
etmek iatemedlğıne ııaret 

etu foıllız bıııvekılı bunu 
ıöylcmckle. ıtmdlltk seçim. 
lere glrtımek hıtemedlğinl 
tnurad etmlıU. Onun çok 
•kıllıca ve dürült olan bu 
kararanı herkes hürmetle 

teliklu edecektir. Ancak, 
hemen hemen aynı ntsbette 
lılltereye yayılmıı olan di
ler btr bısle, parti politika· 
•ı menfaatine değil, mtlle· 
tin nef ine olmak üzere bir 
•n evvel yeni bir çığır aç 
txıak çok faydalı olacaktır. 

8u hlı, çok kuvvetli bir ıe
ktı alrnıı olan vatana hız 
lhet arzusudur 

Büyük Brltanyanan hiç va 
lctt kaybetmeden harp hazır
lıklarınn hızlathrıp takviye 
~hncıl lazım geldtii kanaa 
'tlbl, kendtılnl en r ok al kıt 
lıyao mehafillere btlc vermtı 
olan hülc6metln sulh politi· 
lcaaındal .. ı muvaff aktyeU 
ke.rıısında, bu biçim bir tef 
•lrde buluotnsk belki bir 
l>arçe tıtthzayı andırır. An 
Ce.k, bu ht11ln de en keıtlr· 
Ole yoldan tfadc-ıl Büyük 
Brıtan1ada aaketlık mükel· 
lefıyetınlo tatbtk edllmeslnt 
fıtemektir. 

Bazı klrnseler var ki, bu 
•lbtrll ıözü söylemekle va
~lfelertnl yapmıı oldukler1aı 
•anıyorlar. Bu al biler hOk ti 
illetin bu huıuıt~ alacağı 

~edbırlerl ubıuızlıkla Lek 
•nıckten baıka hiç bir lıle · 

t'I yokmuı kanaatlndedlr
l~r. 

Tenkitlere boyun eimek 
tlıecburlyetlnde kalanlar 
''••ıoda uzun müddet hız· 
Qlet ettlfım için, tenldtclle 
tla pek az hesaba kattılda-
t'ı ıüçlüklerl ıözönüne ge
tirerek, hala onlarta birlikte 
tteııür duymaktayım. Mea· 
~afı, bu türlü bir çok güç· 
1Gkler ~ardır. Bunun en ba· 

~~'-de, baıbakanın, bu par· 
tı'nıento devrcamde ve ıulh 
•ltnde iken askerlik mü· 

~~lleftyetlot tatbik etmeme· 
1 ~adetmtı olması bulun· 

'-ıe.ktadır. 
B•tbakan, vermlt olduğu 

'~:ıij geri almak fçlD, anlat · 
~11 olduğumuz buhrandan 
•tıfade etcnemlıtır. Ben onun 
:alt doğru hareket etmit ol· 
l "luna kanllm Demokrasi· 
; .. t!ıevcut oldukları· müd. 
I> etçe rerek iç. gerek dıı 

0 htllcada muayyen preıı· 
•ı.,1 b ere riayet etmek mec 
,1u~ı1et1ndedirler. Bu pern 

l> erın en hemmlyetlıle-
tlrıd b en biri, reami bir taah 
r/'dGb, r%ayet edilmeıl key 
t tetıdır. Fakat, böyle bir 

~•bbut, aeçlc\lere hitap 
etlce11ı, berhanıt bir hl· 

kiimetl bsıka btr politika 
takip etmekten hiç bir su· 
retle menedemez Bundan 
baıks, böyle btr hltapda 
bulununcıya kadar geçecek 
olan aylar içinde, efkirı

umumlye1ı bu tarzda bir 
politikaya hazırlamamak ve 
bu polıttkıının tatbik ve.11 

talarını emre amade bulun· 
durmamak Jçın de en ufak 
bir ıebep yoktur. 

A ıkerltk mükellefiyeti, in· 
ıllizlerin ötedeoberl nefret 
etmlı oldukiara bir ıeydlr. 
lngtlızler, düfmanın ana va
ta na her bengi bir beslun· 
da buluoamıyacağına emin 
dırler. 

Demokrasi tle ıdare edt
len memle&.etlerln çoiunda, 
htç Ulrazıız tatbik edılebtl · 
mit olan aıkerllk mükelle· 
fi yetine, logllterede, eski -
deoberl zulmun bir baılan· 
gıcı 2özlyle bakılmııtır. Fa 
kat, bugün zaman o zaman 
değildir loıiltere, diğer A.v 
rupa devletlerinin artık isti 
fade etmedtklerl bir imli· 

yazı muhafaza edeceğini 
uzun miiddet he1aba kata -
maz Memleketin slyaıetlnt 

idare edenlere bugünden iti
baren düıeo en ehemmiyet 
it vazıfe, millete bu yeni 
vaziyeti enlatmak yapmak 
mecburiyetinde olduju fe. 
dakirhğın zaruri olduiuua 
onu ikna etmektir. 

Hükumetin, harp potanıl · 
yeli bakımından milletin belit 
batlı rolünü tayin edt"cek 
olan bir "mllli ıictl" hazır· 
lamağa karar verdtflnl ea· 
zeteler ya~dı. Böyle bJr ıt

cllden maknt, ciddi bir va. 
zlyet karıııanda hizmete 

muktedir her vatandaıın mil 
li camla nefıne olarak üze 
rine l'lla bileceği iti daha 
ıulh zamenı:ıda bilmesi ve 
ooa göre hazırlıklı olması· 
d1r. 

Bu projenin tatbiki, her 
hangi blr par tinin taahhO · 
dünü bozacak mahiyette de

itldır Batta, tatbik edıle 
bilmesi lçın, projenin ayrıca 

bir knnuna d ihtiyacı yok 

tur. ((Milli ılcll» yeni ae 
çimlerden evvei tnmemtyle 
hazırlan bilar ve hazırlan 

malıdır F kat, bununla, da· 
vanın yaluız yer111 h•lledil 
mıı olur. A•ıl tneıele 10211-
teredeki insen malzeme.in· 
den en muvafık bir ıektlde 

nasıl iıtifade ed leblleceil 
keyfiyetidir. Hu meıelenln, 
biri arz, diğeri de talep ol 
mak üzere ifade edilebile· 
cek lkt cephHi vardır Arz 
bakımından, "Milli ıtcll,. mu· 
f a11al ve ıumO.llü malömat 
verebUlr. Ancak ondan ıon 
rn, mevcut mftlzemenln en 
muvafık bir ıurette kulla 

nalmaaıoa karar •erebilmek 
de ayrı bir davftdır Bu iti· 

barla, yukarda söz6 reçen 
araıtırmalarla birlikte, m•m · 

leketln ihtiyaçları da teıblt 
edılmelidlr. Bu huıuıta en 
beıit ınetod, üç muhtelif 
müdafe11. bakanlıklartyle iç 
itler bakanlığını, thUyaçları· 
nı tas tnmam olarak teablt 
etmeğe du·ettlr. 

Hu bakanlıktan her biri 
ihtiyaç gördükleri insan mtk· 
tarını ve bunların ne gibi 
itlerde kullanılacaklarsoı rö•
teren listeler hazırladıktan 

sonra bunlar, genel kurm11y 

herhangi bır anlaıma:dığın 

&nüne ıeçınek için mlidaf ea 
datrelerınln tılerlnl tan:ılm 
eden bakana ıönderllmr.11 

dir. Bu tı\er yapıldıktan 

ıonra, ihtiyaca karıılık bul
mak için, kablnenıu, icap 
eden tedbirleri alması Ja -
zımdır Deniz bakanlıiıaa 

bu buıuıta dOten vazife 
niıbeteo haf ıf tir. 

Deniz bakanlaiı memie· 
ketlo emniyeti bakımından 

donanmeanın ne kadar bü 
yük olmut lazım reldti Dl, 

tayfasının keç kıırden tba. 

ret olacağını hiç zorluk çek· 
meden teeblt edebilir. Hava 
bakanlığmıo da vasıf eıl pek 
çapraıık deflldır. iç bakan· 
laiının eıaalı itlerinden biri 
beıka tılerde daha mühim 
vazifeler batarmak kudre 
tinde olan kimselerin, hava 
müdafaası kıtalarına ıevk 

edılmemealdlr. Eo güç •azl· 
fe, daima olduju gibi, harp 
bakanlığına düımektedlr 

Aıkerllk miikellef ıyetlol 
lılemek1e, davayı halletmlı 
olduklarını aananir.ır, bak• 
kattte, bu meıeleyt herıiz 

düıünmeğe bile baılamamıı· 
Jardır. Avrupa kıtuıoda ki 

devletlerde tatbik edilmek· 
te olan örnekte btr askerlik 
mükellef tyetf, memleketimi 
ze, anayurdun müdafaası 

emrinde k11a müddetli mu· 
azzam bir ordu meydana 
getirmlt olur, bu ordu çok 
değerli bir teY olur amma, 
bu da kif ı değildir. 

lngtlterenln 11nırları, do
nanmutyle korunmaktadır 
Ancak, bu donanma, yurdu 
koruyamıyacak bir hale ge· 
lecek olurae, onun yerlDt 
"ara ordusu tutamaz. Çüo· 
kü böyle bir vaziyet kartı 

ıında, İnglltereoln düıman 
ları, açlakla boyuo eğdire 
bil ceklerl bir memleketi it 
ıal etmek zahmetine kat
lanrnaia lüzum ıörmezıer. 

fngllterenln bugünkünden 
çok daha büyük bir orduya 
muhtaç olduğuna kanilm. 
Ancak, bu orduya, bizim, 

lnıllterede değil, yurdun dı· 
flnda thtlyacımız vardır. Za 
ten, bugünkü vazly~tte de 
kuv•tlerimtztn büyük bir 
k11mı ana vatan dııındadır. 

Bundan baıka aakerltk mü 
kelleflyeUnln tatbikine ge 
çllince, kııluız, ıtlih ve teç
blzabız. talim ve terbiye 
lfÖlterecek UnSUHUZ muaz· 
zam bir ordu ortaya çıka· 

TDilKDILt 

Bı igaris a ı i i M ·· -

1
dafa' Ve Si~!!_ aisi 

1 Münakalat azırı ın Projesi 
Bulgar Meclisinde Gürültülü 
Münakaşalara Muc ·p Oldu. 
Sofya, - bir netlceıl bulunduiunu te· 
Geçen ft)'ın 23 nde fev· barüz ettlrmlılerdfr. 

kalide fçUmaa davet edtlen Bılhuıa ihtiyat zabitler 
Sobranyanın dk ftl harbiye cemlyctl eski reisi Slavevko 
nazırı tarafınd&n milli mü · V aallef bu projeden yalnı-z 
dafoe ıçin talep olunan dört mebullrırm ve me iıio de 
milyar 250 mtlvon levalık ğtl bütün milletin mt mnun 
tabAlıatı müzakere etmek olacağmı söylemlf ve Bulgar 
olmuıtur Proje hakkında orduıuoun meziyetlerinden 
ıöz ıöyllyen bütün mebuı bahsetmlttlr. 
lar milli müdafaa ve ıllah· Bütün hatipler ve bılha11a 
lanma fçln verilecek tahlf· thUyat zabiti Y oslf Robef, 
satın çok yerinde bir ı 1 0 \- Bul ger orduıunun ılllhlan · 
dufuau ıö:vlemtş \le bunun muımn ve kuvvetlenmeıl • 
ıon Selin&k paktının meıud ( Sonu dördüncü sayfada ) 

Nevyor lalar Büyük Bir He
yecan Geçirdiler. 

Bir radyo neırfyah geçen laıs Yermeye kafi gelmtıtir. 
gün Nevvotkta büyük bir Merihlilerin hakikaten dün 
panik kopmasına ıebeblyet yaya hücum etttilni sanan 
vermiı ve bir an ıçln de ko· ahali zeh rll raz maakeierlnl 
ca ıehlr halkı blrtblrlnP gfr baıluın aeçlrerek evlerin 

mlıtt. den dııara fırlamıı ve ıo· 
Nevyork rad1oıu eYvela kaklarda k•çıımağa bıı.ıla · 

o günkü ha vedan bahıetmlf 
ve bu arada Meorlh üzerin-
de bazı sıenl deitıık liklt-rin 
ıörüldüiüoü haber vermlttlr 

Bundan sonra, radyo, danı 
musıklsl ot-ırtyatı yapıyor 

ve tekrar Merthten bahıet 
meye baılıyor: 

« Merıhlller, kendi icatları 
olan tuhaf bir h\yareye hl· 

nerek yola çıkmıılar ve Ar· 
za doğru gelmeye baıl mıı 
lardu 

O kadar ııüratle geliyor 

lar kJ, beı. on dakikaya ka· 
dar bizim d(lnyaya ayak 
basacaklardır. Hedeflerı de 
Nevyork ve civarıdır. 

Fakat, kendilerini mera

simle karıılamamıza imkan 
yok Çünkü onlar bize bir 

düımao ıtbl toplauylc, ze 
birli gazlarlyle beraber ge· 
ltyorlar ve dünyayı fethet
mek emehndedırler.» 

eu kadarı btle balkı te 

cekhr. Bundan dolayı ordu 

kuvvetinin adım adım ge· 
nıılelllmeaf lazımdır; likln 
bundan davanın yavaıca 

yürütülmeıl lazımgeldlil an· 
laıılmamalıdır. 

Brltanya ordu,unun eaaıla 
üç vazifesi vardır . Bu ordu 
evelemırde, logılterenln ba
va müdaf aa11nı temin et
me ide mükellefflr. Ve aer
beıt zamanlarının yaloaz blr 
kıımmı bu hayati tıe tabııı 
edebilen vaiaoıevea halktan 
teıkll edtlmlt olan kıtalar• 
bu vazifenin yü ·letilip yükle· 
tılemlyeceğt de ayrı bir da· 
vadır Ondan ıonra deniz 
aıırı ülkelerımtzln muhaf a· 
•ı gelmektedir. Nıhayet Av 
rupa lutasında yakın bir 
mazide genltlettlmif olan 
taahütler icabı, bir harp hn· 
ltnde rolünü adam akıllı 
yapabılmeıl için lnglltere 
nin harekete müheyya bir 
orduya melik olmaai ilzam· 
dır. 

lnıllterenfn bugQo çıkara· 
blleceii kuvvetlerden en 
aııığı iki mlıll daha büyük 
olmoaı lazım gelmt!aine rai· 
men, böyle bir ordunun 
fevkiilede muazzam bir ıey 
olma11na lüzum yoklur. Ne· 
var ki, bu ordunun, 1914 de 

mıtlır. 

Panik o kadar ııddetll ol 
muı ki, polisler blle f&fırm11 
ve bir çok yüksek mevkili 
kıms~lerln de halk ara11nda 
kaçmaya baıladıaı görülmüt· 
tür. 

Bunların içinde Ame'rlkao 
dahtliye nazırı bıle olduiu 
ıöyleniyor. 

Neden ıonra mesele enin 

ııhyor ve halk, Merlhlılerfn 
dünyaya hücumunun bir ro · 
man mevzuundan ibaret ol· 
dufunu öf reni yor. 

Methur hayali Romanlar 
müelltft Vellıtn ft Dünyalar 
harbi» diye bir eseri vardır. 

lıte, Nevyork radyoıu da 
o gün eıerden alınan bir ıe 
oarvoyu lenııil edlyormut 

Yalnız, halka bir muzip· 
llk olıun dtye bunu evvel· 
den haber vermemlıtlr. Hal· 
kın teliıa düıtüğü anlaıı· 
hnca oeırlyat kesilmlıttr 

olduğu gibi, clhaom en ka· 
blliyetll ve eo modern bir 
ıekılde ılllhlanmıt olmaaı 
lazımdır. 

Ben ıu kanaatteyim kt, 
buıüne kadar olduğu gibi, 
gönüllü slılemlne dayaoıla 
e&k olursa, bütün ihtiyaçlar 
tatmin edilemez. Belhi u 

kertik mükelleflyetfnln tat· 
bikt ile endOıtrlnln yapmağa 
mecbur olacağı büy\Uc de· 
itııklığe de l6zum bırak

auyacak olan bstka •mkAo· 
lar bulun11.btlır. Zira, elde 
mevcut inıan molzemesinln 
tevzlinde endüıtrinln ihtiyaç 
l rı büyük bir itinayla ıöz 
önünde tutulmak gerektir. 
Çünkü çok lüzumlu olan 
cephaneyi hazırlayan fabrı

kal rı boıaltaralt ihtiyaçtan 
fazla asker yetııtırmeğe kal· 
kıımak bir çılıınlık olur Dava 

' baait deaıldır; böyle olmakla 
beraber, beıerln aklını, fık 
rlnl allak bulln.k edecek btr 
ölçüyii bulmıyacaktır, 11nı· 
rım. Ancak bundan böyle 
bütün varlığımız, bu dava 
nın esaılı blr surette halli
ne bağlıdır. Onun için htç 
vakit kaybetmeden ite bat 
lamakla mükellefiz » 

Yazan: 
Duff Kuper 

Romanyanın 

Su Mahsulleri 
lstihsalatı . 

Romanya daha ziyade kara 
memleketldtr. liütüu eahut 
Karadenfze bakan Dobrles. 
den ibarettir. Böyle olduğu 
b ldc hükumt!tlu balıkçılığı 
teıvık ve himaye eylemeıl 

1ayeıinde Romanya, Avru· 
pamn en çok balık ihraç 
eden bir memleketi olmuf · 
tur. 

Her sene balık fltlbıall 
mtlyeol rca kilogram & tarak 
J 937 ıeoesinde tutulan ba 
httlann mtkdan 1936 sene
sine nazaran 5 520 000 ktlo 
faEla olmuıtur. 

Bu ıeoe zerf ında tutulan 
balıklar geçen genenln aynı 
aylarına nazaran 3 000.000 
kı lo fazla ola·uıtur. 

Rom nya aulftnnda yalnız 
balık lıtıhaalı. dığ~r bahri 
hayvan ve nebntların lstlh· 
aah do o nllbelte artmıthr. 
Şimdiye k~dar Romanya 
sularında pek az illakoz ye· 
tlftlrllmekte ldl. Son seneler-
de bu hayvan gen f mık
reıta yettıtırllmeğe batlan-
mıttır. 

Ş rndt d•hi1i ahtlyaca ki· 
fayet ettikten batka barJce 
de külliyetli miktarda çıka
ralmetktadır. Bu ıene içinde 
yalna-z tayareler tle hulce 
rönderilen tıtakoı.ların mtk
darı ıımdiye kadar 300 000 
aa vıyı bulmuttur. Berlln ve 
Lor.ıdra reıtoraları bir güo 
evvel Romanya ıu'arında 

tutulftn tıtakodarı taze tne 
müıterilertne ıunuyorlar. 

Aslında hubub t ve pet
rol memlelceU olan Roman. 
ya hiç yoktan Avrupanın 

en nefil balıklarını yetlttl· 
r~n bir yer olmuıtur. 

K n~i ha1in~e yaşıyan 
bir artist. 

Hayatı. Greta Garboya 
çok benzetilen, zevk ve ta
bla t mbarlyle hakikaten ona 
uygun da bir yıldız olan 
SlgrJt Gürl geçl'D ıene lan 
se e::lılmlt ve birdenbire 
parlamıştı . 

Dünya yü-zünde geçen ıe· 
ne flk defa görülen bu ,..ı. 
dız titiz bir rejime tabıdır. 
Htç bir lokanta •e umumi 
yerde görüldüjü yoktur. Ho· 
llvutta otomobili olmayan 
yegane artisttir. ltk fllmtal 
bltlrdlkteo sonra .kocasından 
ayrılan yıldızm umumi yer· 
lerde görünmeğe baılıyacalı 
zannedilmıttı. Fakat bu tah 
mln boıa çıkmıthr. 

Stüdyoya tramvayla 2ıdıp 
relen yıldız süküoet içinde 
ve münzevi Y•tıımakta de· 
va01 ediyor. lamı etrafında 
çok bü1ük reklamlar yapı· 
lan bu ıeoç kadın temiz 

hava ve ıpordan zevk al
maktadır 

Bazan ıenaryo1ara göre 
artist ararlar, hazan da ar· 
tlıte göre ıenaryo ya~ariar: 

Bettt Davlsln «İsyaoklr 
Kadın» tımlndekl ftllml bu 
ıon tarzdadır Artiıtta Is· 
yaokir kadın tipini o ka
dar iyi canlandırdıjını g6· 
rüvorlar ki, ona bu rolQ 
temıll edecek bir ftltm yap· 
maya düıünüyorlar. 

Bunun üzerine Betti için 
bir filim hazırlıyorlar. •lıyan· 
klr Kadın,. ismindeki bu 
filmde Betti Davls ruhunun 

bütOn hatlnhfı, tabiatındaki 
bGtüa ele avuc& sıimazlıkla 
kendisini ıchteriyor. 
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Japonlar, Mai"aşal Şan-Kay
Şek Çek ·ıirst! Ç ·, e Dostça 
Müzakereye G ·rişecekler •• 

Japonlar; Şan Kay Şek 

çekilecek oluuıı, ıulb akdi 
için bütün teferruat üzerinde 
Çınle dostça müzakereye be
z1r olduklarım her vesile ile 
deri sOrdGler. 

Hiç ıGpheslz ki, Japonla 
rıo • ıulha çok büyOk ihti
yaçları vardır; batti dene 
bilir ld, bambaıka ve göze 
çarpmıyan ıebepler yuzun 
den, onların bu ihtiyacı Çın 
lılerlnktnden de bQyüktür. 
Ancak son yılların tecrü
belerine ıöre, Japon polı 

tıkacılarının me~afillerlnde de 
büyük ölçüde taraftar bu 
laa ordu ve donanmada 
ki emperyallıt istikameti, 
harbanıl bir Çin hük€lme 
tinin böyle bir müzakereye 
ıtriımeal ve ,hususiyle Şan 
Kay Şelı11n:1 ıerl çekılmesl 
bir daha tamirine imkan 
olmıyan bir · ızmlhlllln ifa . 
deal olacafıoa hJç füphe 
edilmemelidir. 

Böyle bir~ ı•Y. olduiu tak· 
dlrde Mançurlde ve Çinin 
ıtmal vlliyetlerınde olup bt· 
ten badlıelerı. gözönOne ıe 
ttrerek bu empuyalıstlerln 
Japon, poltttkaıına: , oaaıl bir 
tstlkamet.1tayln edeceklerini 
önceden ,keıUrmek :ıüç de 
itldir. 

Haokeunun tabliyeslnden
berl Çin maraıalı,11 .Hankeu 
dan 1300 kilometre mesafe· 
ele bulunan Cunıkını ıehrı 

ne. çekilmek ve Japoaların 

pek ihtimal dahilinde olmı

yao ileri..: hareketlerini bek· 
leme planını tatbik veya 
buıüne ~ kadu büyük._ mu· 
vaffaklyetler kazanmıı. olan 
Gerllla[harbına devam• etmek 
azmindedir. Ancak Gerilla 
harbinin muvaffak olma11 da .. 
münferld' hereketlerl az çok 
tanzim ve onların siyasi bel 
kem lil,teıktl edecek olan bir 
merkezi hükumetin mevcu · 
diyetine . bailıdır . 

Esktdenberl takip veL tat 
bık edilmekte olan bu .•Çtn 
pllnının bu ıün de tatbik ka 
blllyetl olup olmadıiına uza 
ktan hükmetmek mümkün 
deilldlr. Japonlara pahalıyn. 
mal olmuı olan •bırpalamn 
slrat~jlsl bir yandan da Çtn
lllerln mukavemet azmine 
mehenk olmuıtur » 

Çın çok büyük zayiat ver 
mittir. Ôlü miktar; dört bu 
çük yıl süren cihan harbin · 
de garp devletlerJndt;n her 
hnngl birinin 'vermlt olduğu 
zayiattan - belki yalnız Rus 
ya müstesna - çok daha mu
azzamdır. Sivil halkan ver · 
dtğl kurban milyonları ıe 

çlyor Pek de zengin olmı· 

yan bu memleketin ekono 
mik ziyanı saymakla bitecek 
ölçüde değildir. Ve husuıly

le büyük oehlrlerln birbiri 
arkasından sukut etmesi ta 
bı&lın bir verimi olen mev · 
zİlerin mutasıl terkedtltp bo· 
ıa itılmatu. Çin milleti gibi 
f elaketlerdeo yılmıyı!ID bir 
mtılet için ihtimal ki garp 
miHetlerlne olec ğı nlsbette 
nğır manevi bir yük deill 
dlr amma, ne de olsa, bu te · 

zabürler Çtnde de teılrlol 

yapacaktır. Neteklm memle
ketin dıı pohtikaaandn me
ıullyet taııyanların mubıtln · 
de de mukavemet azminin az 
veya çok ıaraılmıf olduğu 

son haftalarda h i111edllmeie 
b ılemııtar. 

Japonlara gelince onlar 
da Çındekl harbin mümkün 
mertebe çabuk bitirilmesi 
lizım ıeldljlne bir ara ıüpbe 
etmemıılerdlr . Harp onlara 
da çok ajır zayiat verdlrll· 
mektedır. Harbin uzaması Ja
pon poltt1ka11na hedefinden 
uzakJaıtırdıkça uzaklaıtır

m aktadar. 
Uzak Şark abvallni yakın · 

dan tanıyan ve Sovyetler 
Btrlıjt hakkında yazmıı ol
duğu eseri bü)Cik bir töh· 
ret kazanmıı olan Amerika
lı Vtltam, Hanri Çemberllyn 
ıarktakl Japon heıemonya
ıına;r dair, 1937 e1Julünde 
Tokyoda bir eser neıretmtı
tlr. 

(•Japon ofiAsıa.). 
Bu eıerde deniliyor ki: 
«Japonya, Çinin mukave-

metini &lh ay içinde kıra

bılıue glrlımtı olduju ma · 
eera, gerekt Hkerltk, ge
rek poltuka bakımından 

muvaffakıyetler verebilir. 
Ancak, bu muvaffaktyetln
den sonra, esaslı bir surette 
ekonomik lla1nakları Japon
yanın, kendi ana 1urdunda 
bulup bulamıyacajı, ıilpheli 
bir meaeledı r, dıier taraf 
tan Çin, ıayet bu harbtn 
üzerinden~ btr" yıl ıeçtıkten 

sonra cephelerde ordu bulun 
durabilecek olursa •.. 

Japonyaoın nlhai zaferi 
kolayca bir hayal olabilir. 

Çünkü , mail ve eLonomik 
zorluklar katmerleıecek, al · 

tın ve döviz ıtokları' tOken · 
meie yüz tutacak ve mem-

leket, Çtnden daha iyi ıl -
lihlanmıt bir devletle çar · 

pııacak oluna, çok tehlfkell 
hır · vaziyetleri , tsttli.nın 

meyvalarını tataızlaıtıracak

ttr. » 
Ancak, Çınlilerce nfıbeten 

kabul edilebilecek ve de· 

vamlı btr sulha çığır aça
cak bir sulh tekİifi bir f&rt · 

la gerçekleıebtllr. O da bu 
ıulh tt"kllfine ta"aasut ~de 

cek olen devletıo muzaffer 
olan taraf lçln de kayıtaız.hk 

la karıılanamıyacak bir kud · 
rette olması keyfiyetidir. 

Bu huıusta, evelemlrde 
iki anglo ·ıakıon milleti ve 

ondan ıonra Almanya bah 
sin mevzuu olacabılır. Hal
buki Almanya vakıtslz bir 
teıebbüıte bulunmuı olduğu 

için , mecbur kaldıkcn ikin· 
ci bir reıebbüse gırıımlye· 

cektır. Amerika cumhur
baıkanının da bu hususta 
bir temayü\ hissetmediği ao 
laııhyor. Şimdilik dah bnı 
ka kaygılan olan Blrlt nya 
dtp loma&lslulc Uzak Şarkta 
tavassutta bulunmıya ne de
receye kada r mütemayil o\
duğu henüz malum değildir. 
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1IJ. Yurd içinde 261 Şube Ve fljans 71' 
(Baıtarafı üçüncü sayfada) 

nin Balkanlar b rııı içln lü· 
zumlu olduiunu ve barııı 

korumak fçlo silahlanmak 
tan baıka ·çare bulunmadı

ğmı; bu mesud neticeye Se· 
lanlk paktı ile ulaııldıiını 

ve bu itibarla 19 Mayıstan· 
beri gelip giden bütnn 
hükümetlerln ve hele Köse 
lvanof kabinesinin tebrtke 
ıayan görüldüi\lnü tebarüz 
ettlrmlıtlr. Harbiye Nazırı 
General Daskalof, Proje bak 
kında mebuıların gösterdik· 
lerl bu ıltayJıkirene allka· 
ya teıekkür etmlıttr. 

larına bat vurduğunu; •ıbu lf/. Dünyanın Her Tara/Jnda Muhabirler ~ 
Fran11z firmasının ise en .,ı ylı 
mtbnld ıcrait dermeyan ey· fi. Her türlCl zirai ikrazlar-diğer b!lcümle banka mu· fit 
ledfğhat; esasen demtryolu 1IJ. amelerl büyük ıubelerinde kiralık kaaalar. = 
malzemesinin temin edile· llJ. İhbauız taıarruf ve kumbara beıaplarında lkra· fil 
ceği yerlerin Avrupada mah· = mi1eler. fit 
dud ve muayyen yerler ol· JltJ. fit 
dutunu; parlimento grubun 1fJ. lkramlyt: lllktari: ikramiyenin tutafl: fit 
da verdtfl izahatı heyeti 1'i. ADEDİ LiRA LiRA 11' 
umumiye nezdinde alenen 1IJ. 1 1000 1008 = 
söylemekte mazur ıörülme· 1'J. 1 500 500 
si llzım geldljinl anlatmıı · ~ 1 250 250 = 

... 10 ıoo HlOO ... tır. 1tlJ. ~ 
Söz alan bükQmetçl me· 25 50 1250 -,_ 

~ 30 .. o 1200 .. buslar da projeyi müdafaa .,. • ~ 
etmtıler ve milli mCldaf aa 11/İ. 40 20 800 ~ 

Meclis bundan sonra mü 
nakalat nazarlılı tarafından 

verilen bir projenin müza· 
keresine baılamııtır. Maliye 
Nazırı Gospodln Gunef, (As 
üraos Kredit) adlı bir Fran 
ıız ftrmaılyle bir milyar le· 
vahk bir istikraz mukave · 
lenamesi akdetmektedtr. Bu 
para on iki ıeoede ödenecek 
Ur. Tesellüm edildiği tarih · 
ten itibaren faiz tılemeie 

baılıyacak Te 1942 senesi· 
ne kadar yalnız falz-.ödene
cekttr. 1942 den itibaren de 
mütebaki faizle ana, borcun 
ödenmesine baılanacaktır. 

Bu tstlraz münhaanan de· 
ml1olları için yapılmakta 

oldufundao Fransız i firma· 
11ndao para delil bu tılere 

müteallik madde ıekllnde 

bakımından Bulıar demir ili. 108 6UOO = 
yollarının daha geoit bir ıe· fİ. Bu lkraıniytltr htr üç eyli• bir ol111ak üzırt st· '1 
bekeye lnlnlibı lüzumunu ~ nıde dört defa lıu miktar uztrindın kura il~ fi.ağılı · ~ 
ileri ıfirmüılerdtr. Halen Bul )l lacaktır. ilk keşide 1 Eylfil 938 dtdlr. ~ 
garlıtanda (3340) kilometre • l-l-• "i-'i. 'i-'i-'i-'i J. '1-'i-'1-'1-• J. '1-'i-J. J. • '1-'i-J.• 
demlryolu vardır . Bundan 
maada ılmendtferlerdekl va· 
ion azlığı; vağonların mo 
dren bir ıekle sokulmaıı ile 
makine ve motör rekabeti 
nin halli meselesi . [ ileri sG· 
rülmektedlr. Proje, ayın iki· 
ılnde toplanacak olan mec· 
liste tekrar müzakere edi
lecektir . 

Basın, ön plinda Japon 
Çin harbi, Çekoılovakya ve 
Macar meıelestyle meıgul 

tae de meclis müzakereleri 
ve milli müdafaa tahsisatı 

meseleıl daha ziyade teba· 
rüz ettirilmektedir. 

Bize gelince: 28-10 1938 
alınacaktır. tarihli Dnes gazetesi, cum-

Proje ~meclıate gürültüli hurlyetlo J 5 ncl yıldönümü 
münakaıalarıEmuclp olmuı münasebetiyle (Son Posta) ı• 
ve muhtelif mebuslar .tara - zeteılnden Muhittin Birıeoin 
fından tlddetle ' tenkld edil btr ynz11101 tercüme ve lk· 
mtıttr. Demiryollarının böy ttbaa etmıılve bunu Dahiliye 
le bir ihtiyaç karıısındn bu- Vekilimiz 8. Şükrü Kayanın 
lunduğu eıaı itibariyle ka- bir k lııeslyle ve Ankaraya 
bul_ edilmekle berrber bu ald dtier bazı resimlerle 
borca karıılık .. tıöstertlmedt· ıüslemtıtır . Zora 1razetealnde 
il ve bu borcun ne suretle Prof eıör Gılıbefln (Bugünkü 
ödenebileceğloinu' teemmüle 1 ürk gazetesi) baıhklı bir 
ıayan olduğu lleri"surülmek makalesi vardır. Keza 
tedtr. Mebuılardan doktor Dnes 1razetesl aynı 'sayısın-
Sakarofaeo ıörc Hulgar hüku da Fikret Adilin ( Toprak ) 
meU bu mukaveleyi akdet adlı bir hikeyestnt tercüme 
tığl takdirde l 941 senesi k d 
zarfında 300 - 350· 1942 j ve neıretme te ir. , r-------mıı---seoesı zerfında&&ise 750-800 - I I I 
milyon len.lak bir faiz öde- 1 TUR KD L I 
mek mecburiyetinde kala· 1 Pazartesinden baıka her 1 
caktır. Bınnenaleyla bu, pek 1 ıün çıkar. Siyaıal gazete .. 1 
de hoıa gidecek bir it de- 1 1 

Yıllığı: 800 K uruı I 
ilidir. 1 

Malıye Nazırı Goıpodln 1 Altı Aylığı:400 1 
Gunef, proje hakkındaki 11 Sayııı: 3 • 1 
tenktdlere cevap· verer k hü G Günü geçmıı sayılar 2sl 
kumetin diğer bazı fırmalor · 1 kuru~tur. : 
la da müzake eye glrlşınfv ADRES. 1 
bulunduğunu ve' lngıllz, Çe· BALIKES)R 1 ÜR1'1 DiLi 
koslovak ve ltalyan fırma ______ .., __ 

1 

Bahkesir Tapu Sicil 
1\1lııhafızlığından: 

Kövü: Cinsi: 
Pamukçu Tarla 

Mevkii: 
Mezer kıyısı 

namı diğer Akpınu 

Hududu: 
Dofusu yol, ba. 
tısı Halil iken 
timdi Bekir oğ-
lu Şahabettln. 

poyrazı Ahmet, 
cenubeo Akpınar 
ayağı. 

Yukarıda bulunduğu yeri ve hududu yazılı terla eıasen 
teırlnevvel 297 tarih ve 40 aıra 2 defter ve 32 sayfa nu· 
maralı Tapu kaydı mucibince Pemukçu köyünden lımatl 
oğlu Ait Kadirin tasarı ufurıdfl iken 321 nüfuı tahrirlnden 
önce teıhmtnen 37 sene evvel ölmeelle kızlan Ane ve Na 
clyeye kaldığından bahisle namlarına tescili ve ıenede 
bağlanması hıtenildlğ lndea te.sarruf hakları tahkik ve tesbıt 
edilmek üzere 19 tef lns nl 938 günü mahalline m e mur 
gönderilecektir. hırazı olanlrırm bu müdd t iç inde y zı ile 
T <!pu Sicil Muhafızlığmrı veyahut gelecek memure müraca 
atları lüzumu ilan olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Mevkii: Cins ve nevi: 

Kö1de 

Sazlık civarı nam 
Sakız ardı 

.. .. 

" .. 

Deflrmen deresi 
namı diğer Bükremen 

Gerencıkalanı namı 

dığer Kıranyolu civarı 

Ev 

Tarla 

.... 

,, .. 

" .. 

.. " 

K.öyü 
AltuoJar 

. .. 

.. . 

" .. 

.. " 

" " 

Hududu: 
Sağı, ıolu .,e 
önü yol, ar· 
kası lbrabUIJ 
oğlu Ramaz•0 

evi. 
Doğusu ve po1'' 
razı boz hali, 
batııı yol, kıb-
lesi Berber ol· 
ıu:Hüaeyla tar· 
la11. 
Doğuıu, Jub
lesl ve poyr•'1 

yol, batısı Meb· 
met kızı Zell· 

' ha tarlası. 
Sahibi ıeoet 
Ah tarlası, b• · 
tııı boz hallı 
poyrazı yolı 
kıblesi Meb" 
met kızı Zell" 
ha tarlası. 

Doiuıu ı aıhlıı 
batısı dere, kıb
lesi Meho>et 
kızı Zellb•• 
poyrazı Mu•· 
tafa otlu lb· 
rahim. 
Doğusu BaY· 

Be· ram oğlu 

L ır, batısı Af· 
De' ıe, Lcıbleıl 

vı rdt .. mJrcl Oflu 
met poyraı• 

' 1 Mehmet kıı 

Zel:ha . 
Mevkii cinsi yukarıda yazılı Sajhk civan mevkttodelJI 

•••• üç kıta tarlayı 30 ıeoa evvel 4 madeni lira bedel ınuı. 
hilınde Gökçeoğlu Mehmetten harlcan ıatın almak auretıle 
ve keza ev ile Değlrmenderesl ve Gerenclk alanı me"ki• 
le1'1nde iki kıll'\ tarl ıı ile btr evde atuından intlkalen o> 

&J• 

tasarrıf Altunlar köyünden Kara Halıl oiullarındao Metı· 
met oğlu Alfn tn senetsiz mali olduiundan bahiste bu kerle 

ktJ • 
namına teıçil ettirmek istenilen tıbu emvali gayri meı.ı . 
ler üzerinde mahallen tahkikat yapılmak üzere 18-11 938 ~~ 
rlhlne muaadif pazar günü mahalline memur göoderecekt ' 

r· 
Bundan baıka bir hak ve zilllyet tddlaamda bulunan •• 

• h fıı· ıa bu günler fçlnde yazı ile Balıkesir Tapu Stcıl Mu 9 

lığına ve·yabut mahalline ı~lecek memura müracaatl•'
1 

ilin olunur ~ 

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